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รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ ประจําปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4)  
และจัดทําแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรศาสตร 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ  หองประชุมพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ 
 

รายนามผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝายบริหาร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

3. อาจารย ดร.อรอุมา เรืองวงษ  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล มูลมณี ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล หัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

6. อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร หัวหนาภาควิชาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการและถายทอด 

 เทคโนโลยีการเกษตร 

8. นางอังคณา กีไสย หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ 
9. นางสาวพัชราพร บุญจันตะ รักษาการแทนหัวหนางานนโยบายและแผน และประกัน 

 คุณภาพการศึกษา 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวมนสิชา กองเพชรวัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 

 
รายนามผูไมมาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. 
รองคณบดีฝายบริหาร ประธานท่ีประชุมเปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

      -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    

1. การพิจารณาติดตามความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 4 

 ตามท่ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดติดตามความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 
ซ่ึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบประเด็นความเสีย่งไดรายงานผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไดปรับระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานใน

ไตรมาสท่ี 4 ดังนี้
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ความเส่ียงดานยุทธศาสตร จํานวน 2 ประเด็น 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

S1 ดานการจัด

การศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา

ระดับปริญญา

ตรีต่ํากวา

เปาหมาย 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการเรียนการ

สอนดานวิทยาศาสตรเกษตรเชิงรกุ

(กลุมเปาหมายคือนักเรียนระดับมธัยม

ปลายในอําเภอรอบนอก) 

2. จัดกิจกรรม Road Show  เพ่ือ

ประชาสมัพันธและดึงดูดผูท่ีจะเขา

ศึกษาตอในคณะฯ 

3. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหม

เท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด

และผูเรียนอยางแทจริง  

4. ปรับเกณฑการรับเขาเพ่ือเปดโอกาส

ใหนักเรียนเขามาเรยีนไดมากข้ึน 

1 1 1 1 1 1 0 100 การประชาสัมพันธหลักสูตรการเรยีนการสอนเชิงรุก 

1.  รวมออกบูธประชาสัมพันธหลกัสูตรและแนะแนวการศึกษาตอ

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ โรงเรยีนพราววิทยาคม 

ในงานวันเปดโลกกวางทางการศึกษาตอและอาชีพ ประจาํปการศึกษา 

2562 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.00 น. โดย

กิจกรรมดังกลาวมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารวมประมาณ 200 คน 

2. จัดบูธนิทรรศการ CMU OPEN HOUSE  2562 โดยมี ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจรญิ รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนาหลักสตูร และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปลันธนา ฐาปนพงษวร

กุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ไดใหการตอนรับ

อาจารย และนักเรยีนท่ีเขาเยีย่มชมบูธนิทรรศการและคณะฯ ในภาค

เชาและบาย  โดยในปน้ีคณะฯ มนัีกเรียนและผูสนใจเขาเยี่ยมชม 

โดยประมาณ จํานวน 500 คน        
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

                        3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํานวน 16 คน และครูแนะแนว 1 ทาน เขาเยี่ยมชมและศึกษา

หลักสตูรการจัดการเรยีนการสอน ณ คณะเกษตรศาสตร โดยมี ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ใหการตอนรับและแนะ

แนวการเขาศึกษาตอคณะเกษตรศาสตร ท้ังน้ี คณะครูและนักเรียนได

เขาเยี่ยมชมการจดัการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356416 : สัตว

เลี้ยงในฟารมกับสิ่งแวดลอม, กระบวนวิชา 357210 : แมลงศัตรูทาง

การเกษตร (ปฏิบัติการ), กระบวนวิชา 360212 : ปฏิบัติการโรคพืช

วิทยาเบ้ืองตน, เยี่ยมชมหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหสารพิษ

ตกคางและคณุภาพของสินคาเกษตรและอาหาร, เยี่ยมชมรานคา

เกษตร, ราน CMU Steak and Coffee, และ ราน Aggie Hut 

4. เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธการรับเขาศึกษา ตลอดจนชองทางการ

