
รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร  
ประจําปงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3) 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561   
ณ  หองประชุมพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 
รายนามผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรณีุ นาพรหม รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล มูลมณี ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบ กายภาพ 
4. นางสาวสากันย สุวรรณการ หัวหนางานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นางลาลิตยา นุมมีศรี หัวหนางานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
2. นางสาวศศิรินทร อธิมา ผูจัดการศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

3. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
 
รายนามผูไมมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 
2. อาจารย ดร.อรอุมา เรืองวงษ  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล หัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

4. อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร หัวหนาภาควิชาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข ผูอํานวยการศูนยบริการวชิาการและถายทอเทคโนโลยีการเกษตร 
6. นางสาวสายฝน วงคสุวรรณ รักษาการแทน หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
คณบดี ประธานท่ีประชุมเปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

      -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    

1. การพิจารณาติดตามความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 3 

 ตามท่ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดติดตามความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 
ซ่ึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงไดรายงานผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไดปรับระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานใน

ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้ 
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ความเส่ียงดานยุทธศาสตร จํานวน 2 ประเด็น 
ประเด็น

ความเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
ผลตาง 
R1 - R2 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 
L I 

R1 = 
L x I 

L I 
R2 = 
L x I 

ดานการจัด
การศึกษา 
จํานวน
นักศึกษา
ระดบั
ปรญิญาตรี
ต่ํากวา
เปาหมาย 
  
  
  

1. จัดทําส่ือประชาสัมพันธการเรียน

การสอนดานวิทยาศาสตรเกษตรผาน

ทาง social media 

5 5 25 
(สูง
มาก) 

2 2 4 21 80 1. จัดโครงการคาย 
Smart Aggie 
Camp 2018 เมื่อ
วันที่  30 
พฤษภาคม - 4 
มิถุนายน 2561 มี
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 
เขารวมโครงการ
จํานวน  33 คน 

2. จัดกิจกรรม Road Show  เพื่อ

ประชาสัมพันธและดึงดูดผูที่จะเขา

ศึกษาตอในคณะฯ 

3. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา

ใหมที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดและผูเรียนอยางแทจริง  

ดานการจัด
การศึกษา
หลักสูตรไม
ผานการ
ประเมิน 

1. แจงคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคณาจารย

ทราบและตระหนกัถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้น 

2. วิเคราะหอัตรากาํลังทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว เพื่อเสนอขอกรอบ

อัตรากําลัง 

0 0 0 0 0 0 0 95 1. ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหผานมาตรฐานใน
องคประกอบ
คุณภาพที่ 1 ครบ
ทุกหลักสูตร (มี 1 
หลักสูตรไมทําตาม
เกณฑการตีพิมพ
ผลงานของบัณฑิต
ของ มช.) 

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk) จํานวน 3 ประเด็น 
ประเด็นความ

เสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ

เสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
ผลตาง 
R1 - R2 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ 

L I 
R1 = 
L x I 

L I 
R2 = 
L x I 

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขอมูลจาก
ระบบ
สารสนเทศสูญ
หาย  

1. สรางระบบปองกัน และ

สํารองขอมูล 

1 2 2  1 1 1 1 70 1. มีการสํารองขอมูล 
รายวัน และมีระบบ 
firewall สําหรับปองกัน
ขอมูล 
2. ได server มาใหม 
3. มีเคร่ืองสํารองไฟของ
เคร่ือง server 

2. ปรับปรุงอุปกรณ และ

เคร่ืองมือสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีระบบสํารองไฟ 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
ของ
ผูปฏิบัติงาน 

1. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรร

มาภิบาล กฎ ระเบยีบ 

ขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆ 

ที่เกี่ยวของใหบุคลากร 

2. วิเคราะห สรุปบทเรียน

จากกรณีที่ถกูฟองรอง หรือมี

การสอบสวนทางวินัย เพื่อ

เปนบทเรียนสําหรับผูบริหาร

และบุคลากรที่เกี่ยวของ(ไมมี

กรณีฟองรอง) 

1 1 1 1 1 1 0 75 1. มช. โดยศูนย
สัตวทดลอง ไดเชิญประชุม
โครงการฝกอบรมการเล้ียง
และใชสัตวทดลองเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร 
โดยปฏิบัตามหลักเกณฑ
มาตรฐานสากล AAALAC 
International 
Accreditation   
2. คณะฯ ไดเสนอให
บุคลากรของคณะฯ รวม
เปนกรรมการตางๆ เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ดําเนินการ
พิจารณาโครงการวิจัยให
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ประเด็นความ

เสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ

เสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
ผลตาง 
R1 - R2 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ 

L I 
R1 = 
L x I 

L I 
R2 = 
L x I 

สอดคลองกับจรรยาบรรณ
และมาตรฐานตางๆ  ดงนี้ 
  2.1 คณะกรรมการดูแล
การเล้ียงและใช
สัตวทดลอง  
  2.2 คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
มช.  
  2.3 คณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สวนงาน 

อุบัติเหต ุ
หองปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/
สถานที่ทํางาน 

