
การประชุมเวทีขาวไทย 2551 
 เร่ือง “วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาต”ิ 

 เม่ือวันที ่19 ธันวาคม 2551 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดใหการตอนรับ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตร ีพลตรีสนั่น 
ขจรประศาสน ซึ่งมาเปนประธานเปดการประชุมเวทีขาวไทย 2551 เรื่อง “วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของ
ชาติ” โดยมีชาวนา เกษตรกร นักวิชาการเกษตร และผูสนใจ เขารวมฟงการประชุมเวทีขาวไทยประมาณ 600 คน ณ หองประชุม       
สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป การประชุมในครั้งนีม้หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
จัดขึ้นมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเก่ียวของกับขาวในทุกภาคสวนไดรวมกันหาแนวทางแกไขวิกฤตตาง ๆ ที่กระทบกับอาชีพชาวนา   
เพ่ืออนาคตที่สดใสของขาวและชาวนาไทย โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนธิิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดบรรยาย
พิเศษเรื่อง “ขาวกับความมั่นคงทางอาหารของชาต”ิ และมีการเสวนาในหัวขอ “สถานภาพขาวไทยกับวิกฤตอาชีพชาวนา” 
โดย คุณลดาวัลย คําภา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รศ.สมพร อิศวิลานนท            
คณะเศรษฐศาสตร มก. นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการขาว และ รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา รองอธิการบดี ฝายบริการ
วิชาการ เปนผูดําเนินรายการ นอกจากนั้นยังมีการอภิปรายกลุมเรื่อง สิทธิการถือครองที่ดิน ตนทุนการผลิตกับราคาขาว การสราง
และพัฒนาชาวนาไทย  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ               ขอมูล ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2551 

มก.สนับสนุน งปม. คาเดินทางแกคณะ 
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ ตปท. 

 มก.เรงดําเนินการสานตอกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมมากขึ้นใน
อนาคต โดยสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการเดินทางแกหนวยงานที่เสนอโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ    
เนนการเดินทางที่เปนการพัฒนาใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ อยางชัดเจน เชน การหารือรวมเพ่ือพัฒนาโครงการฯ 
 สําหรับแนวคิดในการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับคูสัญญาตางประเทศดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากทีอ่ธิการบดี
และคณะไดเดินทางไปเยือนหนวยงานของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกอบดวย CIRAD, IRD, SupAgro, University of 
Montpellier II, University of Burgundy และ Agropolis Museum ระหวางวันที ่23-27 กันยายน 2551 การเยือน National 
Chung Hsing University และ National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน ระหวางวันที ่14-17 
พฤษภาคม 2551 และการตอนรับคณะของ Baroness Sunsanee von Enzberg จากเยอรมน ีเม่ือวันที ่18 มีนาคม 2551 และ
การสงคณะเดินทางไปเยือนเยอรมนีเม่ือเดือนกันยายน 2551 เพ่ือหารือความเปนไปไดในการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ 
Martin-Luther University และ Otto-von-Guericke Universiat โดยเม่ือกลางเดือนธันวาคม 2551 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยได
เชิญคณะตางฯ ประชุมเพ่ือแจงขอมูลการสนับสนุนการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับทัง้ 3 ประเทศขางตน โดยมีคณะตาง ๆ 
ย่ืนสงขอเสนอโครงการความรวมมือมาแลวขณะนี้ แยกเปนโครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในประเทศเยอรมน ี19 
โครงการ ประเทศฝรั่งเศส 13 โครงการ และ ประเทศไตหวัน 10 โครงการ 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่คณะเสนอมาในเดือนมกราคม 2552 และสามารถเดินทางไป
เยือนตางประเทศ ไดต้ังแตในชวงประมาณหลังวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือในชวงปดภาคการศึกษา เมษายน 2552 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ/กองวิเทศสัมพันธ                         ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2551 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๖       วันท่ี   ๑๔      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร มก. 

 จากการที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในดานการเปนผูนําดานการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ใหบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การเปนที่ปรึกษาใหความรู ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk 
Management) โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เชน กระทรวงเกษตรฯ สํานักงานอัยการสูงสุด 
มหาลัยเอเชียอาคเนย ฯลฯ รวมถึงไดรับเชิญเปนวิทยากรใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก ดวยนั้น 
 ความสําเร็จเหลานี ้มาจากการที่มหาวิทยาลัยไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและ    
การควบคุมภายใน โดยในชวงที่ผานมาไดมีการสนับสนุนการดําเนินการ เริ่มต้ังแต การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดวางระบบ
ควบคุมภายในมาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 หลงัจากนั้นไดจัดการอบรม สัมมนา บรรยาย เพื่อใหความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติแกบุคลากร ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 1,500,000 บาท และไดเชิญ คุณศิริ ตงศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ
ตําแหนง Risk Manager ของการรถไฟแหงรัฐนิวเซาทเวล ประเทศออสเตรเลีย มาใหความรูและเปนที่ปรึกษาแกมหาวิทยาลัย 
และใหแนวคิดในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยที่ควรใชแนวทาง การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
(Enterprise Risk Management - ERM) มาเปนกรอบในการดําเนินงาน ซึ่งเปนหลักการที่พัฒนามาจากหลักการของ COSO 
โดยหลักการ ERM เปนกระบวนการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงแบบบูรณาการและทั่วทั้งองคกร อีกทั้งยังเปนการรวมระบบ    
การควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงไวเปนระบบเดียวกันดวย 
 ภายหลังจากมีกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแลว มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น 
และไดทําการวิจัยสถาบัน เรื่องโครงการการควบคุมภายในเพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในในหนวยงานตาง ๆ ของ มก. โดยมี รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ เปนหัวหนา
โครงการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยดังกลาวสามารถนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการบริหารความ
เสี่ยงและการนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ โดยมีรูปแบบในการบริหารความเสีย่งและการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของ มก. อยางเหมาะสม พรอมกับไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร มก. เพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานใน มก. ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 และต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มก. ไดจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในเสนอตอ 
กพร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยไดกําหนดนโยบายในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ในแตละป ดังนี ้
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนการนําผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
การบริหารจัดการ 4 ดาน : ดานการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล การเงินบัญชี พัสดุ องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหหนวยงานประเมินความเสี่ยงกิจกรรมตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือ ตามกิจกรรม   
ที่จะตองสรางผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหหนวยงานประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป โดยตัวบงชี้และเปาหมายควรสอดคลองกับการประกันคุณภาพและคํารับรองราชการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 สําหรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2552 ใหหนวยงานบริหารความเสี่ยง
ของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องแผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการ 4 ดาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดแก ดานการบริหารงาน ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการเงินบัญช ีและดานพัสดุ ในทุกปงบประมาณดังกลาวขางตนดัวย 
ท่ีมา : สํานักงานตรวจสอบภายใน        ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 


