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                                                                                 การระบุเหตุการณ�ความเสี่ยง 
 
 
ที ่ ป�จจัยเสี่ยง รห ัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 

1 
น�อยมาก 

2 
น�อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น�อยมาก 

2 
น�อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

 ก. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� 
 1.1 ด�านการผลิตบัณฑิต            

1) การถูกร�องเรียนจากการใช�สัตว�ทดลองเพื่อการเรียนการสอน SVM1 < 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง > 5 ครั้ง น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
2) การสอบผ�านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ของสัตวแพทยสภาในป�

แรก น�อยกว�าร�อยละ 100 
SVM2 ไม�ผ�าน 

< 5% 
ไม�ผ�าน 
> 10% 

ไม�ผ�าน 
> 15% 

ไม�ผ�าน 
> 20% 

ไม�ผ�าน 
> 25% 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ได�
คะแนนน�อยกว�า 3.01  

SVM3 น�อยกว�า 
1 หลักสูตร 

น�อยกว�า 
2 หลักสูตร 

น�อยกว�า 
3 หลักสูตร 

น�อยกว�า 
4 หลักสูตร 

น�อยกว�า 
5 หลักสูตร 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

4) ความไม�ปลอดภัยของนักศึกษาท่ีออกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกคณะ 

SVM4 < 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง > 5 ครั้ง น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

5) จํานวนการรับเข�าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน�อยกว�าเป�าท่ี
กําหนด (5 คน) 

SVM5 รับเข�าได� 

แค� 4 คน 

รับเข�าได�แค� 

3 คน 

รับเข�าได�แค� 

2 คน 

รับเข�าได�แค� 

1 คน 

ไม�มีรับเข�า น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 1.2 ด�านการวิจัย            

1) จํานวนเงินวิจัยต�ออาจารย�ประจําต่ํากว�าเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด SVM6 > 250,000 200,000-
240,000 

150,000-
190,000 

100,000-
140,000 

< 90,000 น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) สัดส�วนอาจารย�ที่ทํางานวิจัยต่ํากว�าเป�าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด SVM7 > 80% 70-79% 60-69% 50-59% 40-49% น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
 1.3 ด�านการบริการวิชาการ          
1) การถูกร�องเรียนจากผ�ูมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสัตว� SVM8 < 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง > 6 ครั้ง น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) ศูนย�ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว�ยังไม�สามารถให�บริการได�เต็มรูปแบบ SVM9 > 3,000 
ตัวอย�าง 

1,001-3,000 
ตัวอย�าง 

501-1,000 
ตัวอย�าง 

100-500 
ตัวอย�าง 

< 100  
ตัวอย�าง 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ข. ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน  

 2.1 ด�านการบริหาร                            
1) ความไม�พึงพอใจต�อการบริหารจัดการโครงสร�างใหม�ของคณะฯ OVM1 < 85% 80-84% 75-79% 70-74% 65-69% น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ที ่ ป�จจัยเสี่ยง รห ัส ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 

1 
น�อยมาก 

2 
น�อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
น�อยมาก 

2 
น�อย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

 2.2 ด�านการพัสดุ                                                     
1) การใช�จ�ายงบประมาณไม�เป�นไปตามแผน OVM2 < 1% 2% 3% 4% > 5% น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) มีป�ญหาด�านประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ�าง (ล�าช�าและนําของมาใช�
ก�อนได�รับอนุมัต ิ) 

OVM3 < 1% 2% 3% 4% > 5% น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 2.3 ด�านการพัฒนาบุคลากร                                         
1) อาจารย�ที่ มีตํ าแหน�งทางวิชาการต่ํ ากว�าเป�าหมายที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
OVM4 > 80% 75-79% 70-74% 65-69% < 64 น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) จํานวนอาจารย�ปริญญาเอกต่ํากว�าเป�าหมายที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด OVM5 > 80% 75-79% 70-74% 65-69% < 64 น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 2.4 ด�านความปลอดภัย            

1) ระบบจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของคณะฯ ยังไม�ได�
ดําเนินการอย�างรอบด�าน 

OVM6 ไม�เสียหาย เสียหาย
เล็กน�อย 

เสียหาย
ปานกลาง 

เสียหายมาก เสียหาย
รุนแรง 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

2) ความไม�ปลอดภัยในห�องปฏิบัติการและการกําจัดสารเคมีที่มีความเป�น
พิษสูง 

OVM7 น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3) ความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของบุคลากรและนักศึกษาขณะ
อยู�ในพื้นที่คณะ 