1. สรางแนวปฏิบัติและ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ 
ขอบังคับการปฏบิัติงานใน
หองปฏิบัติการ/ภาคสนาม
อยางเครงครัด ตาม
หลักเกณฑมาตรฐานสากล 
2. บริหารจัดการการกาํจัด
ของเสียที่เกิดขึ้นใน
หองปฏิบัติการอยางถูกวธิี 
ตามหลักวิชาการ 
3. สํารวจและตรวจสอบ 
จัดทําฐานขอมูล
หองปฏิบัติการแยกประเภท
หองปฏิบัติการในระดับตางๆ 
ที่ตองเฝาระวัง 
4. กําหนดมาตรการปองกัน
และแนวทางปฏิบัติ เมื่อการ
เกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้น 
5. กําหนดแผนตรวจสอบ 
ซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร 
ระบบสายไฟและอุปกรณ
ไฟฟา ความมั่งคงแข็งแรง
ของอาคารประจาํป 
6. ประมาณการงบประมาณ 
และจัดทําแผนงบประมาณ
ในการซอมบํารุงทั้งในระยะ
ส้ัน และระยะยาว ในการ
ดําเนินการใหเปนไปตาม 
พ.ร.บ. อาคารควบคุมฯ 

1 1 1 1 1 1 0 75 1.ไดสํารวจและตรวจสอบ 
จัดทําฐานขอมูล
หองปฏิบัติการแยก
ประเภทหองปฏิบัติการใน
ระดับตางๆ ที่ตองเฝาระวัง
เรียบรอยแลว 
2. มีการจัดทําแผนในการ
ซอมบํารุงอาคารตางๆ ใน
ระยะส้ัน และระยะยาว 
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ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) จํานวน 1 ประเด็น 
ประเด็นความ

เสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
ผลตาง 
R1-R2 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 
L I 

R1 = 
L x I 

L I 
R2 = 
L x I 

ดานการเงนิ 
ความไมมั่นคง
ทางการเงิน
ของคณะ  
  
  

1. จัดทําการวิเคราะหและประมาณ

การรายรับและรายจายอยางเปน

ปจจุบันและตอเนื่อง 

2. ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

3. ควบคุมการใชงบประมาณอยาง

ประหยัด คุมคา และมีประสิทธิผล 

1 1 1 1 1 1 0 80 1. จัดทําการ
วิเคราะหและ
ประมาณการรายรับ
และรายจายอยาง
เปนปจจุบันและ
ตอเนื่องควบคุม
รายจายใหสมดุลกับ
รายไดควบคุมการใช
งบประมาณอยาง
ประหยัด คุมคาและ
มีประสิทธิผล ได
ดําเนินการแลว 

ความเส่ียงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 5 ประเด็น 
ประเด็น

ความเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
ผลตาง 
R1 - R2 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 
L I 

R1 = 
L x I 

L I 
R2 = 
L x I 

ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
(อัคคีภัย)  
  
  

1. แตงต้ังคณะกรรมการวาง

แผนการจัดการระบบไฟฟาของ

คณะฯ เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบ

ไฟฟาในภาพรวมของคณะฯ  

2. จัดทําแผนฝกอบรมปองกันและ

บรรเทาอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ  

3. ติดต้ังระบบน้ําดับเพลิง พรอม

ตรวจสอบระบบฯ ที่มีอยูเดิมให

พรอมใชงานไดตามปกติอยาง

ตอเนื่อง 

4. กําหนดพื้นที่ตองหามสําหรับจอด

รถดับเพลิงรับน้ํา ณ จุดหัวจายน้ํา

ดับเพลิง 

5. กําหนดใหรานคาที่ใชกาซ ตองมี

ถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพดีพรอมใช

งานไมนอยกวา 1 ถัง 

6. ติดประกาศแนวปฏิบัติ และเบอร

ติดตอฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม 

2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

1 1 1 5 83 1. มีเคร่ืองดับเพลิง
บริเวณโรงอาหาร 
จํานวน 1 จุด 
2.แผนซอมการ
ปองกัน/อัคคีภัย  ป
เวนป 
3. มีจุดจอดสําหรับ
รถดับเพลิงและจุดเติม
นํ้าสําหรับรถดับเพลง                  
บริเวณดานหลัง
สโมสรนักศึกษา และ
บริเวณดานขางสนาม
บาส 

ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
(โจรกรรม 

1. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภยั

ตรวจตราพื้นที่คณะอยางเขมงวด 

2. ติดต้ังระบบกลองวงจรปดให

ครอบคลุมบริเวณจุดเส่ียง และมีการ

บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 

3. ทําประกันทรัพยสินที่มี

ความสําคัญและมีมูลคาสูง 

1 2 2 1 1 1 1 75 1.มีคําส่ังการอยู
ประจําตึกอาคารคณะ
เกษตรศาสตร ทุก
เดือน ทั้งกลางวัน
วันหยุดราชการ เสาร/
อาทิตย 
2.ทําประกันภัยภาค
สมัครใจ ประเภทที่ 1 
รถบัส ทะเบียน 40-
0570 เชียงใหม 
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ประเด็น

ความเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
ผลตาง 
R1 - R2 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 
L I 

R1 = 
L x I 

L I 
R2 = 
L x I 

4. ติดต้ังระบบไฟฟาสองสวางใหทั่ว

พื้นที่ และติดปาย ประกาศ เตือน 

ใหระมัดระวังทรัพยสินสูญหาย 

3.ทําประกันภัยภาค
สมัครใจ ประเภทที่ 1 
รถตู ทะเบียน นง-260 
เชียงใหม 

ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
(การจราจร
บริเวณ
คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ รณรงคอบรมให

ความรู ปลูกฝงความเขาใจ

เคร่ืองหมายจราจรใหปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางถูกตอง 

2. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร 

เคร่ืองหมาย ปายบังคับตางๆ ให

เห็นเดนชัด รวมทั้งที่จอดรถ 

3. จํากัดปริมาณการใชรถในพื้นที่

คณะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดย

การกําหนดใหมีใบอนุญาตผานเขา-

ออก (รอนโยบายมหาวิทยาลัยที่จะ

ดําเนินการจัดระบบ green zone) 

4. ต้ังงบประมาณในการดูแล 

บํารุงรักษา ซอมแซม สภาพพื้นผิว

ถนนอยางตอเนื่องทุก 4 ป 

2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

1 1 1 5  1.มีการวางติดต้ังจุดไม
กั้นสําหรับที่จอดรถ 
จํานวน 2 จุด คือลาน
จอดหนาโรงจอดรถ
คณะฯและงานจอดรถ
ภาควิชาสัตศาสตร
และสัตวน้ํา 
2.มีการวางแผนติดต้ัง
ในปงบประมาณ 
2562 หรือ 2563 

ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
(ภัย
ธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบส่ิงปลูกสรางและระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ อยางตอเนื่อง 

2. กําหนดแผนการอบรม แผนการ

ฝกซอม แผนจําลองสถานการณ

ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเกิดอุบัติภัย

ทางธรรมชาติ 

1 1 1 1 1 1 0 100 - 

การถูกบุกรุก
พ้ืนที่
ศูนยวิจัย 
สาธิต และ
ฝกอบรม
การเกษตร
แมเหียะ 

1. ซอมแซม ปรับปรุงปายประกาศ

พื้นที่ของศูนยวิจยัฯ  

2. จัดทําแผนการใชประโยชนจาก

พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ (อยู

ระหวางการทํา master plan เสนอ

มหาวิทยาลัย) 

1 1 1 1 1 1 0 100 1.ศูนยวิจัย สาธิตฯ 
แมเหียะ ไดมีการ
ซอมแซมปายประกาศ 
และกําหนดเขตพื้นที่
การใชประโยชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ขอใหกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืชเพิกถอนออก
จากอุทยานแหงชาติ
ปาดอยสุเทพ ทองที่
ตําบลแมเหียะ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
เนื้อที่ประมาณ 1555-
0-26 ไร เพื่อยืนยัน
พื้นที่ครอบครองการ
ใชประโยชนภายใน
พื้นที่บริเวณศูนยวิจัย 
สาธิตฯ แมเหียะอยาง
ถูกตองและชัดเจน มี
การจัดทําแผนที่แนว
เขตแสดงไว ณ อาคาร
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ประเด็น

ความเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
ผลตาง 
R1 - R2 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต 

ขอเสนอแนะ 
L I 

R1 = 
L x I 

L I 
R2 = 
L x I 

สํานักงานศูนยวิจัย 
สาธิตฯ แมเหียะ        
2.ศูนยวิจัย สาธิตฯ 
แมเหียะ มีการ
ประสานงาน และรวม
กิจกรรมในชุมชน เพื่อ
เชื่อมสัมพันธไมตรีอัน
ดีรวมกับชาวบานที่
พักอาศัยในชุมชน
ใกลเคียง ทําให
สามารถสรางความ
เขาใจใหกับชาวบาน
ในละแวกใกลเคียงใน
เร่ืองแนวเขตพื้นที่ของ
ศูนยฯ            
3.ไดมีการประชุมเพื่อ
รวมจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากพื้นที่
อยางมีประสิทธิภาพ
รวมกับคณะ
เกษตรศาสตร 

 จากการติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 3 
พบความเสี่ยงระดับสูงมาก ดานยุทธศาสตร จํานวน 1 ประเด็น คือ ประเด็นความเสี่ยงการจัดการศึกษาจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ํากวาเปาหมาย และพบความเสี่ยงระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิต

และทรัพยสิน จํานวน 2 ประเด็น คือ ประเด็นความเสี่ยงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (อัคคีภัย) และความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (การจราจรบริเวณคณะฯ) เพ่ือใหประเด็นความเสี่ยงระดับสูงมากของคณะฯ ลดลง และ
สามารถควบคุมความเสี่ยงประเด็นอ่ืนไดนั้น คณะฯ ไดมีการดําเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และจะมีการติดตาม

ความเสี่ยงในไตรมาสท่ี 4 ตอไป 

ปดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

 
 

 

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย สุวรรณการ) 
หัวหนางานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


