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รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) 

วันจันทรที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน 

 

รายนามผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
2. รองศาสตราจารย ดร.วรรณพร ทะพิงคแก  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร [Zoom] 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ดร.ณัฏฐวัฒณ หม่ืนมาณี  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล  หัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร [Zoom] 
7. อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร  หัวหนาภาควิชาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
9. นางสาววิไลพร ธรรมตา  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 
10. นางอังคณา กีไสย  หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ  
11. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  หัวหนางานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวทิพยวิมล ระพินทรวงศ รักษาการแทน หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 นักศึกษา 

2. นางสาวพัชราพร บุญจันตะ พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

คณบดี/ประธานท่ีประชุมฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ท่ีประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 

2563 (ไตรมาสท่ี 4) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2564 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 
2563 โดยไมมีขอแกไข / ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
1. การพิจารณาติดตามความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 1)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุม เปนประจําทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
และรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 1) ดังนี้  
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ความกาวหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงฯ  คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสท่ี 1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) 

จํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

ต่ํากวาเปาหมาย 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการเรียนการสอน

ดานวิทยาศาสตรเกษตรเชิงรุก 

(กลุมเปาหมายคือนักเรียนระดับมัธยมปลาย

ในอําเภอรอบนอก) 

2. จัดกิจกรรม Road Show และโครงการ

เพ่ือประชาสมัพันธและดึงดูดผูท่ีจะเขาศึกษา

ตอในคณะฯ 

3. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหมท่ี

สอดคลองกับความตองการของตลาดและ

ผูเรยีนอยางแทจริง  

4. ปรับเกณฑการรับเขาเพ่ือเปดโอกาสให

นักเรียนเขามาเรียนไดมากข้ึน 

5. จัดทําหลักสูตร non degree เพ่ือแสวงหา

ผูเรยีนกลุมใหม 

 

1. มีการประชาสัมพันธหลกัสูตรการเรียนการสอนเชิงรุก 

- วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผูบริหารและครูจากโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลําปาง ขอ

หารือ/ความรวมมือทางการศึกษา และแนวทางการสงเสริมทักษะดานการเกษตรตาม

โครงการศาสตรพระราชา มุงเนนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 - 6 ณ หองประชุมพงษศักดิ์  อังกสิทธ์ิ คณะ

เกษตรศาสตร  ท้ังน้ี ไดเชิญคณะเกษตรศาสตรเพ่ือจัดประชาสัมพันธหลักสูตร แตเกิด

สถานการณ COVID-19 จึงชะลอการจัดโครงการออกไป 

- วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันกวดวิชา Strong 

Academy คาย Strong November Camp 2020 จํานวน 95 คน เขาเยี่ ยมชมคณะ

เกษตรศาสตร ตอบขอซักถามดานหลักสูตรการเรียนการสอน การรับเขานักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี TCAS 64 สวัสดิการนักศึกษา และทุนการศึกษา ตลอดจนเยี่ยมชมบูธนิทรรศ

การงานวิจัยจากสาขาวิชาและศูนยวิจัยตาง ๆ  

- มีการเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธการรับเขาศึกษา ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางคณะกับ

นักเรี ยน ประชาชนผู สนใจผ านทาง Facebook @Line และ Twitter และจัดทํา

ประชาสัมพันธการรับเขาทาง Website Dek-D.com 

2. การจัดกิจกรรม Road Show และโครงการเพ่ือประชาสัมพันธและดึงดูดผูท่ีจะเขาศึกษาตอใน

คณะฯ (ไดเตรียมจัดแลว แตชะลอโครงการเน่ืองจากสถานการณ COVID-19) 

3. การเปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูเรียน

อยางแทจริง (จํานวน 4 หลักสูตร) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร พ.ศ. 2565 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. 2565 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

4. การรับเขานักศึกษา  

- มีการรับเขานักศึกษาจากสภาเกษตรกร 

- มีการปรับเกณฑการรับเขาเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนเขามาเรียนไดมากข้ึน 

5. การจัดทําหลักสูตร non degree/กระบวนวิชาเรียนรวม เพ่ือแสวงหาผูเรียนกลุมใหม 

6. Smart agri camp 

7. TCAS รอบ 1 จํานวนสมัครตามเปารับ 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. การปรับตัวตอสถานการณ Covid-19 เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 

- มหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบกิจกรรม Open house เปน Open house online เพ่ือให

นักเรียนท่ีลงทะเบียนสามารถเขาดูขอมูลการศึกษาตอท่ีคณะฯ ไดจากเว็บไซต มหาวิทยาลัย

จัดทําข้ึน  

- งานบริการการศึกษาฯ ใหขอมูลเบ้ืองตนกับนักศึกษา+หนวยพัฒนานักศึกษาช้ีแจงเรื่อง

ทุนการศึกษากับนักศึกษา ในการสัมภาษณนักเรียนเขาศึกษาตอ เพ่ือจูงใจใหนักเรียนเขา

ศึกษาตอท่ีคณะฯ  

- งานบริการการศึกษาฯ ควรจัดทําคลิปวิดี โอนําเสนอขอมูลของคณะฯ เปนการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือจูงใจใหนักเรียนเขาเรียนในคณะฯ โดยสงคลิปไปยังโรงเรียนตางๆ 

และดําเนินการเชิงรุก ในการสรางความสัมพันธกับครูแนะแนว เชน การจัดสัมมนาครูแนะ

แนวทาง Online  การมุงเนนประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนท่ีมีนักเรียนเขาศึกษาตอท่ีคณะฯ  

2. คณะฯ ควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบจํานวนรับเขาและจํานวนท่ีเขาเรียนจริง จากการรบัสมัคร

ผานระบบ TCAS ท้ัง 3 รอบยอนหลัง 3 ป เพ่ือดูแนวโนม รวมท้ัง การวิเคราะหจํานวนนักศึกษา ณ 

จุดคุมทุนของคณะฯ เพ่ือทราบจํานวนนักศึกษาขั้นตํ่าท่ีคณะฯ จะตองรับเขาใหไดในแตละป  
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

หลักสตูรไมผาน 
การประเมิน 

1. แจงคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูรใหคณาจารยทราบและตระหนัก
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
2. วิเคราะหอัตรากําลังท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบอัตรากําลัง  
3. สรางระบบติดตามออนไลนเพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

1. งานบริการการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
1.1 ไดดําเนินการแจงคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตร ี
1.2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารย
ประจําหลักสูตร ซึ่งจะพัฒนาระบบตอไปใหสามารถติดตาม/แจงเตือนออนไลน 
2. งานนโยบายและแผนฯ ไดวิเคราะหอัตรากําลังระยะสั้น ระยะยาว และวางแผนอัตรากําลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตรากําลังเรียบรอยแลว 
ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 
1. งานบริการการศึกษาฯ อยูระหวางการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลผลงานวิจัยของคณาจารย 5 ปยอนหลังประกอบการ
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย โดยพัฒนาระบบรวมกับงานวิจัยฯ สําหรับอาจารยท่ีคุณสมบัติ
ไมผานเกณฑจะมีการจัดทําหนังสือแจง และเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร โดยตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภายในเดือนมกราคมจะสรุปผลงานวิจัยของคณาจารย และภายใน
เดือนมีนาคมจะทําเรื่องเสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือใหทันการตรวจประเมินหลักสูตร
ในชวงเดือนเมษายน 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขอมูลจากระบบ
สารสนเทศสูญหาย 

1. สรางระบบปองกัน และสํารองขอมูล 
ใน Cloud CMU 
2. มีการตรวจสอบเครื่องสํารองและรายงาน
ผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 
3. ปรับปรุง และวางระบบหอง server 

 

หนวยสารสนเทศ 
1. มีการสํารองขอมูลรายวัน และมีระบบ firewall ,Cloud และระบบ team เขารหัสเพ่ือลบ
ขอมูล สําหรับปองกันขอมูล  
2. มีการสํารองขอมูลสําคัญรายเดือน 
2. เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับระบบ server มีสถานะปกติ 
ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 
1. หนวยสารสนเทศควรเพ่ิมความถ่ีในการสํารองขอมูลจากรายเดือน เปนราย 15 วัน 
2. แตละหนวยงานควรมรีะบบจัดเก็บ และเผยแพรขอมลูสําคัญ/จําเปนตอการปฏิบัติงานไวในแหลง
สืบคนตางๆ  เชน บนเว็บไซตหนวยงาน  
3. ควรมีการจัดการพ้ืนท่ี Cloud สําหรับสํารองขอมูล 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64-2.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

