
 
 

รายงานการประชุมความเสี่ยง 2-62 

รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 
รายนามผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 
3. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
4. นางอังคณา กีไสย์ รักษาการแทน หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 
3. อาจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
5. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานรายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
1. การพิจารณาติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุม เป็นประจ าทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
และร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 
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ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) จ านวน 2 ประเด็น 
จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
เชิงรุก(กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน
ระดับมัธยมปลายในอ าเภอรอบนอก)  
2. จัดกิจกรรม Road Show   
เพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูด 
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ 
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและผู้เรียนอย่างแท้จริง 
4. ปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้ามาเรียนได้ 
มากขึ้น 

1 1 1 
(น้อย) 

2 2 4 -3 90 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเชิงรุก 
1. งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย Strong Summer 
Camp 2019 จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy เข้าเยี่ยมชม 
คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 27  มีนาคม 2562 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย Strong Summer Camp 2019 จาก
สถาบันกวดวิชา Strong Academy และทีมงาน จ านวน 54 คน  
เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 

เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา ตลอดจนช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกับนักเรียน ประชาชนผู้สนใจ  
ทาง Facebook, @Line และ Twitter และจัดท าประชาสัมพันธ์ 
การรับเข้าทาง Website Dek-D.com 

หลักสูตรไม่ผ่าน
การประเมิน 

1. แจ้งคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณาจารย์
ทราบและตระหนักถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

1 1 1 
(น้อย) 

1 1 1 0 95 ได้ด าเนินการแจ้งคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
และคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 

 2. วิเคราะห์อตัราก าลังทั้งในระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อเสนอขอกรอบ
อัตราก าลัง 
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ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
 3. หาวิธีการรับอาจารย์ที่มีคณุสมบัติ

เหมาะสมเข้าสู่ต าแหน่งที่เปดิรับ 
4. สร้างระบบติดตามและตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จ านวน 3 ประเด็น 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสูญหาย 

1. สร้างระบบป้องกัน และส ารองข้อมูล 
2. ปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบส ารองไฟ 

1 1 1 
(น้อย) 

1 1 1 0 80 1. มีการส ารองข้อมูล รายวัน และมีระบบ firewall ส าหรบั
ป้องกันข้อมูล 
2. มีเครื่องส ารองไฟของเครื่อง server 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
ของผู้ปฏิบัติงาน 

1. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร 
2. วิเคราะห์ สรุปบทเรียนจากกรณี 
ที่ถูกฟ้องร้อง หรือมีการสอบสวน 
ทางวินัย เพื่อเป็นบทเรียนส าหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ามี) 

1 1 1 
(น้อย) 

1 1 1 0 50 1) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่มาตรฐานงานวิจัย ด้านต่างๆ และ
จรรยาบรรณนักวิจัย ในเว็บไซด์ของคณะฯ ซึ่งมาตรฐาน/ความรู้ที่
เผยแพร่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย 
2) การจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการฝ่ายใต้คณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

     กรณี  สรุปบทเรียนจากกรณีที่ถูกฟ้องร้อง หรือมีการสอบสวน
ทางวินัย เพื่อเป็นบทเรียนส าหรับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

     ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ยังไม่มีกรณีที่ถูกฟ้องร้อง หรือ 
มีการสอบสวนทางวินัย 
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ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
อุบัติเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/สถานที่
ท างาน 

1. ติดตามการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงาน 
ในห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม 
อย่างเคร่งครัด ตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 
2. บริหารจดัการการก าจดัของเสียที่
เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี 
ตามหลักวิชาการ 
3. ส ารวจและตรวจสอบ จดัท า
ฐานข้อมลูห้องปฏิบตัิการแยก
ประเภทห้องปฏิบตัิการในระดับต่าง 
ๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง 
4. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัต ิ
เมื่อการเกดิอุบัตเิหตแุละเหตุฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้น  
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ตรวจสอบ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร
ห้องปฏิบัติการ ระบบสายไฟและ
อุปกรณไ์ฟฟ้า ความมั่งคงแข็งแรงของ
อาคารประจ าป ี
6. จัดท าแผนงบประมาณในการซ่อม
บ ารุงทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ของห้องปฏิบัติการในการด าเนนิการ
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. อาคารควบคุมฯ  

1 1 1 
(น้อย) 

1 1 1 0   
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ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) จ านวน 1 ประเด็น 
ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน 

