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รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) 

วันพฤหัสบดทีี ่7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น.  
ผานระบบประชุมออนไลน ZOOM 

 

รายนามผูมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.วรรณพร ทะพิงคแก  รองคณบดีฝายบริหาร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผูชวยคณบดีดานวิเทศสัมพันธ สารสนเทศและกายภาพ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ธีระพงษ เสาวภาคย  หัวหนาภาควิชาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  นางอังคณา กีไสย  หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ  
6. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  หัวหนางานยุทธศาสตรและแผน 

รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวศิริขวัญ ใจสม รักษาการแทน หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 นักศึกษา 

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

รายนามผูไมเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ    หัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ     รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

รองคณบดีฝายบริหาร ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ท่ีประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 

2564 (ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3) เม่ือวันจันทรท่ี 2 สิงหาคม 2564 โดยไมมีขอแกไข / ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
1. การพิจารณาติดตามความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 4)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุม เปนประจําทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
และรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี 4) ดังนี้  

https://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=TE0233
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ความกาวหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงฯ  คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสท่ี 4) 

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 4 

1. ดําเนินการจัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร SMART 

AGGIE PROJECTS 2021 รวมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ระยะเวลาตั้งแตเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564 จํานวนนักเรียนท่ีเขารวม รวมท้ังสิ้น 17 ทีม 

จากจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย ลําพูน ลําปาง และเชียงใหม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาตอ

คณะเกษตรศาสตร โดยนักเรียนท่ีผานการเขารวมโครงการดังกลาวสามารถใชเกียรติบัตรยื่น

ประกอบการสมัคร TCAS 65 รอบท่ี 1 (Portfolio) ตลอดจนการพิจารณาใหทุนการศึกษาเรียน

ฟรีตลอดหลักสูตร 4 ป สําหรับทีมท่ีชนะการประกวดโครงงานฯ 

2. ดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบออนไลนเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โคโรนา COVID-19 

2.1 งานประชาสัมพันธ งานบริการการศึกษาฯ ภาควิชา และสโมสรนักศึกษาฯ อยูระหวาง

ดําเนินการรวมกันจัดทําคลิปประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับนักเรียน TCAS 65 (พฤศจิกายน 

2564) 

2.2 ตอบรับเขารวมกิจกรรม CMU Open House 2021 ณ เวทีกลาง (ITSC) โดย สํานักพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการและบริหารจัดการกิจกรรม เขารวมแนะนําคณะฯ ผานการ

ถาม – ตอบ และสื่อประชาสัมพันธออนไลน (พฤศจิกายน 2564) 

3. หลักเปด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูเรียน

อยางแทจริง 

3.1 หลักสูตรเปดใหม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร พ.ศ. 2565 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. 2565 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ พ.ศ. 2566 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

3.2 หลักสูตรปรับปรุง 

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

3.3 ความรวมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU School of 

Lifelong Education) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและแสวงหาผูเรียนกลุมใหม 

- หลักสูตรอบรมระยะสั้น 

- CMU-MOOC 

- วิชาเรียนรวม 

4. ปรับลดเกณฑการรับนักเรียน TCAS 65 

4.1 รอบท่ี 1 Portfolio 

เปนผูเขารวมแขงขันประกวดโครงงานหรือตอบคําถามทางวิทยาศาสตร เขารวมประกวด/แขงขัน

ตาง ๆ (ไดรับรางวัลหรือไมไดรับรางวัลก็ได) หรือ เขารวมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Projects 2021 หรือเขียนเรียงความ แรงบันดาลใจใน

การเขาศึกษาตอคณะเกษตรศาสตร (หัวขอประกอบดวย ความเห็นเก่ียวกับ BCG/Smart 

Agriculture ทําไมจึงอยากศึกษาตอคณะเกษตรศาสตร เรียนจบแลวคาดหวังจะประกอบอาชีพ

อะไร) 

