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ติดตามไตรมาส1-2
หน่วยงานเจ้าของความเสียง  คณะเกษตรศาสตร์ 

 (2) (3) (6) = (7) (8)
L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2

ด้านการจัดการศึกษา
จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตํ�ากว่า
เป้าหมาย

1. จัดทําสื�อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรผ่านทาง social media
2. จัดกิจกรรม Road Show  เพื�อประชาสัมพันธ์และดึงดูดผู้ที�
จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เที�สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและผู้เรียนอย่างแท้จริง 

1 1 1 2 2 4 -3 70 1. จัดกิจกรรมเยี�ยมชมคณะในงานตลาดนัดหลักสูตร
 CMU Open House ในวันที�  9-10  พฤศจิกายน  
2561 มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี�ยมชมเป็น
จํานวนมาก                                    
2. ได้ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว
 "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ 61-62" 
เมื�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทําให้อาจารย์แนะ
แนวทราบถึงการจัดการรียนการสอน ได้รับทราบ
มุมมองของคณะเกษตรศาสตร์มากยิ�งขึ�น              
   
3. ได้ดําเนินการปรับปรงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะ ในส่วนของระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยมากยิ�งขึ�น

การศึกษา

ด้านการจัดการศึกษา
หลักสูตรไม่ผ่านการ
ประเมิน

1. แจ้งคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
คณาจารย์ทราบและตระหนักถึงผลกระทบที�เกิดขึ�น
2. วิเคราะห์อัตรากําลังทั�งในระยะสั�นและระยะยาว เพื�อเสนอ
ขอกรอบอัตรากําลัง

1 1 1 1 1 1 0 5 ได้ดําเนินการแจ้งคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผลกระทบที�จะเกิดขึ�นต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและ
คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
ข้อเสนอแนะ
1. ให้งานการศึกษาประสานกับงานนโยบายและ
แผน เรื�องอัตรากําลังเพื�อไม่ให้ขาดอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที�จะเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร
3. สําหรับอาจารย์ใหม่ที�เข้ามาท่านใดสามารถขอ
แต่งตั�งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ให้ทําเรื�องขอ
แต่งตั�งเลย

การศึกษา

คําอธิบายตัวย่อ ประเภทความเสียง
L   = ค่าโอกาสความเสียง S = ความเสียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
I    = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสียง O = ความเสียงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
R1 = ระดับความเสียงทีมีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสียง F = ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk)
R2 = ระดับความเสียงเหลืออยู่ เป็นความเสียงหลังจากมีการ E = ความเสียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน (Environmental Health and Safety Risk)

S1

S2

(4)  (1)

แนบไฟล์เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

(5)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ

แบบติดตามความเสียง ประจําปีงบประมาณ 2561 (O = ความเสียงด้านยุทธศาสตร)์

ผลต่างระดับความเสี�ยง
ที�ยอมรับได้

ร้อยละ
ความสําเร็จ

(1-100)

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

ประเภท
ความเสี�ยง

ประเด็นความเสี�ยง ระดับความเสี�ยงที�
เหลืออยู่

การจัดการความเสี�ยง/
กิจกรรมการควบคุมที�มีอยู่
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ติดตามไตรมาส1-2
หน่วยงานเจ้าของความเสียง  คณะเกษตรศาสตร์ 

 (2) (3) (6) = (7) (8)
L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสูญหาย

1. สร้างระบบป้องกัน และสํารองข้อมูล
2. ปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื�องมือสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
3. มีระบบสํารองไฟ

1 2 2 1 1 1 1 60 1. มีการสํารองข้อมูล รายสัปดาห์ และมีระบบ firewall 
สําหรับป้องกันข้อมูล 
2. ได้ server มาใหม่
3. มีเครื�องสํารองไฟของเครื�อง server