อุบัติเหตุ 

หองปฏิบัติการ/

ภาคสนาม/ 

สถานท่ีทํางาน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการหองปฏิบัติการคณะ

(รวมทุกภาค)  

2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติงานหองLab

เพ่ือวางแผนติดตามตรวจสอบ บํารุงรักษา

หองปฏิบัติการ ระบบสายไฟ ระบบนํ้าและ

อุปกรณตาง ๆ 

3. มีการรายงานอุบัตเิหตุท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ

ติดตาม/สรุปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

ของการปฏิบัติงาน เพ่ือวิเคราะหหาแนวทาง

ปองกัน/แกไข 

4. วางแผนในการฝกอบรมใหกับบุคลากรท่ี

เก่ียวของและนักศึกษาภายในคณะฯ 

 

หนวยหองปฏิบัติการกลาง 

1. หองปฏิบัติการกลางยังไมไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการหองปฏิบัติการคณะ (รวมทุก

ภาค) 

2. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหองปฏิบัติการกลาง และภาควิชา สม่ําเสมอ 

3. ไตรมาสท่ี 1/2564 ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในหองปฏิบัติการของแตละภาค  

ภาคสนาม 

1. คณะฯ ไดมีการจัดอบรมการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ภาคสนามเขารวมการอบรม 

2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานภาคสนาม ทําการตรวจสอบเครื่องจักรกล กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

3. ไตรมาสท่ี 1/2564 ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนภาคสนาม 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(อัคคีภัย) 

1. ฝกซอมการปองกันและบรรเทาอัคคีภัย

เสมือนจริง 

2. ตรวจสอบระบบนํ้าดับเพลิง ท่ีมีอยูเดิมให

พรอมใชงานไดตามปกติอยางตอเน่ือง  

3. กําหนดใหรานคาทุกรานท่ีใชกาซ ตองมี

ถังเคมีดบัเพลิงท่ีมีสภาพดีพรอมใชงาน 

1 ถัง 

4. ตรวจสอบสัญญาณเตอืนภยั 

5. ซอมบํารุงระบบเมนไฟฟา  

หนวยกายภาพ 

1. ติดตั้งชุดเตือนสัญญาณไซเรน ถังดับเพลิง ติดปายบอกทางออกทางหนีไฟ ติดปายข้ันตอน

และวิธีกดไซเรน การแจงเหต ุ

2. ตรวจสอบระบบการทํางานถังดับเพลิง อาคาร AB-1 /AB2 /AB3 /AB4 /AB5 

3. ตรวจสอบระบบนํ้าดับเพลิงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64-2.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. มีการกํากับติดตามระบบกลองวงจรปด 

และมีการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. สํารวจจดุเสี่ยงท่ีจะเพ่ิมเตมิกลองวงจรปด 

3. ติดปาย ประกาศ เตือน ใหระมดัระวัง

ทรัพยสินสญูหาย 

4. กําหนดภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ีนอน

เวร โดยปรับใหมีการเดินตรวจตราพ้ืนท่ี 

 

1. เพ่ิมแสงสวางไฟถนนภาควิชาสัตวศาสตร และภาควิชาพืชศาสตรฯ จํานวน 17 ตน 

2. มีการลักลอบจับปลาในบอเลี้ยงปลา ของภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้าภายในศูนยวิจัย 

สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

3. ภาควิชาสัตวศาสตรฯ มีการติดตั้งกลองวงจรปด และมีการเดินเวรเพ่ือรักษาความปลอดภัย 

ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของภาคในศูนยวิจัยแมเหียะฯ 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. คณะฯ ควรรายงานขอมูลใหมหาวิทยาลัยรับทราบถึงปญหาท่ีเกิดในศูนยฯ รายไตรมาส 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(การจราจรบริเวณ

คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรู 

ปลูกฝงความเขาใจเครื่องหมายจราจรให

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง 

2. ปรับปรุงเครื่องหมาย สัญลักษณ และ

ปายจราจรตาง ๆ ใหเห็นเดนชัด  

3. ตั้งงบประมาณประจําปในการดูแล 

บํารุงรักษา ซอมแซม สภาพพ้ืนผิวถนน  

หนวยกายภาพ 

1. ติดตั้งปายหามจอดตลอดแนวชองจอดรถยนตของคณาจารยภาคพืชศาสตร 

2. ติดตั้งปายคําเตือนกรณีพบเจอบุคคลภายนอกมีพฤติกรรมท่ีนาสงสัย แจง 191 หรือ 

รปภ.มช 053941190-1191 ภายในอาคารและหองนํ้า 

3. ไมมีอุบัติเหตุดานจราจรในไตรมาสท่ี 1/2564 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. เห็นควรใหสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝง/สรางความตระหนักรูเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจร 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64-2.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

2. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภค 

3. ตัดแตงก่ิงตนไมใหญเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

(รุกขกร) 

4. จัดทําแนวกันไฟ และเฝาระวัง 

5. จัดทํารั้วก้ันสัตวปาบุกรุก (รั้วไมไผ/รั้ว

ลวดไฟฟาบางจุด) 

6. ศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ือจัดทํา

ประกันภัยอาคาร 

 

หนวยกายภาพ 

1. ตัดแตงก่ิงตนไมแหงตายบริเวณแนวรั้วถนนสุเทพ จํานวน 5 ตน 

2. จัดเก็บเศษใบไมและก่ิงไมจุดพักหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ นําไปท้ิงในไรแมเหียะฯ 

จํานวน 2 ครั้ง 

3. ซอมแซมฝาทอระบายนํ้าถนนหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติและหนาอาคารพืชศาสตรฯ จํานวน 

2 จุด 

4. จัดทําเหล็กก้ันรถยนตเขาแปลงหญาบริเวณดานอาคารเรียนเดิมขางแปลงทดลองเกษตร 

5. พนสารเคมีกําจัดยุงลายและปองกันโรคไขเลือดออก ภายในคณะฯ จํานวน 2 ครั้ง 

7. ซอมแซมระบบเมนตนํ้าประปาแปลงทดลองเกษตร   

8. ซอมแซมฝาทอระบายนํ้า ภายในคณะเกษตรศาสตร 

9. พ้ืนท่ีของภาควิชาพืชศาสตรฯ ในศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ มีเรื่องการ

เขามาในพ้ืนท่ีของวัวแดงสงผลใหเกิดความเสียหายของพืชปลูกและพ้ืนท่ีปลูกท้ังในแปลงสาธิต

และแปลงวิจัย ซึ่งเปนงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย สงผลกระทบตอการศึกษาและการวิจัย

อยางยิ่ง นอกจากน้ียังสรางความหวาดกลัวแกนักศึกษาและบุคลากรท่ีไดพบเจอวัวแดง เน่ืองจาก

มีขนาดตัวท่ีใหญมาก ลักษณะทาทางดูเปนอันตรายในชวงวันหยุด 31 ธันวาคม 2563-3 มกราคม

2564 

ท้ังน้ีศูนยฯ ไดทํารั้วไมไผลอมรอบแลว และมีรั้วไฟฟาแลวแตวัวแดงสามารถเขามาภายในบริเวณ

พ้ืนท่ีศูนยฯ ได 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64-2.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

การใชประโยชนพ้ืนท่ี 

ศูนยวิจัย สาธิต และ 

ฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะไมเต็ม

ศักยภาพ 

1. วางแผนจัดทํา master plan และจัดทํา

แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีของคณะฯ 

ในพ้ืนท่ีไรแมเหียะฯ 

2. คณะฯ ไดมีแผนการใชประโยชนในพ้ืนท่ี

ของศูนยฯ มากข้ึน โดยมีคณะทํางาน 

Smart Farm คณะทํางาน Greenhouse 

Technology และคณะทํางานกัญชา ดําเนิน

โครงการทางดานการพัฒนา smart farm 

ของคณะฯ เพ่ือใหมีการใชพ้ืนท่ีภายในศูนยฯ 

มากข้ึน  

1. ศวทก. มีแผนการดําเนินงานพัฒนาสถานีวิจัย เพ่ือมุงสูการเปน Smart Farm ผานโครงการ

