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รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจําปงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2)  

วันศุกรที่ 17 เมษายน 2563 ผานระบบ ZOOM  
 

รายนามผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรณีุ นาพรหม รองคณบดีฝายบริหาร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล หัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
5. อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร หัวหนาภาควิชาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการและถายทอด 
 เทคโนโลยีการเกษตร 

7. นางอังคณา กีไสย หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ 

8. นางสาวพัชราพร บุญจันตะ รักษาการแทนหัวหนางานนโยบายและแผน และประกัน 
 คุณภาพการศึกษา 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวมนสิชา กองเพชรวัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นายกิตติชัย ทิพยทา พนักงานปฏิบัติงาน 

4. นางลาลิตยา นุมมีศรี พนักงานปฏิบัติงาน 
รายนามผูไมมาประชุม 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล มูลมณี ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 

2. อาจารย ดร.อรอุมา เรืองวงษ  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 
คณบดี ประธานท่ีประชุมเปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

      -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
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1. พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงนั้น คณะฯ จึงไดพิจารณาปรับแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง จํานวนความเสี่ยงท่ีเหลืออยูตามระดับความเสี่ยง รวม รอยละ 

ของ

ท้ังหมด 
สูง

มาก 

สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า

มาก 

ความเสีย่งดานยุทธศาสตร  

(Strategic Risk : S) 

- - 2 -   2 16.67 

ความเสีย่งดานปฏิบัติงาน  

(Operational Risk : O) 

- 2 1 - 4 7 58.33 

ความเสีย่งดานการเงิน (Financial Risk : F) - - - - 1 1 8.33 

ความเสีย่งดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

(Compliance Risk : C)  

- - - - 1 1 8.33 

ความเสีย่งดานช่ือเสียง   

(Reputation Risk : R) 

- - - - 1 1 8.33 

รวม 0 2 3 0 7 12 100.00 

รอยละของท้ังหมด 0.00 16.67 25.00 0.00 58.33 41.67  
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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

นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรตี่ํา

กวาเปาหมาย 

1. มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

เปดรับกอน ทําใหดึงผูท่ีมี

ศักยภาพตรงตามความ

ตองการไปกอน 

2. ผูเขาศึกษามีทางเลือก

ในการเขาศึกษาตอท่ี

หลากหลายเน่ืองจากมี

สถาบันอ่ืนเปดสอน

หลักสตูรท่ีคลายคลึงกัน

จํานวนมากข้ึน รวมท้ัง

บางสถาบันมีหลักสูตรท่ี

นาดึงดูดใจ 

3. คานิยมในการเรียน

ดานการเกษตร 

4. การไมเขาถึงขอมลูดาน

การเกษตรของคณะฯ 

สงผลใหนักเรียนไมเขาใจ

การเรยีนการสอนดาน

3 3 9 

ปานกลาง 

1. จัดทําสื่อ

ประชาสมัพันธการเรียน

การสอนดานวิทยาศาสตร

เกษตรเชิงรุก

(กลุมเปาหมายคือ

นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ในอําเภอรอบนอก) 

2. จัดกิจกรรม Road 

Show และโครงการเพ่ือ

ประชาสมัพันธและดึงดูด

ผูท่ีจะเขาศึกษาตอใน

คณะฯ 

3. เปด/ปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาใหมท่ีสอดคลอง

กับความตองการของ

ตลาดและผูเรียนอยาง

แทจริง  

4. ปรับเกณฑการรับเขา

3 3 9 

ปานกลาง 

2 2 4 5 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

จํานวนนักศึกษาท่ี

รับเขาต่ํากวา

เปาหมาย (300 คน) 

