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รายงานการประชุม 

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๑5.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องเพทาย ช้ัน 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

------------------------------------------------------ 
 

 

    ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์   ศิริรัตนะ   
 ๒. ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ 
 ๓. อาจารย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 
 ๔. นางสาวปิยวรรณ  ค าหอม 
 ๕.    นายณัฐพงษ์  ล าจะเรา 
  
 ผู้ไม่มาประชุม  
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อดิเรก   ฟ่ันเขียว   ติดภารกิจ 
 ๒. อาจารย์ธนวิทย์   ฟองสมุทร์    ติดราชการ   
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อังคณา  ตาเสนา   ติดภารกิจ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์   ศิรริัตนะ ประธานในที่ประชุม 

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ ตามที่ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในก าหนดให้หน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก ให้ด าเนินการวิเคราะห์-ประเมินความเสี่ยง และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 และให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ  
E-RMS  ดังนี้  (ดังเอกสารแนบ) 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่  
  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  ไม่มี 

/ระเบียบวาระท่ี ๕… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ หารืองานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ความเป็นมา 
  ตามที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดให้หน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก ต้อง
ด าเนินการวิเคราะห์-ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้ 
หน่วยงานบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ E-RMS  (ดังเอกสารแนบ)  
  ประเด็นพิจารณา   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  ต้องด าเนินการเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ไม่
สามารถควบคุมได้หรือที่อาจเกิดข้ึนและก าหนดความเสี่ยงเป็นความเสี่ยง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด และในที่ประชุมไดร้่วมกันพิจารณาและท าการสังเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลท าให้การ
ด าเนินงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีปัญหา/ความเสี่ยง โดยได้สังเคราะห์ได้จ านวน 
๓ เรื่อง ที่ต้องหามาตรการแผน/งาน กิจกรรมด าเนินการ เพ่ือลดความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ดังนี้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ จัดท า 
  ๑.) โครงการ/กิจกรรม/งานหลัก จัดท าแบบ RM-๑ 
  ๒.) วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง จัดท าแบบ RM-๒ 
  ๓.) แผนบริหารความเสี่ยง จัดท าแบบRM-๓  
 ในที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดขอบหลัก 
S1/ ระบบและกลไกล ในการจดัหา
รายได้ภายในหน่วยงาน 
ยังไม่สามารถสร้างรายได้  
ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 

ภายนอก 
- สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา (โควิด-19) 
ภายใน 
- ขาดการวางแผนจัดท า ระบบและกลไก
การจัดหารายได้ของหน่วยงาน 

- ดร.ช่อพฤกษ์  ผิวกู่ 
 

S2/ การเกิดอุบัตเิหต ุ
ที่เกิดจากการ ใช้เส้นทางเข้า-ออก 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งอาจส่งผลท าให้ นักศึกษาสูญเสยี
ทรัพย์สินหรือไดร้ับอันตรายถึงชีวิต 

ภายนอก 
- การใช้เวลาเดินทางที่มีความกระช้ันชิด  
เป็นเหตุก่อให้อุบัตเิหตไุด้ง่ายขึ้น 
ภายใน 
- นักศึกษายังขาดความตระหนัก 
หรือประมาท  
ในด้านความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน 
- เส้นทางในการ  
สัญจร ภายในมหาวิทยาลยัฯ 
ยังไม่มีมาตรฐานเท่าท่ีควร 

- อ.นิพิฐพนธ์  ฤาชา  
 
 

P1/ ประชาชนในพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น  
จ านวน 2 ต าบล  
ได้แก่ ต.แม่ตาว อ.แมส่อด  
จ.ตาก และ ต.แม่จะเรา  
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
มีรายได้เพิม่ขึ้นไมเ่ป็นไปตาม

ภายนอก 
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ขาดการใส่ใจ 
ในการให้ความร่วมมือ  
- สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา (โควิด-19) 

- อาจารย์น้ าฝน  สะละโกสา 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดขอบหลัก 
เป้าหมาย ภายใน 

- การวางแผนในการด าเนินการ 
จัดโครงการ 

   

และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าส่งรายงานผลความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖๕ 
และความอนุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องและผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม RM-๑, RM-๒,และ RM-๓ ส่งกลับ
มาภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท ารายงานและบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศ E-RMS  แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต่อไป   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   
    
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   
   ปิดการประชุม เวลา  16.2๐  น. 

 
 

                                                   
            (นางสาวปิยวรรณ  ค าหอม) 

      ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

  
      (นายณัฐพงษ ์ ล าจะเรา) 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 

 
    

    
 
 
   
 