หน่วยสารสนเทศ

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน

1. จัดอบรมเกี�ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องให้บุคลากร
2. วิเคราะห์ สรุปบทเรียนจากกรณีที�ถูกฟ้องร้อง หรือมีการ
สอบสวนทางวินัย เพื�อเป็นบทเรียนสําหรับผู้บริหารและ
บุคลากรที�เกี�ยวข้อง

1 1 1 1 1 1 0 50 1. บุคลากรเข้าร่วมการอบรมของทางมหาวิทยาลัย งานบริหารงานวิจัย

อุบัติเหตุ
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/สถานที�ทํางาน

1. สร้างแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ/ภาคสนามอย่างเคร่งครัด ตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการการกําจัดของเสียที�เกิดขึ�นในห้องปฏิบัติการ
อย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ
3. สํารวจและตรวจสอบ จัดทําฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการแยก
ประเภทห้องปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ที�ต้องเฝ้าระวัง
4. กําหนดมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ เมื�อการเกิด
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินที�เกิดขึ�น
5. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร ระบบ
สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ความมั�งคงแข็งแรงของอาคาร
ประจําปี
6. ประมาณการงบประมาณ และจัดทําแผนงบประมาณในการ
ซ่อมบํารุงทั�งในระยะสั�น และระยะยาว ในการดําเนินการให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. อาคารควบคุมฯ

2 2 4 1 1 1 3 66.67 1. มีระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว สําหรับ
ภาคสนามอยู่ในระหว่างจัดทําแนวปฏิบัติ
2. มีการกําหนดจุดวางสารเคมี เพื�อรอการขนย้าย
3. ได้กําหนดมาตราการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินที�จะ
เกิดขึ�น เช่น การป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในคณะได้มีการ
แต่งตั�งคณะกรรมการวางแผนการจัดการระบบไฟฟ้าของ
คณะฯ เพื�อวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในภาพรวมของคณะฯ
 ติดตั�งระบบนํ�าดับเพลิง พร้อมตรวจสอบระบบฯ ที�มีอยู่เดิม
ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื�อง ติดประกาศแนว
ปฏิบ้ติ และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน เมื�อเกิดเหตุไฟไหม้
4. มีแผนตรวจสอบการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร ระบบ
สายไฟและอุปกรณ์ ความมั�นคงแข็งแรงของอาคารได้สํารวจ
อาคารที�สามารถรองรับการก่อสร้างได้
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาพรบ.อาคารควบคุมฯ เพิ�มเติม

ศูนย์บริการวิชาการ
(central lab)

คําอธิบายตัวย่อ ประเภทความเสี�ยง
L   = ค่าโอกาสความเสียง S = ความเสียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
I    = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสียง O = ความเสียงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
R1 = ระดับความเสียงทีมีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสียง F = ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk)
R2 = ระดับความเสียงเหลืออยู่ เป็นความเสียงหลังจากมีการ E = ความเสียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน (Environmental Health and Safety Risk)

O1

O2

O3

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ

แบบติดตามความเสียง ประจําปีงบประมาณ 2561 (O = ความเสี�ยงด้านปฏิบัติงาน)

ประเด็นความเสี�ยง ระดับความเสี�ยงที�
เหลืออยู่

ผลต่าง ร้อยละ
ความสําเร็จ

(1-100)

การจัดการความเสี�ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

ประเภท
ความเสี�ยง

 (1)

แนบไฟล์เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

(4) 

ระดับความเสี�ยง
ที�ยอมรับได้

(5)
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ติดตามไตรมาส1-2
หน่วยงานเจ้าของความเสียง  คณะเกษตรศาสตร์ 

 (2) (3) (6) = (7) (8)
L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2

ด้านการเงิน
ความไม่มั�นคงทางการเงิน
ของคณะ

1. จัดทําการวิเคราะห์และ
ประมาณการรายรับและรายจ่าย
อย่างเป็นปัจจุบันและต่อเนื�อง
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกัย
รายได้
3. ควบคุมการใช้งบประมาณ
อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประ
สิทธผล

