
 
 

v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) 

วันจันทรท์ี่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชมุสุขมุ อัศเวศน์ 

 

รายนามผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร [Zoom] 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร [Zoom] 
7. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
9. นางสาววิไลพร ธรรมตา  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
10. นางอังคณา กีไสย์  หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  
11. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ ์ รักษาการแทน หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 นักศึกษา 

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

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
คณบดี/ประธานที่ประชุมฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 (ไตรมาสที่ 4) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
1. การพิจารณาติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุม เป็นประจ าทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
และร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) ดังนี้  
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ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) 

จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเชิงรุก 
(กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมปลาย
ในอ าเภอรอบนอก) 
2. จัดกิจกรรม Road Show และโครงการ
เพื่อประชาสมัพันธ์และดึงดูดผู้ที่จะเข้าศึกษา
ต่อในคณะฯ 
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
ผู้เรยีนอยา่งแท้จริง  
4. ปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปดิโอกาสให้
นักเรียนเข้ามาเรียนได้มากขึ้น 
5. จัดท าหลักสูตร non degree เพื่อแสวงหา
ผู้เรยีนกลุ่มใหม ่

 

1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเชิงรุก 
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดล าปาง ขอ

หารือ/ความร่วมมือทางการศึกษา และแนวทางการส่งเสริมทักษะด้านการเกษตรตาม
โครงการศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์  คณะ
เกษตรศาสตร์  ทั้งนี้ ได้เชิญคณะเกษตรศาสตร์เพื่อจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร แต่เกิด
สถานการณ์ COVID-19 จึงชะลอการจัดโครงการออกไป 

- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันกวดวิชา Strong 
Academy ค่าย Strong November Camp 2020 จ านวน 95 คน เข้าเยี่ ยมชมคณะ
เกษตรศาสตร์ ตอบข้อซักถามด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การรับเข้านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี TCAS 64 สวัสดิการนักศึกษา และทุนการศึกษา ตลอดจนเยี่ยมชมบูธนิทรรศ
การงานวิจัยจากสาขาวิชาและศูนย์วิจัยต่าง ๆ  

- มีการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกับ
นักเรี ยน ประชาชนผู้ สนใจผ่ านทาง Facebook @Line และ Twitter และจัดท า
ประชาสัมพันธ์การรับเข้าทาง Website Dek-D.com 

2. การจัดกิจกรรม Road Show และโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
คณะฯ (ได้เตรียมจัดแล้ว แต่ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) 
3. การเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้เรียน
อย่างแท้จริง (จ านวน 4 หลักสูตร) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2565 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
4. การรับเข้านักศึกษา  
- มีการรับเข้านักศึกษาจากสภาเกษตรกร 
- มีการปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาเรียนได้มากขึ้น 
5. การจัดท าหลักสูตร non degree/กระบวนวิชาเรียนร่วม เพื่อแสวงหาผู้เรียนกลุ่มใหม่ 
6. Smart agri camp 
7. TCAS รอบ 1 จ านวนสมัครตามเป้ารับ 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. การปรับตัวต่อสถานการณ์ Covid-19 เพื่อให้สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
- มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบกิจกรรม Open house เป็น Open house online เพื่อให้

นักเรียนที่ลงทะเบียนสามารถเข้าดูข้อมูลการศึกษาต่อที่คณะฯ ได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
จัดท าขึ้น  

- งานบริการการศึกษาฯ ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับนักศึกษา+หน่วยพัฒนานักศึกษาช้ีแจงเรื่อง
ทุนการศึกษากับนักศึกษา ในการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ เพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้า
ศึกษาต่อที่คณะฯ  

- งานบริการการศึกษาฯ ควรจัดท าคลิปวิดี โอน าเสนอข้อมูลของคณะฯ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าเรียนในคณะฯ โดยส่งคลิปไปยังโรงเรียนต่างๆ 
และด าเนินการเชิงรุก ในการสร้างความสัมพันธ์กับครูแนะแนว เช่น การจัดสัมมนาครูแนะ
แนวทาง Online  การมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ  

