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รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 และ 2) 

วันจันทรที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น.  
ผานระบบประชุมออนไลน ZOOM 

 

รายนามผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
2. รองศาสตราจารย ดร.วรรณพร ทะพิงคแก  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ สทุธปิระพันธ  รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผูชวยคณบดีดานวิเทศสัมพันธ สารสนเทศและกายภาพ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ     หัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ธีระพงษ เสาวภาคย  หัวหนาภาควิชาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  นางอังคณา กีไสย  หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ  
6. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล  หัวหนางานยุทธศาสตรและแผน 

รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ พนักงานปฏิบัติงาน 

รายนามผูไมเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

คณบดี ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

     -ไมมี-  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2565 (ไตรมาสท่ี 

1 และ2)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุมเปนประจําทุกไตรมาส และไดมีการประเมินระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ประจําปงบประมาณ 2565 (ไตรมาส
ท่ี 1 และ 2) ดังนี้  



 

 

รายงานการประชุมความเสี่ยง1-2-65-3.docx 

ความกาวหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงฯ  คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1 และ 2) 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) 

S1  

กลยุทธไมสอดคลอง

ตอการเปลี่ยนแปลง 

(1) การตดิตามตัวช้ีวัดทุกไตรมาส และ

วิเคราะห Gap Analysis  

(2) ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ เปาหมาย

ตัวช้ีวัด รวมท้ังการพิจารณาปรบัแผนปฏิบัติ

การประจําปใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปลีย่นแปลงไป 

(3) จัดทําแผนกลยุทธท่ีมีความสอดคลองและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสื่อสารให

บุคลากรไดรับทราบ เพ่ือใหเกิดการ

ดําเนินการท่ีเปนไปในทิศทางเดยีวกัน เพ่ือ

สนับสนุนการบรรลุวิสยัทัศน  

ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 

1. คณะฯ มีการติดตามตัวช้ีวัดทุกไตรมาส ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีคณะฯ ติดตามแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 

PA ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 1 เทากับ 52.40% 

Action Plan ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 1 เทากับ 34.15% 

OKRs ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 1 เทากับ 0.52%  

(ณ วันท่ีประชุม ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ณ ไตรมาส 2 ยังอยูระหวางดําเนินการรวบรวม

ขอมูล) 

2. คณะฯ ไดการมีการทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ 

และทิศทางการมหาวิทยาลัย โดยในการจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป (แผนพัฒนาการศึกษาคณะ

เกษตรศาสตรฯ ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)) ดําเนินการโดยการมีสวนรวมระหวางคณะ

ผูบริหาร และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะ มีการกําหนดกลยุทธเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายวิสัยทัศน และแผนปฏิบัติการประจําป และมีการถายทอดแผนสูการปฏิบัติในวัน

สื่อสารองคกรโดยสื่อสารใหบุคลากรท้ังคณะฯ รับทราบ 

ขอเสนอแนะ ใหมีการทบทวนแผนกลยุทธทุก 6 เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

S2  
ความไมคลองตัวใน
การปรับตัวใหทันตอ
การเปลีย่นแปลงได
อยางรวดเร็ว (Lack 
of Agility) 

(1) ทบทวนกระบวนการทํางานและลด
ข้ันตอนการทํางาน (Work Process) 
(2) สรางโครงการความรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดาน
การบริการวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 2 - 2565) 
(3) พัฒนากระบวนการรับฟงเสยีงผูเรยีน 
และผูรับบริการ และกลุมผูมสีวนไดสวน
เสีย 
(4) จัดทําแบบประเมินความตระหนักใน 
Agility ของผูบริหารระดบัสูง โดยอิงจาก
แบบฟอรมของมหาวิทยาลยั 
https://cmu.to/XV1a0 

 

ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 

1. คณะฯ อยูระหวางการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลจากการปฏิบัติงานประจําวันสู

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการคณะฯ ของผูบริหาร ภายใตโครงการ Data 

