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รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) 
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ 
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

รายนามผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
รองคณบดีฝายบริหาร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและสารสนเทศ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
7. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. นางอังคณา กีไสย์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 
9. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมนสิชา กองเพชร์วัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 

รายนามผูไ้ม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. การติดตามความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอรายงานผลการติดตาม/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินกิจกรรมการ

ควบคุม และการจัดการการควบคุม ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา  

ทีป่ระชุมฯ พิจารณาข้อมูลแล้ว มีมติให้ปรับระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 รายละเอียดดังตารางที่ปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 
4-15 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 กับระดับความ
เสี่ยงที่ก าหนดไว้เมื่อเริ่มจัดท าแผน (ต้นปีงบประมาณ 2563) พบว่ามีความเสี่ยงลดลงจากเดิม ดังตาราง

ประเภท
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

ณ ต้นปีงบประมาณ 
2563 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่  

ณ ไตรมาสที่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

S1 ด้านการจัดการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรตี่ า
กว่าเป้าหมาย 

ปานกลาง ต่ ามาก งานบริการการศึกษา 
และพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 

S2 ด้านการจัดการศึกษา 
หลักสตูรไม่ผา่นการประเมิน 

ปานกลาง ต่ ามาก งานบริการการศึกษา 
และพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 

O1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศสญูหาย 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยสารสนเทศ 

O2 อุบัติเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม/สถานที่
ท างาน 

ต่ ามาก ต่ ามาก ภาควิชา/ศูนย/์ 
หน่วยกายภาพ 

O3 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 

O4 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

สูง ต่ า หน่วยกายภาพ 

O5 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(การจราจรบรเิวณคณะฯ) 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 

O6 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(ภัยธรรมชาติ) 

สูง ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 
ศูนย์วิจัยสาธติและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหยีะ 
ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง 

O7 การถูกบุกรุกพื้นท่ีศูนย์วิจัย สาธิต 
และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ 

ปานกลาง ต่ ามาก ศูนย์วิจัย สาธติ และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหยีะ 
/ภาควิชาท่ีใช้พื้นที่ในศูนย์ฯ 

F1 ด้านการเงิน 
ศักยภาพในการหารายไดไ้ม่เป็นไป
ตามแผน 

ต่ ามาก ต่ ามาก งานการเงิน การคลังและพัสด ุ

C1 จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต่ ามาก ต่ ามาก งานบริหารทั่วไป 
งานวิจัยฯ 
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ประเภท
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

ณ ต้นปีงบประมาณ 
2563 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่  

ณ ไตรมาสที่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

R1 ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผล
กระทบ ต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสยีง 
ของ คณะฯ 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยประชาสัมพันธ์ 
(ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมาย) 

ในภาพรวมมีจ านวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน แบ่งตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง 
จ านวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามระดับความเสี่ยง 

รวม 
ร้อยละ 

ของท้ังหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 
ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร์ 
(Strategic Risk: S) 

- - - - 2 2 16.67 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิงาน 
(Operational Risk: O) 

- - - 1 6 7 58.33 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk: F) 

- - - - 1 1 8.33 

ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
(Compliance Risk: C) 

- - - - 1 1 8.33 

ความเสีย่งด้านช่ือเสียง 
(Reputation Risk: R) 

- - - - 1 1 8.33 

รวม 0 0 0 1 11 12 100.00 
ร้อยละของท้ังหมด 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 100.00 
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ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ จ านวน 2 ประเด็น 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ประเด็นความ

เสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความ

เสี่ยง 
 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) = (7) (8) 

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

S1 ด้านการจัด
การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตรเ์กษตรเชิง
รุก (กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดบั
มัธยมปลายในอ าเภอรอบนอก)
2. จัดกิจกรรม Road Show และ
โครงการเพื่อประชาสมัพันธ์และดงึดูด
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและผู้เรียนอย่างแท้จริง
4. ปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปดิ
โอกาสให้นักเรยีนเข้ามาเรยีนไดม้าก
ขึ้น
5. จัดท าหลักสตูร non degree เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนกลุ่มใหม่
6. ปรับเกณฑร์ับเข้าจากเกรดเฉลีย่
3.00 เป็น 2.75 ส าหรับรอบท่ี 1
portfolio ในปีการศึกษา 2561 (มช.
เพิ่มการตดิตามกิจกรรม)

1 1 1 
ต่ ามาก 

2 2 4 
ต่ ามาก 

-3 100 การศึกษา 



5 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความ

เสี่ยง 
 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) = (7) (8) 

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

S2 ด้านการจัด
การศึกษา
หลักสตูรไม่ผา่น
การประเมิน 

1. แจ้งคุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณาจารย์
ทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
2. วิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบ
อัตราก าลัง  
3. สร้างระบบติดตามออนไลน์เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. พัฒนาระบบติดตามออนไลน์เพือ่
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(มช.เพิ่มการตดิตามกิจกรรม) 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 65 อยู่ระหว่างพัฒนาระบบติดตามออนไลนร์่วมกับ
งานบริหารงานวิจัยฯ ข้อเสนอแนะ 
1. เห็นควรให้งานบริการการศึกษาฯ วางแผน
แจ้งให้กับอาจารย์ที่อาจมผีลงานวชิาการไม่ครบ
ตามเกณฑ์เร่งจัดท าผลงาน ให้ครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2. มีการปรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรตาม
เกณฑ์ของ สกอ. 