ติดตอสื่อสารระหวางคณะกับนักเรียน ประชาชนผูสนใจ ทาง 

Facebook, @Line และ Twitter และจัดทําประชาสมัพันธการ

รับเขาทาง Web Dek-D.com 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

S2 ดานการจัด

การศึกษา 

หลักสตูรไม

ผานการ

ประเมิน 

1. แจงคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคณาจารยทราบ

และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

2. วิเคราะหอัตรากําลังท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบ

อัตรากําลัง  

3. หาวิธีการรับอาจารยท่ีมีคณุสมบัติ

เหมาะสมเขาสูตาํแหนงท่ีเปดรับ 

4. สรางระบบติดตามและตรวจสอบ

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ/

อาจารยประจําหลักสตูร 

1 1 1 1 1 1 0 100 1.ไดดําเนินการแจงคณุสมบัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและ

คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตร ี

2.มีระบบตดิตามและตรวจสอบคณุสมบัตผิานระบบการจดัทํา มคอ 7  

ขอเสนอแนะท่ีประชุมไตรมาสท่ี4/2562 

1.ใหงานบริการการศึกษาแจงหัวหนาภาคเพ่ือใหประธานหลักสูตร

ติดตามและตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย (ทําปฏิทินตดิตามหลังการ

ประเมิน มคอ7) 
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ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk) จํานวน 3 ประเด็น 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

 ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ  

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

O1 ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอมูลจากระบบ

สารสนเทศสญู

หาย 

1. สรางระบบปองกัน และสํารองขอมูล 

2. ปรับปรุงอุปกรณ และเครื่องมือสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีระบบสาํรองไฟ 

1 1 1 1 1 1 0 80 1. มีการสํารองขอมูล รายวัน และมีระบบ firewall 

สําหรับปองกันขอมลู 

2. มีเครื่องสํารองไฟของเครื่อง server 

ขอเสนอแนะ 

1.ควรตรวจสอบเครื่องสํารองและรายงานผลการ

ตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 

O2 จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

ผูปฏิบัติงาน 

1. จัดอบรมเก่ียวกับหลักธรรมาภบิาล กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของให

บุคลากร 

2. วิเคราะห สรุปบทเรียนจากกรณีท่ีถูกฟองรอง 

หรือมีการสอบสวนทางวินัย เพ่ือเปนบทเรียน

สําหรับผูบรหิารและบุคลากรท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

1 1 1 1 1 1 0 100 ไมเกิดกรณีฟองรอง หรือรองเรียน นักวิจัยหรือ

คณะฯ ดานการวิจยั ในชวงไตรมาสท่ี 4 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไตรมาสท่ี 4/2562 

1. อบรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรร

มาภิบาล กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของใหบุคลากร (อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล 

คณะนิติฯ) อบรมผูบริหาร หัวหนาภาค/ศูนยฯ/

หนวยงาน/คณาจารย นักวิจัย 

อบรมเก่ียวกับทักษะท่ัวไปดานกฎหมาย กรณีท่ีจะ

เกิดการฟองรองตาง ๆ ท่ีตองรู 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

 ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ  

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

O3 อุบัติเหต ุ

หองปฏิบัติการ/

ภาคสนาม/

สถานท่ีทํางาน 

1. ติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับการ

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ/ภาคสนามอยาง

เครงครดั ตามหลักเกณฑมาตรฐานสากล 

2. บริหารจัดการการกําจัดของเสยีท่ีเกิดข้ึนใน

หองปฏิบัติการอยางถูกวิธี ตามหลกัวิชาการ 

3. สํารวจและตรวจสอบ จดัทําฐานขอมูล

หองปฏิบัติการแยกประเภทหองปฏิบัติการในระดับ

ตาง ๆ ท่ีตองเฝาระวัง 

4. ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน

และแนวทางปฏิบัติ เมื่อการเกิดอุบัติเหตุและเหตุ

ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน  

5. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนตรวจสอบ 

ซอมแซมบํารุงรักษาหองปฏิบัติการ ระบบสายไฟ

และอุปกรณไฟฟา ความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร

ประจําป 

6. จัดทําแผนในการซอมบํารุงท้ังในระยะสั้น และ

ระยะยาว ของหองปฏิบัติการในการดําเนินการให

เปนไปตาม พ.ร.บ. อาคารควบคุมฯ  

1 1 1 1 1 1 0   ผลการติดตามไตรมาสท่ี 4/2562 

1.ศูนยฯ ดําเนินการเช็คการ overload ของไฟแต

ละเครื่องมือ (แล็บกลาง) 

2.มีแผนการซอมบํารุงเครื่องมือเปนประจํา (แล็บก

ลาง) 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไตรมาสท่ี 4 

ผูบริหารกําหนดนโยบายดานความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติงานเพ่ือถายทอดใหหัวหนาภาค/ศูนยฯ/

