
 
 

รายงานการประชุมความเสี่ยง3-63 

รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) 

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 

รายนามผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. อาจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
4. นางอังคณา กีไสย์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ พนักงานปฏิบัติงาน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 
3. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
5. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานรายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ไตรมาสที่ 1 - 2) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
1. การพิจารณาติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุม เป็นประจ าทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
และร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) ดังนี้  
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ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) จ านวน 2 ประเด็น 
S1 
จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
เชิงรุก(กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน 
ระดับมัธยมปลายในอ าเภอรอบนอก 
2. จัดกิจกรรม Road Show และ
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และ
ดึงดูดผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ 
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและผู้เรียนอย่างแท้จริง  
4. ปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้ามาเรียนได้ 
มากขึ้น 
5. จัดท าหลักสูตร non degree 
เพื่อแสวงหาผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

1 2 2 
(ต่ ามาก) 

2 2 4 -2 100 1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนตามพันธกิจ 
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเชิงรุก  
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เป็นแบบ Online มากขึ้น 
3. การปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี                                                                 
- การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2561 
- การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 *ผ่านที่ประชุมกรรมการวิชาการปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
ระดับบัณฑิต                                                                      
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. 
และ ปร.ด.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย) สมอ.08 
เนื่องจากเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน                          
* ผ่านที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมือวันที่  11  มีนาคม  2563 
4. การเปิด/ปรับปรุงกระบวนวิชา 
1. การเปิดกระบวนวิชา                                                           
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า เสนอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 
จ านวน 1 กระบวนวิชา 
2.  การปรับปรุงกระบวนวิชา 
ระดับปริญญาตรี                                                                
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ าเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
จ านวน 8 กระบวนวิชา                   
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ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
จ านวน 1 กระบวนวิชา             
- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
จ านวน 1 กระบวนวิชา               
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติเสนอขอปรับปรุง
กระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา   
* ผ่านที่ประชุมกรรมการวิชาการปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
5. โครงการเปิดหลักสูตร Non Degree "การเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจกาแฟ" 
เปิดหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและ
การสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจกาแฟเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามา
เรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะ และยังเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผู้เรียนใหม่อีกช่องทางหนึ่ง 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro= 
ลิ้งก์เกณฑ์รับเข้าปรับเกรดจาก 3.00 เป็น 2.75 

S2 
หลักสูตรไม่ผ่าน
การประเมิน 

1. แจ้งคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณาจารย์
ทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
2. วิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อเสนอขอกรอบ
อัตราก าลัง  
3. สร้างระบบติดตามออนไลน์เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

1 1 1 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 0 60 ปี 2562 อยู่ระหว่างเตรียมการรับการประเมินหลักสูตร 
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รายงานการประชุมความเสี่ยง3-63 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จ านวน 7 ประเด็น 
O1 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสูญ
หาย 

1. สร้างระบบป้องกัน และส ารอง
ข้อมูล 
2. ปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบส ารองไฟ 
4. มีการตรวจสอบเครื่องส ารอง
และรายงานผลการตรวจสอบกรณี
ฉุกเฉิน 

1 1 1 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 0 100 1. มีการส ารองข้อมูล รายวัน และมีระบบ firewall ส าหรบั
ป้องกันข้อมูล 
2. มีเครื่องส ารองไฟของเครื่อง server 

O2 
อุบัติเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/ 
สถานที่ท างาน 

1. ส ารวจสรุปห้องแล็บทั้งหมด/
ภาคสนาม/ห้องเรียน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการห้องปฏิบัติการคณะ
(รวมทุกภาค) โดยปรับเพิ่มจาก
กรรมการแล็บกลางเดิม 
พร้อมแจ้งเข้ากกบ.เดือนธันวาคม 
(งานบริหารทั่วไป) 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงาน
ห้องแล็บเพื่อวางแผนติดตาม
ตรวจสอบ บ ารุงรักษา
ห้องปฏิบัติการ ระบบสายไฟ ระบบ
น้ าและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหาร
ทราบ 

2 2 4 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 3 20 1. ห้องปฏิบัติการกลางได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยและ และประเมิน
ห้องปฏิบัติการ ด้วย esprel checklist โดยกองมาตรฐานการวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คะแนนที่ได้ร้อยละ 72.7 
2. ค าสั่งคณะกรรมการห้องแล็ปกลาง ดังเอกสารแนบ 
3. จ านวนห้องแล็ปในคณะเกษตรศาสตร์ทั้งหมด55 ห้อง 
4. จ านวนห้องเรียนคณะเกษตรศาสตร์ทั้งหมด306 ห้อง 
5. จ านวนอุบัติเหตุในไตรมาสที่3/2563 ในห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/สถานที่ท างานของภาควิชา และศูนย์ในคณะฯ เกิดขึ้น 1 
ครั้ง นายประเสริฐ จ าปาอิน สังกัดหน่วยกายภาพ ตกหลังคาอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ขณะก าลังปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้ต้องพักรักษาตัว
เป็นตั้งแต่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรให้มีชุดอุปกรณ์ป้องกันการปฏิบัติงานภาคสนาม 