Hub ซึ่งเปนคานิยมตามแนวทาง EdPEx ในเรื่องการบริหารจัดการโดยใชขอมูลจริง 

2. มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการท้ัง

ในและตางประเทศ จํานวน 1 โครงการ คือ  โครงการความรวมมือจัดฝกงานใหกับนักศึกษา

จากสถาบันศึกษาเกษตรภายในประเทศ อยูระหวางดําเนินการ 

4. จากการสอบถามผูบริหารแบบประเมินความตระหนักใน Agility ไตรมาสท่ี 2/2565 

คณะฯ มีผลการประเมิน ACI ในระดับ Thinking Agile  

- องคกรมีความกาวหนาอยางมากในเรื่องความคลองตัว 

 - นิสัยท่ีคลองตัวอยูในระดับสูง และมีการกระจายท่ัวท้ังองคกร 

 - การใชความคลองตัวในระดับท่ีประสบความสําเร็จและในหลาย ๆ จุดในองคกร 

 - มีระบบการวัดสําหรับติดตามการรับรูคุณคา 

 - มีระบบอัตโนมัติท่ีเปดใชงานอยางเต็มท่ี 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 
O1  
การแพรระบาดของ
โรคอุบัติใหม (เชน  
โควิด-19) 

(1) ประชาสัมพันธขาวเพ่ือสงเสริมการฉีด
วัคซีนใหกับบุคลากร นักศึกษา และผูท่ี
เก่ียวของใหท่ัวถึง 
(2) ใชมาตรการการปองกันอยางเขมงวด 
ไดแก เวนระยะหาง (Social Distancing) 
สวมหนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลลางมือ 
ระบบคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผานแอพ CMU 
Mobile 
(3) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 
และการสอบเปนรูปแบบ Online และการ
สอบ Online 

 

ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 
 (1) คณะฯ ไดใหความสําคัญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเปนอยางมาก โดยไดสรางชอง
ทางการประชาสัมพันธขาวเพ่ือแจงขาวสารท่ีเก่ียวของ รวมถึงสงเสริมการฉีดวัคซีนใหกับ
บุคลากร นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของอยางท่ัวถึง 
(2)  หนวยกายภาพไดดําเนินการ ไตรมาส 2 ดงัน้ี 
- จัดตั้งเครื่องวัดอุณภูมิ และ CMU MOBILE จุดคัดกรอง ภายในอาคาร 6 จุด  
- จัดตั้งแอลกอฮอลและเจล สําหรับลางทําความสะอาดมือ หนาหองเรียนหองประชุม สํานักงาน 
- จัดตั้งจุดลางมือ 2 จุด หนาโรงอาหารและอาคารเรียนเดิม  
- วันท่ี 19 มกราคม 2565 พนนํ้ายาฆาเช้ือ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 1  
ใตอาคาร และหองสโมสรนักศึกษา และช้ัน 2 ภาควิชากีฏวิทยา / หองทํางาน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

(4) จัดเตรียมอุปกรณฆาเช้ือท่ีพรอมใชงาน
ทันที 
(5) กําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกัน
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร 
- วันท่ี 28 มกราคม 2565 พนนํ้ายาฆาเช้ืออาคารเรียนเดิม ช้ัน 1 ท้ังสํานักงาน 
- วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 พนนํ้ายาฆาเช้ือ อาคารเรียนเดิม ช้ัน 1 ท้ังสํานักงานและ ช้ัน 2 สาขา
กีฏวิทยาและโรคพืช 
- วันท่ี 4 มีนาคม 2564 พนนํ้ายาฆาเช้ือ หองทํางานอาจารยอาคารพืชศาสตร 
(3) ภาคเรียนท่ี 2/2564 งานบริการการศึกษาฯ ไดเปดสอนกระบวนวิชา online  จํานวน 2 
กระบวนวิชา คือ 1) AGRI 400110 ก.กษ. 400110 Technology Development and Global 
Change พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 2) AGRI 400210 
ก.กษ. 400210 Introduction to Agricultural Innovations นวัตกรรมการเกษตรเบ้ืองตน และ
มีการจัดการสอบเปนระบบออนไลนเชนกัน โดยใชระบบ MS-Teams 
(4) ไดแจกจายแอลกอฮอล เจลลางมือ และนํ้ายาฆาเช้ือ ให ภาควิชา หนวยงาน ศูนย 
(5) คณะฯ ไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) รวมถึงไดออกประกาศคณะเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง 
แนวปฏิบัติของบุคลากร กรณีท่ีเก่ียวของกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบโดยท่ัวกันแลว 

