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รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) 

วันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.  
ผานระบบประชุมออนไลน ZOOM 

 

รายนามผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
2. รองศาสตราจารย ดร.วรรณพร ทะพิงคแก  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผูชวยคณบดีดานวิเทศสัมพันธ สารสนเทศและกายภาพ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ธีระพงษ เสาวภาคย  หัวหนาภาควิชาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
7. นางสาววิไลพร ธรรมตา  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 
9.  นางอังคณา กีไสย  หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ  
10. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  หัวหนางานยุทธศาสตรและแผน 

รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวทิพยวิมล ระพินทรวงศ รักษาการแทน หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 นักศึกษา 

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

รายนามผูไมเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล     หัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ    รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

คณบดี/ประธานท่ีประชุมฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ท่ีประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 

2564 (ไตรมาสท่ี 1) เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2564 โดยไมมีขอแกไข / ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
1. การพิจารณาติดตามความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 2)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุม เปนประจําทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
และรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 2) ดังนี้  
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ความกาวหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงฯ  คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3) 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) 

S1  

จํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

ต่ํากวาเปาหมาย 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการเรียนการสอน

ดานวิทยาศาสตรเกษตรเชิงรุก 

(กลุมเปาหมายคือนักเรียนระดับมัธยมปลาย

ในอําเภอรอบนอก) 

2. จัดกิจกรรม Road Show และโครงการ

เพ่ือประชาสมัพันธและดึงดูดผูท่ีจะเขาศึกษา

ตอในคณะฯ 

3. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหมท่ี

สอดคลองกับความตองการของตลาดและ

ผูเรยีนอยางแทจริง  

4. ปรับเกณฑการรับเขาเพ่ือเปดโอกาสให

นักเรียนเขามาเรียนไดมากข้ึน 

5. จัดทําหลักสูตร non degree เพ่ือแสวงหา

ผูเรยีนกลุมใหม 

 

ไตรมาสท่ี 2 

1. กิจกรรม "เปดเสนทางการศึกษา คนหาเปาหมาย เขาใจอาชีพ" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

วันท่ี 25 มีนาคม 2564 

2. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูเรียนอยาง

แทจริง  

2.1 หลักสูตรเปดใหม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร พ.ศ. 2565 (ข้ันตอนท่ี 1 ผานท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2564 และ มคอ.2 เสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 ในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2564) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. 2565 (ข้ันตอนท่ี 1 ผานท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งท่ี 16/2563 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2563 และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร จึงจะสามารถเสนอข้ันตอนท่ี 1 ใหสํานัก

พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิจารณาตอไป) 

2.2 หลักสูตรปรับปรุง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  

(อยูระหวางกําหนดโครงสรางหลกัสูตรฯ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564) 

2.3. ความรวมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU School of 

Lifelong Education) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและแสวงหาผูเรียนกลุมใหม 

- หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

- CMU-MOOC 

- วิชาเรียนรวม 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

ใหเริ่มดําเนินการขอเปดหลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร

อัจฉริยะ โดยใหงานบริการการศึกษาดําเนินการตามแผน โดยการเปดหลักสูตรดังกลาวเปนความ

รวมมือระหวางคณะเกษตรศาสตร กับ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ

วิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี

ไตรมาสท่ี 3 

1. การเตรียมแผนการจัดกิจกรรม Road Show และโครงการเพ่ือประชาสัมพันธและดึงดูดผูท่ีจะ

เขาศึกษาตอในคณะฯ 

- จัดทํา Timelines กิจกรรม Road Show สําหรับ TCAS 65  

- เตรียมจัดกิจกรรม Road Show และการประชาสัมพันธเชิงรุก สําหรับปการศึกษา 2565 

- เตรียมจัดทําสื่อประชาสัมพันธเชิงรุก 

2. จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE 

PROJECTS 2021 รวมกับ สวทช. เพ่ือแขงขันชิงเงินรางวัล โอกาสในการเขาศึกษาตอคณะ

เกษตรศาสตร ตลอดจนการพิจารณาใหทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ป 

3. มีการเพ่ิมทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

4. อยูระหวางวางแผนดําเนินการเตรียมปรับเพ่ิมโครงการการรับเขาศึกษาเพ่ือเพ่ิมชองทางการ

รับเขานักศึกษามากข้ึน 

5. เปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูเรียนอยาง

แทจริง  

5.1 หลักสูตรเปดใหม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  พ.ศ. 2565 (จะเสนอท่ีประชุม

กรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 20 สิงหาคม 

2564) 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. 2565 (อยูระหวางรอมติท่ีประชุม กบม  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2564 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564) 

5.2 หลักสูตรปรับปรุง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (จะเสนอท่ี

ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 9/2564  

วันท่ี 17 กันยายน 2564) 

5.3. ความรวมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU School of 

Lifelong Education) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและแสวงหาผูเรียนกลุมใหม 

- หลักสูตรอบรมระยะสั้น คณะฯ มีการเปดหลักสูตรฝกอบรมแตคนลงทะเบียนไมถึงเปาท่ี

กําหนดจึงไมสามารถเปดสอนได 

- CMU-MOOC 

- วิชาเรียนรวม คณะเกษตรศาสตรไดเปดลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. ใหมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนแบบออนไลนทุกกิจกรรม รวมถึงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะฯ ท้ังระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยใหมีการบูรณา

การการทํางานการหนวยประชาสัมพันธ 

2. ใหมีการจัดทําแผนการ Road show แตละโรงเรียนใหชัดเจน และเปนระบบออนไลนเพ่ือจะ

ไดประสานงานการ Road show ของแตละโรงเรียนไดตามเปาหมาย 

3. การจัดกิจกรรมการประกวดโครงการตาง ๆ ของคณะฯ ใหทําแบบเชิงรุกประชาสัมพันธ

โครงการไปยังเครือขายครูแนะแนว เพ่ือเปนการกระตุนการสมัครประกวดโครงการของนักเรียน

ได 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

S2  
หลักสตูรไมผาน 
การประเมิน 

1. แจงคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูรใหคณาจารยทราบและตระหนัก
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
2. วิเคราะหอัตรากําลังท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบอัตรากําลัง  
3. สรางระบบติดตามออนไลนเพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ไตรมาสท่ี 2 

1. ไดดําเนินการแจงคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 

2. คณะมีการวิเคราะหอัตรากําลงัท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบอัตรากําลัง

ทุกปงบประมาณ 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารย

ประจําหลักสูตรระบบดังกลาวอยูบนหนาเว็บของงานบริการการศึกษาฯ ซึ่งจะพัฒนาระบบ

ตอไปใหสามารถติดตาม/แจงเตือนออนไลน 

ไตรมาสท่ี 3 

1. ไดดําเนินการแจงคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 

2. คณะมีการวิเคราะหอัตรากําลงัท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบอัตรากําลัง

ทุกปงบประมาณ 

3. การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 

2563 ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษายังไมพบคณาจารยท่ีมีความเสี่ยงในการขาด

คุณสมบัติการเปนอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 

4. มีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยเพ่ือปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

ใหจัดทํารายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตรของแตละหลักสูตร ณ 

ปจจุบัน และวิเคราะหการคาดการณคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจํา

หลักสูตรแตละทาน ณ ขอมูลปจจุบันจนถึงปการศึกษา 2567 เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมการเปนอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตรไดทัน 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง2-3-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 
O1  
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขอมูลจากระบบ
สารสนเทศสูญหาย 

1. สรางระบบปองกัน และสํารองขอมูล 
ใน Cloud CMU 
2. มีการตรวจสอบเครื่องสํารองและรายงาน
ผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 
3. ปรับปรุง และวางระบบหอง server 

 

ไตรมาสท่ี 2 
1. มีการสํารองขอมูลรายวัน และมีระบบ firewall, ระบบเขารหัสเพ่ือจัดการขอมูล สําหรับ
ปองกันขอมูล 
2. มีการสํารองขอมูลสําคัญราย 15 วัน 
3. หนวยงานมีการเก็บขอมูลสําคัญท่ีสามารถเขาดูไดใน one drive CMU, google drive CMU 
4. มีพ้ืนท่ี Cloud CMU สําหรับสํารองขอมูล 
5. เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับระบบ server มีสถานะปกติ 
ไตรมาสท่ี 3 
1. มีการสํารองขอมูลรายวัน และมีระบบ firewall, ระบบเขารหัสเพ่ือจัดการขอมูล สําหรับ
ปองกันขอมูล 
2. มีการสํารองขอมูลสําคัญราย 15 วัน 
3. หนวยงานมีการเก็บขอมูลสําคัญท่ีสามารถเขาดูไดใน one drive CMU, google drive CMU 
4. มีพ้ืนท่ี Cloud CMU สําหรับสํารองขอมูล 
5. เครื่องสํารองไฟฟาสําหรบัระบบ server มีสถานะปกต ิ

O2 

อุบัติเหตุ 

หองปฏิบัติการ/

ภาคสนาม/ 

สถานท่ีทํางาน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการหองปฏิบัติการคณะ

(รวมทุกภาค)  

2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติงานหองLab

เพ่ือวางแผนติดตามตรวจสอบ บํารุงรักษา

หองปฏิบัติการ ระบบสายไฟ ระบบนํ้าและ

อุปกรณตาง ๆ 

3. มีการรายงานอุบัตเิหตุท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ

ติดตาม/สรุปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

ของการปฏิบัติงาน เพ่ือวิเคราะหหาแนวทาง

ปองกัน/แกไข 

 