หนวยงานทราบและปฏิบัต ิ

1. สํารวจสรุปหองแล็บท้ังหมด/ภาคสนาม/

หองเรียน พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ

หองปฏิบัติการคณะ(รวมทุกภาค) โดยปรบัเพ่ิมจาก

กรรมการแล็บกลางเดมิ 

พรอมแจงเขากกบ.เดือนธันวาคม (งานบริหาร

ท่ัวไป) 

2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติงานหองแล็บเพ่ือ

วางแผนติดตามตรวจสอบ บํารุงรกัษา

หองปฏิบัติการ ระบบสายไฟและอุปกรณตางๆ 

3. รายงานผลการตดิตามใหผูบริหารทราบ 
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ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) จํานวน 1 ประเด็น 

ประเภท 

ความเสีย่ง 

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 

 
     (7)  (8) 

  L I R1=LxI L I R2=LxI    

F1 ดานการเงิน 

ขาดสภาพคลองทาง

การเงิน 

1. จัดทําการวิเคราะหและประมาณ

การรายรับและรายจายอยางเปน

ปจจุบันและตอเน่ือง 

2. ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

3. ควบคุมการใชงบประมาณอยาง

ประหยดั คุมคา และมีประสิทธิผล 

1 1 1 1 1 1 0 95 1. มีการจัดทํารายงานการเงิน 

งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณ

แผนดิน ประจําเดือน เสนอ

คณะกรรมการบรหิารเปนประจาํทุก

เดือน          

2. ควบคุมงบประมาณรายจายให

เพียงพอตองบประมาณรายได 
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ความเส่ียงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 5 ประเด็น 

ประเภท 

ความเสีย่ง 

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 

 
     (7)  (8) 

    L I R1=LxI L I R2=LxI      

E1 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(อัคคีภัย) 

1. ฝกซอมการปองกันและบรรเทา

อัคคีภัยเสมือนจริง 

2. ติดตั้งและตรวจสอบระบบนํ้า

ดับเพลิง ท่ีมีอยูเดิมใหพรอมใชงาน

ไดตามปกติอยางตอเน่ือง 

3. กําหนดใหรานคาทุกรานท่ีใช

กาซ ตองมีถังเคมีดับเพลิงท่ีมี

สภาพดีพรอมใชงาน 1 ถัง 

4. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิด

เหตุไฟไหม 

2 1 2 1 1 1 1 100 ขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไตรมาสท่ี3/2562 
1. ท่ีประชุมขอใหหนวยดําเนินการในไตรมาส 4/2562 
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ 
2. สรุปจุดติดตั้งสัญญาณเตือนภยั 
3. สํารวจหาทีม/เจาหนาท่ีดูแลสญัญาณ พรอมประชุมทีม 
4. ขออนุมัติโครงการ (ซอมเสมือนจริง) 
5. เขียนข้ันตอน/แนวปฏิบัติ/เสนทางอพยพ/จุดรวมพล เมื่อ
ไดยินสัญญาณ 
หนวยกายภาพจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท้ังน้ีในไตรมาสท่ี 4/2562 ไดดําเนินการ 
1.ติดตั้งจุดสัญญาณเตือนภยั 17 จุด  
2.ติดปายเสนทางหนีไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน
เดิม อาคารสัตวศาสตร อาคารพืชศาสตร  
3. ติดปายขอปฎิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไม 15 ปาย 

E2 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดเพ่ิม

ใหครอบคลุมบริเวณจุดเสีย่ง และ

มีการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางให

ท่ัวพ้ืนท่ี และติดปาย ประกาศ 

เตือน ใหระมดัระวังทรัพยสินสูญ

หาย 

4 3 12 

 

 

 

สูง 

1 1 1 11 100 เกิดเหตุโจรกรรมท่ีศูนยแมเหียะฯ 1 ครั้ง 

ขอเสนอแนะ 

แจงมช.ขอสายตรวจตูแดง 
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ประเภท 

ความเสีย่ง 

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 

 
     (7)  (8) 

    L I R1=LxI L I R2=LxI      

E2 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดเพ่ิม

ใหครอบคลุมบริเวณจุดเสีย่ง และ

มีการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางให

ท่ัวพ้ืนท่ี และติดปาย ประกาศ 

เตือน ใหระมดัระวังทรัพยสินสูญ

หาย 

4 3 12 

 

 

 