งานบริการ

การศึกษา

ฯ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

การเกษตรจึงไมสนใจท่ีจะ

เลือกเรยีน 

5. การปรับเปลี่ยนระบบ

การรับเขาของ

มหาวิทยาลยั 

เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรยีน

เขามาเรียนไดมากข้ึน 

5. จัดทําหลักสตูร non 

degree เพ่ือแสวงหา

ผูเรยีนกลุมใหม 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 

หลักสตูรไมผาน

การประเมิน 

1. อาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูรเกษียณอายุ

ราชการ 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสตูร

ไมตรงตามคณุสมบัติท่ี

กําหนด 

3 3 9 

ปานกลาง 

1. แจงคุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูรใหคณาจารย

ทราบและตระหนักถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

2. วิเคราะหอัตรากําลังท้ัง

ในระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือเสนอขอกรอบ

อัตรากําลัง  

3. สรางระบบติดตาม

ออนไลนเพ่ือตรวจสอบ

คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบ/อาจารย

ประจําหลักสตูร 

3 3 9 

ปานกลาง 

1 1 1 8 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

จํานวนหลักสตูรท่ีไม

ผานมาตรฐานใน

องคประกอบคุณภาพ

ท่ี 1 จํานวน 1 

หลักสตูร และจํานวน

นักศึกษาท่ีรับเขาต่ํา

กวาเปาหมาย รอยละ 

10 

งานบริการ

การศึกษา

ฯ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

O1 ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอมูลจาก

ระบบ

สารสนเทศสญู

หาย 

1. ถูกโจรกรรมขอมูลจาก

ภายนอก 

2. จากอุบัติเหตุ หรือภัย

ธรรมชาต ิ

1 1 1 1. สรางระบบปองกัน 

และสาํรองขอมูล 

2. ปรับปรุงอุปกรณ และ

เครื่องมือสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีระบบสาํรองไฟ 

4. มีการตรวจสอบเครื่อง

สํารองและรายงานผลการ

ตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

เกิดการสูญหายของ

ขอมูลข้ึน 1 ครั้ง/ป 

และมผีลกระทบใน

ระดับกลุมบุคคล 

หนวย

สารสนเทศ 

O2 อุบัติเหต ุ

หองปฏิบัติการ/

ภาคสนาม/

สถานท่ีทํางาน 

1. ขาดความรู ทักษะใน

การใชอุปกรณ/เครื่องมือ/

สารเคมีอันตราย 

2. ความประมาท 

3. ขาดการตรวจสอบอายุ

การใชงานของเครื่องมือ 

และซอมบํารุงอาคาร 

ระบบนํ้า ระบบไฟ 

1 1 1 1. สํารวจสรุปหองแล็บ

ท้ังหมด/ภาคสนาม/

หองเรียน พรอมแตงตั้ง

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการคณะ(รวม

ทุกภาค) โดยปรับเพ่ิม

จากกรรมการแล็บกลาง

เดิมพรอมแจงเขากกบ.

เดือนธันวาคม 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

โอกาสท่ีเกิด 2 ครั้ง/ 

ป และมีการสญูเสยี

ทรัพยสินมากกวา 

30,000 - 50,000 

บาท หรือมีการ

บาดเจ็บถึงข้ันหยุด

งานช่ัวคราว 

ภาควิชา/

ศูนย/ 

หนวย

กายภาพ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

(งานบริหารท่ัวไป) 

2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของท่ี

ปฏิบัติงานหองแล็บเพ่ือ

วางแผนติดตามตรวจสอบ 

บํารุงรักษาหองปฏิบัติการ 

ระบบสายไฟ ระบบนํ้า

และอุปกรณตางๆ 

3. รายงานผลการตดิตาม

ใหผูบริหารทราบ 

O3 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

(อัคคีภัย) 