OVM8 เกิดเหตุ 
< 1 ครั้ง 

เกิดเหต ุ
2 ครั้ง 

เกิดเหต ุ
3 ครั้ง 

เกิดเหต ุ
4 ครั้ง 

เกิดเหต ุ
5 ครั้ง 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 2.5  ด�านสาธารณูปโภค             

1) ระบบไฟฟ�าของโรงพยาบาลสัตว� ไม�มีเครื่องป��นไฟสํารอง ทําให�มี
ป�ญหาในการให�บริการ 

OVM9 ไฟดับ 1 

ครั้ง/3 เดือน 

ไฟดับ 2  

ครั้ง/3 เดือน 

ไฟดับ 3  

ครั้ง/3 เดือน 

ไฟดับ 4  

ครั้ง/3 เดือน 

ไฟดับ > 5 

ครั้ง/3 เดือน 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ค. ความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาล 
1) การถูกร�องเรียน/ฟ�องร�องจากผลการปฏิบัติงานของผ�ูบริหาร GVM1 < 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง > 5 ครั้ง น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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การวิเคราะห�หรือประเมินความเสี่ยง ป�งบประมาณ 2560 
(เรียงตามลําดับความเสี่ยง)              RM1 

 
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค� ป�จจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง

ที่คาดหวัง 
รหัส 

1.   ด�านกลยุทธ�  
1.1 กลยุทธ�ด�านการผลิตบัณฑิต 
    ▪ เพื่อให�บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค�และตรงความ
ต�องการของประเทศ 
  
  

           

1.1.1 การถูกร�องเรียนจากการใช�สัตว�ทดลองเพื่อการ
เรียนการสอน 

5 5 25 15 (3X5) SVM1 

1.1.2 การสอบผ�านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�
ของสัตวแพทยสภาในป�แรก น�อยกว�าร�อยละ 100 

5 5 25 15 (3X5) SVM2 

1.1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร มีหลักสูตรที่ได�คะแนนน�อยกว�า 3.01  

5 5 25 5 (1X5) SVM3 

1.1.4 ความไม�ปลอดภัยของนักศึกษาที่ออกกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกคณะ 

5 5 25 15 (3X5) SVM4 

1.1.5 จํานวนการรับเข�าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
น�อยกว�าเป�าที่กําหนด (5 คน) 

3 5 15 10 (2X5) SVM5 

1.2 กลยุทธ�ด�านการวิจัย      
SVM6     ▪ เพื่อเป�นแหล�งสร�างและพัฒนาองค�ความรู�ที่ตอบสนอง

ต�อการเพิ่มศักยภาพการแข�งขันของประเทศ 
1.2.1 จํานวนเงินวิจัยต�ออาจารย�ประจําต่ํากว�าเกณฑ�ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 5 25 20 (4x5) 

 1.2.2 สัดส�วนอาจารย�ที่ทํางานวิจัยตํ่ากว�าเป�าหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 3 15 20 (4x5) SVM7 

1.3 ด�านการบริการวิชาการ      
SVM8     ▪ เพื่อให�คณะสัตวแพทยศาสตร�มหาวิทยาลัยขอนแก�น

เป�นศูนย�กลางการบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศ 

1.3.1 การถูกร�องเรียนจากผู�มารับบริการทีโ่รงพยาบาล
สัตว� 

5 4 20 12 (3X4) 

1.3.2 ศูนย�ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว�ยังไม�สามารถ
ให�บริการได�เต็มรูปแบบ 

4 4 16 12 (3X4) SVM9 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค� ป�จจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่คาดหวัง 

รหัส 

2. ด�านการปฏิบัติงาน 

2.1 ด�านการบริหาร 
       ▪ เพื่อให�การบริหารจัดการองค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความไม�พึงพอใจต�อการบริหารจัดการโครงสร�าง
ใหม�ของคณะฯ 

5 5 25 12 (3x4) OVM1 

2.2 ด�านการพัสดุ 
     ▪ เพื่อให�การจัดซื้อ จัดหา จัดจ�างถูกต�องตามระเบียบ
พัสดุ และเกิดประโยชน�สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

2.2.1  การใช�จ�ายงบประมาณไม�เป�นไปตามแผน 5 3 15 9 (3x3) OVM2 
2.2.2 มีป�ญหาด�านประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
(ล�าช�าและนําของมาใช�ก�อนได�รับอนุมัติ) 