ไตรมาสท่ี 2 

     - หองปฏิบัติการกลาง 

1.ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร  

(คําสั่งคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ี 8/2564 ลว.14 มกราคม 2564) 

2.ประกาศคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง ระเบียบการใชเครื่องมือ/อุปกรณ และหองปฏิบัติการกลาง พ.ศ.2564  

(ลว. 22 มีนาคม 2564) 

     - ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

ไมพบอุบัติเหตุเกิดข้ึนในหองปฏิบัติการของภาควิชา ท้ังในสวนของสาขาวิชาพืชไร สาขาวิชา

พืชสวน และสาขาวิชาปฐพีศาสตร แตพบปญหาคือหองปฏิบัติการพืชไรไดรับผลกระทบจาก
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

4. วางแผนในการฝกอบรมใหกับบุคลากรท่ี

เก่ียวของและนักศึกษาภายในคณะฯ 

พายุลมฝน เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 สงผลใหฝาเพดานของอาคารพืชไร ในสวนของ

หองปฏิบัติการ Molecular Biology Laboratory ไดรับความเสียหายคอนขางมาก  

ท้ังน้ีปญหาความเสียหายของฝาเพดานอาคารพืชไรเกิดข้ึนเกือบทุกป นาจะเกิดจากอาคาร

ตั้งอยูบริเวณชองลมพอดี อาจจะตองเสนอขอวิศวกรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาชวย

ตรวจสอบเพ่ือเสนอวิธีการแกไขปญหาดังกลาวตอไป 

ไตรมาสท่ี 3 

ไตรมาสท่ี 3/2564 ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

     - หองปฏิบัติการกลาง 

1. ประชุมเจาหนาประจําหองปฏิบัติการกลางประจําเดือน 

2. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการกลางหารือรวมกับเจาหนาท่ีหนวยกายภาพของคณะฯ กําหนด

วัน/เวลาเพ่ือการเขาตรวจสอบระบบไฟฟาของหองหองปฏิบัตกิารท้ังหมด กําหนดเปนวันท่ี 

29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. 

3.ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมผานระบบออนไลน เรื่อง “ความปลอดภัยใน

การทํางานและหลักการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการท่ีเ ก่ียวของกับสารเคมี คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2564”กําหนดเปนวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

เวลา 8.30 น. 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

O3 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(อัคคีภัย) 

1. ฝกซอมการปองกันและบรรเทาอัคคีภัย

เสมือนจริง 

2. ตรวจสอบระบบนํ้าดับเพลิง ท่ีมีอยูเดิมให

พรอมใชงานไดตามปกติอยางตอเน่ือง  

3. กําหนดใหรานคาทุกรานท่ีใชกาซ ตองมี

ถังเคมีดบัเพลิงท่ีมีสภาพดีพรอมใชงาน 

1 ถัง 

4. ตรวจสอบสัญญาณเตอืนภยั 

5. ซอมบํารุงระบบเมนไฟฟา  

ไตรมาสท่ี 2 

1. ติดตั้งชุดเตือนสัญญาณไซเรน ถังดับเพลิง ติดปายบอกทางออกทางหนีไฟ ติดปายข้ันตอน

และวิธีกดไซเรน การแจงเหต ุ

2. ตรวจสอบระบบการทํางานถังดับเพลิง อาคาร AB-1 /AB2 /AB3 /AB4 /AB5 

3. ตรวจสอบระบบนํ้าดับเพลิงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

สํารวจตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิง กระจกแตกอาคารพืชศาสตร / กระจกแตกไมมีถังดับเพลิง 

อาคารสัตวศาสตร  ช้ัน 3 / กระจกแตก ช้ัน1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กระจกแตก ช้ัน 3  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ / ไมมีสายยาง ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติกระจกแตก 

คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดําเนินการ

ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารสัตวศาสตรและสัตวนํ้าซึ่งอยูระหวางดําเนินการข้ันตอนทางพัสดุ 
ไตรมาสท่ี 3 

หนวยกายภาพไดการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย และระบบเมนไฟฟาอยูสม่ําเสมอ 

O4 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. มีการกํากับติดตามระบบกลองวงจรปด 

และมีการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. สํารวจจดุเสี่ยงท่ีจะเพ่ิมเตมิกลองวงจรปด 

3. ติดปาย ประกาศ เตือน ใหระมดัระวัง

ทรัพยสินสญูหาย 

4. กําหนดภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ีนอน

เวร โดยปรับใหมีการเดินตรวจตราพ้ืนท่ี 

 