1. การตรวจสอบและ

บํารุงรักษายังไม

ตอเน่ือง2. ไฟฟา

ลัดวงจร3. ความประมาท

ของผูปฏิบัติงาน 

2 1 2 1. ฝกซอมการปองกัน

และบรรเทาอัคคภีัย

เสมือนจริง 

2. ตรวจสอบระบบนํ้า

ดับเพลิง ท่ีมีอยูเดิมให

พรอมใชงานไดตามปกติ

อยางตอเน่ือง  

3. กําหนดใหรานคาทุก

รานท่ีใชกาซ ตองมีถังเคมี

2 1 2 1 1 1 1 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

โอกาสท่ีเกิด 1 ครั้ง/ 

ป และมีการสญูเสยี

ทรัพยสินมากกวา 

100,000 - 200,000 

บาท หรือมีการ

บาดเจ็บถึงข้ันหยุด

งานช่ัวคราว 

หนวย

กายภาพ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

ดับเพลิงท่ีมสีภาพดีพรอม

ใชงาน 1 ถัง 

4. ตรวจสอบสญัญาณ

เตือนภัย 

5. ซอมบํารุงระบบเมน

ไฟฟา 

O4 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. พ้ืนท่ีเปดโลง มีบรเิวณ

กวาง และเปนเสนทาง

สัญจรของชุมชนรอบ

สถานี ทําใหการดูแล

ความปลอดภัยไมท่ัวถึง 

2. ไมมีระบบตรวจสอบ

การผานเขาออกของ

บุคคลภายนอก 

4 3 12 

สูง 

1. ติดตั้งระบบกลองวงจร

ปดพ่ิมใหครอบคลุม

บริเวณจุดเสี่ยง และมีการ

บํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. ติดตั้งระบบไฟฟาสอง

สวางใหท่ัวพ้ืนท่ี และติด

ปาย ประกาศ เตือน ให

ระมัดระวังทรัพยสินสญู

หาย 

3. เพ่ิมจุดสายตรวจตูแดง 

4 3 12 

สูง 

1 1 1 11 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

โอกาสท่ีเกิดมากกวา 

1 ครั้ง/ ป และมีการ

สูญเสียทรัพยสิน

มากกวา 10,000 - 

30,000 บาท หรือมี

การบาดเจ็บ 

หนวย

กายภาพ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

O5 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

(การจราจร

บริเวณคณะฯ) 

1. มีความไมเหมาะสม

ของลักษณะกายภาพ (มุม

อับทางแยก) 

2. ไมปฎิบัตติามกฎจราจร 

1 1 1 1. ประชาสัมพันธ รณรงค

อบรมใหความรู ปลูกฝง

ความเขาใจเครื่องหมาย

จราจรใหปฏิบัตติาม

กฎหมายอยางถูกตอง 

2. ปรับปรุงเครื่องหมาย 

ปายจราจรตางๆ ใหเห็น

เดนชัด  

3. ตั้งงบประมาณ

ประจําปในการดูแล 

บํารุงรักษา ซอมแซม 

สภาพพ้ืนผิวถนน 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

อุบัติเหตุเกิดข้ึน 2 

ครั้ง / ป และมีการ

บาดเจ็บเล็กนอย 

หนวย

กายภาพ 

O6 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน (ภัย

ธรรมชาติ) 

1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(ไฟปา/วาตภัย/นํ้าทวม/

ภัยแลง/แผนดินไหว) 

3 5 15 

สูง 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสราง

และระบบสาธารณูปโภค

ตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

2. ซอมแซมบํารุงรักษา

ระบบสาธารณูปโภค 

3. ตัดแตงก่ิงตนไมใหญ

3 5 15 1 1 1 14 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

โอกาสท่ีเกิดมากกวา 

1 ครั้ง/ ป และมีการ

สูญเสียทรัพยสิน

มากกวา 100,000 

บาท หรือมีการ

บาดเจ็บ 

หนวย

กายภาพ 

ศูนยวิจัย

สาธิตและ

ฝกอบรม

การเกษตร
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

เพ่ือลดอุบัตเิหตุ (รุกขกร) 

4. จัดทําแนวกันไฟ และ

เฝาระวัง 

5. จัดทํารั้วก้ันสัตวปาบุก

รุก (รั้วไมไผ/รั้วลวดไฟฟา

บางจุด) 