การศึกษา 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) จ านวน 7 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

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

        L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3   
O1 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสญู
หาย 

1. สร้างระบบป้องกัน และส ารองข้อมูล 
2. ปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบส ารองไฟ 
4. มีการตรวจสอบเครื่องส ารองและ
รายงานผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 
5. มีการส ารองข้อมูลประจ าทุกวัน  
(มช.เพิ่มการตดิตามกิจกรรม) 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 100 1. มีการส ารองข้อมูล รายวัน และมี
ระบบ firewall ส าหรับป้องกันข้อมูล 
และส ารองข้อมูลในระบบ cloud CMU 
2. มีเครื่องส ารองไฟของเครื่อง server 

หน่วย
สารสนเทศ 

O2 อุบัติเหต ุ
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/
สถานท่ีท างาน 

1. ส ารวจสรุปห้องแล็บทั้งหมด/ภาคสนาม/
ห้องเรียน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการคณะ (รวมทุกภาค) โดย
ปรับเพิ่มจากกรรมการแล็บกลางเดิม 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบตัิงานห้อง
แล็บเพื่อวางแผนตดิตามตรวจสอบ 
บ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการ ระบบสายไฟ 
ระบบน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ 
3. รายงานผลการตดิตามให้ผู้บริหารทราบ 
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา เพื่อให้การ
ดูแล ให้ความรู้การใช้งานแล็ป (มช.เพิ่ม
การติดตามกิจกรรม) 

2 2 4 
ต่ ามาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 
ต่ ามาก 

3 100 1. จ านวนอุบัติเหตุในไตรมาสที ่4/2563 
ในห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม/สถานท่ี
ท างานของภาควิชา และศูนย์ในคณะฯ 
เกิดขึ้น 0 ครั้ง  
 ดังนั้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
จ านวนอุบัติเหตุในห้องปฏิบตัิการ/
ภาคสนาม/สถานท่ีท างานของภาควิชา 
และศูนย์ในคณะฯ เกิดขึ้น 2 ครั้ง 
- ภายในตึกพืชไร่ ศูนย์วิจยั สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เกดิเหตุ
สารเคมีรั่วภายในห้องปฏิบัติการจ านวน
ไม่มาก สามารถจัดการได้ ในไตรมาสที ่
2/2563 

ภาควิชา/ศูนย/์
หน่วยกายภาพ 



7 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) = (7) (8) 
         L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 

   
 
 
 
 
 
 

- นายประเสริฐ จ าปาอิน สังกัดหน่วย
กายภาพ ตกหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ขณะก าลังปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้ต้องพัก
รักษาตัวเป็นตั้งแต่ 13 พฤษภาคม - 18 
กรกฎาคม 2563 ในไตรมาสที่ 3/2563 
2. มีการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไป
ฟ้าของห้องปฏิบัติการกลาง ติดตั้งตู้ตู้เมน
ไฟฟ้า 3 เฟส 1 ตู้ และ ตู้โหลดไฟขนาด 
32 แอมป์ 3 ตู้ 
3. รายงานผลน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะครั้งท่ี 
15/2563 ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2563  
4. น.ส.พิมพ์พร ค าทวี ภาควิชาสตัว
ศาสตร์ฯ น.ส. ปาริชาติ ภมูิเทศ 
ห้องปฏิบัติการกลาง และ ดร.ปารชิาติ 
เทียนจุมพล ศูนย์วจิัยเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว ไดร้ับการอบรมการใช้สารเคมี
ในห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว 
ข้อเสนอแนะ  
1. ส่งเสรมิให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
นักศึกษาได้รบัการอบรม 
2. วางแผนในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) = (7) (8) 
         L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 

  ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาภายในคณะฯ 
3. เห็นควรให้มีอุปกรณ์ป้องกันการไดร้ับ
อุบัติเหตุจากการปฏบิัติงาน 
4. ให้มีการรายงานอุบัตเิหตุที่เกดิขึ้น 
เพื่อติดตาม/สรุปหาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุของการปฏิบัติงาน เพื่อ
วิเคราะหห์าแนวทางป้องกัน/แก้ไข 
4. ได้มีก าหนดผู้ประสานงานประจ า
ห้องปฏิบัติการ ดังน้ี 
4.1 ห้องปฏิบัติการกลาง:  
น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 
4.2. ห้องปฏิบัติการพืชไร่:  
น.ส.จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ 
4.3. ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา:  
น.ส.กนกวรรณ ค ายอดใจ 
4.4. ห้องปฏิบัติการโรคพืช:  
น.ส.ฐิติมา วงษ์วาน 
4.5. ห้องปฏิบัติการพืชสวน:  
นายสุรยิา ตาเที่ยง 
4.6. ห้องปฏิบัติการสตัวศาสตร์:  
นายอภิชาติ ศรภีัย 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) = (7) (8) 
         L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 