ไตรมาสท่ี 2 

1.ตรวจสอบและซอมแซมกลองวงจรปดจํานวน 4 ตัว  

2.การกําหนดภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ีนอนเวร โดยปรับใหมีการเดินตรวจตราสํารวจพ้ืนท่ี

เปนประจําทุกครั้ง 

3. งานซอมแซมตรวจเช็คกลองวงจร CCTV  ภายในอาคาร จํานวน 32 ตัวงบประมาณ 4,500 บาท 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (โจรกรรม) คณะฯ ยังมีความเสี่ยงบริเวณพ้ืนท่ีในศูนยวิจยั

สาธิตการเกษตรแมเหียะ 
ไตรมาสท่ี 3 

- ซอมแซมตรวจเช็คกลองวงจร CCTV  ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

- งานติดตั้งแสงสวาง ทําความสะอาด และตัดแตงตนไม รอบหองสโมสรนักศึกษา  

เน่ืองจากเปนแหลงมั่วสุม สูบบุหรี่-ดื่มสุรา 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

O5 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(การจราจรบริเวณ

คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรู 

ปลูกฝงความเขาใจเครื่องหมายจราจรให

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง 

2. ปรับปรุงเครื่องหมาย สัญลักษณ และ

ปายจราจรตาง ๆ ใหเห็นเดนชัด  

3. ตั้งงบประมาณประจําปในการดูแล 

บํารุงรักษา ซอมแซม สภาพพ้ืนผิวถนน  

ไตรมาสท่ี 2 

ในไตรมาสท่ี2/2564 ไมมีอุบัติเหตุดานจราจร 

 - จัดทําเหล็กก้ันสนามหญาบริเวณลานจอดแปลงทดลองเกษตรกับถนนทางเขา 

 - ติดตั้งปายเขา-ออก ปายหามจอดตลอดแนว และปายระวังรถทางขวาลานจอดแปลง

ทดลองเกษตร เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564 
ไตรมาสท่ี 3 

ในไตรมาสท่ี 3/2564 ไมมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดข้ึน 

O6 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

2. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภค 

3. ตัดแตงก่ิงตนไมใหญเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

(รุกขกร) 

4. จัดทําแนวกันไฟ และเฝาระวัง 

5. จัดทํารั้วก้ันสัตวปาบุกรุก (รั้วไมไผ/รั้ว

ลวดไฟฟาบางจุด) 

6. ศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ือจัดทํา

ประกันภัยอาคาร 
 

ไตรมาสท่ี 2 

     - หนวยกายภาพ 

1. ไดตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและระบบสาธารณูปโภคสม่ําเสมอ 

2. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

3. จัดเก็บใบไมแหงและทําความสะอาด รางสายเมนไฟฟาบนอาคารพืชศาสตร/อาคารสัตว

ศาสตรและทางเช่ือม 

4. งานตัดแตงตนไมภายในคณะเกษตรศาสตร  กุมภาพันธ-มีนาคม 2564 จํานวน 121 ตน วงเงิน

งบประมาณ 179,000 บาท 

5. มีตนไมลมบริเวณหนาตึกหนวยภูมิทัศน ไดดําเนินการเก็บกวาดเรียบรอยแลว 

     - ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

1. ไดดําเนินการทําแนวกันไฟในแนวขอบเขตพ้ืนท่ีของศูนยวิจัย สาธิตฯแมเหียะท่ีลอแหลมตอ

การเกิดไฟปาเปนระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ในแนวเขตทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันตกท่ีติดกับ

เชิงดอยอุทยานสุเทพ-ปุย                 

2. นําชีวมวลท่ีไดจากการตัดแตงภูมิทัศน และเก็บกวาดไปทําปุยหมักท่ีโรงงานผลิตปุยอินทรีย-

ชีวภาพเปนประจํา 

ท้ังน้ี คณะฯ อยูระหวางขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํารั้วคอนกรีตในพ้ืนท่ีศูนยวิจัย

ฯ เพ่ือปองกันการบุกรุก 

1 1 1 1
1

0

1

2

BF Q1 Q2 Q3 Q4

ระดับความเสี่ยง (ตํ่ามาก)

แนวโนม

Risk Tolerance

10 20 20 20
10

10

20

BF Q1 Q2 Q3 Q4

ระดับความเสี่ยง (สูงมาก)

ระดับความเสี่ยง (สูง)

แนวโนม

Risk Tolerance
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง2-3-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

3. งานยุทธศาสตรและแผนไดศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ือจัดทําประกันภัยอาคารท่ีเกิดจาก

ความเสียหายจากธรรมชาติ รายละเอียดขอมูลการทําประกันภัยอาคารน้ันตามกฎหมาย

อาคารท่ีสูงมากกวา 7 ช้ันตองทําประกันภัยอาคาร และสวนใหญแลวเปนการทําประกัน

อัคคีภัยของอาคาร 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. คณะฯ ไดมีแผนการซอมแซมผนังกระเบ้ือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองจากปญหา

กระเบ้ืองผนังของอาคารมีอายุการใชงานท่ียาวนานเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสิน 

2. การจัดทําประกันภัยอาคารท่ีเกิดจากความเสียหายจากธรรมชาต ิคณะฯ มีความกังวลกับ

อาคารท่ีอยูภายในศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะท่ีมักไดรับความเสียหาย

จากภัยธรรมชาติ เชน ลมพายุ เปนตน ทําใหเกิดความเสียหายตออาคาร ดังน้ัน จึงเปน

การศึกษาหาขอมูลการประกันภัยอาคารกอน และคณะฯ จะมีแนวทางในการวางแผน

ปองกันภัยจากธรรมชาติตอไป 
ไตรมาสท่ี 3 

- ซอมแซมทอประปาชํารุด ภาควิชาสัตวศาสตร / สวนหยอม / หองปฏิบัติการช้ัน 2 

 - จัดเก็บเศษใบไมจุดรวมดานหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ปองกันไฟไหม 

 - พนนํ้ายาฆาเช้ือปองโรคโควิด-19 อาคาร AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 และหนวยงาน/ศูนย 

 - ไตรมาส 3 ไดรับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดทํารั้วคอนกรีตทิศ

ตะวันตก ภายในศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมแมเหียะ 

 - การศึกษาแนวทางประกันภัยอาคารไดดําเนินการศึกษาเรียบรอยแตใหชะลอดําเนินการ

ไปกอน 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง2-3-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

O7 

การใชประโยชนพ้ืนท่ี 

ศูนยวิจัย สาธิต และ 

ฝกอบรมการเกษตร

แมเหียะไมเต็ม

ศักยภาพ 

1. วางแผนจัดทํา master plan และจัดทํา

แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีของคณะฯ 

ในพ้ืนท่ีไรแมเหียะฯ 

2. คณะฯ ไดมีแผนการใชประโยชนในพ้ืนท่ี

ของศูนยฯ มากข้ึน โดยมีคณะทํางาน 

Smart Farm คณะทํางาน Greenhouse 

Technology และคณะทํางานกัญชา ดําเนิน

โครงการทางดานการพัฒนา smart farm 

ของคณะฯ เพ่ือใหมีการใชพ้ืนท่ีภายในศูนยฯ 

มากข้ึน 

 

ไตรมาสท่ี 2 

     - ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

พ้ืนท่ีท่ีภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตรรับผิดชอบแบงเปน พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสองสาขาวิชา

หลัก คือ สาขาวิชาพืชไร และสาขาวิชาพืชสวน ในสวนของสาขาวิชาพืชไรมีการใชพ้ืนท่ี

ครอบคลุมท้ังหมด และพ้ืนท่ีสวนหน่ึงศูนยขาวลานนามีการใชประโยชนรวมดวย โดยอาจจะมี

ชวงท่ีตองพักการใชพ้ืนท่ีแปลง โดยเฉพาะฤดูแลงท่ีนํ้าไมเพียงพอตอการผลิตพืช สําหรับภาควิชา

พืชสวนมีการใชประโยชนของพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมด ยังคงมีพ้ืนท่ีท่ียังไมใชประโยชนอีกเพียง

เล็กนอย ซึ่งสาขาวิชามีการวางแผนในการใชประโยชนไวแลวในอนาคตอันใกล 

     - ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

1.ไดดําเนินการบํารุงรักษาตนไมท่ีปลูกในพ้ืนท่ีของศูนยวิจัย สาธิตฯแมเหียะ อยางตอเน่ืองโดยมี

การตัดหญา, ใหปุย, ใหนํ้าเปนประจําทุกเดือน เชน แปลงปลูกพืชแซมยาง, แปลงปาลมนํ้ามัน, 

แปลงไมผล (ลําไย, มะมวง, ทุเรียน) 

     - ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

ไดดําเนินงานตามแผนงานท่ีไดวางไว และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการเรียนรูระบบเกษตร

ปลอดสารพิษ 

การใชประโยชนในพ้ืนท่ีของศูนยฯ ดานการพัฒนา smart farm ของคณะฯ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนา IoT Ecosystem ในฟารมพืช ยังไมไดดําเนินการ 

2. โครงการพัฒนา smart farm แปลงปลูกพืช (Demonstration plot) (พ้ืนท่ีขาง MCC) ยังไมได

ดําเนินการ 

3. โครงการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse technology management) ยังไมได