แมเหียะ 

ศูนยวิจัย 

และ

ฝกอบรมท่ี

สูง 

O7 การถูกบุกรุก

พ้ืนท่ีศูนยวิจัย 

สาธิต และ

ฝกอบรม

การเกษตรแม

เหียะ 

1. พ้ืนท่ีติดชุมชนขนาด

ใหญ 

2. การใชพ้ืนท่ียังไม

ครอบคลมุตามแผน 

2 3 6 

ปานกลาง 

1. จัดทําแผนแมบทการ

ใชประโยชนของพ้ืนท่ี 

(อยูระหวางการทํา 

master plan เสนอ

มหาวิทยาลยั)  

2. ใหมีการใชประโยชนใน

พ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง 

2 3 6 

ปานกลาง 

1 1 1 5 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

พ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก ไม

เกิน 5 ไร และสูญเสีย

ผลประโยชนคิดเปน

มูลคา 500,000 บาท 

ศูนยวิจัย 

สาธิต และ

ฝกอบรม

การเกษตร

แมเหียะ 

/ภาควิชาท่ี

ใชพ้ืนท่ีใน

ศูนยฯ 

F1 ดานการเงิน 

ศักยภาพในการ

หารายไดไม

เปนไปตามแผน 

1. รายจายจริงมากกวา

รายรับจริง 

2. ประมาณการรายรับสูง

กวารายรับจริง 

1 1 1 1. จัดทําการวิเคราะห

และประมาณการรายรับ

และรายจายอยางเปน

ปจจุบันและตอเน่ือง 

1 1 1 1 1 1 0 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

มีจํานวนปจจัยท่ี

นําไปสูความเสี่ยง 2 

ขอ และรายไดตอป

การเงิน 



11 

 

 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

3. กิจกรรมหารายไดไม

เปนไปตามแผน 

4. นโยบายการปรับ

คาแรง/คาตอบแทน 

2. ควบคุมรายจายให

สมดลุกับรายได 

3. ควบคุมการใช

งบประมาณอยาง

ประหยดั คุมคา และมี

ประสิทธผล 

4. เพ่ิมแผนการหารายได

ท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษา 

บริการวิชาการ และการ

วิจัย 

บรรลเุปาหมาย รอย

ละ 80-90 

C1 จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

ของ

ผูปฏิบัติงาน 

1. ขาดจิตสํานึก ใฝหา

ผลประโยชนสวนตัว 

2. ขาดวินัยในการ

ปฏิบัติงาน 

3. ขาดความซื่อสตัย 

1 1 1 1. อบรมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับหลัก

ธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือกฎหมาย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของให

บุคลากร (อ.ไพสิฐ 

พาณิชยกุล คณะนิตฯิ)  

กลุมเปาหมาย อบรม

1 1 1 1 1 1 0 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

มีการฟองรอง/

รองเรียน 2 ครั้ง/ป 

และเกิดคดีฟองรอง

ทางแพงและอาญา 

ตกลงความกันได

กอใหเกิดการเสีย

ช่ือเสียงใน

งานบริหาร

ท่ัวไป 

งานวิจัยฯ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง/ 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินคา 

ความเสีย่งกอนมี 

กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

ผลตาง วิธีการ

จัดการ 

ความเสีย่ง* 

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 
  

  

ผูบริหาร หัวหนาภาค/

ศูนยฯ/หนวยงาน/

คณาจารย นักวิจัย 

ระดับประเทศ ผูถูก

ฟองรองถูกตักเตือน 

R1  ขอมูลทาง 

Social media 

ท่ีสงผลกระทบ 

ตอภาพลักษณ 

และช่ือเสยีง 

ของ คณะฯ 

 การรับรูขอมลูของคณะฯ 

ของบุคคลภายนอกท่ี

บิดเบือนจากความจริง 

2 2   1. มอบหมายให

หนวยงานหรือ บุคคลท่ี

จะรับผิดชอบในการตอบ 

ขอเท็จจริงหรือใหขอมูลท่ี

เปนทางการตอ

สาธารณชนอยาง

ทันทวงที/ทันการณ  

(หนวยประชาสมัพันธเปน

ผูตอบ หรือผูเก่ียวของ/ผู

ท่ีไดรับมอบหมายให

ขอมูล) 