  4.7. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ: 
น.ส.อัญชลี วงศา 

O3 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

1. ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
เสมือนจริง 
2. ตรวจสอบระบบน้ าดบัเพลิง ทีม่ีอยู่เดิม
ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติอย่างตอ่เนื่อง  
3. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านที่ใช้ก๊าซ ต้องมี
ถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 1 ถัง 
4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 
5. ซ่อมบ ารุงระบบเมนไฟฟ้า 
6. มีการตัดต้นไม้บริเวณใกล้กับสายไฟฟ้า 
และหม้อแปลงที่จะส่งผลใหเ้กิดความ
เสียหายได้  (มช.เพิ่มการติดตามกจิกรรม) 
7. ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงต่ า ของ
อาคารเรยีนที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  (มช.
เพิ่มการตดิตามกิจกรรม) 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 
 

100 คณะฯ ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ค่าที่ดินสิ่งก่อสรา้ง ในการปรับปรุง
ไฟฟ้าแรงต่ า ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
เนื่องจากอาคารดังกลา่วเป็นอาคารเรียน
ที่ระบบไฟฟ้าเกา่ ช ารุดทรดุโทรม และจะ
ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต่อไป 

หน่วยกายภาพ 

O4 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

1. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิม่ให้
ครอบคลมุบริเวณจุดเสีย่ง และมีการ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ท่ัวพ้ืนท่ี 
และตดิป้าย ประกาศ เตือน ใหร้ะมัดระวัง
ทรัพย์สินสญูหาย 

3 2 6 
ต่ า 

1 1 1 
ต่ ามาก 

5 100 พื้นที่ของศูนย์วิจยัแม่เหียะเป็นพื้นที่กว้าง 
การดูรักษาความปลอดภัยไม่ทั่วถึง  อีก
ทั้งพื้นที่ของศูนย์วิจัยฯแม่เหียะมีถนนทาง
หลวงชนบทผ่ากลางท าให้ชาวบ้านใช้
เส้นทางสญัจรผ่านไปมาเป็นประจ า  
ท าให้ไม่สามารถควบคุมคนเข้า-ออกใน

หน่วยกายภาพ 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) = (7) (8) 
         L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 

  3. เพิ่มจุดสายตรวจตู้แดง 
4. คณะฯ ได้ตดิตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มให้
ครอบคลมุทั่วท้ังคณะฯ (มช.เพิม่การ
ติดตามกิจกรรม) 

พื้นที่ได้ ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือทรัพย์สิน
ทางราชการ ผลผลติทางการเกษตร 
สูญหาย การบุกรุกของชาวบ้านในยาม
วิกาลเพื่อหาของป่า การลักลอบจบัสัตว์
น้ าในอ่างเก็บน้ าต่างๆเป็นประจ า และ
การลักลอบน าขยะจากภายนอกเข้าท้ิง
ภายในพื้นที ่

O5 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(การจราจร
บริเวณคณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้ความรู้ 
ปลูกฝังความเข้าใจเครื่องหมายจราจรให้
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
2. ปรับปรุงเครื่องหมาย ป้ายจราจรต่างๆ 
ให้เห็นเด่นชัด  
3. ตั้งงบประมาณประจ าปีในการดูแล 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพพื้นผิวถนน4. 
ได้ตดิตั้งป้ายสัญญาณจราจรเตือน และติด
ลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วภายในบริเวณ
คณะฯ (มช.เพิ่มการติดตามกิจกรรม) 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 100 การจอดรถภายในบรเิวณคณะฯ  
1. ร้านนมเกษตร คณะฯ มีแผนจะมอบ
พื้นที่บริเวณหน้าอาคารภาควิชาพืช
ศาสตร์ฯ เพื่อให้เป็นท่ีจอดรถ โดยจะ
หารือร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
2. การจอดรถไม่เป็นระเบยีบบริเวณ
สนามบาส โดยจะหารือร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 
3. มีแผนการใช้พื้นที่บริเวณลานกาด
โก้งโค้งหน้าภาคสัตวศาสตร์ และพื้นที่
ระหว่างพืชศาสตร์และสตัวศาสตร ์

หน่วยกายภาพ 

O6 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ภัย
ธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
3. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อลดอุบตัิเหตุ 

2 2 4 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

3 100 - ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหยีะ จัดท ารั้ว
เหล็ก บรเิวณใกลบ้้านพัก ผศ.ดร.Hien 
Van Doan จ านวน 1 จุด 
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากร 

หน่วยกายภาพ 
ศูนย์วิจัยสาธติ
และฝึกอบรม
การเกษตร 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) = (7) (8) 
         L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 

  (รุกขกร) 
4. จัดท าแนวกันไฟ และเฝ้าระวัง 
5. จัดท ารั้วกั้นสัตว์ปา่บุกรุก (รั้วไม้ไผ/่รั้ว
ลวดไฟฟ้าบางจดุ) 
6. จัดท าแนวกันไฟป่าให้รัดกมุยิ่งขึ้น (มช.
เพิ่มการตดิตามกิจกรรม) 
7. ส ารวจสภาพอาคารสม่ าเสมอ (มช.เพิ่ม
การติดตามกิจกรรม) 

ธรรมชาติ ได้จดัท ารั้วไม้ไผ่ กั้นพ้ืนท่ี
ระหว่างภาควิชาฯ และศูนย์ฯ จ านวน 3 
จุด 
- ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ จัดท ารั้วไฟฟ้า
ตลอดแนวแปลงปลูกทุเรียนของศูนย์ฯ 

