
การด าเนินงานเพือ่จัดการความเสี่ยง
การทจุริต ประจ าปี 2565

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล



การประชาสัมพนัธข้์อมูลการบริหารจัดการความเส่ียง

การใหค้วามรู้เร่ืองการ
บริหารจัดการความเส่ียง

ผ่าน Website



การประชาสัมพนัธข้์อมูลการบริหารจัดการความเส่ียง

การอบรมใหค้วามรู้การ
บริหารจัดการความเส่ียง





กจิกรรมการจดัการความรู้
การปรับปรุงกระบวนงานเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนการปฏบิัตงิานในแตล่ะพนัธกจิ 

อาท ิกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง การยมืเงนิทดรองจา่ย ฯลฯ
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เอกสารหมายเลข 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการไม

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ

1.จัดทําแผนปฏิบัติการ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565 ที่

ระบุรายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

และตัวชี้วัดตามขอตกลงการปฏิบัติงานฯ 

(PA) ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตกาญจนบุรี 

โดยกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบ

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ รอบ  6 เดือน คิด

เปนรอยละ 37.50 

2.สื่อสารแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสูการ

ปฏิบัติ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

จัดทําหนังสือเวียนแจงทุกหนวยงานเพื่อ

ประชาสัมพันธรายละเอียดแผน

งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป

 พรอมทั้งระบุแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการประจําป

ผล

3.มีระบบติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

1.จัดทําระบบติดตามความคืบหนา

แผนงานโครงการและผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด ผานระบบ Mysite

2.เวียนแงทุกหนวยงานรับทราบ

3.จัดอบรมการใชงานระบบการติดตาม

4.สรุปขอมูลและประเมินผลการ

ดําเนินงานรายงานตอผูบริหารฯ ทราบ

ไตรมาส 1 และ 2

ผล

ระดับ

ผลกระทบ

2 2 ปานกลาง3 4 ดานประสิทธิผล สูงมาก สวนงาน

สวนงาน

ระดับ

ความเสี่ยง

สูงมาก

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17)

3 4 ดานประสิทธิผล สูงมาก สวนงาน 2 2 ปานกลาง

2 2 ปานกลาง

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)
ระดับ

โอกาสเกิด

ดาน

ของผลกระทบ

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

3 4 ดานประสิทธิผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ไตรมาส 4

ภารกิจดาน/งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานกลยุทธ (S)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ไตรมาส 1

ผลลัพธที่ได

(18)
ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ
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1. ระบบผลิตน้ําประปาไมสามารถ

ผลิตน้ําได

จํานวนครั้งของการหยุดการเรียนการ

สอน โดยไมแจงลวงหนา เปนศูนย

1)จัดรอบการทํา Pm โดยทําการ Check list 

ใหชัดเจนทุกวัน

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

อยูในขั้นตอนการตรวจสอบPM ระบบ

ผลิตน้ําประปาโดยการทําการ Check 

list เปนรายเดือน  

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

2) จัดทําคําของบประมาณ โดยเสนอแผนการ

ดําเนินงาน การปรับปรุงตามรอบอายุการใชงาน

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

'-ดําเนินการซอมแซมปมน้ํา P2 ใน

ระบบผลิตน้ําประปา

-ดําเนินการซอมแซมเพลาปมน้ํา P1 ใน

ระบบผลิตน้ําประปา

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

จํานวนครั้งของการหยุดการเรียนการ

สอน โดยไมแจงลวงหนา เปนศูนย 

เทากับ 100%

3) ฝกอบรมของผูที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรในระบบผลิตน้ําประปา

-ลดการใชพลังงาน

-เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการจัดฝกอบรม “หลักสูตร

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

ระดับหัวหนางาน” (จป.