2. มีการช้ีแจงขอเท็จจริง

จากผูท่ี เก่ียวของผาน

เครือขายออนไลน ของ

คณะฯ  

2 2 4 1 1 1 3 การลด/การ

ควบคุม

ความเสีย่ง 

มีการรองเรียน/ขาว

ในเชิงลบ 1 ครั้ง/ป 

และกระทบตอ

หนวยงาน/ภาควิชา 

หนวย

ประชาสมั

พันธ 

(ผูเก่ียวขอ

ง/ผูท่ีไดรับ

มอบหมาย

) 
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2. ติดตามความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 1-2 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2563 ท่ีหนวยงานรับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงไดรายงานผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
โดยคณะกรรมการฯ ไดปรับระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และรอยละความสําเร็จของ

การดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



14 

 

 

 

ความเส่ียงดานยุทธศาสตร จํานวน 2 ประเด็น 
ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็น

ความเสีย่ง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

ผลการติดตาม/ขอสงัเกต 

ขอเสนอแนะ 

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

S1 ดานการจัด

การศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรตี่ํา

กวาเปาหมาย 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการเรียน

การสอนดานวิทยาศาสตรเกษตรเชิงรุก

(กลุมเปาหมายคือนักเรียนระดับมธัยม

ปลายในอําเภอรอบนอก) 

2. จัดกิจกรรม Road Show และ

โครงการเพ่ือประชาสมัพันธและดงึดูดผู

ท่ีจะเขาศึกษาตอในคณะฯ 

3. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหม

ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด

และผูเรียนอยางแทจริง  

4. ปรับเกณฑการรับเขาเพ่ือเปดโอกาส

ใหนักเรียนเขามาเรยีนไดมากข้ึน 

5. จัดทําหลักสตูร non degree เพ่ือ

แสวงหาผูเรียนกลุมใหม 

2 2 4 2 2 4 0 80 1.  โครงการประชาสัมพันธหลักสตูรการเรียนการสอนตามพันธ

กิจ 

2.  การประชาสมัพันธหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงรุก 

รวมจัดบูธแนะแนวการศึกษาตอ ประชาสมัพันธหลักสูตรและ

การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS 63 ในงานนิทรรศการแนะ

แนวการศึกษาตอและอาชีพ ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวัน

จันทรท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ระหวางเวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. การปรับปรุงหลักสตูร 

  ระดับปรญิญาตรี  

        - การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเกษตร  

        - การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร (ปรับปรุงเล็กนอย) 

       *ผานท่ีประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยั 

       ระดับปริญญาโท 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็น

ความเสีย่ง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

ผลการติดตาม/ขอสงัเกต 

ขอเสนอแนะ 

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

        - การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเล็กนอย) 

        - การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงเล็กนอย) 

      *ผานท่ีประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

4.  การเปด/ปรับปรุงกระบวนวิชา 

  1.  การปรับปรุงกระบวนวิชา 

            สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตรและพัฒนา

ชนบท เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จํานวน 16 กระบวนวิชา

ระดับปริญญาเอก เน่ืองจากปรับปรุงผลการพัฒนการเรียนรูให

ตรงกับ มคอ.2  *ผานท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําคณะ 

5. โครงการเปดหลักสูตร Non Degree "การเปนผูประกอบการ

ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงและการสรางโอกาสสําหรับธุรกิจ

กาแฟ" 

เปดหลักสูตรการเปนผูประกอบการในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง

และการสรางโอกาสสําหรับธุรกิจกาแฟเพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ี

สนใจเขามาเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะ และยังเปนชองทางใน

การแสวงหาผูเรยีนใหมอีกชองทางหน่ึง 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็น

ความเสีย่ง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได  

(5) 

ผลตาง 

(6)=R1-R2 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

(1-100) 

(7) 

ผลการติดตาม/ขอสงัเกต 

ขอเสนอแนะ 

(8) 

        