4 3 12 9 (3x3) OVM3 

2.3 ด�านการพัฒนาบุคลากร  
     ▪ เพื่อให�ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย�มีผลสัมฤทธ์ิ
ที่ดีต�อมหาวิทยาลัย 

2.3.1 อาจารย�ที่มีตําแหน�งทางวิชาการตํ่ากว�าเป�าหมาย
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 4 20 16 (4x4) OVM4 

2.3.2 จํานวนอาจารย�ปริญญาเอกต่ํากว�าเป�าหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 4 20 20 (5x4) OVM5 

2.4  ด�านความปลอดภัย 
     ▪ เพื่อการส�งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร                 

2.4.1 ระบบจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร ของคณะฯ ยังไม�ได�ดําเนินการอย�างรอบด�าน 

5 5 25 15 (3x5) OVM6 

2.4.2 ความไม�ปลอดภัยในห�องปฏิบัติการและการกําจัด
สารเคมีที่มีความเป�นพิษสูง 

5 5 25 12 (3x4) OVM7 

 2.4.3 ความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
บุคลากรและนักศึกษาขณะอย�ูในพื้นที่คณะ 

5 5 25 12 (3x4) OVM8 

2.5 ด�านสาธารณูปโภค 
     ▪ เพื่อระบบสาธารณูปโภคมีความพร�อมในการ
ตอบสนองการให�บริการ 

 
2.5.1 ระบบไฟฟ�าของโรงพยาบาลสัตว� ไม�มีเคร่ืองป��นไฟ
สํารอง ทําให�มีป�ญหาในการให�บริการ  

 
4 

 
4 

 
16 

 
4 (1X4) 

 
OVM9 

3. ด�านธรรมาภิบาล 

     ▪ เพื่อให�การบริหารงานเป�นไปตามหลัก 10 ประการ
ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1.1 การถูกร�องเรียน/ฟ�องร�องจากผลการปฏิบัติงาน
ของผู�บริหาร 

4 5 20 12 (3x4) GVM1 
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 ตารางการประเมินความเสี่ยงป�งบประมาณ 2560 
 

 

  5 

   SVM 5 GVM 1 SVM 1, 2. 3, 4, 6 
OVM 1, 6, 7, 8 

 

  

  4 

   SVM 9 SVM 8 
OVM 4, 5, 9  

   

  

3 

   OVM 3 SVM 7 
OVM 2 

 

  

2 

       

 

  1 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค� ป�จจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู�รับผิดชอบ/หลัก/ร�วม
/ฝ�ายเลขา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1.   ด�านกลยุทธ� 
1.1  กลยุทธ�ด�านการผลิตบัณฑิต 

เพื่อให�บัณฑิตมีคุณลักษณะพึง
ประสงค�และตรงความต�องการของ
ประเทศ 

1.1.1 การถูกร�องเรียนจากการใช�สัตว�ทดลองเพื่อ
การเรียนการสอน 

1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช�
สัตว�ทดลอง 
1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐานที่เกี่ยวข�อง
ให�ดีข้ึน 
1.1.1.3 จัดทําแผนการใช�สัตว�ทดลองของคณะฯ 

รองคณบดีฝ�าย
วิชาการ 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

1.1.2 การสอบผ�านใบประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย�ของสัตวแพทยสภาในป�แรก น�อยกว�าร�อยละ 
100 

1.1.2.1 การจัดตั้งกลุ�มวิชาการของนักศึกษา 
1.1.2.2 ประชาสัมพันธ�/แจ�งรายละเอียด
เกณฑ�การสอบประกอบวิชาชีพให�อาจารย�เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
1.1.2.3 โครงการสัตวแพทยสภาสัญจร ทํา
ความเข�าใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให�
นักศึกษาและอาจารย�  
1.1.2.4 โครงการเพิ่มพูนความรู�ให�นักศึกษา
เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ 

รองคณบดีฝ�าย
วิชาการ 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

1.1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร มีหลักสูตรที่ได�คะแนนน�อยกว�า 3.01 

1.1.3.1 จัดอบรมทําความเข�าใจในเกณฑ�การ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ให�แก�อาจารย�ประจําหลักสูตรและเจ�าหน�าที่ที่
เกี่ยวข�อง 
1.1.3.2 ติดตามความก�าวหน�าของการจัดเก็บ
ข�อมูลทุกๆ 3 เดือน 

- รองคณบดีฝ�าย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝ�าย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