การศึกษาระบบเกษตรปลอดพิษท่ียั่งยืนสูการเปนศูนยการเรียนรูแบบครบวงจร 

2. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชไดดําเนินการจัดทําโรงเรือนขนาด 300 ตารางเมตร จํานวน 1 

โรงเรือน ทําแปลงปลูกหมอน จํานวน 5 ไร บริเวณในศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแม

เหียะ 

3. พ้ืนท่ีในศูนยฯ มีการจัดทําโครงการเพ่ือใชประโยชนพ้ืนท่ีของศูนยฯ ภายใตโครงการหลัก BCG 

model ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 

ศักยภาพในการหา

รายไดไมเปนไปตาม

แผน 

1. จัดทําการวิเคราะหและประมาณการ

รายรับและรายจายอยางเปนปจจุบันและ

ตอเน่ือง 

2. ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

3. ควบคุมการใชงบประมาณอยางประหยัด 

คุมคา และมีประสิทธิผล 

4. เพ่ิมแผนการหารายไดท่ีเช่ือมโยงกับ

การศกึษา บริการวิชาการ และการวิจัย 

5. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง holding company 

กิจกรรมเพ่ิมเติม 

1. แตงตัง้คณะกรรมการบูรณาการการ

บริหารจัดการศูนยฯ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

 

1. มีการวางแผนเพ่ือหารายไดเพ่ิมจากหลักสูตร non degree เพ่ือพัฒนาทักษะดานเกษตร

สมัยใหม  โดยมีผู สนใจลงทะเบียนในหลักสูตรผูประกอบการกาแฟจํ านวน 3 คน 

ซึ่งจํานวนผูรับการอบรมไมเปนไปตามแผนรับทําใหไมสามารถเปดสอนได 

2. คณะฯ วางแผนเปดหลักสูตรกระบวนวิชาเรียนรวม credit bank จํานวน 29 วิชา โดยจะเปดสอน

ในภาคเรียนท่ี 2/2563 มีผูลงทะเบียนเรียนจํานวน 5 คน คณะฯ ไดรับเงิน 16,200 บาท 

3. รายไดท่ีลดลง (รายรับจริงและรายรับท่ีตั้งไว) 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. ควรมีการวิเคราะหแหลงรายได โดยหากรายไดจากแหลงใดไมเปนไปตามเปา หรือยังมี

ศักยภาพท่ีจะหารายไดเพ่ิมจากแหลงใดไดอีก คณะฯ ควรกําหนดกลยุทธในการหารายไดจาก

สวนน้ันมากข้ึน 

2. เห็นควรใหภาควิชาฯ/ศูนยฯ จัดทําแผนการหารายได/แนวทางการหารายไดโดยมีการ

ประมาณตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ  
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

3. ผูบริหารคณะพิจารณาวางแผน / กําหนดโครงการท่ีหารายไดของคณะฯ  

ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C) 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

ผูปฏิบัติงาน 

1. อบรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หรือกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหบุคลากร 

กลุมเปาหมาย อบรมผูบรหิาร หัวหนาภาค/

ศูนยฯ/หนวยงาน/คณาจารย นักวิจัย 

2. ถายทอดความรูความเขาใจ 

 

อบรมจริยธรรมนักวิจัยของ มช. 

การถกูรองเรียน

เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานท่ีไมเปน 

ไปตามกฎระเบียบ 

ท่ีเกี่ยวของ 

1. สงเสริมใหผูบริหาร / ผูปฏิบัติงาน ท่ี

เก่ียวของไดเขารวมการอบรม / มีความรู

เก่ียวกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน  

2. จัดทําคูมือ / Flowchart แสดงข้ันตอน

การปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน

ระหวางผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของ 

 

1. จัดอบรมการบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตรใหแกผูบริหารประจําคณะ 

2. สงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมใหความรูเพ่ือสรางผูชวยวิทยากรดานกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพฯ จํานวน 1 คน คือ นางสาวชิดชนก สิทธิกัน ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 , 30 ตุลาคม 2563 , 

6 พฤศจิกายน 2563 และ 13 พฤศจิกายน 2563 

ข้ันตอนการเบิกจายเงิน/พัสดุโครงการวิจัยเงินรายได และเงินแผนดิน (ขอหารือแนวทางการ

ดําเนินการ) 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. งานบริหารท่ัวไป ควรมีการกําหนดรายการการอบรมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน (ท้ังดาน