แม่เหียะ 
ศูนย์วิจัย และ
ฝึกอบรมทีสู่ง 

O7 การถูกบุกรุก
พื้นทีศู่นย์วิจัย 
สาธิต และ
ฝึกอบรม
การเกษตร 
แม่เหียะ 

1. จัดท าแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ (อยู่ระหว่างการท า master plan 
เสนอมหาวิทยาลัย)  
2. ให้มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีอยา่ง
ต่อเนื่อง 
3. ให้มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีมากข้ึน  
(มช.เพิ่มการตดิตามกิจกรรม) 

2 2 4 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

3   1. คณะฯ ได้มีการวางแผนจดัท า 
master plan โดยมผีู้รับผิดชอบคอืสาขา
ภูมิทัศน์ (ด าเนินการส ารวจ) และจะไดผ้ัง
แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีของ
คณะฯ ในพื้นที่ไร่แม่เหียะฯ จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. คณะฯ ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ของศูนย์ฯ มากขึ้น โดยมี
คณะท างาน smart farm คณะท างาน 
Greenhouse Technology และ 
คณะท างานกัญชา ด าเนินโครงการ
ทางด้านการพัฒนา smart farm ของ
คณะฯ เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฯ 
มากขึ้น 

ศูนย์วิจัย สาธติ 
และฝึกอบรม
การเกษตร 
แม่เหียะ /
ภาควิชาท่ีใช้
พื้นทีใ่นศูนย์ฯ 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จ านวน 1 ประเด็น 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ประเด็นความ

เสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

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

        L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3   
F1 ด้านการเงิน 

ศักยภาพในการ
หารายไดไ้ม่
เป็นไปตามแผน 

1. จัดท าการวิเคราะห์และประมาณ
การรายรับและรายจ่ายอย่างเป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง 
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับ
รายได ้
3. ควบคมุการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า และมีประสิทธิผล 
4. เพิ่มแผนการหารายได้ที่เชื่อมโยง
กับการศึกษา บริการวิชาการ และ
การวิจัย 
5. วางแผนการหารายได้เพิ่ม (มช.
เพิ่มการตดิตามกิจกรรม) 

2 2 4 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

3 100 1. จัดท ารายงานการเงินรายเดือน และรายไตรมาสเสนอ
คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะฯ 
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้ ในปี 2563 เกิด
ค่าใช้จ่าย 70,728,985.49 บาท รายได้ 54,172,123.48 
บาท  
3. มีการวางแผนเพื่อหารายได้เพิ่มจากหลักสูตร non 
degree เพื่อพัฒนาทักษะด้านเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ 
หลักสตูร น้ าผึ้งคุณภาพสรา้งมูลคา่เพิ่ม และของภาควิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2 หลักสูตร ทั้งนี้ คณะฯ ให้
ภาควิชาพัฒนาหลักสูตร non degree ที่เน้นทักษะการ
ผลิตเกษตรสมยัใหม่ ภาควิชาละ 1 หลักสูตร 
4. คณะฯ วางแผนเปิดหลักสูตรกระบวนวิชาเรียนร่วม 
credit bank จ านวน 29 วิชา โดยจะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 
2/2563 
5. ในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ วางแผนการหารายได้
จากงานวิจัย โดยของบประมาณจาก สป.อว 

การเงิน 
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ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

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

        L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3   
C1 จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
อบรมผู้บริหาร หัวหน้าภาค/ศูนยฯ์/
หน่วยงาน/คณาจารย์ นักวิจัย 
2. เข้าร่วมการจดัอบรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎระเบยีบ ข้อบังคับท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจมาก
ยิ่งข้ึน (มช.เพิ่มการติดตามกิจกรรม) 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 100 1. ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ไม่ได้จัด
อบรมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
กฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้องให้บุคลากร 
เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 
2. ไตรมาสที่ 4/2563 ไม่มีการเข้าร่วมอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร 

งานบริหาร
ทั่วไป 
งานวิจัยฯ 
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ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง จ านวน 1 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

(1-100) 

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

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

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

Social media 
ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อภาพลักษณ์ 
และช่ือเสยีง ของ 
คณะฯ 

1. มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่
จะรับผิดชอบในการตอบ ข้อเท็จจริงหรือ
ให้ข้อมูลที่เป็นทางการต่อสาธารณชน
อย่างทันท่วงที/ทันการณ์  
(หน่วยประชาสมัพันธ์เป็นผูต้อบ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายใหข้้อมูล) 
2. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่ 
เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายออนไลน์ของ
คณะฯ  
3. จัดให้หน่วยท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบคอย
เป็นผู้ประสาน และให้ข้อมลูที่เท็จจริง 
(มช.เพิ่มการตดิตามกิจกรรม) 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 100 ไตรมาสที ่4 /2563 นี้ไม่มีกรณรี้องเรียนทาง 
social media ของคณะฯ 