1. จัดท าการวิเคราะห์และประมาณ
การรายรับและรายจ่ายอย่างเป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง 
2. ควบคุมรายจ่ายใหส้มดลุกับรายได ้
3. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิผล 

1 1 1 
(น้อย) 

1 1 1 0 85 1. มีการจัดท ารายงานการเงิน งบประมาณเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าเดือน เสนอคณะกรรมการบริหาร 
เป็นประจ าทุกเดือน 
2. ควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่องบประมาณรายได้ 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Environmental Health and Safety Risk : E) จ านวน 5 ประเด็น 
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

1. ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยเสมือนจริง 
2. ติดตั้งและตรวจสอบระบบน้ า
ดับเพลิง ที่มีอยู่เดิมให้พร้อมใช้งาน
ได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 
3. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านที่ใช้ก๊าซ 
ต้องมีถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพดี
พร้อมใช้งาน 1 ถัง 
4. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิด
เหตุไฟไหม้ 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

1 1 1 5 60 1. ติดตั้งและตรวจสอบระบบน้ าดับเพลิง ที่มีอยู่เดิมให้พร้อมใช้งาน
ได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 
2. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านที่ใช้ก๊าซ ต้องมีถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพ
ดีพร้อมใช้งาน 1 ถังเรียบร้อยแล้ว 
3. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้เรียบร้อยแล้ว 

ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

1. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มให้
ครอบคลุมบริเวณจุดเสี่ยง และมีการ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่ว
พื้นที่ และติดป้าย ประกาศ เตือน 
ให้ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย 

2 2 4 
(ปานกลาง) 

 

1 1 1 3 80 บริษัทด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรรอบๆคณะจ านวน 48 ตัว  
เรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคมุ 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ระดับความเสี่ยง ผลต่าง ร้อยละ ผลการติดตาม/ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
ที่ยอมรับได้ ความส าเร็จ 

L I R1=LxI L I R2=LxI R1 - R2 (1-100) 
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(การจราจรบริเวณ
คณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรม 
ให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ
เครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างถูกต้อง 
2. ปรับปรุงเครื่องหมาย ป้ายจราจร
ต่างๆ ให้เห็นเด่นชัด  
3. จัดท าแผนในการดูแล บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม สภาพพื้นผิวถนน 

2 2 4 
(ปานกลาง) 

2 1 2 2  1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ
เครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากหน่วยกายภาพมอบหมายให้หน่วยพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาด าเนินการ 
2. ได้ด าเนินการทาสีขาวแดง จุดอันตรายห้ามจอด บริเวณอาคาร
พืชศาสตร์ฯ สัตวศาสตร์ฯ พร้อมทั้งตีเส้นช่องจอดรถบริเวณหน้า
อาคารเรียนเดิมเรียบร้อยแล้ว 

ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ก าหนดแผนการอบรม แผนการ
ฝึกซ้อม แผนจ าลองสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

1 1 1 
(น้อย) 

1 1 1 0  ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

การถูกบุกรุกพ้ืนที่
ศูนย์วิจัย สาธิต 
และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 

1. จัดท าแผนแม่บทการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ (อยู่ระหว่างการท า 
master plan เสนอมหาวิทยาลัย) 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 1 1 24  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด าเนินการสร้างแนวรั้วเพื่อเป็นการป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่ และก าหนดแนวเขตที่ชัดเจนภายในพื้นที่ศูนย์วิจัย 
สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะแล้ว อยู่ระหว่างการส ารวจ
พื้นที่เพื่อจัดท า master plan 
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สรุปการประเมินค่าความเสี่ยงเพ่ือการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2) 

ประเภทความเสี่ยง จ านวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามระดับความเสี่ยง รวม ร้อยละ 
ของทั้งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) - - - 2 2 18.18 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) - - - 3 3 27.27 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) - - - 1 1 9.09 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(Environmental Health and Safety Risk : E) 

1 - 3 1 5 45.45 

รวม 1 0 3 7 11 100.00 
ร้อยละของทั้งหมด 9.09 0.00 27.27 63.64   

ที่ประชุมเห็นสมควรให้งานนโยบายและแผนฯ แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และคณะฯ จะมีการติดตามความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 

 

(นางสาวพัชราพร บุญจนัต๊ะ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาววิไลพร ธรรมตา) 
รักษาการแทน หวัหน้างานนโยบายและแผนฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