สูง 

1 1 1 11 100 เกิดเหตุโจรกรรมท่ีศูนยแมเหียะฯ 1 ครั้ง 

ขอเสนอแนะ 

แจงมช.ขอสายตรวจตูแดง 

E3 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(การจราจรบรเิวณ

คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ รณรงคอบรมให

ความรู ปลูกฝงความเขาใจ

เครื่องหมายจราจรใหปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางถูกตอง (นักศึกษา) 

2. ปรับปรุงเครื่องหมาย ปาย

จราจรตางๆ ใหเห็นเดนชัด  

3. จัดทําแผนในการดูแล 

บํารุงรักษา ซอมแซม สภาพพ้ืนผิว

ถนน 

1 1 1 1 1 1 0 100 หนวยกายภาพไดดาํเนินการติดตั้งยางชลอความเร็ว จํานวน 

3 จุด (ลูกระนาด) ไดแก 

1.ทางแยกโรงจอดรถ 2 จุด และ ทางแยกหนารานนม 1 จุด 

และตดิปายจราจร 3 ปาย หยดุ 2 ปาย หามเขา 1 ปาย 

E4 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและ

ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อยาง

ตอเน่ือง 

2. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค 

1 1 1 1 1 1 0   หนวยฯ ไดมีการแจงใหหนวยงาน/ภาควิชาสงแผนซอมบํารุง

ระบบสาธารณูปโภค 
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ประเภท 

ความเสีย่ง 

(1) 

ประเด็นความเสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 

 
     (7)  (8) 

    L I R1=LxI L I R2=LxI      

E5 การถูกบุกรุกพ้ืนท่ี

ศูนยวิจัย สาธิต และ

ฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะ 

1. จัดทําแผนแมบทการใช

ประโยชนของพ้ืนท่ี (อยูระหวาง

การทํา master plan เสนอ

มหาวิทยาลยั)  

2 3 6 

 

 

 

 

 

ปาน

กลาง 

1 1 1 5   มหาวิทยาลยัเชียงใหมไดดําเนินการสรางแนวรั้วเพ่ือเปนการ

ปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ี และกําหนดแนวเขตท่ีชัดเจนภายใน

พ้ืนท่ีศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหยีะแลว 

ขอเสนอแนะใหมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง 
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 จากการติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 

4 พบความเสี่ยงระดับสูง ดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 1 ประเด็น คือ ประเด็นความ
เสี่ยงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (โจรกรรม) ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะฯ แจงมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอ
สายตรวจตูแดง และพบความเสี่ยงระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 1 

ประเด็น คือ ประเด็นความเสี่ยงการถูกบุกรุกพ้ืนท่ีศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ  
ไดดําเนินการสรางแนวรั้วเพ่ือเปนการปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ี และกําหนดแนวเขตท่ีชัดเจนภายในพ้ืนท่ีศูนยวิจัย สาธิต
และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะแลว และท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาวอยางตอเนื่อง 

2. พิจารณาจัดทําแผนความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกันพิจารณาความเสี่ยงของคณะฯ ท้ัง 4 ดาน โดยแผนความเสี่ยง
ประจําคณะฯ มีประเด็นความเสี่ยงท้ังหมด 11 ประเด็น พบความเสี่ยงสูงมาก 1 ประเด็นดานความปลอดภัยจาก

อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน พบความเสี่ยงสูง 3 ประเด็น เปนดานความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 2 ประเด็น และความ
เสี่ยงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 1 ประเด็น พบความเสี่ยงปานกลาง 1 ประเด็นความเสี่ยง
ดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ดังนี้  

ประเภทความเสี่ยง 
จํานวนความเสี่ยงท่ีเหลืออยูตามระดับความเสี่ยง 

รวม 

รอยละ 

ของ

ท้ังหมด 
สูงมาก สูง ปานกลาง นอย 

ความเสีย่งดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) - 2 - - 2 18.18 

ความเสีย่งดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) - - - 3 3 27.27 

ความเสีย่งดานการเงิน (Financial Risk : F) - - - 1 1 9.09 

ความเสีย่งดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิต

และทรัพยสิน 

(Environmental Health and Safety Risk : E) 

1 1 1 2 5 45.45 

รวม 1 3 1 6 11 100.00 

รอยละของท้ังหมด 9.09 27.27 9.09 54.55 100.00  

ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง การประเมินคา 

ความเสี่ยงกอนมีกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได วิธีการจัดการความเสี่ย 
และสัญญาณเตือนภัยในแตละประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 
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ความเส่ียงดานยุทธศาสตร จํานวน 2 ประเด็น 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็น