หัวหนางาน) ผานระบบ Cisco WebEx 

ใหกับบุคลากรกลุมภารกิจดานการผลิต

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

2.ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูงภายใน

วิทยาเขตฯดับ (ปจจัยภาย

ในพื้นที่ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

หมายถึง ที่เกิดขึ้นจากการบริหาร

จัดการและควบคุมของงานกายภาพ

และสิ่งแวดลอม ไมรวม

ถึงอุบัติการณที่เกิดจากการxฏิบัติงาน

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค)

จํานวนครั้งของไฟฟาดับ ที่สงผลตอการ

เรียนการสอน การวิจัย ≤ 5 ครั้ง/ป

1.สํารวจ และหาสาเหตุปญหาที่จะเกิดขึ้นจาก

ปจจัย และจะกระทบการจัดการ การเรียนการ

สอน การวิจัย และการจัดเตรียมคําขอ

งบประมาณ เพื่อรองรับระบบสํารองไฟฟาใน

พื้นที่จําเปน แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการตัดแตงกิ่งไมตามแนวสาย

ไฟฟาแรงสูง

-จัดเตรียมงบประมาณระบบสํารอง และ

ระบบบํารุงรักษาแตพบปญหาดาน

งบประมาณดําเนินการ

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

จํานวนครั้งของไฟฟาดับ ที่สงผลตอการ

เรียนการสอน การวิจัย เกิดขึ้น 1 ครั้ง/6

เดือน เทากับ 20 %

1 ต่ํา2 1 ดานประสิทธิผล ต่ํา สวนงาน 1

สูงมาก สูงมาก

สูงมาก สูงมาก

ระดับ

ความเสี่ยง

1 1 ดานประสิทธิผล ต่ํา สวนงาน 1 1 ต่ํา

ภารกิจดาน/งาน			กายภาพและสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ
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ระดับ

ความเสี่ยง

ภารกิจดาน/งาน			กายภาพและสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

2.ตรวจสอบระบบสายสงและระบบจําหนาย

ไฟฟา
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการตรวจสอบเบื้องตน เชน 

สภาพสายไฟฟา สภาพกิ่งไมโดยรอบ

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

3.ความปลอดภัยของเสนทางการ

สัญจรภายในพื้นที่

วิทยาเขตกาญจนบุรี

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุเทากับ 0 

(Zero Accident)

1) ตรวจสอบของผิวจราจรและจุดเสี่ยงของ

เสนทางอยางตอเนื่อง
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการทําความสะอาดผิวถนน

เสนทางการจราจรตามรอบที่กําหนด

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุเทากับ 0 

(Zero Accident) คิดเปน 100 % แต

เกิดอุบัติเหตุที่ไมเกี่ยวของกับตัวชี้วัดที่

กําหนด จํานวน 1 ครั้ง โดยสงผลความ

เสียหายตอปายจราจรและความปลอดภัย

 จํานวน 1 ปาย

2) รณรงคและสรางวินัยของการขับขี่สัญจร

อยางปลอดภัย

- ปายเตือน

- สัญญาณไฟตาง ๆ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการจัดทําปายเตือน/ปายจราจร

ในการปฏิบัติตามกฎจราจร และการใช

รถใชถนนอยางปลอดภัย

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

3) มีการตรวจสอบขอมูลพรอมประชุมใน

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อเสนอ

แผนการดําเนินการดานความปลอดภัยจราจร แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการนําวาระดานความปลอดภัย

นําเสนอที่ประชุม

-จัดทําแผนความปลอดภัย

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

4.การรองรับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัสตางๆ 

(COVID-19

มีกระบวนการตรวจคัดกรองบุคคลที่เขา

มาภายในพื้นที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี 

100% และมีการทําความสะอาดฆาเชื้อ

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

1.มีกระบวนการตรวจคัดกรองการเขามาใน

ภายในพื้นที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรีจากบุคคล

 ภายนอก100% โดยมีจุดคัดกรอง ดานหนา

ประตูทางเขามหาวิทยาลัย และมีจุดคัดกรอง

ทุกอาคารที่อยูภายในความรับผิดชอบของทาง

วิทยาเขตกาญจนบุรี

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการจัดเตรียมจุดตรวจคัดกรอง

การเขามาในภายในพื้นที่ของวิทยาเขต

บริเวณปอมดานหนามหาวิทยาลัย 

พรอมจัดเตรียมจุดคัดกรองประจําแตละ

อาคาร

สูงมาก

1 2 ดานความปลอดภัย ต่ํา สวนงาน 1 1 ต่ํา

สูงมาก

1 ต่ํา

สูงมาก สูงมาก

3 2 ดานความปลอดภัย ปานกลาง สวนงาน 1

สูงมาก สูงมาก
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ระดับ

ความเสี่ยง

ภารกิจดาน/งาน			กายภาพและสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

มีกระบวนการตรวจคัดกรองบุคคลที่เขา

มาภายในพื้นที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี 

100% และมีการทําความสะอาดฆาเชื้อ

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด คิดเปนรอย

ละ 100

2.มีกระบวนการเตรียมความพรอม ของพื้นที่

ตางๆ เพื่อรองรับการใชงาน โดยการทําความ

สะอาดและอบน้ํายาเพื่อฆาเชื้อโรคในทุกอาคาร

 และติดตั้งจุดกดเจลลางมือแอลกอฮอลฆาเชื้อ

ในทุกพื้นที่ของการใหบริการ อาคารอํานวยการ

,หองเรียน,หองปฏิบัติการ,หองประชุม,โรง

อาหาร,หอพักนักศึกษา,รถรางเพื่อการรับ-สง

นักศึกษาและบุคลากร

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-ดําเนินการทําความสะอาดและอบน้ํายา

เพื่อฆาเชื้อโรคในทุกอาคาร และติดตั้งจุด

กดเจลลางมือแอลกอฮอลฆาเชื้อในทุก

พื้นที่ของการใหบริการ อาคารอํานวยการ

,หองเรียน,หองปฏิบัติการ,หองประชุม,

โรงอาหาร,หอพักนักศึกษา,รถรางเพื่อ

การรับ-สงนักศึกษา บุคลากร

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

สูงมากสูงมาก
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นักศึกษาสําเร็จการศึกษาลาชากวา

กําหนด(ระยะเวลาเกิน 4 ป)เนื่องจาก

ไมผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว

(ตัวชี้วัด 2.10) จํานวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผาน

เกณฑภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดาน

ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง

1 กิจกรรม Internationalization พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ: 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2 กิจกรรม Internationalization พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ: อบรมเทคนิคการสอบ 

TOEIC

3. มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสรางทักษะดาน

ภาษาอังกฤษดําเนินการจัดกิจกรรม 

Internationalization พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ: อบรมเทคนิคการสอบ 

TOEIC (แนะแนวใหความรูเกี่ยวกับ

มาตราฐานการใชภาษาอังกฤษในองคกร

ภาครัฐและเอกชน Workshop การสอบ

 TOEIC และการเตรียมความพรอมใน

การสอบ TOEIC) ดําเนินกิจกรรมเมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ผานระบบ

ออนไลน Cisco Webex Meeting โดย

มีจํานวนนักศึกษาใหความสนใจและเขา

รวมกิจกรรมอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะ

ความรูดานภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ มีการสรุปและรายงานผลจํานวน

นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ที่ผานเกณฑและไม

ผานเกณฑภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รหัส 61) จํานวน

ทั้งสิ้น 229 คน ผานเกณฑภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 211 คน 

(รอยละ 92.14) และยังไมผานเกณฑ

ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไว 18 คน (รอยละ 7.86) ทั้งนี้ นักศึกษา

ที่ยังไมผานเกณฑอยูระหวางการใหเขา

เรียน และเขาสอบภาษาอังกฤษกอนการ

สําเณจการศึกษาประจําปการศึกษา

สูงมาก

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)
ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

5 5 สูงมาก สวนงาน

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ภารกิจดาน/งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานกลยุทธ (S)

ผลลัพธที่ได

(18)
ระดับ

ความเสี่ยง

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ไตรมาส 1 ระดับ

ความเสี่ยง

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ไตรมาส 4

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17)
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1.ประมาณการรายรับไมเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไว

จํานวนรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 (เทียบ

จากปงบประมาณ 2561)

1.รายงานผลเรื่องรายรับใหหนวยงานที่มีการ

ตั้งประมาณการรายรับใหรับทราบ
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

-1.มีการรายงานผลรายรับจริงเปนราย

ไตรมาสเพื่อนําสงเสนอผูบริหารรับทราบ

ผล

2. มีการปรับการนําสงเงินเปนระบบ

ออนไลนเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับ

หนวยที่เปนจุดรับชําระเงิน

2.รายงานผลรายรับรายไตรมาสใหผูบริหาร
แผน

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผล

3.ติดตามหนวยงานที่มีการตั้งประมาณการ

รายรับรายไตรมาส
แผน

ผล

2) การบริหารสินทรัพยของวิทยาเขต

 ยังมีการใชการเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนยังไมไดคุมคา

จํานวนครุภัณฑ ที่ไดรับสนับสนุนจาก

งบประมาณจากรัฐบาลและเงิน

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่มีมูลคาเกิน

กวา 1 ลานบาท

1. สํารวจครุภัณฑที่มีมูลคาเกินกวา 1 ลานบาท

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

อยูระหวางการดําเนินการซึ่งจะเริ่มในป 

65

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

2. สรุปมูลคาคงเหลือของครุภัณฑ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