O3 
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

1. ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยเสมือนจริง 
2. ตรวจสอบระบบน้ าดับเพลิง ที่มี
อยู่เดิมให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื่อง  

1 1 1 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 0 100 1.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าช้ันแตล่ะอาคารกรณีเกิด
เหตุเพลิงไม้ (ไม่ได้ซ้อมหนไีฟเนื่องจากสถานการณ์โควิด19) 
2.มีการตรวจสอบระบบน้ าดับเพลงิ ท่ีมีอยู่เดิมให้พร้อมใช้งานได้
ตามปกติอย่างต่อเนื่อง ติดป้ายบอกทางออกหนีไฟ ขั้นตอนและ
วิธีการกดไซเรน  
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รายงานการประชุมความเสี่ยง3-63 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
3. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านที่ใช้ก๊าซ 
ต้องมีถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพดี
พร้อมใช้งาน 1 ถัง 
4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 
5. ซ่อมบ ารุงระบบเมนไฟฟ้า 

3.ตรวจสอบสัญญาณเตือนภยัอยู่เป็นประจ า 
4.มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสม่ าเสมอ 

O4 
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

1. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มให้
ครอบคลุมบริเวณจุดเสี่ยง และมีการ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่ว
พื้นที่ และติดป้าย ประกาศ เตือน 
ให้ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย 
3. เพิ่มจุดสายตรวจตู้แดง 

3 2 6 
(ต่ า) 

1 1 1 5 100 1. คณะฯ มีกล้องวงรปิดทั้งหมด 96 กล้องเพื่อให้สามารถดูแล
พื้นที่ภายในคณะฯ ได้อย่างท่ัวถึง และได้ตรวจเช็คการใช้งานอยู่
สม่ าเสมอ 
2. คณะฯ ได้ตดิตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่บริเวณภายใน
คณะฯ  
3. การเพิ่มจุดสายตรวจตู้แดง บริเวณอาคารของคณะฯ ท่ีอยู่ใน
ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ น้ัน ทาง
มหาวิทยาลยัฯ ได้ยกเลิกสายตรวจดังกล่าว และให้พนักงาน
รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการดูแลความ
ปลอดภัยแทนโดยบริเวณที่ดูแล คอื บริเวณหอพักนักศึกษา
ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแมเ่หียะ แต่
อาคารของคณะฯ ที่อยู่ภายในศูนย์ฯ น้ัน เจ้าหน้าท่ีประจ าอาคาร
เป็นผู้ดูแลเอง 

O5 
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(การจราจรบริเวณ
คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้
ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ
เครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างถูกต้อง 
2. ปรับปรุงเครื่องหมาย ป้ายจราจร
ต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัด  
3. ตั้งงบประมาณประจ าปีในการ
ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพ
พื้นผิวถนน 

1 1 1 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 0 100 ได้ปรับปรุงเครื่องหมาย ป้ายจราจรให้เด่นชัด 
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รายงานการประชุมความเสี่ยง3-63 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
O6 
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อลด
อุบัติเหตุ (รุกขกร) 
4. จัดท าแนวกันไฟ และเฝ้าระวัง 
5. จัดท ารั้วกั้นสัตว์ป่าบุกรุก  
(รั้วไม้ไผ่/รั้วลวดไฟฟ้าบางจุด) 

3 5 15 
(สูง) 

1 1 1 14 80 1. หน่วยกายภาพได้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างสม่ าเสมอ และได้มี
การเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ ใบไม้บริเวณจุดพักดา้นหลังอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ข่วงเกษตรรวมใจภาคพืชศาสตร์ และพื้นท่ีสนาม
โรงเรือนภาควิชากีฏวิทยา 
2. หน่วยกายภาพได้ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
อย่างสม่ าเสมอ 
3. หน่วยกายภาพได้ด าเนินการตดัต้นไม้บริเวณหลังส านักงาน
คณบดีอาคารเรียนเดิมและบรเิวณลานจอดรถสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ า เพ่ือลดอุบัติเหต ุ
4.ศูนย์วิจัยสาธติและฝึกอบรมการเกษตรแมเ่หียะได้ท าการ 
ตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่แห้ง และยื่นล้ าแนวถนนเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุกิ่งไม้หักโค่นหากเกิดลมพายุพัดแรง 