2. คณะฯ ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนรับเข้าและจ านวนทีเ่ข้าเรียนจริง จากการรับสมัคร
ผ่านระบบ TCAS ทั้ง 3 รอบย้อนหลัง 3 ปี เพื่อดูแนวโน้ม รวมทั้ง การวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา ณ 
จุดคุ้มทุนของคณะฯ เพื่อทราบจ านวนนักศึกษาขั้นต่ าที่คณะฯ จะต้องรับเข้าให้ได้ในแต่ละปี  
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

หลักสตูรไม่ผา่น 
การประเมิน 

1. แจ้งคุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรให้คณาจารย์ทราบและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกดิขึ้น 
2. วิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อเสนอขอกรอบอัตราก าลัง  
3. สร้างระบบติดตามออนไลน์เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. งานบริการการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
1.1 ได้ด าเนินการแจ้งคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 
1.2 มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะพัฒนาระบบต่อไปให้สามารถติดตาม/แจ้งเตือนออนไลน ์
2. งานนโยบายและแผนฯ ได้วิเคราะห์อัตราก าลังระยะสั้น ระยะยาว และวางแผนอัตราก าลัง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเรียบร้อยแล้ว 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. งานบริการการศึกษาฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ 5 ปีย้อนหลังประกอบการ
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ โดยพัฒนาระบบร่วมกับงานวิจัยฯ ส าหรับอาจารย์ที่คุณสมบัติ
ไม่ผ่านเกณฑ์จะมีการจัดท าหนังสือแจ้ง และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภายในเดือนมกราคมจะสรุปผลงานวิจัยของคณาจารย์ และภายใน
เดือนมีนาคมจะท าเรื่องเสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ทันการตรวจประเมินหลักสูตร
ในช่วงเดือนเมษายน 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสูญหาย 

1. สร้างระบบป้องกัน และส ารองข้อมูล 
ใน Cloud CMU 
2. มีการตรวจสอบเครื่องส ารองและรายงาน
ผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 
3. ปรับปรุง และวางระบบห้อง server 

 

หน่วยสารสนเทศ 
1. มีการส ารองข้อมูลรายวัน และมีระบบ firewall ,Cloud และระบบ team เข้ารหัสเพื่อลบ
ข้อมูล ส าหรับป้องกันข้อมูล  
2. มีการส ารองข้อมูลส าคัญรายเดือน 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบ server มีสถานะปกติ 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. หน่วยสารสนเทศควรเพิ่มความถี่ในการส ารองข้อมูลจากรายเดือน เป็นราย 15 วัน 
2. แต่ละหน่วยงานควรมรีะบบจัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมลูส าคัญ/จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานไว้ในแหล่ง
สืบค้นต่างๆ  เช่น บนเว็บไซตห์น่วยงาน  
3. ควรมีการจัดการพื้นที่ Cloud ส าหรับส ารองข้อมูล 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

อุบัติเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/ 
สถานที่ท างาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการคณะ
(รวมทุกภาค)  
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานห้องLab
เพื่อวางแผนติดตามตรวจสอบ บ ารุงรักษา
ห้องปฏิบัติการ ระบบสายไฟ ระบบน้ าและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. มีการรายงานอุบัตเิหตุที่เกดิขึ้น เพือ่
ติดตาม/สรุปหาสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง
ป้องกัน/แก้ไข 
4. วางแผนในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและนักศึกษาภายในคณะฯ 

 

หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง 
1. ห้องปฏิบัติการกลางยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหอ้งปฏิบัติการคณะ (รวมทุก
ภาค) 
2. มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการกลาง และภาควิชา สม่ าเสมอ 
3. ไตรมาสที่ 1/2564 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการของแต่ละภาค  
ภาคสนาม 
1. คณะฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ภาคสนามเข้าร่วมการอบรม 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ท าการตรวจสอบเครื่องจักรกล ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 
3. ไตรมาสที่ 1/2564 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภาคสนาม 

ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

1. ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
เสมือนจริง 
2. ตรวจสอบระบบน้ าดับเพลิง ที่มีอยู่เดิมให้
พร้อมใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง  
3. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านที่ใช้ก๊าซ ต้องมี
ถังเคมีดบัเพลิงที่มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
1 ถัง 
4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 
5. ซ่อมบ ารุงระบบเมนไฟฟ้า  

หน่วยกายภาพ 
1. ติดตั้งชุดเตือนสัญญาณไซเรน ถังดับเพลิง ติดป้ายบอกทางออกทางหนีไฟ ติดป้ายขั้นตอน
และวิธีกดไซเรน การแจ้งเหตุ 
2. ตรวจสอบระบบการท างานถังดับเพลิง อาคาร AB-1 /AB2 /AB3 /AB4 /AB5 
3. ตรวจสอบระบบน้ าดับเพลิงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

1. มีการก ากับติดตามระบบกล้องวงจรปิด 
และมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส ารวจจดุเสี่ยงที่จะเพิม่เตมิกล้องวงจรปิด 
3. ติดป้าย ประกาศ เตือน ให้ระมดัระวัง
ทรัพย์สินสญูหาย 
4. ก าหนดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นอน
เวร โดยปรับให้มีการเดินตรวจตราพื้นที่ 

 

1. เพิ่มแสงสว่างไฟถนนภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์ฯ จ านวน 17 ต้น 
2. มีการลักลอบจับปลาในบ่อเลี้ยงปลา ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ าภายในศูนย์วิจัย 
สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
3. ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีการเดินเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย 
ในพื้นทีค่วามรับผิดชอบของภาคในศูนย์วิจัยแม่เหียะฯ 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. คณะฯ ควรรายงานข้อมูลให้มหาวิทยาลัยรับทราบถึงปัญหาที่เกิดในศูนย์ฯ รายไตรมาส 

ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(การจราจรบริเวณ
คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้ความรู้ 
ปลูกฝังความเข้าใจเครื่องหมายจราจรให้
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
2. ปรับปรุงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และ
ป้ายจราจรต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัด  
3. ตั้งงบประมาณประจ าปีในการดูแล 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพพื้นผิวถนน  

หน่วยกายภาพ 
1. ติดตั้งป้ายห้ามจอดตลอดแนวช่องจอดรถยนต์ของคณาจารย์ภาคพืชศาสตร์ 
2. ติดตั้งป้ายค าเตือนกรณีพบเจอบุคคลภายนอกมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย แจ้ง 191 หรือ 
รปภ.มช 053941190-1191 ภายในอาคารและห้องน้ า 
3. ไม่มีอุบัติเหตุด้านจราจรในไตรมาสที่ 1/2564 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. เห็นควรให้สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝัง/สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณปูโภค 
3. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อลดอุบัติเหตุ 
(รุกขกร) 
4. จัดท าแนวกันไฟ และเฝ้าระวัง 
5. จัดท ารั้วก้ันสัตว์ป่าบุกรุก (รั้วไม้ไผ่/รั้ว
ลวดไฟฟ้าบางจุด) 
6. ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อจัดท า
ประกันภัยอาคาร 

 

หน่วยกายภาพ 
1. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้แห้งตายบริเวณแนวรั้วถนนสุเทพ จ านวน 5 ต้น 
2. จัดเก็บเศษใบไม้และกิ่งไม้จุดพักหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ น าไปทิ้งในไร่แม่เหียะฯ 
จ านวน 2 ครั้ง 
3. ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ าถนนหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติและหน้าอาคารพืชศาสตร์ฯ จ านวน 
2 จุด 
4. จัดท าเหล็กกัน้รถยนต์เข้าแปลงหญ้าบริเวณด้านอาคารเรียนเดิมข้างแปลงทดลองเกษตร 
5. พ่นสารเคมีก าจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในคณะฯ จ านวน 2 ครั้ง 
7. ซ่อมแซมระบบเมนต์น้ าประปาแปลงทดลองเกษตร   
8. ซ่อมแซมฝ่าท่อระบายน้ า ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 
9. พ้ืนที่ของภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มีเรื่องการ
เข้ามาในพื้นที่ของวัวแดงส่งผลให้เกิดความเสียหายของพืชปลูกและพื้นที่ปลูกทั้งในแปลงสาธิต
และแปลงวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการวิจัย
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังสร้างความหวาดกลัวแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ได้พบเจอวัวแดง เนื่องจาก
มีขนาดตัวที่ใหญ่มาก ลักษณะท่าทางดูเป็นอันตรายในช่วงวันหยุด 31 ธันวาคม 2563-3 มกราคม
2564 
ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้ท ารั้วไม้ไผ่ล้อมรอบแล้ว และมีรั้วไฟฟ้าแล้วแต่วัวแดงสามารถเข้ามาภายในบริเวณ
พื้นที่ศูนย์ฯ ได้ 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ศูนย์วิจัย สาธิต และ 
ฝึกอบรมการเกษตร
แม่เหียะไม่เต็ม
ศักยภาพ 