ดําเนินการ 

4. โครงการพัฒนา Plant Factory ยังไมไดดําเนินการ 

5. โครงการบริหารจัดการการปลูกกัญชาในโรงเรือน ยังไมไดดาํเนินการ 

6.โครงการเจาะบอบาดาลลึก 200 เมตรและสรางแทงเก็บนํ้าขนาดความจุ 100,000 ลิตร 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

6 25 25 25
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BF Q1 Q2 Q3 Q4

ระดับความเสี่ยง (สูงมาก)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

แนวโนม

Risk Tolerance
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง2-3-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

7. โครงการพัฒนา smart farm สัตวศาสตร (โครงการพัฒนา IoT Ecosystem ในฟารมสัตว) 

ดําเนินการรอยละ 30 

8. โครงการพัฒนา smart farm สัตวศาสตร (โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานในฟารมสําหรับ

พัฒนานักศึกษาเปนเกษตรกรรุนใหม (young smart farmer) ดานสัตวศาสตรและสัตวนํ้า) 

ดําเนินการรอยละ 40 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

คณะฯ อยูระหวางการบูรณาการการใชพ้ืนท่ีของศูนยฯ หากดําเนินการบูรณาการเรียบรอยแลว 

คาดวาจะมีการใชพ้ืนท่ีภายในศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะอยางเต็ม

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ไตรมาสท่ี 3 

การใชประโยชนในพ้ืนท่ีของศูนยฯ ดานการพัฒนา smart farm ของคณะฯ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนา IoT Ecosystem ในฟารมพืช รอยละ 80 ประกอบดวย 3 พ้ืนท่ี เปนระบบ

lora wan ซึ่งในไตรมาสท่ี 4 จะมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการเปนรายงานฉบับสมบูรณ 

2. โครงการพัฒนา smart farm แปลงปลูกพืช (Demonstration plot) (พ้ืนท่ีขาง MCC) 

ดําเนินการรอยละ 30 

3. โครงการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse technology management) ยังไมได

ดําเนินการ 

4. โครงการพัฒนา Plant Factory มีการจัดทําโครงการเสนอคณะกรรมการพัฒนาคณะ 

5. โครงการบริหารจัดการการปลูกกัญชาในโรงเรือน ดําเนินการรอยละ 30 

6.โครงการเจาะบอบาดาลลึก 200 เมตรและสรางแทงเก็บนํ้าขนาดความจุ 100,000 ลิตร บริเวณ

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

7. โครงการพัฒนา smart farm สัตวศาสตร (โครงการพัฒนา IoT Ecosystem ในฟารมสัตว) 

ดําเนินการรอยละ 30 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง2-3-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

8. โครงการพัฒนา smart farm สัตวศาสตร (โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานในฟารมสําหรับ

พัฒนานักศึกษาเปนเกษตรกรรุนใหม (young smart farmer) ดานสัตวศาสตรและสัตวนํ้า) 

ดําเนินการรอยละ 50 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

1. ใหมีการติดตามความกาวหนาของแตละโครงการอยางใกลชิด 

2. เพ่ิมเติมโครงการจัดทําแผนผังพ้ืนท่ีแมเหียะแบบ 3D เปนการจัดทําแผนผังพ้ืนท่ีการใช

ประโยชนในพ้ืนท่ีศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 

F1 

ศักยภาพในการหา

รายไดไมเปนไปตาม

แผน 

1. จัดทําการวิเคราะหและประมาณการ

รายรับและรายจายอยางเปนปจจุบันและ

ตอเน่ือง 

2. ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

3. ควบคุมการใชงบประมาณอยางประหยัด 

คุมคา และมีประสิทธิผล 

4. เพ่ิมแผนการหารายไดท่ีเช่ือมโยงกับ

การศึกษา บริการวิชาการ และการวิจัย 

5. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง holding company 

 

 

ไตรมาสท่ี 2 

1.จัดทํารายงานการเงิน งบประมาณเงินรายได ประจําเดือนและประจําไตรมาส เสนอ

คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานการเงิน  

2. ประสานงานรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทภายใต บริษัทอางแกว โฮลดิ้ง จํากัด กับผู

ประสานงาน และนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการพัฒนาคณะฯ 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

คณะฯ ไดรับผลกระทบจากรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงตาม

นโยบายลดคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบกับรายไดจากโครงการวิจัยจาก

ภาครัฐ เอกชนลดลงดวย สงผลกระทบตอรายไดหลักของคณะฯ 
ไตรมาสท่ี 3 

1.จัดทํารายงานการเงิน งบประมาณเงินรายได ประจําเดือนและประจําไตรมาส เสนอ

คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานการเงิน 

2. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทภายใต บริษัทอางแกว โฮลดิ้ง จํากัด สมาคมศิษยเกาฯ รับ