4.2 ปรับลดเกณฑการรับนักเรียนในโครงการสภาเกษตรกรแหงชาติ ในทุกรอบ ทุกหลักสูตร 

เกรดเฉลี่ยกลุมสาระคณิตศาสตร 2.00 

เกรดเฉลี่ยกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.00 

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 
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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 4 

1. ดําเนินการจัดทําขอมูล รายละเอียดอาจารยผูรบัผิดชอบ/อาจารยประจํา หลักสูตรของแต

ละหลักสูตร ณ ปจจุบัน  

2. ดําเนินการจัดทําขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ระหวาง พ.ศ. 2565 – 2567 ท่ีจะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ เสนอเรื่อง 

พิจารณาทบทวนรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีจะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ และเพ่ือรองรับการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตร ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตรครั้งท่ี 

16/2564 วันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2564 

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

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

 

ไตรมาสท่ี 4 
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 
6. ความกาวหนาการปรับปรุง และวางระบบหอง server อยูในระหวางการจางออกแบบหอง 
server เพ่ือของบประมาณประจําปงบประมาณ 2566 
ขอสังเกต 
ขอใหหนวยสารสนเทศพิจารณาแนวทางการจัดการใหผูใชงาน กรณีเกิดไฟดับการเขาถึงขอมูล
อาจไมไดช่ัวคราว เชน หนาเว็บไซต ระบบฐานขอมลู เปนตน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

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 

4. วางแผนในการฝกอบรมใหกับบุคลากรท่ี

เก่ียวของและนักศึกษาภายในคณะฯ 

 

ไตรมาสท่ี 4 

ไตรมาสท่ี 4/2564 ไมมีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และไมมีอุบัติเหตุจากหองปฏิบัติการ

กลาง 

หองปฏิบัติการกลาง 

1. ประชุมเจาหนาประจําหองปฏิบัติการกลางประจําเดือน 

2. วันท่ี 29 ก.ค. 2564 เวาลา 9.00 น. เจาหนาหองปฏิบัติการกลางหารือรวมกับเจาหนาท่ี

หนวยกายภาพของคณะฯ เขาตรวจสอบระบบไฟฟาหองปฏิบัติการ 

3. รวมโครงการอบรม "การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2564" 

ผานระบบออนไลน โดยวิทยากรจาก CMU SH&E ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 วันท่ี 4 ส.ค. 

2564 เวลา 8:30-16:30 น. มีบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร ผานการฝกอบรม

ท้ังสิ้น 63 ทาน 

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

จัดทําแผนการซอมบํารุงรักษาเครือ่งมือ/อุปกรณ เพ่ือใหเครื่องมือ/อุปกรณ พรอมในการใช

งานอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาครุภณัฑและอุปกรณท่ีใช

ในการปฏิบัติงานในภาคสนามตามแผนอยางสม่ําเสมอ หากครุภณัฑ/อุปกรณท่ีชํารุดเกิน

ความสามารถในการซอมแซมของพนักงานชาง  ศูนยฯ จะทําการสงใหทางบริษัทเอกชน

ดําเนินการซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ   
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง4-64.docx 

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 4 

1. ตรวจเช็คระบบสายสงนํ้าดับเพลิงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1-5 ฝงทิศใต 

2. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาแรงต่ําอาคาเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนสายเมนไฟฟาใตดิน 

เบรกเกอร ตูควบคุมไฟ(ตูMDB)และอุปกรณจายไฟชุดTerminal Box 

3.เพ่ิมแสงสวางติดตั้งไฟถนน บริเวณถนนหนาโรงเรือนสตอรเบอรรี่ 

4. ไตรมาสท่ี4/2564 อยูระหวางเขาดําเนินการปรับปรุงระบบเมนไฟฟาอาคารสัตวศาสตร 

ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณพ.ศ.2564 จะแลวเสร็จในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2564 
5. เกิดไฟฟาลดัวงจรสาเหตจุากหนูกัดสายไฟ และอุปกรณเสื่อมสภาพบริเวณช้ัน 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ไดทําการดําเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณ 
460,724.88 บาท 
ขอเสนอแนะ  
1. เห็นควรกําหนดใหเฉพาะบุคลากรท่ีเก่ียวของเทาน้ัน ท่ีสามารถเขา-ออกหองควบคุมระบบ
ไฟฟา อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุขณะท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวของกําลังตรวจสอบ/
ซอมแซมระบบไฟฟาเมื่อมีเหตุไฟฟาขัดของ  
2. เห็นควรใหจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือเผยแพรแกบุคลากร 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง4-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