หน่วย
ประชาสมัพันธ์ 
(ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้
ที่ได้รับ
มอบหมาย) 
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2. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอแบบประเมินค่าความเสี่ยง (แบบฟอร์ม CMU RM2) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยง 12 ประเด็น พร้อมทั้งสรุปข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของส านักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีประเด็นความเสี่ยงตามการควบคุม
ภายใน 6 ประเด็น (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง) ทั้งหมดเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง (หมายถึง มี
โอกาสเกิด และอาจจะส่งผลกระทบแต่ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในทั้งหมด 6 ประเด็น 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ด้านวิจัย 

อาจารย์ด าเนินโครงการวิจัยโดยไม่
ผ่านคณะฯ 

1. เห็นควรแจ้งให้นักวิจัยลงทะเบยีนที่งานวิจัยฯ
ทั้งที่เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และใหม้ี
เจ้าหน้าท่ีของงานวิจัยฯ คอยตรวจสอบ
2. สถานะโครงการวิจัยในระบบMIS ที่จะน ามา
พิจารณาภาระงาน

งานบริหารงานวิจัยฯ 

2. ด้านวิจัย 
โครงการวิจัยไมส่ามารถตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานไดภ้ายในระยะเวลา
โครงการ 

1. คณะฯ ท าเรื่องแจ้งติดตาม และให้หัวหน้า
โครงการชี้แจงรายละเอียดของการตีพิมพ์ดังกลา่ว
2. ให้ Mentor มีการ KM กระบวนการตีพิมพ์
ในช่วงไตรมาสที่ 2

งานบริหารงานวิจัยฯ 

3. ด้านวิจัย 
โครงการวิจัยไมส่่งมอบครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินของ
โครงการฯ ใหค้ณะฯ อย่างเป็น
ทางการ 

จัดท าหนังสือส่งมอบครุภณัฑ์โครงการอย่างเป็น
ทางการให้คณะฯ 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
งานการเงิน การคลังและพัสด ุ

4. ด้านวิจัย 
เอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจยัไม่
ครบถ้วน 

จัดท ากระบวนงาน/คู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินของโครงการตามระเบียบที่คณะฯ 
ก าหนด (เพ่ิมในสญัญาย่อย) 

งานบริหารงานวิจัยฯ 

5. ด้านวิจัย 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการวิจัยไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ท าเรื่องแจ้ง ช้ีแจง ติดตาม ให้มกีารด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผน และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่
ท าโครงการ

งานบริหารงานวิจัยฯ 

6. ด้านกายภาพ 
การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของ
รถส่วนกลาง และเครื่องจักรกล
เกษตร 

1.ท า KM การใช้รถส่วนกลาง ร่วมกับภาควิชา/
ศูนย์ฯ/หน่วยงาน
2.เร่งจัดท าบัตรเตมิน้ ามัน (Fleet Card) ให้ครบที่
หน่วยงานท่ีมีการใช้รถ/เครื่องจักรกลเกษตร

หน่วยกายภาพ 
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ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นให้คงประเด็นความเสี่ยง 12 ประเด็น ตามแบบประเมินค่าความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาน าประเด็นความเสี่ยงตามการควบคุมภายในที่เห็นว่า
เป็นประเด็นส าคัญที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานใน
อนาคตมาบรรจุไว้ในแบบประเมินความเสี่ยง และก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงในแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือจะได้ก าหนดกิจกรรมควบคุม และติดตามให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดและความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ต่อไป  

จากการประเมินค่าความเสี่ยง 5 ด้าน รวม 13 ประเด็น พบว่า เป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ในระดับต่ ามาก 8 ประเด็น ปานกลาง 1 ประเด็น และประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง 2 ประเด็น ซึ่งจะน าไปบรรจุ
ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม CMU RM3 ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน 1 ประเด็น คือ ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน (ภัยธรรมชาติ) และด้านชื่อเสียง 1 ประเด็น คือ ประเด็นข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของคณะฯ รายละเอียดดังตารางด้านล่าง  

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

ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร ์
(Strategic Risk : S) 

- - - - 2 2 15.38 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิงาน 
(Operational Risk : O) 

- 1 1 1 4 7 53.85 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

- - - - 1 1 7.69 

ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
(Compliance Risk : C)  

- - - 1 1 2 15.38 

ความเสีย่งด้านช่ือเสียง  
(Reputation Risk : R) 

- 1 - - - 1 7.69 

รวม 0 2 1 2 8 13 100.00 
ร้อยละของท้ังหมด 0.00 15.38 7.69 15.38 61.54 38.46 
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ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ จ านวน 2 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อนม ี
กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง* 

สัญญาณเตือน
ภัย 

หน่วยงาน 
ที่มีความ

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 ด้านการจัด

การศึกษา 
จ านวน
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีต่ ากว่า
เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยอื่นๆ เปิดรับก่อน 
ท าให้ดึงผู้ที่มีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการไปก่อน 
2. ผู้เข้าศึกษามีทางเลือกในการเขา้
ศึกษาต่อที่หลากหลายเนื่องจากมี
สถาบันอื่นเปิดสอนหลักสูตรที่
คล้ายคลึงกันจ านวนมากข้ึน รวมทั้ง
บางสถาบันมีหลักสูตรที่น่าดึงดดูใจ 
3. ค่านิยมในการเรียนด้าน
การเกษตร 
4. การไม่เข้าถึงข้อมลูด้าน
การเกษตรของคณะฯ ส่งผลให้
นักเรียนไม่เข้าใจการเรยีนการสอน
ด้านการเกษตรจึงไม่สนใจที่จะเลือก
เรียน 
5. การปรับเปลี่ยนระบบการรับเขา้
ของมหาวิทยาลัย 