ความเสีย่ง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอน

ม ี

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความ

เสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความ

เสี่ยง 

 (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

        L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

S1 ดานการจัด

การศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรี

ต่ํากวา

เปาหมาย 

1. มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เปดรับ

กอน ทําใหดึงผูท่ีมีศักยภาพ

ตรงตามความตองการไปกอน 

2. ผูเขาศึกษามีทางเลือกใน

การเขาศึกษาตอท่ีหลากหลาย

เน่ืองจากมีสถาบันอ่ืนเปดสอน

หลักสตูรท่ีคลายคลึงกันจํานวน

มากข้ึน รวมท้ังบางสถาบันมี

หลักสตูรท่ีนาดึงดดูใจ 

3. คานิยมในการเรียนดาน

การเกษตร 

4. การไมเขาถึงขอมลูดาน

การเกษตรของคณะฯ สงผลให

นักเรียนไมเขาใจการเรยีนการ

สอนดานการเกษตรจึงไมสนใจ

ท่ีจะเลือกเรียน 

5. การปรับเปลี่ยนระบบการ

รับเขาของมหาวิทยาลัย 

3 3 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการเรียนการ

สอนดานวิทยาศาสตรเกษตรเชิงรกุ

(กลุมเปาหมายคือนักเรียนระดับมธัยม

ปลายในอําเภอรอบนอก) 

2. จัดกิจกรรม Road Show และ

โครงการเพ่ือประชาสมัพันธและดงึดูดผูท่ี

จะเขาศึกษาตอในคณะฯ 

3. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหมท่ี

สอดคลองกับความตองการของตลาดและ

ผูเรยีนอยางแทจริง  

4. ปรับเกณฑการรับเขาเพ่ือเปดโอกาสให

นักเรียนเขามาเรียนไดมากข้ึน 

5. จัดทําหลักสตูร non degree เพ่ือ

แสวงหาผูเรียนกลุมใหม 

3 3 9 2 2 4 5 การลด/

การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

จํานวนนักศึกษา

ท่ีรับเขาต่ํากวา

เปาหมาย (300 

คน) 

การศึกษา 



13 

 

 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็น

ความเสีย่ง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอน

ม ี

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความ

เสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความ

เสี่ยง 

 (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

        L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

S2 ดานการจัด

การศึกษา 

หลักสตูรไม

ผานการ

ประเมิน 

1. อาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูรเกษียณอายรุาชการ 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสตูรไมตรง

ตามคณุสมบัติท่ีกําหนด 

3 3 9 1. แจงคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูรใหคณาจารยทราบและตระหนัก

ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

2. วิเคราะหอัตรากําลังท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบอัตรากําลัง  

3. สรางระบบติดตามออนไลนเพ่ือ

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 

3 3 9 1 1 1 8 การลด/

การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

จํานวนหลักสตูร

ท่ีไมผาน

มาตรฐานใน

องคประกอบ

คุณภาพท่ี 1 

จํานวน 1 

หลักสตูร และ

จํานวนนักศึกษา

ท่ีรับเขาต่ํากวา

เปาหมาย รอย

ละ 10 

(L1 I1) 

การศึกษา 

            สูง                       
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ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk) จํานวน 3 ประเด็น 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความเสี่ยง 

    

 (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

        L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

O1 ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอมูลจาก

ระบบ

สารสนเทศสญู

หาย 

1. ถูกโจรกรรมขอมูลจาก

ภายนอก 

2. จากอุบัติเหตุ หรือภัย

ธรรมชาต ิ

1 1 1 1. สรางระบบปองกัน และสํารอง

ขอมูล 

2. ปรับปรุงอุปกรณ และเครื่องมือ

สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบสาํรองไฟ 

4. มีการตรวจสอบเครื่องสํารอง

และรายงานผลการตรวจสอบ

กรณีฉุกเฉิน 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

เกิดการสูญหาย

ของขอมูลข้ึน 1 

ครั้ง/ป และมี

ผลกระทบใน

ระดับกลุมบุคคล 

หนวยสารสนเทศ 

O2 จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

ของ

ผูปฏิบัติงาน 

1. ขาดจิตสํานึก ใฝหา

ผลประโยชนสวนตัว 

2. ขาดวินัยในการ

ปฏิบัติงาน 

3. ขาดความซื่อสตัย 

1 1 1 1. อบรมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมาย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหบุคลากร (อ.

ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติฯ)  

กลุมเปาหมาย อบรมผูบริหาร 

หัวหนาภาค/ศูนยฯ/หนวยงาน/

คณาจารย นักวิจัย 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

มีการฟองรอง/

รองเรียน 2 ครั้ง/

ป และเกิดคดี

ฟองรองทางแพง

และอาญา ตกลง

ความกันได

กอใหเกิดการเสีย

ช่ือเสียงใน

ระดับประเทศ  

ผูถูกฟองรองถูก

ตักเตือน 

งานบริหารท่ัวไป 

งานบริหาร

งานวิจัยฯ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความเสี่ยง 

    

 (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

        L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

O3 อุบัติเหต ุ

หองปฏิบัติการ/

ภาคสนาม/

สถานท่ีทํางาน 

1. ขาดความรู ทักษะในการ

ใชอุปกรณ/เครื่องมือ/

สารเคมีอันตราย 

2. ความประมาท 

3. ขาดการตรวจสอบอายุ

การใชงานของเครื่องมือ 

และซอมบํารุงอาคาร ระบบ

นํ้า ระบบไฟ 

1 1 1 1. สํารวจสรุปหองแล็บท้ังหมด/

ภาคสนาม/หองเรียน พรอม

แตงตั้งคณะกรรมการ

หองปฏิบัติการคณะ(รวมทุกภาค) 

โดยปรบัเพ่ิมจากกรรมการแล็บก

ลางเดิม 

พรอมแจงเขากกบ.เดือนธันวาคม 

(งานบริหารท่ัวไป) 

2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของท่ี

ปฏิบัติงานหองแล็บเพ่ือวางแผน

ติดตามตรวจสอบ บํารุงรักษา

หองปฏิบัติการ ระบบสายไฟ 

ระบบนํ้าและอุปกรณตางๆ 

3. รายงานผลการตดิตามให

ผูบริหารทราบ 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

โอกาสท่ีเกิด 2 

ครั้ง/ ป และมี

การสญูเสยี

ทรัพยสิน

มากกวา 30,000 

- 50,000 บาท 

หรือมีการ

บาดเจ็บถึงข้ัน

หยุดงานช่ัวคราว 

ภาควิชา/ศูนย/

หนวยกายภาพ 
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ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) จํานวน 1 ประเด็น 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีเหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความ

เสี่ยง 
    

 (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

    L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

ดานการเงิน 

ศักยภาพในการหารายได

ไมเปนไปตามแผน 

1. รายจายจริงมากกวารายรับจริง 

2. ประมาณการรายรับสูงกวารายรับจริง 

3. กิจกรรมหารายไดไมเปนไปตามแผน 

4. นโยบายการปรับคาแรง/คาตอบแทน 

1 1 1 1. จัดทําการวิเคราะห

และประมาณการรายรับ

และรายจายอยางเปน

ปจจุบันและตอเน่ือง 

2. ควบคุมรายจายให

สมดลุกับรายได 

3. ควบคุมการใช

งบประมาณอยาง

ประหยดั คุมคา และมี

ประสิทธผล 

4. เพ่ิมแผนการหารายได

ท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษา 

บริการวิชาการ และการ

วิจัย 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/

การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

มีจํานวนปจจัยท่ี

นําไปสูความ

เสี่ยง 2 ขอ และ

รายไดตอปบรรลุ

เปาหมาย รอย

ละ 80-90 

การเงิน 
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ความเส่ียงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 5 ประเด็น 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความเสี่ยง 

    

 (1) 
 (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

    L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

E1 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(อัคคีภัย) 