อยูระหวางการดําเนินการซึ่งจะเริ่มในป 

65

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

3)ขาดการควบคุมการเปรียบเทียบ

ราคาในการจัดซื้อจัดจาง

1)ผูใชบริการตองการพัสดุแบบเรงดวน 1.มีตารางการเปรียบเทียบราคาของพัสดุ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการดําเนินการแลวเรียบรอย(แนบ

รายละเอียดในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง

ผล
ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

2)ผูใชบริการกําหนดรายละเอียดของ

พัสดุไมชัดเจน

2. ใหคําแนะนําเรื่องการกําหนดรายละเอียด

พัสดุที่ผูใชบริการตองการ
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการใหคําแนะนําแกผูใชบริการ

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

พัสดุที่ผูใชตองการมีความผิดพลาด

นอยลง ถูกตองตรงกับความตองการของ

ผูใชมากขึ้น

สูงมาก5 2 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง

มีการติดตามรายรับและรายงานในที่

ประชุมทีมบริหารเปนรายไตรมาส เพื่อ

สามารถปรับคาใชจายใหสอดคลองกับ

รายรับ

สูงมาก

3 3 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง สูงมาก

3 3 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง สวนงาน

2 3 ปานกลาง

5 2 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง สวนงาน สูงมาก

3 3 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง

2 3 ปานกลาง3 3 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง สวนงาน

ภารกิจดาน/งานคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการเงิน (F)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
33 ปานกลาง32สูง
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ภารกิจดาน/งานคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการเงิน (F)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

3)ฐานขอมูลผูขายมีนอย 3. รวบรวมขอมูลผูขายของบริษัท

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการจัดทําฐานขอมูลผูขายเรียบรอยแลว

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

สามารถคนหาผูประกอบการตาม

ประเภทไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น

สูงมาก3 3 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง
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1.การขาดอัตรากําลังผูปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะตําแหนงผูที่มีความรู 

ความสามารถ หรือตําแหนงสําคัญ

- ชวงอายุบุคลากร(ชวงอายุมากกวา 40 

ปขึ้นไป) จํานวน 89 คน จาก 189 คน

-แผนอัตรากําลัง

-ปรับปรุงแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับ

สภาวะการขององคกรและรองรับการ

เกษียณอายุงานของบุคลากร

-การขอกําหนดอัตรากําลังทดแทน จากกลุม

นักเรียนทุน และทุนสงเสริมตาง ๆ จาก

หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

- การจัดสรรอัตราทดแทนการ

เกษียณอายุใหกับหนวยงาน เพื่อบรรจุ

แตงตั้งทดแทนกอนการเกษียณอยางนอย

 1 ป เพื่อจะไดจัดเตรียมคนไดทัน

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

หนวยงานมีอัตรากําลังตามภาระงาน 

หรือมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพียงพอ

2.การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการ

จากปญหาโรคระบาด และ New 

Normal Trend

-การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม

-การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ

ติดตอสื่อสารและรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน

กําหนดแผนเตรียมความพรอมดานดิจิทัล

ใหกับบุคลากร (People Transformation) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสรางวัฒนธรรม

ดานดิจิทัล รองรับรูปแบบการทํางานที่จะมี

การนําเทคโนโลยีเขามาใชงานเพิ่มมากขึ้น

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

- มีการใชงานลายเซ็นต digital / ใช

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส / Mysite /

 MUSIS

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

หนวยงานตาง ๆ ใชระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส รอยละ 100

สวนงานและ

มหาวิทยาลัย

1 3 ปานกลาง

ระดับ

ความเสี่ยง

2 3 ปานกลาง3 3 ดานประสิทธิผล สูง สวนงาน

3 3 ดานประสิทธิผล สูง

ภารกิจดาน/งาน			 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ
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1. เกิดความไมปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

จํานวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทํา

ใหเกิดผูเจ็บปวยในระดับความรุนแรง

ตางๆ

จํานวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทําให

เกิดผูเจ็บปวยในระดับความรุนแรง

มากกวา 1 ครั้ง

1.พัฒนาหองปฏิบัติการตามเกณฑ ESPReL 

ใหครบทุกหองปฏิบัติการและธํารงรักษา

หองปฏิบัติการดานความปลอดภัยทุกหอง แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ไมเคยเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหเกิดผูเจ็บปวยใน

ระดับความรุนแรง

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

จํานวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดผู

เจ็บปวยในระดับความรุนแรง = 0 ครั้ง

2.ซอมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ เชน หนี

ไฟ แผนดินไหว ณ อาคารปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการจัดอบรมซอมแผนภาวะฉุกเฉินใน

รูปแบบออนไลน

ผล

3. ประชุมรวมกับงานกายภาพและสิ่งแวดลอม

เพื่อรวมดําเนินงานและพัฒนากิจกรรมดาน

ความปลอดภัย

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการจัดอบรมกิจกรรมดานความปลอดภัย

ในรูปแบบออนไลน

ผล

2. เกิดความไมปลอดภัยในการ

จัดเก็บสารเคมี

1. จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก

ของสารเคมี มากกวา 1 ครั้งตอเดือน

พัฒนาหองปฏิบัติการตามเกณฑ ESPReL ให

ครบทุกหองปฏิบัติการและธํารงรักษา

มาตรฐานความปลอดภัยทุกหองปฏิบัติการ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

 เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเดมี จํานวน 2 

ครั้ง ไมรายแรง

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

1. จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากของ

สารเคมี = 1 ครั้งตอเดือน

3. เกิดความไมปลอดภัยในการ

จัดเก็บของเสียสารเคมี

1. จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก

ของเสียสารเคมี มากกวา 1 ครั้งตอเดือน

พัฒนาหองปฏิบัติการตามเกณฑ ESPReL ให

ครบทุกหองปฏิบัติการและธํารงรักษา

มาตรฐานความปลอดภัยทุกหองปฏิบัติการ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ยังไมเคยเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากของเสีย

สารเคมี

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

1. จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากของ

เสียสารเคมี = 0

4 เกิดความไมปลอดภัยตอสุขภาพ

เนื่องจากรังสี

1. จํานวนครั้งที่เกิดการเจ็บปวย

เนื่องจากรังสีมากกวา 1 ครั้ง

1.จัดใหมีการตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงาน
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ยังไมเคยเกิดการเข็บปวยเนื่องจากรังสี

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

1. จํานวนครั้งที่เกิดการเจ็บปวยเนื่องจากรังสี

 = 0

1. จํานวนครั้งที่เกิดการเจ็บปวย

เนื่องจากรังสีมากกวา 1 ครั้ง

2. ธํารงรักษามาตรฐานความปลอดภัยทุก

หองปฏิบัติการ
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ยังไมเคยเกิดการเข็บปวยเนื่องจากรังสี

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

1. จํานวนครั้งที่เกิดการเจ็บปวยเนื่องจากรังสี

 = 0

ระดับ

ความเสี่ยง

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ภารกิจดาน/งานปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

2 2 ดานความปลอดภัย ปานกลาง สวนงาน 2 2 ปานกลาง

2 2 ปานกลาง

2 2 ปานกลาง สวนงาน 1 2 ต่ํา

2 2 ปานกลาง สวนงาน

1 2 ต่ํา2 2 ปานกลาง สวนงาน

ขอมูลจากคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ระดับ

ความเสี่ยง

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ภารกิจดาน/งานปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

5 ระบบไฟฟาสํารองอาคาร

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชํารุด

1. จํานวนครั้งของระบบไฟฟาสํารอง

อาคารไมสามารถใชงานไดเลย มากกวา 

2 ครั้งตอเดือน

1.ประชุมรวมกับงานกายภาพและสิ่งแวดลอม

เพื่อรวมดําเนินงานและพัฒนากิจกรรมดาน

ความปลอดภัย

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ยังไมเคยเกิดระบบไฟฟาอาคารไมสามารถใช

งานได

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

1. จํานวนครั้งของระบบไฟฟาสํารองอาคาร

ไมสามารถใชงานได = 0 ครั้ง

6.เกิดความไมปลอดภัยตอสุขภาพ

เนื่องจากโรคระบาด (COVID-19)