2 2 4 
ต่ ามาก 

 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเชิงรกุ
(กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมธัยม
ปลายในอ าเภอรอบนอก) 
2. จัดกิจกรรม Road Show และ
โครงการเพื่อประชาสมัพันธ์และดงึดูดผู้ที่
จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ 
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และผูเ้รียนอย่างแท้จริง  
4. ปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปดิโอกาส
ให้นักเรียนเข้ามาเรยีนได้มากข้ึน 
5. จัดท าหลักสตูร non degree เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนกลุ่มใหม ่

2 2 4 
ต่ ามาก 

 
 

1 1 1 
ต่ ามาก 

3 การลด/การ
ควบคุม
ความเสีย่ง 

จ านวนนักศึกษา
ที่รับเข้าต่ ากว่า
เป้าหมาย (300 
คน) 

การศึกษา 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อนม ี
กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง* 

สัญญาณเตือน
ภัย 

หน่วยงาน 
ที่มีความ

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 ด้านการจัด

การศึกษา 
หลักสตูรไม่
ผ่านการ
ประเมิน 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร
เกษียณอายรุาชการ/ลาออก 
2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่ตรงตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1. แจ้งคุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณาจารยท์ราบ
และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
2. วิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบ
อัตราก าลัง  
3. สร้างระบบติดตามออนไลน์เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 
 

การลด/การ
ควบคุม
ความเสีย่ง 

จ านวนหลักสตูรที่
ไม่ผา่นมาตรฐาน
ในองค์ประกอบ
คุณภาพที่ 1 
จ านวน 1 
หลักสตูร และ
จ านวนนักศึกษา
ที่รับเข้าต่ ากว่า
เป้าหมาย ร้อยละ 
10 

การศึกษา 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) จ านวน 7 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อนม ี
กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (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 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสญู
หาย 

1. ถูกโจรกรรมข้อมูลจาก
ภายนอก
2. จากอุบัติเหตุ หรือภัย
ธรรมชาติ

1 1 1 
ต่ ามาก 

1. สร้างระบบป้องกัน และส ารอง
ข้อมูลใน cloud CMU
2. มีการตรวจสอบเครื่องส ารองและ
รายงานผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน
3. ปรับปรุง และวางระบบห้องserver

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 การลด/
การควบคุม
ความเสีย่ง 

เกิดการสูญหาย
ของข้อมูลขึ้น 1 
ครั้ง/ปี และมี
ผลกระทบในระดับ
กลุ่มบุคคล 

หน่วย
สารสนเทศ 

O2 อุบัติเหต ุ
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/
สถานท่ีท างาน 

1. ขาดความรู้ ทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมี
อันตราย
2. ความประมาท
3. ขาดการตรวจสอบอายุการ
ใช้งานของเครื่องมือ และซ่อม
บ ารุงอาคาร ระบบน้ า ระบบ
ไฟ

2 2 4 
ต่ ามาก 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบตัิการ
คณะ(รวมทุกภาค)
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบตัิงานห้อง
แล็บเพื่อวางแผนตดิตามตรวจสอบ
บ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการ ระบบ
สายไฟ ระบบน้ าและอุปกรณ์ตา่งๆ
3. มีการรายงานอุบัตเิหตุที่เกดิขึ้น เพื่อ
ติดตาม/สรุปหาสาเหตุของการเกดิ
อุบัติเหตุของการปฏิบัติงาน เพื่อ
วิเคราะหห์าแนวทางป้องกัน/แก้ไข
4. วางแผนในการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรที่เกีย่วข้องและนักศึกษา
ภายในคณะฯ

2 2 4 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

3 การลด/
การควบคุม
ความเสีย่ง 

มีการฟ้องร้อง/
ร้องเรียน 2 ครั้ง/ปี 
และเกดิคดีฟ้องร้อง
ทางแพ่งและอาญา 
ตกลงความกันได้
ก่อให้เกิดการเสีย
ช่ือเสียงใน
ระดับประเทศ  
ผู้ถูกฟ้องร้องถูก
ตักเตือน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานบริหาร
งานวิจัยฯ 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อนม ี
กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

    

 (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 ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

(อัคคีภัย) 

1. การตรวจสอบและ
บ ารุงรักษายังไม่ต่อเนื่อง 
2. ไฟฟ้าลัดวงจร 
3. ความประมาทของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2 1 2 
ต่ ามาก 

1. ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยเสมือนจริง 
2. ตรวจสอบระบบน้ าดบัเพลิง ทีม่ีอยู่
เดิมให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติอยา่ง
ต่อเนื่อง  
3. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านท่ีใช้ก๊าซ 
ต้องมีถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 1 ถัง 
4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 
5. ซ่อมบ ารุงระบบเมนไฟฟ้า 

2 1 2 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 การลด/
การควบคุม
ความเสีย่ง 