O7 
การถูกบุกรุกพ้ืนที่
ศูนย์วิจัย สาธิต 
และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 

1. จัดท าแผนแม่บทการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ (อยู่ระหว่างการท า 
master plan เสนอมหาวิทยาลัย)  
2. ให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

2 2 4 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 3 50 1. มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการก่อสร้างรั้วรอบบรเิวณศูนย์ฯ
เรียบร้อยแล้ว 
2. ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะได้
ด าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการท าความสะอาดพื้นท่ีรกร้าง , 
ปลูกพืชแซม (โกโก้ , กาแฟ , ผักหวานป่า) ในแปลงปลูกต้น
ยางพารา และเพิ่มแปลงปลูกต้นทุนเรียน เพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์มากข้ึน 
'มีการใช้พื้นที่ในศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ
จ านวน 495,661ตารางเมตร  
ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 473,600 ตรม. 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 10,000 ตารางเมตร 
สาขากีฏวิทยา 9,744 ตารางเมตร 
 - อาคาร 1 หลัง ส าหรับเพาะเลี้ยงหนอนไหม 
 - แปลงปลูกหม่อน ส าหรับเพาะเลี้ยงหนอนไหม 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสตัว์น้ า 2,317 ตารางเมตร  
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รายงานการประชุมความเสี่ยง3-63 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
ภาควิชาฯ ไดม้ีการวางแผนท า smart farm บริเวณหลัง
สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค ์

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) จ านวน 1 ประเด็น 
F1 
ด้านการเงิน 
ศักยภาพในการ 
หารายได้ไม่เป็น 
ไปตามแผน 

1. จัดท าการวิเคราะห์และประมาณ
การรายรับและรายจ่ายอย่างเป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง 
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับ
รายได้ 
3. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิผล 
4. เพิ่มแผนการหารายได้ที่เช่ือมโยง
กับการศึกษา บริการวิชาการ และ
การวิจัย 

2 1 2 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 1 75 1. จัดท ารายงานการเงินรายเดือน และรายไตรมาสเสนอคณะ
กรรมการบริหารประจ าคณะฯ 
2. ควบคุมการใช้จ่ายให้สมดุล 

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) จ านวน 1 ประเด็น 
C1 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร (อ.ไพสิฐ 
พาณิชย์กุล คณะนิติฯ)  
กลุ่มเป้าหมาย อบรมผู้บริหาร 
หัวหน้าภาค/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน/
คณาจารย์ นักวิจัย 

1 1 1 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 0 - ไตรมาสที่ 3/2563 ไม่มีการเข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร เนื่องจากมีการยกเลิกเกิดสถานการณ์ 
Covid-19 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) จ านวน 1 ประเด็น 
R1 
ข้อมูลทาง Social 
media ที่ส่งผล
กระทบ ต่อ
ภาพลักษณ์ และ

1. มอบหมายให้หน่วยงานหรือ 
บุคคลที่จะรับผิดชอบในการตอบ 
ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่เป็น
ทางการต่อสาธารณชนอย่าง
ทันท่วงที/ทันการณ์  

1 1 1 
(ต่ ามาก) 

1 1 1 0 20 มีการมอบหมายให้หน่วยประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการ 
ตอบข้อเท็จจริง/ให้ข้อมูลต่อสาธารณชน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลเป็นให้ข้อมูลแก่หน่วย
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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รายงานการประชุมความเสี่ยง3-63 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
ชื่อเสียง ของ 
คณะฯ 
 

(หน่วยประชาสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ 
หรือผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ข้อมูล) 
2. มีการช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่ 
เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายออนไลน์  
ของคณะฯ 

โดยไตรมาสที่ 3 /2563 นี้ไม่มีกรณีร้องเรียนทาง social media 
ของคณะฯ 

  



 
 

รายงานการประชุมความเสี่ยง3-63 

สรุปการประเมินค่าความเสี่ยงเพ่ือการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) 

ประเภทความเสี่ยง จ านวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามระดับความเสี่ยง รวม ร้อยละ 
ของทั้งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 16.67 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) - 1 - 1 5 7 58.33 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) - - - - 1 1 8.33 
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) - - - - 1 1 8.33 
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - - - - 1 1 8.33 

รวม 0 1 0 1 10 12 100.00 
ร้อยละของทั้งหมด 0.00 8.33 0.00 8.33 83.33 100.00  

ที่ประชุมเห็นสมควรให้งานนโยบายและแผนฯ แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะจากการประชุมต่อไป 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
  

(นางสาวพัชราพร บุญจนัต๊ะ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม) 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