1 1 1 1 1 1 0 80 จัดทําการวิเคราะห์และประมาณการรายรับ
และรายจ่ายอย่างเป็นปัจจุบันและต่อเนื�อง
ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกัยรายได้
ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และมีประสิทธผล ได้ดําเนินการแล้ว

การเงิน

คําอธิบายตัวย่อ ประเภทความเสี�ยง
L   = ค่าโอกาสความเสียง S = ความเสียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
I    = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสียง O = ความเสียงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
R1 = ระดับความเสี�ยงที�มีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสี�ยง F = ความเสี�ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
R2 = ระดับความเสียงเหลืออยู่ เป็นความเสียงหลังจากมีการ E = ความเสียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน (Environmental Health and Safety Risk)

แนบไฟล์เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

ระดับความเสี�ยง
ที�ยอมรับได้

(5) (1)

F1

(4) 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ

แบบติดตามความเสียง ประจําปีงบประมาณ 2561 (F = ความเสียงด้านการเงิน)

ประเด็นความเสี�ยง ระดับความเสี�ยงที�
เหลืออยู่

ผลต่าง ร้อยละ
ความสําเร็จ

(1-100)

การจัดการความเสี�ยง/
กิจกรรมการควบคม

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

ประเภท
ความเสี�ยง
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ติดตามไตรมาส1-2
หน่วยงานเจ้าของความเสียง  คณะเกษตรศาสตร์ 

 (2) (3) (6) = (7) (8)
L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2

ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน (อัคคีภัย)

1. แต่งตั�งคณะกรรมการวางแผนการจัดการระบบไฟฟ้าของคณะฯ เพื�อ
วางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในภาพรวมของคณะฯ 
2. จัดทําแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยอย่างสมํ�าเสมอ 
3. ติดตั�งระบบนํ�าดับเพลิง พร้อมตรวจสอบระบบฯ ที�มีอยู่เดิมให้พร้อมใช้งาน
ได้ตามปกติอย่างต่อเนื�อง
4. กําหนดพื�นที�ต้องห้ามสําหรับจอดรถดับเพลิงรับนํ�า ณ จุดหัวจ่ายนํ�า
ดับเพลิง
5. กําหนดให้ร้านค้าที�ใช้ก๊าซ ต้องมีถังเคมีดับเพลิงที�มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 1 ถัง
6. ติดประกาศแนวปฏิบ้ติ และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน เมื�อเกิดเหตุไฟไหม้

4 4 16 1 1 1 15 66.67 1. แต่งตั�งคณะกรรมการวางแผนการจัดการระบบไฟฟ้าของคณะฯ เพื�อวางแผน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในภาพรวมของคณะฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
2.  จัดทําแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยอย่างสมํ�าเสมอ และคณะจะ
จําลองสถานการณ์จริงโดยไม่แจ้งให้บุคลากรทราบล่วงหน้าก่อนจะดําเนินการ
ในไตรมาส3-4
3.  ติดตั�งระบบนํ�าดับเพลิง พร้อมตรวจสอบระบบฯที�มีอยู่เดิมให้พร้อมใช้งานได้
ตามปกติอย่างต่อเนื�อง ดําเนินการซ่อมบํารุงเรียบร้อยแล้ว
4.  สามารถกําหนดจุดพื�นที�ต้องห้ามสําหรับจอดรถดับเพลิงรับนํ�า และแจ้ง
ภายในคณะฯ แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ จะดําเนินการในไตรมาสที�3-4
5.  ยังไม่ได้ดําเนินการ จะดําเนินการในไตรมาสที� 3-4 และจะกําหนด TOR 
ประกวดร้านค้า ให้มีการติดตั�งถังดับเพลิง 
6. มีการติดป้ายแต่ไม่กระจายทุกจุด คณะจะดําเนินการโดยจะติดป้ายการปฏิบัติ 
รายละเอียดจุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ภายใน และภายนอกคณะฯ และการระงับ
เหตุเบื�องต้น กระจายทุกจุด