O2 

การสูญเสียขอมูล

จากภัยคกุคามดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cyber Attack) และ

สาเหตุอ่ืน 

(1) สรางระบบปองกัน และสํารองขอมูลใน 

cloud CMU 

(2) มีการตรวจสอบเครื่องสาํรองและรายงาน

ผลการตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 

(3) ปรับปรุง และวางระบบหอง server 

(4) จัดใหมีอุปกรณสําหรับตรวจสอบปองกัน

ภัยจากการคุกคามทางไซเบอร รวมถึงการ

บํารุงดูแลรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพท่ีใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 

1. มีการสํารองขอมูลรายวัน และมีระบบ firewall, ระบบเขารหัสเพ่ือจัดการขอมูล สําหรับ

ปองกันขอมูล 

2. มีการสํารองขอมูลสําคัญราย 15 วัน ใน cloud cmu 

3. หนวยงานมีการเก็บขอมูลสําคัญท่ีสามารถเขาดูไดใน one drive cmu 

4. เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับระบบ server มีสถานะปกติ 

5. การปรับปรุง และวางระบบหอง server ไดทําการจางออกแบบหอง server เพ่ือนําไปขอ

งบประมาณประจําปงบประมาณ 2567 โดยไดรับอนุมตัิแบบจากกองอาคารสถานท่ี มช. 

เรียบรอยแลว 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

(5) กําหนดแนวทาง/มาตรการท่ีเปนระบบใน

การบํารุงรักษา hardware  และการรกัษา

ความปลอดภัยของขอมูล 

(6) สรางการตระหนักรู เตือนภัย Cyber โดย

การแจงขาวสารใหความรูแกผูใชงาน 

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 

F1 

ความไมสมดลุของ

รายรับและรายจายท่ี

จะกระทบกับเงิน

สะสม และแผนการ

ลงทุนใหมๆ 

(1) จัดทําการวิเคราะหและประมาณการ

รายรับและรายจายอยางเปนปจจุบันและ

ตอเน่ือง 

(2) ควบคุมรายจายใหสมดุลกับรายได 

(3) ควบคุมการใชงบประมาณอยางประหยัด 

คุมคา และมีประสิทธิผล 

(4) สรางโครงการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิด

รายได  (ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธ 3 - 

Action Plan 65) 

(5) พัฒนาหลักสูตรใหมบูรณาการสห

สาขาวิชา (กลยุทธ - Action Plan 65) 

(6) สรางหลักสูตร non degree เพ่ือพัฒนา

ทักษะดานเกษตรสมัยใหม (กลยุทธ - 

Action Plan 65) 

(7) แสวงหารายได (จําหนายผลผลิต/

ผลิตภัณฑ) (กลยุทธ - Action Plan 65)  

 

ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 

(1) สรางโครงการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได  (ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธ 3 - Action Plan 

65) ประกอบดวย 7 โครงการ ดังน้ี 

1.  โครงการบริการวิชาการโรคพืช (คลินิคโรคพืช) 

2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว

ผักและผลไม 

3.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว

เมล็ดพันธุ และธัญญาพืช 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพผลิตผลโดยไมทําลาย และ Chemometric 