1. วางแผนจัดท า master plan และจัดท า
แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นที่ของคณะฯ 
ในพื้นที่ไร่แม่เหียะฯ 
2. คณะฯ ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ของศูนย์ฯ มากขึ้น โดยมีคณะท างาน 
Smart Farm คณะท างาน Greenhouse 
Technology และคณะท างานกัญชา ด าเนิน
โครงการทางด้านการพัฒนา smart farm 
ของคณะฯ เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฯ 
มากขึ้น  

1. ศวทก. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาสถานีวิจัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farm ผ่านโครงการ
การศึกษาระบบเกษตรปลอดพิษที่ยั่งยืนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร 
2. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชได้ด าเนินการจัดท าโรงเรือนขนาด 300 ตารางเมตร จ านวน 1 
โรงเรือน ท าแปลงปลูกหม่อน จ านวน 5 ไร่ บริเวณในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่
เหียะ 
3. พื้นที่ในศูนย์ฯ มีการจัดท าโครงการเพื่อใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของศูนย์ฯ ภายใต้โครงการหลัก BCG 
model ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
ศักยภาพในการหา
รายได้ไม่เป็นไปตาม
แผน 

1. จัดท าการวิเคราะห์และประมาณการ
รายรับและรายจ่ายอย่างเป็นปัจจุบันและ
ต่อเนื่อง 
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้ 
3. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และมีประสิทธิผล 
4. เพิ่มแผนการหารายได้ที่เช่ือมโยงกับ
การศึกษา บริการวิชาการ และการวิจัย 
5. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง holding company 
กิจกรรมเพ่ิมเติม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

 

1. มีการวางแผนเพื่อหารายได้เพิ่มจากหลักสูตร non degree เพื่อพัฒนาทักษะด้านเกษตร
สมัยใหม่  โดยมีผู้ สนใจลงทะเบี ยนในหลั กสูตรผู้ประกอบการกาแฟจ านวน 3 คน 
ซึ่งจ านวนผู้รับการอบรมไม่เป็นไปตามแผนรับท าให้ไม่สามารถเปิดสอนได้ 
2. คณะฯ วางแผนเปิดหลักสูตรกระบวนวิชาเรียนร่วม credit bank จ านวน 29 วิชา โดยจะเปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 2/2563 มีผู้ลงทะเบียนเรียนจ านวน 5 คน คณะฯ ได้รับเงิน 16,200 บาท 
3. รายได้ที่ลดลง (รายรับจริงและรายรับที่ตั้งไว้) 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. ควรมีการวิเคราะห์แหล่งรายได้ โดยหากรายได้จากแหล่งใดไม่เป็นไปตามเป้า หรือยังมี
ศักยภาพที่จะหารายได้เพิ่มจากแหล่งใดได้อีก คณะฯ ควรก าหนดกลยุทธ์ในการหารายได้จาก
ส่วนนั้นมากขึ้น 
2. เห็นควรให้ภาควิชาฯ/ศูนย์ฯ จัดท าแผนการหารายได้/แนวทางการหารายได้โดยมีการ
ประมาณต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ  
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

3. ผู้บริหารคณะพิจารณาวางแผน / ก าหนดโครงการที่หารายได้ของคณะฯ  

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย อบรมผู้บริหาร หัวหน้าภาค/
ศูนย์ฯ/หน่วยงาน/คณาจารย์ นักวิจัย 
2. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 

 

อบรมจริยธรรมนักวิจัยของ มช. 