การเรียนการสอน และการวิจัย) ท่ีคณาจารยจําเปนตองเขารับการอบรม เพ่ือสนับสนุนให

คณาจารยมีความรู / ไดรับประกาศนียบัตร ท่ีจําเปนตองใชรับรองในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) 

ขอมูลทาง Social 

media ท่ีสงผล

กระทบตอภาพลักษณ 

และช่ือเสยีง ของ

คณะฯ 

1. มอบหมายใหหนวยงานหรือ บุคคลท่ีจะ

รับผิดชอบในการตอบขอเท็จจริงหรือให

ขอมูลท่ีเปนทางการตอสาธารณชนอยาง

ทันทวงที/ทันการณ  

(หนวยประชาสัมพันธ เปนผูตอบ หรือ

ผูเก่ียวของ/ผูท่ีไดรับมอบหมายใหขอมูล) 

2. มีการช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูท่ีเก่ียวของ

ผานเครือขายออนไลน ของคณะฯ 

 

1. MR.KATSUHISA KOMIYA นักศึกษาระดับปริญญาโทถูกจับกุมรวมกับพรรคพวกอีก 4 คน 

ขอหาปลูกกัญชาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย: คณะฯ ไดช้ีแจงขอมูลแกสาธารณะวานักศึกษาคน

ดังกลาวทําวิทยานิพนธในหัวขอเรื่อง "การเปรียบเทียบทุนการดาํรงชีพระหวางการผลิตขาวแบบ

อินทรียและแบบท่ัวไป ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย" โดยในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา  

2563 MR.KATSUHISA KOMIYA ไดลงทะเบียนใชบริการมหาวิทยาลัย สถานะการศึกษา อยูใน

ระหวางการทําวิทยานิพนธ และลงทะเบียนเรียนรายวิชายังไมครบตามหลักสูตร ซึ่งการทําวิจัย

ในสวนวิทยานิพนธน้ันมิไดมีสวนเก่ียวของกับการศึกษา หรือทําวิจัยเก่ียวกับกัญชา 

2. นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป กรณีความขัดแยงทางการเมือง: ไดมีการประชุมหารือและติดตาม

สถานการณ (monitoring) ในกลุมผูบริหารคณะ และการติดตามควบคูกับประกาศของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซี่งหลังจากมีประกาศแนวทางจากทางมหาวิทยาลัยและคณะอ่ืน ทําให

เปนการสรางความเขาใจรวมกันมากข้ึน นอกจากน้ี ยังแจงไปยังผูชวยคณบดีฝายศิษยเกา

สัมพันธและคณาจารยในคณะในการเฝาระวังการกระทบกระท่ัง การนําเสนอขาวสาร และช้ีแจง

เรื่องตาง ๆ ใหไปในทิศทางเดียวกัน 
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สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 1) 

ประเภทความเส่ียง จํานวนความเส่ียงท่ีเหลืออยูตามระดับความเส่ียง รวม รอยละ 

ของทั้งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 

ความเส่ียงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 15.38 

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 2 - 1 - 4 7 53.85 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) - - - - 1 1 7.69 

ความเส่ียงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C) - - - 1 1 2 15.38 

ความเส่ียงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - 1 - - - 1 7.69 

รวม 2 1 1 1 8 13 100.00 

รอยละของท้ังหมด 15.38 7.69 7.69 7.69 61.54 100.00  

 

  
สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564 

ท่ีเหลืออยู ณ ไตรมาสท่ี 1 
(จําแนกตามประเภทความเสี่ยง) 

สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564 
ท่ีเหลืออยู ณ ไตรมาสท่ี 1 

(จําแนกตามระดับความเสี่ยง) 

ท่ีประชุมเห็นสมควรใหงานนโยบายและแผนฯ แจงไปยังผูรับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง เพ่ือดําเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมท่ียังไมไดดําเนินการในรอบไตรมาสท่ีผานมา และแจงไปยังผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะจากการประชุมตอไป 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 

 

(นางสาวพัชราพร บุญจนัตะ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วฒันศิริเสรีกุล) 
หัวหนางานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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