        L I R1=LxI L I R2=LxI      

S2 ดานการจัด

การศึกษา 

หลักสตูรไม

ผานการ

ประเมิน 

1. แจงคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคณาจารย

ทราบและตระหนักถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน 

2. วิเคราะหอัตรากําลังท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบ

อัตรากําลัง  

3. สรางระบบติดตามออนไลนเพ่ือ

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 

3 3 9 

ปานกลาง 

1 1 1 8   ป 2561 หลักสูตรผานการประเมนิทุกหลักสูตร 

อยูระหวางดําเนินการทําระบบตดิตามออนไลนเพ่ือตรวจสอบ

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 
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ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk) จํานวน 7 ประเด็น 
ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(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 

4. มีการตรวจสอบเครื่องสํารองและรายงานผลการ

ตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 

1 1 1 1 1 1 0 100 1. มีการสํารองขอมูล รายวัน และมีระบบ firewall 

สําหรับปองกันขอมลู 

2. มีเครื่องสํารองไฟของเครื่อง server 

O2 อุบัติเหต ุ

หองปฏิบัติการ/

ภาคสนาม/

สถานท่ีทํางาน 

1. สํารวจสรุปหองแล็บท้ังหมด/ภาคสนาม/

หองเรียน พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ

หองปฏิบัติการคณะ(รวมทุกภาค) โดยปรบัเพ่ิมจาก

กรรมการแล็บกลางเดมิ 

พรอมแจงเขากกบ.เดือนธันวาคม (งานบริหาร

ท่ัวไป) 

2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติงานหองแล็บเพ่ือ

วางแผนติดตามตรวจสอบ บํารุงรกัษา

หองปฏิบัติการ ระบบสายไฟ ระบบนํ้าและอุปกรณ

1 1 1 1 1 1 0 25 1. หองปฏิบัติการกลางไดเขารวมโครงการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยใน

ประเทศไทยและ และประเมินหองปฏิบัติการ ดวย 

esprel  checklist โดยกองมาตรฐานการวิจัย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ คะแนนท่ีได

รอยละ 72.7 

2. คําสั่งคณะกรรมการหองแล็ปกลาง ดังเอกสาร

แนบ 

3. จํานวนหองแล็ปในคณะเกษตรศาสตรท้ังหมด55 

หอง 



18 

 

 

ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(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      

ตางๆ 

3. รายงานผลการตดิตามใหผูบริหารทราบ 

4. จํานวนหองเรียนคณะเกษตรศาสตรท้ังหมด306 

หอง 

5. จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 0 ครั้ง 

O3 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

(อัคคีภัย) 

1. ฝกซอมการปองกันและบรรเทาอัคคีภัยเสมือน

จริง2. ตรวจสอบระบบนํ้าดับเพลิง ท่ีมีอยูเดิมให

พรอมใชงานไดตามปกติอยางตอเน่ือง 3. กําหนดให

รานคาทุกรานท่ีใชกาซ ตองมีถังเคมีดับเพลิงท่ีมี

สภาพดีพรอมใชงาน 1 ถัง4. ตรวจสอบสญัญาณ

เตือนภัย5. ซอมบํารุงระบบเมนไฟฟา 

2 1 2 1 1 1 1   1.ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําช้ันแตละ

อาคารกรณีเกิดเหตเุพลิงไม (ไมไดซอมหนีไฟ

เน่ืองจากสถานการณโควิด19)2.มีการตรวจสอบ

ระบบนํ้าดับเพลิง ท่ีมีอยูเดิมใหพรอมใชงานได

ตามปกติอยางตอเน่ือง ติดปายบอกทางออกหนีไฟ 

ข้ันตอนและวิธีการกดไซเรน 3.ตรวจสอบสญัญาณ

เตือนภัยอยูเปนประจํา4.มีการตรวจสอบระบบ

ไฟฟาสม่ําเสมอ 

O4 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดพ่ิมใหครอบคลมุ

บริเวณจุดเสี่ยง และมีการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางใหท่ัวพ้ืนท่ี และติด

ปาย ประกาศ เตือน ใหระมัดระวังทรัพยสินสญูหาย 

3. เพ่ิมจุดสายตรวจตูแดง 

4 3 12 

สูง 

1 1 1 11   คณะฯ มีกลองวงรปดท้ังหมด 96 กลอง 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(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      