ไปดําเนินการภายใตการประสานงานของคณะกรรมการพัฒนาคณะฯ 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

ณ ไตรมาสท่ี 3 รายรับท่ีคณะฯ ไดเทียบกับประมาณการอยูท่ีประมาณรอยละ 58 เมื่อพิจารณา

แลวศักยภาพการหารายไดมีความเสี่ยงคอนขางรุนแรงมาก เน่ืองจากรายไดคาธรรมเนียม
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในปงบประมาณพ.ศ. 2564 ลดลงตามนโยบายลดคาธรรมเนียมการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ประกอบกับรายไดจากโครงการวิจัยจากภาครัฐ เอกชนลดลงดวย สงผลกระทบตอ

รายไดหลักของคณะฯ 

ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C) 

C1 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

ผูปฏิบัติงาน 

1. อบรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หรือกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหบุคลากร 

กลุมเปาหมาย อบรมผูบรหิาร หัวหนาภาค/

ศูนยฯ/หนวยงาน/คณาจารย นักวิจัย 

2. ถายทอดความรูความเขาใจ 

 

ไตรมาสท่ี 2 

1. สงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2564 

เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 4 คน 

ไดแก 

(1.) อาจารย ดร.จิตติมา สิงหเวชสกุล 

(2.) อาจารย ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ 

(3.) อาจารย ดร.ชนามาศ อินตะปน 

(4.) อาจารย วิริยาภรณ วงศกัทลีคาม 

2. คณะฯ มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริตการบริหารงาน โดยผูบริหารสูงสุดของคณะ

เกษตรศาสตรและทีมผูบริหาร ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2564 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(Chiang Mai University Research Ethics Committee: CMUREC) ท่ีจะดูแล การวิจัยท่ี

เก่ียวของกับมนุษยในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมสากล  

4. คณะฯ ไดประชาสัมพันธ การจัดอบรมของสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีมีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนใหกับบุคลากร/บัณฑิต ในสังกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 6 และ 10 มีนาคม 2564 เพ่ือเผยแพรความรูเรื่องจริยธรรมการวิจัย

ในคนใหแกผูเขารวมรับฟงการบรรยายในเรื่องความรูเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในคน และการ

ยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการฯ 

5. ไมมีการรองเรียนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณดานการวิจัย 

6. มีการรองเรียนประเด็นจริยธรรมของอาจารย 1 กรณี 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง2-3-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ไตรมาสท่ี 3 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Chiang Mai 

University Research Ethics Committee: CMUREC) ท่ีจะดูแล การวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย

ในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให

เปนไปอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมสากล  

2. ไมมีการรองเรียนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณดานการวิจัย 

C2 

การถูกรองเรียน

เน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานท่ีไมเปน 

ไปตามกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของ 

1. สงเสริมใหผูบริหาร / ผูปฏิบัติงาน ท่ี

เก่ียวของไดเขารวมการอบรม / มีความรู

เก่ียวกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน  

2. จัดทําคูมือ / Flowchart แสดงข้ันตอน

การปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน

ระหวางผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของ 

 

ไตรมาสท่ี 2 

1. คณะฯ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 

2. คณะฯ จัดทําแผนการจัดการองคความรู ดานบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ 2564 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีคณาจารยและบุคลากรตองเขารวมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4. สงเสริมใหผูบริหาร / ผูปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวของไดเขารวมการอบรม / มีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

5. มีการฟองรองคดีแพง มี บ.วูลฟ คอรเปอเรช่ัน จํากัด เปนโจทย กรณีคืนเงินประกันสัญญา 

324,450 บาท และคาใชจายในการปรับปรุงระบบ 256,200 บาท อยูระหวางการดําเนินการ 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

ใหเจาหนาท่ีพัสดุเขารับการอบรม และศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และ

แนวทางการบริการสัญญาอยางตอเน่ือง 
ไตรมาสท่ี 3 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีคณาจารยและบุคลากรตองเขารวมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. สงเสริมใหผูบริหาร / ผูปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวของไดเขารวมการอบรม / มีความรูเก่ียวกับ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

สงเสริมใหเจาหนาท่ีพัสดุเขารับการอบรม และศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

และแนวทางการบริการสัญญาอยางตอเน่ือง 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง2-3-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) 

R1 

ขอมูลทาง Social 

media ท่ีสงผล

กระทบตอภาพลักษณ 

และช่ือเสยีง ของ

คณะฯ 

1. มอบหมายใหหนวยงานหรือ บุคคลท่ีจะ

รับผิดชอบในการตอบขอเท็จจริงหรือให

ขอมูลท่ีเปนทางการตอสาธารณชนอยาง

ทันทวงที/ทันการณ  

(หนวยประชาสัมพันธ เปนผูตอบ หรือ

ผูเก่ียวของ/ผูท่ีไดรับมอบหมายใหขอมูล) 

