
 
 

 R-ERM.F2 

แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร 

วิทยาเขต 

(1) 

ความเสี่ยงท่ียัง 

เหลืออยู 

(2) 

ปจจัยความเสี่ยง 

 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 

 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ

ดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

(7) 

ผลสัมฤทธิ ์

 

(8) 

ยุทธศาสตรท่ี  3 

สนับสนุนนโยบายเพ่ือ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ฯ (Smart Support) 

 

 

1) การบริหาร

ทรัพยสินของวิทยา

เขตยังไมคุมคา 

1.1 นโยบายการ

บริหารทรัพยสินของ

วิทยาเขต 

1.2  ขาดแผนการหา

รายไดการบริหาร

ทรัพยสินของวิทยาเขต 

1)ศึกษาแนวทางการวิเคราะห

จุดคุมทุนของการใชทรัพยสิน 

2)จัดทําแผนการบริหาร

ทรัพยสินของวิทยาเขต 

30 กันยายน 2562 

สวนงาน /

สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน (กอง

บริหารท่ัวไป) 

   

2) ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ดานการจราจร 

2.1 การเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับข่ี

ยานพาหนะท่ีไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจร

และขาดความชํานาญ

ในการขับข่ี 

1)รณรงคการขับข่ี 

 

 

 

 

2)อบรมโครงการสงเสริม

รณรงควินัยจราจรการใชรถใช

ถนน 

3)กวดขัน จับปรับ ตัดคะแนน 

 

4)การปรับปรุงพ้ืนผิว สี

เสนทางการจราจร 

 

30 กันยายน 2562 

สวนงาน /

สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน (กอง

บริการกลาง)/กอง

บริหารวิชาการและ

นิสิต 

 

ดําเนินการแลว 

 

 

 

 

ดําเนินการแลว 

 

 

ดําเนินการแลว 

 

ดําเนินการแลว 

 

 

1.ปดปาย

ประชาสัมพันธบริเวณ

ประตูเขา-ออกและ

ตะแกรงภายในวิทยา

เขต 

2.อบรมขับข่ีเมื่อ ก.ย.

61 และ พ.ย. 61 

 

3.กวดขันวินัยจราจร 

6 ครั้ง 

4.1 แบงชองจอดรถ 

จยย.หนาอาคาร ศร 
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2) ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ดานการจราจร 

2.1 การเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับข่ี

ยานพาหนะท่ีไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจร

และขาดความชํานาญ

ในการขับข่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) จัดหาอุปกรณการตรวจจับ

ความเร็วท่ีมีมาตรฐาน 

 

 

 

30 กันยายน 2562 

สวนงาน /

สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน (กอง

บริการกลาง)/กอง

บริหารวิชาการและ

นิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยังไมดําเนินการ 

4.2 ปรับปรุงเกาะ

กลางถนนสาย 8 หนา

อาคารศูนย มก. 

4.3 ตีเสนทางมาลาย 

ศร.3 

4.4 ทาสีขอบฟุตบาท

และชองจอด จยย โรง

อาหารหลัง 2 
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(8) 

 3) ระบบกระแสไฟฟา

ภายในวิทยาเขตไม

เสถียร 

3.1 ปริมาณการใช

กระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึน 

3.2 สายไฟฟาเปนสาย

เปลือยและอุปกรณมี

ขนาดไมเหมาะสมและ

อายุการใชงานเกินกวา 

20 ป 

3.3 ตนไมอยูใกลแนว

สายไฟฟา 

3.4 การจัดลําดับการ

ตัดตอนและจุด

ตอเช่ือมไฟฟามีจํานวน

ไมเหมาะสม 

3.5 การลัดวงจรของ

ระบบไฟฟาท่ีเกิดจาก

มนุษยและสัตว

ประเภทตางๆ 

1)เพ่ิมกระแสไฟฟา 

2) เรงรัดการใชโซลาเซลเปน

พลังงานทดแทน  

 

3) ตัดแตงตนไม 

 

 

4)ซอมและเพ่ิมจุดเช่ือมตอ

ไฟฟา 

 

30 กันยายน 2562 

สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน  

(กองบริการกลาง) 

- 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
 
ดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 

1.- 

2.บริษัทเขาดําเนินการ 

สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือ 

ประมาณราคา 

3.ดําเนินการในชวง 

เดือน ต.ค.- พ.ย. 62 

และ 23 มี.ค. 2562 

4.ซอมบํารุงจุด 

เช่ือมตอบริเวณอาคาร 

ศูนย มก  

คณะสัตวแพทย 

คณะศึกษาศาสตร   

ศร.1,2,3   

อาคารชูชาติกําภู  

กองบริหารงานวิจัย 

 คณะเกษตร(บางสวน) 
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(8) 

 3) ระบบกระแสไฟฟา
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3.1 ปริมาณการใช
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3.5 การลัดวงจรของ

ระบบไฟฟาท่ีเกิดจาก

มนุษยและสัตว

ประเภทตางๆ 

5)อุปกรณท่ีไมเหมาะสมและท่ี

มีอายุการใชงานนานใหเปนไป

ตามมาตรฐาน 

6) ติดอุปกรณปองกันสัตวท่ีทํา

ใหเกิดการลัดวงจรของสัตวตาง 

ๆ 

 

30 กันยายน 2562 

สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน  

(กองบริการกลาง) 

- 
 
 
- 
 
 
 

  

 