1.จํานวนคนที่ติดเชื้อ COVID-19 

มากกวารอยละ 50

2. มีผูมีความเสี่ยงสูงถูกกักตัวมากกวา

รอยละ 50

1.ปฏิบัติตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

และประกาศจากศูนยควบคุมโรคติดตออยาง

เครงครัด
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ผูติดเชื้อ COVID-19 ไมมีอาการรุนแรง และ

ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

1.จํานวนคนที่ติดเชื้อ COVID-19 = รอยละ 

18

2. มีผูมีความเสี่ยงสูงถูกกักตัว = รอยละ 0

1.จํานวนคนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม นอย

กวารอยละ 100

2.ฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันโรคระบาด 

COVID-19 แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

บุคลากรในงานไดรับการฉีดวัคซีน ครบ 3 

เข็ม รอยละ 100

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

จํานวนคนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม = รอยละ 

100

สวนงาน

5 1 ต่ํา5 5 สูงมาก สวนงาน

1 1 ต่ํา

5 5 สูงมาก สวนงาน 5 1 ต่ํา

1 1 ต่ํา
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การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภาษา 

(แบบออนไลน) ได จํานวนนักศึกษาที่

เขารวมทั้ง Inbound และ 

Outbound ไมเปนไปตามเปาหมาย 

ประจําปงบประมาณ 2565

ระดับความสําเร็จของแผนกิจกรรมดาน

ตางประเทศ (ตามตัวชี้วัด PA ระดับวิทยา

เขตกาญจนบุรี) 

รอยละ 80

1.จัดทําแผนงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภาษา (แบบ

ออนไลน) กับมหาวิทยาลัยคูความรวมมือ

แผน

ผล

2.ประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยคูความ

รวมมือเพื่อใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

ระหวางกัน

แผน

ผล

3.ประชาสัมพันธกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมและภาษา อยางเชิงรุก แผน

ผล

3 2 ปานกลาง3 3 สูง สวนงาน

ภารกิจดาน/งานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง



เอกสารหมายเลข 4

ผลการดําเนินกิจกรรม

1.จัดกิจกรรม Global Start UP ออนไลน ระหวางประเทศ รวมกับ Hanbat National University 

และ Korea National University of Education (KNUE)

ผลการดําเนินกิจกรรม วันที่ 27 ส.ค.-3 ธ.ค.64

2.จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ University of York วันที่ 18 ต.ค.64

3จัด.ประชุมหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ University of York วันที่ 24 พ.ย.64

4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ University of York (MUKA-York Explore the world) วันที่ 

6,8,10 ธ.ค.64

5.จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ Universitas Singaperbangsa Karawang 

ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 มี.ค.65

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนงานดานวิเทศสัมพันธประจําปงบประมาณ 2565 (ตามผลลัพธเอกสารแนบ)

ผลการดําเนินกิจกรรม

1.จัดกิจกรรม Global Start UP ออนไลน ระหวางประเทศ รวมกับ Hanbat National University 

และ Korea National University of Education (KNUE)

ผลการดําเนินกิจกรรม วันที่ 27 ส.ค.-3 ธ.ค.64

2.จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ University of York วันที่ 18 ต.ค.64

3จัด.ประชุมหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ University of York วันที่ 24 พ.ย.64

4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ University of York (MUKA-York Explore the world) วันที่ 

6,8,10 ธ.ค.64

5.จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน รวมกับ Universitas Singaperbangsa Karawang 

ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 มี.ค.65

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนงานดานวิเทศสัมพันธประจําปงบประมาณ 2565 (ตามผลลัพธเอกสารแนบ)

ผลการดําเนินกิจกรรม

ดําเนินการตามแผนงานดานวิเทศสัมพันธ พรอมประชาสัมพันธกิจกรรมแลกเปลี่ยนอยางเชิงรุก (ตาม

ผลลัพธเอกสารแนบ)

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนงานดานวิเทศสัมพันธประจําปงบประมาณ 2565 (ตามผลลัพธเอกสารแนบ)

   

ผลลัพธที่ได

(18)
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1.เอกสารทางการเงินไมครบถวน ใบสําคัญรับเงินที่ไมสามารถเบิกได-ตอง