โอกาสที่เกิด 1 
ครั้ง/ ปี และมีการ
สูญเสียทรัพยส์ิน
มากกว่า 100,000 
- 200,000 บาท 
หรือมีการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน
ช่ัวคราว 

หน่วย
กายภาพ 

O4 
 

ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
(โจรกรรม) 

1. พ้ืนท่ีเปิดโล่ง มีบรเิวณ
กว้าง และเป็นเส้นทางสัญจร
ของชุมชนรอบสถานี ท าให้
การดูแลความปลอดภัยไม่
ทั่วถึง 
2. ไม่มีระบบตรวจสอบการ
ผ่านเข้าออกของ
บุคคลภายนอก 

3 
 

2 
 

6 
ต่ า 

1. มีการก ากับติดตามระบบกล้องวงจร
ปิด และมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส ารวจจุดเสีย่งท่ีจะเพิ่มเติมกลอ้ง
วงจรปิด 
3. ติดป้าย ประกาศ เตือน ให้
ระมัดระวังทรัพยส์ินสญูหาย 
4. ก าหนดภาระหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่
นอนเวร โดยปรับให้มีการเดินตรวจตรา
พื้นที ่

3 
 
 

2 
 
 

6 
ต่ า 

1 
 

1 
 

1 
ต่ ามาก 

 

5 
 

การลด/
การควบคุม
ความเสีย่ง 

โอกาสที่เกิด
มากกว่า 1 ครั้ง/ ปี 
และมีการสญูเสีย
ทรัพย์สินมากกว่า 
10,000 - 30,000 
บาท หรือมีการ
บาดเจ็บ 

หน่วย
กายภาพ 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อนม ี
กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

    

 (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 ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
(การจราจร
บริเวณคณะฯ) 

1. มีความไมเ่หมาะสมของ
ลักษณะกายภาพ (มุมอับทาง
แยก) 
2. ไม่ปฏิบัตติามกฎจราจร 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้
ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเครื่องหมาย
จราจรให้ปฏิบัตติามกฎหมายอยา่ง
ถูกต้อง 
2. ปรับปรุงเครื่องหมาย สญัลักษณ์ 
และป้ายจราจรต่างๆ ให้เห็นเด่นชัด  
3. ตั้งงบประมาณประจ าปีในการดูแล 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพพื้นผิวถนน 

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 การลด/
การควบคุม
ความเสีย่ง 

อุบัติเหตุเกดิขึ้น 2 
ครั้ง / ปี และมีการ
บาดเจ็บเล็กน้อย 

หน่วย
กายภาพ 

O6 ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
(ภัยธรรมชาติ) 

1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ไฟ
ป่า/วาตภัย/น้ าท่วม/ภยัแล้ง/
แผ่นดินไหว) 

2 5 10 
สูง 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
3. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อลดอุบตัิเหตุ 
(รุกขกร) 
4. จัดท าแนวกันไฟ และเฝ้าระวัง 
5. จัดท ารั้วกั้นสัตว์ปา่บุกรุก (รั้วไม้ไผ/่
รั้วลวดไฟฟ้าบางจุด) 
6. ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อจดัท า
ประกันภัยอาคาร 

2 5 10 
สูง 

1 1 1 
ต่ ามาก 

9 การลด/
การควบคุม
ความเสีย่ง 

โอกาสที่เกิด
มากกว่า 1 ครั้ง/ ปี 
และมีการสญูเสีย
ทรัพย์สินมากกว่า 
100,000 บาท 
หรือมีการบาดเจ็บ 

หน่วย
กายภาพ 

ศูนย์วิจัยสาธติ
และฝึกอบรม
การเกษตรแม่

เหียะ 
ศูนย์วิจยั และ
ฝึกอบรมทีสู่ง 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อนม ี
กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 
L I R1=LxI L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 

O7 การถูกบุกรุกพื้นท่ี
ศูนย์วิจัย สาธติ 
และฝึกอบรม
การเกษตรแม่
เหียะ 

1. พ้ืนท่ีติดชุมชนขนาดใหญ่
2. การใช้พื้นที่ยังไม่
ครอบคลมุตามแผน

2 3 6 
ปานกลาง 

1. วางแผนจัดท า master plan และ
จัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่
ของคณะฯ ในพ้ืนท่ีไร่แม่เหียะฯ
2. คณะฯ ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ของศูนย์ฯ มากขึ้น โดยมี
คณะท างาน smart farm คณะท างาน
Greenhouse Technology และ
คณะท างานกัญชา ด าเนินโครงการ
ทางด้านการพัฒนา smart farm ของ
คณะฯ เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ภายใน
ศูนย์ฯ มากขึ้น

2 3 6 
ปานกลาง 

1 1 1 
ต่ ามาก 

5 การลด/
การควบคุม
ความเสีย่ง 

พื้นที่ท่ีถูกบุกรุก ไม่
เกิน 5 ไร่ และ
สูญเสีย
ผลประโยชน์คิด
เป็นมูลคา่ 
500,000 บาท 

ศูนย์วิจัย 
สาธิต และ
ฝึกอบรม

การเกษตรแม่
เหียะ 

/ภาควิชาท่ีใช้
พื้นที่ในศูนย์ฯ 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จ านวน 1 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อนม ี
กิจกรรมควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