O4 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(โจรกรรม) 

1. มีการกํากับติดตามระบบกลองวงจรปด 

และมีการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 

2. สํารวจจดุเสี่ยงท่ีจะเพ่ิมเตมิกลองวงจรปด 

3. ติดปาย ประกาศ เตือน ใหระมดัระวัง

ทรัพยสินสญูหาย 

4. กําหนดภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ีนอน

เวร โดยปรับใหมีการเดินตรวจตราพ้ืนท่ี 

 

ไตรมาสท่ี 4 

1. การรักษาความปลอดภัยในศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ ของเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยเอกชน และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมี

กระบวนการทํางานดังน้ี 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย/เอกชน 

ผลัดกลางวัน 

 - ประตูหนาอาคารพืชไร (หัวหนาทีม) จํานวน 1 คน 

เขาปฏิบัติงานตั้งแต 07.00 น.-19.00น. ทําหนาท่ีดูแลความเรียบรอยบริเวณประตูหนา

อาคารพืชไร และทําหนาท่ีในการตรวจตูแดงภายในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะในเวลาคู (ไดแก 08.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00 18.00) 

ผลัดกลางคืน 

 - ประตูหนาอาคารพืชไร (หัวหนาทีม) จํานวน 1 คน 
เขาปฏิบัติงานตั้งแต 19.00 น.-07.00น. ทําหนาท่ีดูแลความเรียบรอยบริเวณประตูหนา
อาคารพืชไร และทําหนาท่ีในการตรวจตูแดงภายในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรม
การเกษตรแมเหยีะในเวลาคู (ไดแก 20.00น. 22.00น. 00.00น. 02.00น. 04.00 06.00) 
2. สําหรับตูแดงในคณะฯ ไมมี มีเฉพาะเจาหนาท่ีรปภ. มช. ออกตรวจทุก 1 ช่ัวโมงโดย
รถจักรยานยนต 
3. เจาหนาท่ีนอนเวรกลางคืนไดมีการตรวจตราทุกครั้งท่ีอยูเวร 

O5 

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน 

(การจราจรบริเวณ

คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรู 

ปลูกฝงความเขาใจเครื่องหมายจราจรให

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง 

2. ปรับปรุงเครื่องหมาย สัญลักษณ และ

ปายจราจรตาง ๆ ใหเห็นเดนชัด  

3. ตั้งงบประมาณประจําปในการดูแล 

บํารุงรักษา ซอมแซม สภาพพ้ืนผิวถนน  

ไตรมาสท่ี 4 

1. ทาสีชองจอดรถยนตขางอาคารเรียนเดิม ตรงบริเวณท่ีจอดรถของคณะฯ 
2. สรางถนน คสล.เขาอาคารเฉลมิพระเกียรตเิรียบรอยแลว จํานวนเงิน 334,720  บาท 
จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง4-64.docx 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

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 4 

หนวยกายภาพ 

1.จัดแตงตนไม จํานวน 10ตน สนามบาส/อาคารหนวยรับปรับปรุงภูมิทัศน จํานวนเงินในการตัด

แตงตนไม 32,000 บาท 

2. ลางถังเก็บนํ้าดี ถังใตดินช้ัน 1 และถังเก็บนํ้าช้ันดาดฟา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

3. ติดปายประชาสัมพันธรณรงค การประหยัดพลังงานในอาคารจํานวนเงิน 4,200 บาท 

4. เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 ตนไมลมทับรถยนตหนาอาคารภาควิชาสัตวศาสตรฯ ทําให