สงแกไข

1.จัดสงคูมือการดําเนินงานใหผูวิจัย/ผู

ประสานงานในทุกๆ โครงการ

2.มีเจาหนาที่การเงินคอยอํานวยความสะดวก

ตรวจทานและใหคําปรึกษากับผูรับทุนในดาน

การเบิกจายทุนวิจัย

แผน ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการดําเนินการอยูสม่ําเสมอ

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

ความผิดพลาดของเอกสารการเบิกเงิน 

เทากับ 0 คิดเปนรอยละ 100

สูงมาก3 3 ดานมูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน
สูง สวนงานและ

มหาวิทยาลัย

ภารกิจดาน/งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการเงิน (F)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง
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1.รายไดของศูนยพัฒนาฝกอบรมไม

เปนไปตามเปาหมาย

จํานวนรายไดเปนไปเปาหมายที่กําหนด 1.จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกคา

ในการเขาใชบริการและประชาสัมพันธที่พัก

เชิงรุก

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

จากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโค

โรนา (โรคโควิด-19) ศูนยงดการ

ใหบริการชั่วคราวเนื่องจาก วิทยาเขตใช

สถานที่ของศูนยในการกักตัวและรักษา

ตัวของผูติดเชื้อผูมีความเสี่ยงในการติด

เชื้อ

รวมทั้ง มีผูเขาใชบริการจํานวนนอยทํา

ใหขาดรายได กิจกรรมสงเสริมการขายยัง

ไมสามารถตอบสนองใหลูกคากลับมาใช

บริการตามแผนงานได

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

อยูระหวางการปรับแผนงาน เนื่องจาก

สถานการณโควิด 19

2.จัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพื่อตอเติมอาคาร

 สวน ทางเดินเทา ที่พักแบบครอบครัว และ

อาคารบริการบางสวนเปนหองเตรียมงาน
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ดําเนินการตอเติมอาคารแลวเสร็จทุก

อาคาร

ผล

3.จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและครุภัณฑ ที่

จําเปน ณ อาคารบริการ ใหสามารถจัดเตรียม

อาหาร และใหบริการอาหารได แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ยังไมไดรับอนุมัติงบจัดซื้อครุภัณฑในการ

จัดเตรียมอาหารแตดวยครุภัณฑที่พอมี

และครุภัณฑที่ไดรับบริจาคจึงทําให

สามารถประกอบอาหารได

ผล

5.เปดใหเชาสถานที่บริเวณโดยรอบศูนยฯ เพื่อ

จัดกิจกรรม งานเลี้ยงสรรงสรรค ฯ โดยมี

เจาหนาที่ชวยดูแลในสวนตาง ๆ แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

เริ่มดําเนินการเปดใหเชาสถานที่โดยรอบ

ของศูนยกอนแผนที่วางไวเนื่องจาก

สถานที่และเจาหนาที่มีความพรอมใน

การใหบริการ

ผล

3 3 สูง3 4 สูงมาก สวนงาน

ภารกิจดาน/งานหอพักและศูนยพัฒนาฝกอบรม (วิมานดิน)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ระดับ

ความเสี่ยง

3 3 สูง

3 4 สูงมาก 3 3 สูง

3 4 สูงมาก

3 3 สูง3 4 สูงมาก
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1.การเกิดเพลิงไหมในอาคารที่พัก

อาศัย

ควบคุม ไมใหเกิดความเสี่ยงที่ทําใหเกิด

เพลิงไหมและสามารถควบคุม

สถานการณได

1. จัดทําวิธีการเช็คจํานวนคนในอาคาร หาก

เกิดเพลิงไหม
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการจัดทํา Group line แตละหอพัก

ใหนศ. addเขา เพื่อกระจายขาวอยาง

ทั่วถึง

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

จํานวนครั้งที่เกิดไฟไหมและสามารถ

ควบคุมสถานการณได 0 ครั้ง คิดเปน 

รอยละ 100

2. จัดทํามาตรการและพื้นที่ในการสูบบุหรี่

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ติดตั้งปายหามสูบบุหรี่ในบริเวณหอพัก

ผล

3.ตรวจสอบระบบไฟฟาอุปกรณสม่ําเสมอ
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ตรวจเช็ดอุปกรณไฟฟา และสายไฟ