การถูกร้องเรียน
เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็น 
ไปตามกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงาน ท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการอบรม / มีความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  
2. จัดท าคู่มือ / Flowchart แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

1. จัดอบรมการบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารประจ าคณะ 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพฯ จ านวน 1 คน คือ นางสาวชิดชนก สิทธิกัน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 , 30 ตุลาคม 2563 , 
6 พฤศจิกายน 2563 และ 13 พฤศจิกายน 2563 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน/พัสดุโครงการวิจัยเงินรายได้ และเงินแผ่นดิน (ขอหารือแนวทางการ
ด าเนินการ) 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. งานบริหารทั่วไป ควรมีการก าหนดรายการการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ทั้งด้าน
การเรียนการสอน และการวิจัย) ที่คณาจารย์จ าเป็นต้องเข้ารับการอบรม เพื่อสนับสนุนให้
คณาจารย์มีความรู้ / ได้รับประกาศนียบัตร ท่ีจ าเป็นต้องใช้รับรองในการปฏิบัติงาน 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) 
ข้อมูลทาง Social 
media ที่ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ 
และช่ือเสยีง ของ
คณะฯ 

1. มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่จะ
รับผิดชอบในการตอบข้อเท็จจริงหรือให้
ข้อมูลที่เป็นทางการต่อสาธารณชนอย่าง
ทันท่วงที/ทันการณ์  
(หน่วยประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ตอบ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ข้อมูล) 
2. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของคณะฯ 

 

1. MR.KATSUHISA KOMIYA นักศึกษาระดับปริญญาโทถูกจับกุมร่วมกับพรรคพวกอีก 4 คน 
ข้อหาปลูกกัญชาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย: คณะฯ ได้ช้ีแจงข้อมูลแก่สาธารณะว่านักศึกษาคน
ดังกล่าวท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง "การเปรียบเทียบทุนการด ารงชีพระหว่างการผลิตข้าวแบบ
อินทรีย์และแบบทั่วไป ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย" โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  
2563 MR.KATSUHISA KOMIYA ได้ลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัย สถานะการศึกษา อยู่ใน
ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนเรียนรายวิชายังไม่ครบตามหลักสูตร ซึ่งการท าวิจัย
ในส่วนวิทยานิพนธ์นั้นมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือท าวิจัยเกี่ยวกับกัญชา 
2. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป กรณีความขัดแย้งทางการเมือง: ได้มีการประชุมหารือและติดตาม
สถานการณ์ (monitoring) ในกลุ่มผู้บริหารคณะ และการติดตามควบคู่กับประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซี่งหลังจากมีประกาศแนวทางจากทางมหาวิทยาลัยและคณะอื่น ท าให้
เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังแจ้งไปยังผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์และคณาจารย์ในคณะในการเฝ้าระวังการกระทบกระทั่ง การน าเสนอข่าวสาร และช้ีแจง
เรื่องต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง1-64 

สรุปการประเมินค่าความเสี่ยงเพ่ือการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) 

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

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 15.38 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 2 - 1 - 4 7 53.85 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) - - - - 1 1 7.69 
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) - - - 1 1 2 15.38 
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - 1 - - - 1 7.69 

รวม 2 1 1 1 8 12 100.00 
ร้อยละของทั้งหมด 15.38 7.69 7.69 7.69 61.54 100.00  

 

  
สัดส่วนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 

ที่เหลืออยู่ ณ ไตรมาสที่ 1 
(จ าแนกตามประเภทความเสี่ยง) 

สัดส่วนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
ที่เหลืออยู่ ณ ไตรมาสที่ 1 

(จ าแนกตามระดับความเสี่ยง) 

ที่ประชุมเห็นสมควรให้งานนโยบายและแผนฯ แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะจากการประชุมต่อไป 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 

 

(นางสาวพัชราพร บุญจนัต๊ะ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วฒันศิริเสรีกุล) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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