รถยนตนักศึกษาไดรับความเสียหาย ทะเบียน บต-4800 พะเยา โดยคณะฯ ไดชวยเหลือ

คาเสียหายจํานวน 50 % ของราคาประเมินคาเสียหาย ท้ังน้ีหนวยกายภาพไดตัดตนไมบริเวณ

ดังกลาวจาํนวน 4 ตน เปนจํานวนเงิน 15,000 บาท 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 
สถานีวิจัยเกษตรท่ีสูง ไรหลัง ตนไมโคนลม ทับสายไฟฟา เน่ืองจากดินสไลด  
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 
1. กําชับสั่งการใหพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนตรวจตราทรัพยสินของทาง
ราชการในพ้ืนท่ีศูนยวิจัย สาธิตฯแมเหียะ อยางเขมงวด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีติดตั้งเครื่อง
สาธารณูปโภค (ปมนํ้า) แปลงเกษตรปาไม แปลงไมผล โรงเรอืนเพาะชํา โรงงานผลิตปุยอินทรีย - 
ชีวภาพ     
2. ดําเนินการตัดแตงก่ิงไมท่ีรบกวนแนวสายไฟฟาและอาคาร เพ่ือนําไปใชประโยชนทางดาน
การเกษตร โดยนําใบไมไปทําปุยอินทรีย และนําก่ิงไมไปทําถานชีวภาพ (biochar)   
3. ดําเนินการขุดลอกคูระบายนํ้าในพ้ืนท่ีสถานีจัดเตรียมและใชประโยชนชีวมวลเพ่ือการเกษตร  
เพ่ือไมใหนํ้าทวมขังกองปุยหมักในชวงฤดูฝน   
4. ศูนยวิจัยฯแมเหียะ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงินประมาณ 5,988,840 บาท ในการ
กอสรางรั้วคอนกรีตดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (โซนติดเชิงดอย) เพ่ือปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ี 
และปองกันปญหาวัวแดง โดยไดจัดทํารูปแบบรายการเรียบรอยแลว และอยูในข้ันตอนการ
ประชุมกรรมการเพ่ือกําหนดราคากลาง และรางขอบเขตงาน tor ตอไป 
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v.2-รายงานการประชุมความเสี่ยง4-64.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 4 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงฯ 

1. มีการประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วางแผนปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการใชประโยชน

ท่ีดินพ้ืนท่ีของคณะฯ ในพ้ืนท่ีแปลงทดลองเกษตรปาไม 

2.วางแผนการใชพ้ืนท่ีแปลงเกษตรปาไม ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2564 จัดทําระบบนํ้าใน

แปลงทดลอง เพ่ือใชในการเรียนการสอน และการวิจัย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

1. มีแผนการดําเนินงานพัฒนาสถานีวิจัย เพ่ือมุงสูการเปน Smart Farm ผานโครงการการศึกษา

ระบบเกษตรปลอดพิษท่ียั่งยืนสูการเปนศูนยการเรียนรูแบบครบวงจร (สืบเน่ืองมาจากไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 และไตรมาส 3)   

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 
ดําเนินการจัดการดูแลรักษาแปลงผลิตพืชของศูนยวิจัยฯแมเหียะอยางสม่ําเสมอ โดยมีการตัด
หญา , ใสปุย และใหนํ้าเปนประจําทุกเดือน และเศษชีวมวลใบไมสดและหญาสดท่ีไดจากการ
ดูแลไดนําสงใหศูนยบริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจรนําไปผลิตไบโอแกส 

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 

F1 

ศักยภาพในการหา

รายไดไมเปนไปตาม

แผน 

1. จัดทําการวิเคราะหและประมาณการ

รายรับและรายจายอยางเปนปจจุบันและ

ตอเน่ือง 

2. ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

3. ควบคุมการใชงบประมาณอยางประหยัด 

คุมคา และมีประสิทธิผล 

4. เพ่ิมแผนการหารายไดท่ีเช่ือมโยงกับ

การศกึษา บริการวิชาการ และการวิจัย 

5. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง holding company 

 

 