ผล

2.การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน

บริเวณกลุมอาคารหอพัก

การตรวจสอบและดําเนินการแกไขสิ่งกีด

ขวางและความชํารุดอยางรวดเร็ว

1) ตีเสนจราจรและติดตั้งปายเตือนที่ชัดเจน

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

เสนจราจรและปายมีความชัดเจน ทําให

เกิดความปลอดภัยในการขับขี่

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

จํานวนครั้งที่เกิดไฟไหมและสามารถ

ควบคุมสถานการณได 0 ครั้ง คิดเปน 

รอยละ 100

2) สงเสริมและจัดอบรมดานกฏจราจร

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

นศ.และบุคลากร มีความเขาใจและ

ปฏิบัติตามกฏจราจร

ผล

3)  check list ตรวจ สอบสิ่งกีดขวาง และ

ความชํารุดของพื้นผิวถนน แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ไมมีอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความชํารุดของ

ถนนและสิ่งกีดขวาง

ผล

3.การจัดเก็บรายไดไมเปนไปตาม

แผนประ มาณการรายรับ

งบประมาณเพียงพอตอการดําเนิน งาน

และการจัดเก็บราย ไดเปนไปตามเปา 

หมาย

1) ติดตามผลการจัด เก็บรายไดทุกไตรมาส

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

สามารถประเมินความสามารถในการใช

งบประมาณอยางเหมาะสม

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

มีงบการจัดเก็บรายไดเปนไปตาม

เปาหมาย รอยละ 80

2) จัดทําประกาศการเพิ่มอัตราคาหอพักให

เหมาะสม* แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการจัดเก็บคาหองพักตามประกาศ ทํา

ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

ผล

สูงมากสูงมาก

เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ภารกิจดาน/งานหอพักและศูนยพัฒนาฝกอบรม

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ระดับ

ความเสี่ยง

สูงมาก

สูงมาก สูงมาก

สูงมาก

2 3 ปานกลาง

3 3 สูง 2 3 ปานกลาง

3 3 สูง

2 3 ปานกลาง

5 4 สูงมาก 3 3 สูง

3 3 สูง

3 3 สูงสูงมาก
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เหตุการณความเสี่ยง

(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(14)

ภารกิจดาน/งานหอพักและศูนยพัฒนาฝกอบรม

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2565

                                                               ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ดานการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง

กอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

สงผลกระทบ

ตอ

วัตถุประสงค

(16)

ระดับความเสี่ยง

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

(17) ผลลัพธที่ได

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ดาน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ระดับ

ความเสี่ยง

3) เพิ่มมาตรการและกระบวน การสําหรับการ

จัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการติดตามการจัดเก็บรายได

ประจําเดือน และติดตามทวงถามใน

กรณีมียอดคางชําระ ทําใหมีการจัดเก็บ

รายไดเปนไปตามเปาหมาย

ผล

4.การเกิดโรคระบาดระหวางบุคคล 

เชน โคโรนาไวรัส ฯลฯ

การควบคุมและจํากัดการระบาดของโรค

 อยางรวดเร็ว

1) จัดทําแผนการควบคุมโรค

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและ

วิธีการเขาพัก คัดกรอง กักตัว

ผล

ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

มีการควบคุมโรคระบาด โดยมีนักศึกษา

ติดเชื้อ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 

12% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

2) เตรียมอุปกรณที่จําเปนในการปองกันโรค

ระบาดและติดตั้งในพื้นที่ที่สาธารณะ
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

มีการเตรียมเจลแอลกอฮอลและ

เครื่องวัดอุณหภูมิไวในสถานที่สาธารณะ

ผล

3)  จํากัดจํานวนคนในหอพักนักศึกษา

แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

การลดจํานวนการเขาพักภายในหองพัก

ลงไมเกิน 3 คนหอง

ผล

4) จัดทํารอบทําความสะอาดและฟูมหองพัก

และพื้นที่สาธารณะหลังมีการใชงาน
แผน

ผลการดําเนินกิจกรรม

ไดมีรอบการทําความสะอาดเพิ่มในจุด

สัมผัสรวม และมีการเขาฆาเชื้อหองพัก 

หลังการเขาพัก

ผล

สูงมาก 3 3 สูง

1 4 สูง

สูงมาก 1 4 สูง

3 5 สูงมาก มหาวิทยาลัย

1 4 สูง

สูงมาก 1 4 สูง

สูงมาก
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