 (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) =  (9)  (10) 
 (1) L I R1=LxI L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 
F1 ด้านการเงิน 

ศักยภาพใน
การหารายได้
ไม่เป็นไปตาม
แผน 

1. รายจ่ายจริงมากกว่า
รายรับจริง
2. ประมาณการรายรับสูง
กว่ารายรับจริง
3. กิจกรรมหารายไดไ้ม่
เป็นไปตามแผน
4. นโยบายการปรับ
ค่าแรง/ค่าตอบแทน

2 2 4 
ต่ ามาก 

1. จัดท าการวิเคราะห์และประมาณ
การรายรับและรายจ่ายอย่างเป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้
3. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า และมีประสิทธิผล
4. เพิ่มแผนการหารายได้ที่เชื่อมโยง
กับการศึกษา บริการวิชาการ และ
การวิจัย
5. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง holding
company

2 2 4 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

3 การลด/
การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

มีจ านวนปัจจัยที่
น าไปสู่ความเสี่ยง 
2 ข้อ และรายได้
ต่อปีบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 
80-90

การเงิน 
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ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 2 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อน

มี 
กิจกรรม
ควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

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

L I R1=LxI L I R2=LxI L I R3=LxI R2 - R3 
C1 จริยธรรม 

และ
จรรยาบรรณ
ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ขาดจิตส านึก ใฝห่า
ผลประโยชน์ส่วนตัว
2. ขาดวินัยในการปฏิบัติงาน
3. ขาดความซื่อสตัย์

1 1 1 
ต่ ามาก 

1. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้บุคลากร

1 1 1 
ต่ ามาก 

1 1 1 
ต่ ามาก 

0 การลด/
การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

มีการฟ้องร้อง/ร้องเรยีน 
2 ครั้ง/ปี และเกดิคดี
ฟ้องร้องทางแพ่งและ
อาญา ตกลงความกันได้
ก่อให้เกิดการเสีย
ช่ือเสียงใน
ระดับประเทศ  
ผู้ถูกฟ้องร้องถูกตักเตือน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวิจัยฯ 

C2 การถูก
ร้องเรียน
เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานท่ี
ไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1. การปฏิบัติงานที่ไม่ได้
ด าเนินการตามขั้นตอน /
ข้อก าหนด ตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้ปฏิบัติงาน
อาจไม่ทราบข้อมูล / ทราบแต่
ไม่สามารถด าเนินการได้ /
ละเลยที่จะด าเนินการ

3 2 6 
ต่ า 

1. ส่งเสรมิให้ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบตัิงาน ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการอบรม / มคีวามรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
2. จัดท าคู่มือ / Flowchart แสดง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน และผู้
ที่เกี่ยวข้อง

3 2 6 
ต่ า 

1 1 1 
ต่ ามาก 

5 การลด/
การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

มีการฟ้องร้อง/ร้องเรยีน 
2 ครั้ง/ปี และตรวจสอบ
แล้วพบความบกพร่องที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน  

งานบริหารทั่วไป 
งานการเงินฯ 

หมายเหตุ: C2 เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมมาจากรายงานผลการตรวจสอบคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง จ านวน 1 ประเด็น 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความ

เสี่ยง 

การประเมินค่า 
ความเสี่ยงก่อน

มี 
กิจกรรม
ควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ผลต่าง วิธีการ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง* 

สัญญาณเตือนภัย หน่วยงาน 
ที่มีความเสี่ยง 

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

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

media ที่ส่งผล
กระทบ ต่อ
ภาพลักษณ์ และ
ช่ือเสียง ของ 
คณะฯ 

การรับรู้ข้อมูล
ของคณะฯ ของ
บุคคลภายนอก
ที่บิดเบือนจาก
ความจริง 

3 4 12 
สูง 

1. มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่จะ
รับผิดชอบในการตอบ ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่
เป็นทางการต่อสาธารณชนอย่างทันท่วงที/ทัน
การณ์
(หน่วยประชาสมัพันธ์เป็นผูต้อบ หรือผู้เกีย่วข้อง/
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ข้อมูล)
2. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่ เกี่ยวข้องผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ ของคณะฯ

3 4 12 
สูง 

1 1 1 
ต่ ามาก 

11 การลด/
การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

มีการร้องเรียน/
ข่าวในเชิงลบ 1 
ครั้ง/ปี และ
กระทบต่อ
หน่วยงาน/
ภาควิชา 

หน่วยประชาสัมพันธ์ 
(ผู้เกี่ยวข้อง/ 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย) 
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3. การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินการ

ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามที่ส านักงานการตรวจสอบภายใน ได้มีบันทึกที่  อว 8391(1)/ว6817 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 แจ้งให้ส่วนงานต่างๆ จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ตามแบบฟอร์ม ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 จัดส่งให้ส านักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
(1) ขอให้งานการเงิน การคลัง และพัสดุ เป็นหน่วยประสานงานรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามภารกิจ

ต่างๆ ของคณะ ตามแบบฟอร์ม ปค.5 จากหน่วยงานต่างๆ และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามแบบฟอร์ม ปค.1 และ ปค.4 ส าหรับปีงบประมาณ 2563  

(2) ในการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป ให้อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรกีุล) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