ข้อเสนอแนะ
1. ไฟไฟม้ที�เกิดขึ�นจริงเกิดจาก เมนไฟหลักเกิดการชํารุด เป็นไฟแรงตํ�าเป็น
ระบบสายไฟโครงสร้าง ดังนั�น คณะฯจึงควรปรับปรุงระบบเมนไฟหลักเพื�อไม่ให้
เกิดการชํารุดเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ�งคณะฯได้มีแปลนระบบไฟฟ้าอาคาร
เรียนเดิม เรียบร้อยแล้ว รอการจัดสรรงบประมาณ
2. ได้แปลนไฟฟ้าสําหรับป้องกันไฟแรงสูงของอาคารเฉลิมพระกียรติ เรียบร้อย
แล้ว

(สงมาก)
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน (โจรกรรม)

1. จัดเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยตรวจตราพื�นที�คณะอย่างเข้มงวด
2. ติดตั�งระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมบริเวณจุดเสี�ยง และมีการ
บํารุงรักษาอย่างต่อเนื�อง
3. ทําประกันทรัพย์สินที�มีความสําคัญและมีมูลค่าสูง
4. ติดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั�วพื�นที� และติดป้าย ประกาศ เตือน ให้
ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย

2 2 4 1 1 1 3 75 1. คณะฯได้จัดเจ้าหน้าที�อยู่เวรประจําอาคาร แต่ยังไม่เข้มงวด
2. คณะฯได้ติดตั�งระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมบริเวณจุดเสี�ยง และมีการ
บํารุงรักษาอย่างต่อเนื�อง
3.  เนื�องจากทรัพย์สินมูลค่าสูงส่วนใหญ่เป็นเครื�องมือทางวิทยาศาสตร์อยู่
ภายในอาคารซึ�งไม่ได้มีประกันทรัพย์สิน และทรัพย์สินส่วนใหญ่ที�สูญหายเป็น
ทรัพย์สินในที�โล่งแจ้งภายนอกอาคาร ซึ�งคณะฯได้ทําประกันรถทุกคัน สําหรับ
รถบัสของคณะฯ ซึ�งเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงและอยู่ภายนอกอาคาร คณะฯได้ทํา
ประกันรถเรียบร้อยแล้ว 
4. ติดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั�วพื�นที� และติดป้าย ประกาศ เตือน ให้
ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย ดําเนินการแต่ยังไม่ทั�วถึง ซึ�งบริเวณหลังอาคารกีฏ
โรคพืช และอาคารสัตวศาสตร์ เป็นบริเวณที�ระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั�วถึง 
คณะฯได้ดําเนินการติดไฟ และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ส่องสว่างทั�วถึงที�อาคาร
สัตวศาสตร์เรียบร้อยแล้ว สําหรับด้านหลังอาคารกีฏโรคพืชกําลังดําเนินการ
วางแผนติดตั�งต่อไป 
ได้มีการดําเนินการตามข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาข้อมลการประกันเกี�ยวกับทรัพย์สิน ตามระเบียบ พรบ.เพิ�มเติม

(สง)
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
(การจราจรบริเวณคณะฯ)

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเครื�องหมาย
จราจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
2. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื�องหมาย ป้ายบังคับต่าง ๆ ให้เห็น
เด่นชัด รวมทั�งที�จอดรถ
3. จํากัดปริมาณการใช้รถในพื�นที�คณะ เพื�อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยการ
กําหนดให้มีใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก
4. ตั�งงบประมาณในการดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพพื�นผิวถนนอย่าง
ต่อเนื�องทุก 4 ปี