กับการวิเคราะห 

5. โครงการฝกอบรมการคั่วกาแฟเบ้ืองตน 

6. โครงการฝกอบรมการชงกาแฟเบ้ืองตน 

7. โครงการฝกอบรมการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ รุนท่ี 1 
ท้ัง 7 โครงการ ยังไมกอใหเกิดรายได (อางอิงจากระบบ e-Action Plan) 
(2) แสวงหารายได (จําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ) 
2.1 โครงการขยายการพัฒนาการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ วัสดุปลูก สําหรับผลิตพืชเพ่ือ
สิ่งแวดลอม (การจัดหารายไดภายใตการกํากับศูนยบริการวิชาการ) มีรายได ไตรมาสท่ี1-2/2565 
จํานวนเงิน 725,673.25 บาท 
2.2 โครงการผลติขาวปลอดสารพิษ มีรายได ไตรมาสท่ี1-2/2565 จํานวนเงิน 42,480.00 บาท 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

2.3 งานบริการหอพักหอประชุม มีรายได ไตรมาสท่ี1-2/2565 จํานวนเงิน 77,540.00 บาท 
2.4 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑจากปศุสัตวและสัตวนํ้า มีรายได ไตรมาสท่ี1-2/2565 จํานวน
เงิน 480,000.00 บาท 
2.5 โครงการ Mor Milk CMU มีรายได ไตรมาสท่ี1-2/2565 จํานวนเงิน 54,000.00 บาท 
2.6 โครงการจัดจําหนายนํ้าผึ้งท่ีมีคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2565 มีรายได ไตรมาสท่ี1-
2/2565 จํานวนเงิน 43,994.150 บาท 
ขอเสนอแนะ 
คณะฯ มีการจัดต้ังบริษัท เกษตรแกว ภายใตอางแกว โฮลด้ิง เพ่ือหารายได 

ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C) 

C1 

การไมปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

การไมผานการ

ประเมินมาตรฐาน

ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด การละเมิด

จริยธรรมทางวิชาการ 

ทางสังคม หรือการ

ทุจริตในหนาท่ี 

(1) สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู

ในกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน   

   (1.1) สงเสริมใหผูบริหาร / ผูปฏิบัติงาน 

ท่ีเก่ียวของไดเขารวมการอบรม / มีความรู

เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

   (1.2) จัดทําคูมือ / Flowchart แสดง

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ

รวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน และผูท่ี

เก่ียวของ 

(2) ดานการจัดการศึกษา - บริหารจัดการ

หลักสตูรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา  

   (2.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงดานอัตรากําลัง (อาจารย

 

ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 

(1) สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรมีความรูในกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

   (1.1) โครงการ/กิจกรรมท่ีคณาจารยและบุคลากรตองเขารวมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

   (1.2) สงเสริมใหผูบริหาร / ผูปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวของไดเขารวมการอบรม / มีความรูเก่ียวกับ

หลักธรรมาภิบาล และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

   (1.3) จัดทําคูมือ / กระบวนการทํางาน - Work Breakdown Structure : WBS แสดงข้ันตอน

การปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของ อาทิ 

 - การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 - งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 - งานตอเวลาราชการ / ตอสัญญาจาง สายวิชาการ (อายุ 60 - 65 ป) 

 - งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

 - งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 - งานสรรหาหัวหนาภาควิชา 

 - งานประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเกษตรศาสตร 

 - งานประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร 

 - งานตอภาษีรถยนตราชการ 

 - งานซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคออนไลน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

เกษียณ / ลาออก ท่ีมีผลตอจํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

   (2.2) วิเคราะหอัตรากําลังท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว เพ่ือเสนอขอกรอบอัตรากําลัง 

(ตามรอบการวิเคราะหอัตรากําลัง) 

   (2.3) สรางระบบติดตามออนไลนเพ่ือ

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 

2.1 (1)  ในภาคเรียนท่ี 2/2564 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวน 7 หลักสูตรคือ                    