ไตรมาสท่ี 4 

1. ในปงบประมาณพ.ศ. 2564 รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งเปนรายไดหลักลดลงประมาณ

รอยละ 39 เทียบจากรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาปงบประมาณพ.ศ. 2563 เน่ืองจากการปรับ

ลดคาธรรมเนียมการศึกษาลงรอยละ 50 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ 

2. ในปงบประมาณพ.ศ.2564 คณะฯ ไดรายไดจากการเปดกระบวนวิชาเรียนรวมรวมเปนจํานวน

เงิน 25,164 บาท 
3. ความกาวหนาในการจัดตั้งบริษัท เกษตรแกว จํากัด ภายใตบริษัท อางแกว โฮลดิ้ง จํากัด โดย
คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกโครงการและผลิตภัณฑ
ของคณะเกษตรสาสตร เพ่ือเขาสูแผนการดําเนินการของ บจก.เกษตรแกว ในระยะแรกจํานวน 7 
ผลิตภัณฑ/โครงการ และไดเขานําเสนอแผนธุรกิจใหกับผูบริหารบริษัท อางแกว โฮลดิ้ง จํากัด 
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2564 ท่ีผานมา ณ หองประชุมกองแผน สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ขอสังเกตุ 
ในไตรมาสท่ี 4 สถานะทางการเงินของคณะฯ เบ้ืองตนมีคาใชจายสูงกวารายได ท้ังน้ี ในไตรมาสท่ี 
4 ยังไมปดบัญชี ดังน้ันงานการเงิน การคลังและพัสดุจะนําขอมลูมารายงานตอผูบริหารตอไป 

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 4 

1.คณะฯ ไดประชาสัมพันธ การจัดอบรมของสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีมีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนใหกับบุคลากร/บัณฑิต ในสังกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 11 กันยายน 2564 เพ่ือเผยแพรความรูเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน

ใหแกผูเขารวมรับฟงการบรรยายในเรื่องความรูเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในคน และการยื่น

ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการฯ 

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 4 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีคณาจารยและบุคลากรตองเขารวมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. สงเสริมใหผูบริหาร / ผูปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวของไดเขารวมการอบรม / มีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
3. กรณีการถูกรองเรียนเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประเดน็การขอตอเวลาราชการ ซึ่งคณะฯ 
ไดช้ีแจงทุกประเด็นขอรองเรียนไปแลว ขณะน้ีอยูในข้ันตอนการพิจารณาของศาลปกครอง 
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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

ผานเครือขายออนไลน ของคณะฯ 

 

ไตรมาสท่ี 4 
ไตรมาสท่ี 4 มีประเด็นนักศึกษาโพสตใน social media  เรื่องการเรียนการสอน  
 
สําหรับขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการเกษตร การจัดงาน การฝกอบรมตาง ๆ ท่ีไดมี
การประชาสัมพันธผานบนชองทางออนไลนทุกชองทาง และมีเจาหนาท่ีท่ีดูเเลเพจ คอยให
คําตอบและช้ีแจงอยูตลอด 

 

  

12 12

3 3 2
10

6

12

BF Q1 Q2 Q3 Q4

ระดับความเสี่ยง (สูง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)
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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  

 
สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสท่ี4) 

ประเภทความเส่ียง จํานวนความเส่ียงท่ีเหลืออยูตามระดับความเส่ียง รวม รอยละ 

ของทั้งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 

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

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 1 1 - 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 4 1 2 0 2 8 13 100.00 

รอยละของท้ังหมด 7.69 15.38 0.00 15.38 61.54 100.00  
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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) 

สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564 
ท่ีเหลืออยู ณ ไตรมาสท่ี 4 

(จําแนกตามระดับความเสี่ยง) 

ท่ีประชุมเห็นสมควรใหงานยุทธศาสตรและแผน สรุปประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2564 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพ่ือทราบตอไป 

ปดประชุม เวลา 14.30 น. 

(นางสาววริาวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วฒันศิริเสรีกุล) 
หัวหนางานยุทธศาสตรและแผน 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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