3 2 6 2 1 2 4 75 1. ได้ตีเส้นจราจร เพื�อลดความเร็วของเร็วบริเวณโรงจอดรถเรียบร้อยแล้ว
2. ได้ทําจุดจอดรถคนพิการบริเวณหน้าอาคารเรียนเรียนเดิม  เรียบร้อยแล้ว
3. ได้ติดตั�งป้ายแสดงวงเวียนบริเวณหน้าอาคารสัตวศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว
4. อบรมด้านกฎหมาย และจราจร ให้กับนักศึกษาประจําทุกปี
5. จะมีการติดตั�งไม้กระดกสําหรับเข้าออกคณะฯ ซึ�งอยู่ระหว่างรอจัดสรร
งบประมาณ
6.การดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพพื�นผิวถนนมีการถมหินคลุกบริเวณถนน
หลังโรงอาหาร บางส่วน
ข้อเสนอแนะ
1.ให้มีการทําลูกระนาดบริเวณถนนโรงจอดรถคณะฯ เพื�อลดความเร็วของรถ
2.ให้มีการแทรกข้อควรระวัง อุบัติเหตุ แก่นักศึกษา
3. มีการตั�งงบประมาณเพื�อบํารุง ซ่อมแซม สภาพพื�นผิวถนน บริเวณด้านหลัง
โรงอาหาร และตั�งงบประมาณสําหรับไม้กระดก จํานวน 2 จุด ในปีงบประมาณ 

(สง)
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน (ภัย
ธรรมชาติ)

1. ตรวจสอบสิ�งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง
2. กําหนดแผนการอบรม แผนการฝึกซ้อม แผนจําลองสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื�อรองรับการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ

1 1 1 1 1 1 0 75 1. ได้มีการตรวจสอบตรวจสอบสิ�งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื�องเรียบร้อยแล้ว
2. ได้มีแผนอบรม จําลองฝึกซ้อม สถานการณ์การเกิดอัคคีภัย 
3. มีการวางแผนระบบนํ�า และขุดเจาะบาดาลเรียบร้อยแล้ว

หน่วยกายภาพ

แบบติดตามความเสียง ประจําปีงบประมาณ 2561 (E = ความเสียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน)

ประเด็นความเสี�ยง ระดับความเสี�ยงที�
เหลืออยู่

ระดับความเสี�ยง
ที�ยอมรับได้

ผลต่างประเภท
ความเสี�ยง

หน่วยงานที�รับผิดชอบ

หน่วยกายภาพ

หน่วยกายภาพ

หน่วยกายภาพ

แนบไฟล์เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

(4) (5)

ร้อยละ
ความสําเร็จ

(1-100)

การจัดการความเสี�ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

 (1)

E1

E2

E4

E3



5 v3-ติดตามความเสี่ยง2561ไตรมาส1-2.xlsx

ติดตามไตรมาส1-2
หน่วยงานเจ้าของความเสียง  คณะเกษตรศาสตร์ 

 (2) (3) (6) = (7) (8)
L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2

แบบติดตามความเสียง ประจําปีงบประมาณ 2561 (E = ความเสียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน)

ประเด็นความเสี�ยง ระดับความเสี�ยงที�
เหลืออยู่

ระดับความเสี�ยง
ที�ยอมรับได้

ผลต่างประเภท
ความเสี�ยง

หน่วยงานที�รับผิดชอบแนบไฟล์เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

(4) (5)

ร้อยละ
ความสําเร็จ

(1-100)

การจัดการความเสี�ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการติดตาม/ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ

 (1)

การถูกบุกรุกพื�นที�
ศูนย์วิจัย สาธิต และ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่
เหียะ

1. ซ่อมแซม ปรับปรุงป้ายประกาศพื�นที�ของศูนย์วิจัยฯ 
2. จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากพื�นที�อย่างมีประสิทธิภาพ

3 3 9 1 1 1 8 50 1. ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมแม่เหียะฯ ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงป้าย
ประกาศ เรียบร้อยแล้วและได้กําหนดขอบเขตพื�นที�ไร่ เรียบร้อยแล้ว
2. การจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากพื�นที�อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งภาควิชา
สัตวศาสตร์ ได้เสนอแผนการใช้พื�นที� เรียบร้อยแล้ว
3.มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะทํารั�วกั�นเขตพื�นที�

ศูนย์วิจัย สาธิต และ
ฝึกอบรมการเกษตร

แม่เหียะ

(สงมาก)

E5
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