1. การตรวจสอบและ

บํารุงรักษายังไม

ตอเน่ือง 

2. ไฟฟาลัดวงจร 

3. ความประมาทของ

ผูปฏิบัติงาน 

2 1 2 1. ฝกซอมการปองกันและบรรเทา

อัคคีภัยเสมือนจริง 

2. ตรวจสอบระบบนํ้าดบัเพลิง ท่ีมี

อยูเดิมใหพรอมใชงานไดตามปกติ

อยางตอเน่ือง  

3. กําหนดใหรานคาทุกรานท่ีใชกาซ 

ตองมีถังเคมีดับเพลิงท่ีมีสภาพดี

พรอมใชงาน 1 ถัง 

4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 

5. ซอมบํารุงระบบเมนไฟฟา 

2 1 2 1 1 1 1 การ

ลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

โอกาสท่ีเกิด 1 

ครั้ง/ ป และมี

การสญูเสยี

ทรัพยสิน

มากกวา 

100,000 - 

200,000 บาท 

หรือมีการ

บาดเจ็บถึงข้ัน

หยุดงานช่ัวคราว 

หนวยกายภาพ 

E2 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. พ้ืนท่ีเปดโลง มี

บริเวณกวาง และเปน

เสนทางสญัจรของ

ชุมชนรอบสถานี ทําให

การดูแลความปลอดภัย

ไมท่ัวถึง 

2. ไมมีระบบตรวจสอบ

การผานเขาออกของ

บุคคลภายนอก 

4 3 12 

 

 

 

 

 

 

สูง 

1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพ่ิมให

ครอบคลมุบริเวณจุดเสีย่ง และมีการ

บํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางใหท่ัว

พ้ืนท่ี และติดปาย ประกาศ เตือน 

ใหระมัดระวังทรัพยสินสญูหาย 

3. เพ่ิมจุดสายตรวจตูแดง 

4 3 12 1 1 1 11 การ

ลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

โอกาสท่ีเกิด

มากกวา 1 ครั้ง/ 

ป และมีการ

สูญเสียทรัพยสิน

มากกวา 10,000 

- 30,000 บาท 

หรือมีการ

บาดเจ็บ 

หนวยกายภาพ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความเสี่ยง 

    

 (1) 
 (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

    L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

E3 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(การจราจร

บริเวณคณะฯ) 

1. มีความไมเหมาะสม

ของลักษณะกายภาพ 

(มุมอับทางแยก) 

2. ไมปฎิบัตติามกฎ

จราจร 

1 1 1 1. ประชาสัมพันธ รณรงคอบรมให

ความรู ปลูกฝงความเขาใจ

เครื่องหมายจราจรใหปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางถูกตอง 

2. ปรับปรุงเครื่องหมาย ปายจราจร

ตางๆ ใหเห็นเดนชัด  

3. ตั้งงบประมาณประจาํปในการ

ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม สภาพ

พ้ืนผิวถนน 

1 1 1 1 1 1 0 การ

ลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

อุบัติเหตุเกิดข้ึน 

2 ครั้ง / ป และมี

การบาดเจ็บ

เล็กนอย 

หนวยกายภาพ 

E4 ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(ภัยธรรมชาติ) 

1. ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ (ไฟปา/วาต

ภัย/นํ้าทวม/ภยัแลง/

แผนดินไหว) 

3 5 15 

 

 

 

 

 

 

สูงมาก 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

2. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค 

3. ตัดแตงก่ิงตนไมใหญเพ่ือลด

อุบัติเหตุ (รุกขกร) 

3 5 15 1 1 1 14 การ

ลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

โอกาสท่ีเกิด

มากกวา 1 ครั้ง/ 

ป และมีการ

สูญเสียทรัพยสิน

มากกวา 

100,000 บาท 

หรือมีการ

บาดเจ็บ 

หนวยกายภาพ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความ

เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หนวยงาน 

ท่ีมีความเสี่ยง 

    

 (1) 
 (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 

    L I R1=LxI   L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3     

E5 การถูกบุกรุกพ้ืนท่ี

ศูนยวิจัย สาธิต 

และฝกอบรม

การเกษตรแม

เหียะ 

1. พ้ืนท่ีติดชุมชนขนาด

ใหญ 

2. การใชพ้ืนท่ียังไม

ครอบคลมุตามแผน 

2 3 6 1. จัดทําแผนแมบทการใชประโยชน

ของพ้ืนท่ี (อยูระหวางการทํา 

master plan เสนอมหาวิทยาลัย)  

2. ใหมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยาง

ตอเน่ือง 

2 3 6 1 1 1 5 การ

ลด/

การ

ควบคุม

ความ

เสี่ยง 

พ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก 

ไมเกิน 5 ไร และ

สูญเสีย

ผลประโยชนคิด

เปนมูลคา 

500,000 บาท 

ศูนยวิจัย 

สาธิต และ

ฝกอบรม

การเกษตรแม

เหียะ 

/ภาควิชาท่ีใช

พ้ืนท่ีในศูนยฯ 

            ปานกลาง                       
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ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวพัชราพร บุญจันตะ) 
รักษาการแทน หัวหนางานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