O5 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

(การจราจร

บริเวณคณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรู ปลูกฝง

ความเขาใจเครื่องหมายจราจรใหปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางถูกตอง 

2. ปรับปรุงเครื่องหมาย ปายจราจรตางๆ ใหเห็น

เดนชัด  

3. ตั้งงบประมาณประจาํปในการดูแล บํารุงรักษา 

ซอมแซม สภาพพ้ืนผิวถนน 

1 1 1 1 1 1 0   ไดปรับปรุงเครื่องหมาย ปายจราจรใหเดนชัด 

O6 ความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสิน (ภัย

ธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและระบบสาธารณูปโภค

ตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

2. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

3. ตัดแตงก่ิงตนไมใหญเพ่ือลดอุบัติเหตุ (รุกขกร) 

4. จัดทําแนวกันไฟ และเฝาระวัง 

5. จัดทํารั้วก้ันสัตวปาบุกรุก (รั้วไมไผ/รั้วลวดไฟฟา

บางจุด) 

3 5 15 

สูง 

1 1 1 14 

สูง 

  1. หนวยกายภาพไดตรวจสอบสิ่งปลูกสราง

สม่ําเสมอ และไดมีการเก็บกวาดเศษก่ิงไม ใบไม

บริเวณจุดพักดานหลังอาคารเฉลมิพระเกียรติ ขวง

เกษตรรวมใจภาคพืชศาสตร และพ้ืนท่ีสนาม

โรงเรือนภาควิชากีฏวิทยา 

2. ไดตรวจสอบและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค

อยางสม่ําเสมอ 
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ประเภท 

ความ

เสี่ยง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(2) 

การจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมการควบคุม 

(3) 

ระดับความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู 

(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      

O7 การถูกบุกรุก

พ้ืนท่ีศูนยวิจัย 

สาธิต และ

ฝกอบรม

การเกษตรแม

เหียะ 

1. จัดทําแผนแมบทการใชประโยชนของพ้ืนท่ี (อยู

ระหวางการทํา master plan เสนอมหาวิทยาลัย)  

2. ใหมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง 

2 3 6 

ปานกลาง 

1 1 1 5   1. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางรั้วรอบ

บริเวณศูนยฯเรียบรอยแลว 

2. ศูนยฯไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการทําความ

สะอาดพ้ืนท่ีรกราง , ปลูกพืชแซม (โกโก , กาแฟ , 

ผักหวานปา) ในแปลงปลูกตนยางพารา และเพ่ิม

แปลงปลูกตนทุนเรียน เพ่ือการใชพ้ืนท่ีใหเกิด

ประโยชนมากข้ึน 

'มีการใชพ้ืนท่ีในศูนยวิจัยสาธิต และฝกอบรม

การเกษตรแมเหยีะจํานวน 495,661ตารางเมตร  

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

473,600 ตารางเมตร 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 10,000 ตาราง

เมตร 

สาขากีฏวิทยา 9,744 ตารางเมตร 

 - อาคาร 1 หลัง สําหรับเพาะเลี้ยงหนอนไหม 

 - แปลงปลูกหมอน สําหรับเพาะเลี้ยงหนอนไหม 

ภาควิชัตวศาสตรและสัตวนํ้า 2,317 ตารางเมตร 
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ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) จํานวน 1 ประเด็น 

ประเภท 

ความเสีย่ง 

(1) 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

(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 

ศักยภาพในการ

หารายไดไม

เปนไปตามแผน 

1. จัดทําการวิเคราะหและประมาณการรายรับและ

รายจายอยางเปนปจจุบันและตอเน่ือง 

2. ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

3. ควบคุมการใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 

และมีประสิทธผล 

4. เพ่ิมแผนการหารายไดท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษา 

บริการวิชาการ และการวิจัย 

1 1 1 1 1 1 0   1. จัดทําการวิเคราะหและประมาณการรายรับ

และรายจายอยางเปนปจจุบันและตอเน่ืองรายงาน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ทุ