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร         

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา                                  

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา                              

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว         

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช                              

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช                                      

2.1 (2)  ในภาคเรียนท่ี 2/2564 ไดมีการเปดหลักสูตรใหม เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพหลักสูตร ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 

หลักสูตรคือ                   

 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า                      

 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 

ขอเสนอแนะ  

ท่ีประชุมใหเพ่ิมการติดตามผลการดําเนินงานการประเมิน ITA  

ความเสี่ยงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) 

R1 

ภาพลักษณของคณะ 

(Corporate Image) 

เสียหาย หรือถูก

ลดทอนความ

นาเช่ือถือ 

(1) มอบหมายใหหนวยงานหรือ บุคคลท่ีจะ

รับผิดชอบในการตอบขอเท็จจริงหรือให

ขอมูลท่ีเปนทางการตอสาธารณชนอยาง

ทันทวงที/ทันการณ  

(2) มีการช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูท่ีเก่ียวของ

ผานเครือขายออนไลน ของคณะฯ  

 

ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 
(1) ไดมีการเพ่ิม admin ในเพจ facebook ของแตละหนวยงานเพ่ือตอบคําถามเรียบรอยแลว 
โดยเปนบุคลากรของงานบริการการศึกษา งานประชาสัมพันธ ผูประสานงานศิษยเกา  
(2) ไมมีการรองเรียนผานสื่อออนไลน มีแตการสอบถามของนักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรการเขา
เรยีน 
(3) ขอรองเรียนจากระบบ VOC ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2565 มี
ท้ังหมด 6 ขอรองเรียน ดังน้ี 
1. ขอรองเรียนท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 ขอรองเรียน  
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ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ผลการติดตาม/ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

(3) สรุปขอรองเรียนจากระบบ VOC และการ

ดําเนินการแกไข นําเสนอผูบริหาร 

 - กลิ่นไมพ่ึงประสงค ภาควิชาสัตวศาสตร 
 - ตีเสนชองจอดรถ 
2. ขอรองเรียนท่ีไมไดรับทราบขอความ จํานวน 4 ขอรองเรียน 
 - ข้ันตอนการรบัสงเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการ 
 - มาตรการโควิด 
 - ขอปรับปรุงไฟสปอรตไลทสนามกีฬาบาสเก็ตบอล 

 - ขอปรับปรุงสนามกีฬาตะกรอและบริเวณรอบขาง 
  



 

 

รายงานการประชุมความเสี่ยง1-2-65-3.docx 

สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2565 (ไตรมาสท่ี1 และไตรมาสท่ี 2) 

ประเภทความเส่ียง 

จํานวนความเส่ียงท่ีเหลืออยูตามระดับความเส่ียง 

รวม 

รอยละ 

ของ

ท้ังหมด 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 

ความเส่ียงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) -    2  -    -    -    2 28.57 

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) -    -    -    -    2  2 28.57 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) -    1   - -    -    1 14.29 

ความเส่ียงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk : C)  -    -    -    -    1  1 14.29 

ความเส่ียงดานชื่อเสียง  (Reputation Risk : R) -    -    -    -    1  1 14.29 

รวม 0 3 0 0 4 7 100.00 

รอยละของท้ังหมด 0.00 42.86 0 0.00 57.14 100.00  

 
 

สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2565 (ไตรมาสท่ี1 และไตรมาสท่ี 2) 

 
สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2565 (จําแนกตามประเภทความเสี่ยง) 

 

สัดสวนประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ 2565 ท่ีเหลืออยู ณ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 
(จําแนกตามระดับความเสี่ยง) 

ท่ีประชุมเห็นสมควรใหงานยุทธศาสตรและแผน สรุปประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2565 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพ่ือทราบตอไป 

ปดประชุม เวลา 14.30 น. 

  

 
(นางสาววริาวรรณ ใจเงิน) 

พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วฒันศิริเสรีกุล) 
หัวหนางานยุทธศาสตรและแผน 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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