2. มีการช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูท่ีเก่ียวของ

ผานเครอืขายออนไลน ของคณะฯ 

 

ไตรมาสท่ี 2 

ในไตรมาส2/2564 ไมมีขอรองเรียน หรือผลกระทบตอภาพลักษณของคณะฯ 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

คณะฯ ไดกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน มีการติดตาม ใหขอมูล ช้ีแจงขอเท็จจริงตอสาธารณะอยาง

ทันทวงที 
ไตรมาสท่ี 3 

การใหขอมูลขาวสาร เพ่ือการประชาสัมพันธท่ีมีผลกระทบในวงกวาง หรือบางเน้ือหา บางเน้ือ

งาน เปนขอมูลท่ีออนไหวตอความรูสึก ไดนําเขาปรึกษากับกรรมการบริหารคณะกอนเผยแพร

เรื่องดังกลาว และหากมีการวิพากษวิจารณคณะโดยมีเน้ือหาขอคิดเห็นท่ีรุนแรง จะมีการนําเขา

พิจารณาตอบกลับใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

ขอมูลทาง Social media เผยแพรคอนขางรวดเร็ว ดังน้ัน จะตองมีการระมัดระวังสูง 
  

12 12

3 3 1
0

6

12

BF Q1 Q2 Q3 Q4

ระดับความเสี่ยง (สูง)

ระดับความเสี่ยง (ปาน

กลาง)
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สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี1) 

ประเภทความเส่ียง จํานวนความเส่ียงท่ีเหลืออยูตามระดับความเส่ียง รวม รอยละ 

ของทั้งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 

ความเส่ียงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 15.38 

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 2 - 1 - 4 7 53.85 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) - - - - 1 1 7.69 

ความเส่ียงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C) - - - 1 1 2 15.38 

ความเส่ียงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - 1 - - - 1 7.69 

รวม 2 1 1 1 8 13 100.00 

รอยละของท้ังหมด 15.38 7.69 7.69 7.69 61.54 100.00  

 
สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี2) 

ประเภทความเส่ียง จํานวนความเส่ียงท่ีเหลืออยูตามระดับความเส่ียง รวม รอยละ 

ของทั้งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 

ความเส่ียงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 15.38 

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 2 - 1 - 4 7 53.85 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) - 1 - - - 1 7.69 

ความเส่ียงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C) - - - 1 1 2 15.38 

ความเส่ียงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - - 1 - - 1 7.69 

รวม ณ ไตรมาสท่ี 3 2 1 2 1 7 13 100.00 

รอยละของท้ังหมด 15.38 7.69 15.38 7.69 53.85 100.00  

 
สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี3) 

ประเภทความเส่ียง จํานวนความเส่ียงท่ีเหลืออยูตามระดับความเส่ียง รวม รอยละ 

ของทั้งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 

ความเส่ียงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) - - - - 2 2 15.38 

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 2 - 1 - 4 7 53.85 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) - 1 - - - 1 7.69 

ความเส่ียงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C) - - - 1 1 2 15.38 

ความเส่ียงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) - - 1 - - 1 7.69 

รวม ณ ไตรมาสท่ี 3 2 1 2 1 7 13 100.00 

รอยละของท้ังหมด 15.38 7.69 15.38 7.69 53.85 100.00  
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สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564 (จําแนกตามประเภทความเสี่ยง) 

สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564 
ท่ีเหลืออยู ณ ไตรมาสท่ี 1  

(จําแนกตามระดับความเสี่ยง) 

สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564 
ท่ีเหลืออยู ณ ไตรมาสท่ี 2  

(จําแนกตามระดับความเสี่ยง) 

สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564 
ท่ีเหลืออยู ณ ไตรมาสท่ี 3  

(จําแนกตามระดับความเสี่ยง) 

ท่ีประชุมเห็นสมควรใหงานยุทธศาสตรและแผน แจงไปยังผูรับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง เพ่ือดําเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมท่ียังไมไดดําเนินการในรอบไตรมาสท่ีผานมา และแจงไปยังผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะจากการประชุมตอไป 

ปดประชุม เวลา 16.00 น. 

(นางสาววริาวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วฒันศิริเสรีกุล) 
หัวหนางานยุทธศาสตรและแผน 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

15.38%

53.85%

7.69%

15.38%

7.69%
Strategic Risk : S
Operational Risk : O
Financial Risk : F
Compliance Risk : C
Reputation Risk : R

15.38%

7.69%

7.69%

7.69%

61.54%

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

15.38%

7.69%

15.38%

7.69%

53.85%

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

15.38%

7.69%

15.38%

7.69%

53.85%

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก
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