เดือน 

2. ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

3. ควบคุมการใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 

และมีประสิทธผล 
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ความเส่ียงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับจํานวน 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      

C1 จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

ผูปฏิบัติงาน 

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   1. เขารวมโครงการอบรมหลักสูตรเรื่อง ขอช้ีแจงเก่ียวกับ

หลักเกณฑวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสําหรบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 วันท่ี 9 

มกราคม 2563 ณ สํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม มีผูเขารวมจํานวน 7 คน ไดแก 

1. เลขานุการคณะ 

2. นางสุดใจ สันธทรัพย 

3. นางสาวทิพยวิมล ระพินทรวงศ 

4. นางสาวพัชราพร บุญจันตะ 

5. นางลาลิตยา นุมมีศร ี

6. นางสาวศศิรินทร อธิมา 

7. นางอังคณา กีไสย 

'2. เขารวมโครงการอบรม เรื่อง “การจัดซื้อจดัจาง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐ สาํหรับผูบริหาร วันท่ี 19 กุมภาพันธ 

2563 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มี

ผูเขารวมจํานวน 10 คน ไดแก1.รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา 

โพธาภรณ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรณุี นาพรหม 
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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      

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจรญิ 

4. รองศาสตราจารย ดร.เกวลิน คณุาศักดากุล 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ สุทธิประพันธ 

6. อาจารย ดร.สุรรีัตน ลคันาวิเชียร 

7. นางสาววิไลพร ธรรมตา 

8. นางลาลิตยา นุมมีศร ี

9. นางอังคณา กีไสย 

10. นางสาวพัชราพร บุญจันตะ 
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ความเส่ียงดานช่ือเสียงจํานวน 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      

R1  ขอมูลทาง Social 

media ท่ีสงผล

กระทบ ตอ

ภาพลักษณ และ

ช่ือเสียง ของ คณะฯ 

1. มอบหมายใหหนวยงานหรือ 

บุคคลท่ีจะรับผดิชอบในการตอบ 

ขอเท็จจริงหรือใหขอมูลท่ีเปน

ทางการตอสาธารณชนอยาง

ทันทวงที/ทันการณ  

(หนวยประชาสมัพันธเปนผูตอบ 

หรือผูเก่ียวของ/ผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหขอมลู) 

2. มีการช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูท่ี 

เก่ียวของผานเครือขายออนไลน 

ของคณะฯ  

2 2 4 1 1 1 3   จะมีการมอบหมายใหหนวยประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ

ในการตอบขอเท็จจริง/ใหขอมลูตอสาธารณชน โดยใหผูท่ี

เก่ียวของหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการใหขอมูลเปนให

ขอมูลแกหนวยประชาสัมพันธตอไป 
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จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 

2563 ไตรมาสท่ี 1-2 พบความเสี่ยงสูงของคณะฯ จํานวน 2 ประเด็น คือประเด็นความปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสิน (โจรกรรม) และประเด็นความเสี่ยงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (ภัยธรรมชาติ) และมีความเสี่ยง

อ่ืน ๆ ท่ีเหลืออยู ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวนความเสี่ยงท่ีเหลืออยูตามระดับ

ความเสี่ยง 
รวม 

รอยละ 

ของ

ท้ังหมด 
สูง

มาก 
สูง ปานกลาง นอย 

ความเสีย่งดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) - - 2 - 2 16.67 

ความเสีย่งดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) - 2 2 3 7 58.33 

ความเสีย่งดานการเงิน (Financial Risk : F) - - - 1 1 8.33 

ความเสีย่งดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

(Compliance Risk : C) 
- - - 1 1 8.33 

ความเสีย่งดานช่ือเสียง  (Reputation Risk : R) - - - 1 1 8.33 

รวม 0 2 4 6 12 100.00 

รอยละของท้ังหมด 0.00 16.67 33.33 50.00 100.00 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวพัชราพร บุญจันตะ) 
รักษาการแทน หัวหนางานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