1.1.4 ความไม�ปลอดภัยของนักศึกษาที่ออก 1.1.4.1 ไม�อนุญาตให�นักศึกษาออกไปจัด รองคณบดีฝ�าย ตลอดป�งบประมาณ 
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ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกคณะ 

กิจกรรมภายนอกคณะโดยไม�มีอาจารย�ออกไป
ดูแล 
1.1.4.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับข่ี
อย�างปลอดภัยให�กับพนักงานขับรถยนต� 

บริหารและรอง
คณบดีฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

2560 

1.1.5 จํานวนการรับเข�าของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาน�อยกว�าเป�าที่กําหนด (5 คน) 

1.1.5.1 ประชาสัมพันธ�หลักสูตรและหาแหล�ง
ทุนให�มากขึ้น  
1.1.5.2 คณะได�ออกประกาศคณะฯ ในการให�
ทุนการศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก/ออก
ประกาศหลักเกณฑ�ให�ทุนสนับสนุนจาก
กองทุนผลิตบัณฑิต 
1.1.5.3 หาคู�ความร�วมมือด�านบุคลากรทั้งใน
ประเทศและต�างประเทศ เช�น กรมปศุสัตว� 
และความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต�างประเทศ 

รองคณบดีฝ�าย
วิชาการ 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

1.2 กลยุทธ�ด�านการวิจัย 

 เพื่อเป�นแหล�งสร�างและพัฒนาองค�
ความรู�ที่ตอบสนองต�อการเพิ่ม
ศักยภาพการแข�งขันของประเทศ 

1.2.1 จํานวนเงินวิจัยต�ออาจารย�ประจําต่ํากว�า
เกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2.1.1 หาแหล�งทุนวิจัยเพ่ิม 
1.2.1.2 หาความร�วมมือ MOU ทางด�านการ
วิจัยกับสถาบันชั้นนําภายในประเทศ 1 แห�ง
และต�างประเทศ 1 แห�ง 
1.2.1.3 สร�างสัมพันธ�กับ CLMV ประเทศ เพื่อ
เพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิต 
1.2.1.4 ให�ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ�ายวิจัยฯ ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

1.2.2 สัดส�วนอาจารย�ที่ทํางานวิจัยยังต่ํากว�า
เป�าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2.2.1 ส�งเสริมสนับสนุนอาจารย�นําเสนอ
ผลงานในต�างประเทศ 
1.2.2.2 หาแหล�งเพิ่มพูนทักษะด�านการวิจัย 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค� ป�จจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู�รับผิดชอบ/หลัก/ร�วม
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ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1.3 ด�านการบริการวิชาการ 

เพื่อให�คณะสัตวแพทยศาสตร� มข. 
เป�นศูนย�กลางการบริการวิชาการท่ี
สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน
และประเทศ 

1.3.1 การถูกร�องเรียนจากผู�มารับบริการที่
โรงพยาบาลสัตว� 

1.3.1.1 ให�มีขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน 
1.3.1.2 แต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข�อ
ร�องเรียน  

รองคณบดีฝ�าย
โรงพยาบาลสัตว� 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

1.3.2 ศูนย�ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว�ยังไม�
สามารถให�บริการได�เต็มรูปแบบ 

1.3.2.1 กําหนดและหาแนวทางในการพัฒนา
ห�องปฏิบัติการรองรับมาตรฐาน ISO17025 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

2. ด�านการปฏิบัติงาน 

2.1 ด�านการบริหาร 

เพื่อให�การบริหารจัดการองค�กร
อย�างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความไม�พึงพอใจต�อการบริหารจัดการ
โครงสร�างใหม�ของคณะฯ 

2.1.1.1 แต�งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
โครงสร�างการบริหาร 
2.1.1.2 ประชาพิจารณ�โครงสร�างใหม�ของคณะ 
2.1.1.3 รับฟ�งความคิดเห็นของบุคลากรและ
นํามาทบทวนปรับปรุง 

รองคณบดีฝ�าย
บริหาร 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

2.2 ด�านการพัสดุ 
เพื่อให�การจัดซื้อ จัดหา จัดจ�าง
ถูกต�องตามระเบียบพัสดุ และเกิด
ประโยชน�สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

2.2.1  การใช�จ�ายงบประมาณไม�เป�นไปตามแผน 2.2.1.1 มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ�าง
พัสดุให�เป�นระบบ 
2.2.1.2 พัสดุวางแผนจะสํารวจความต�องการ
แจ�งความจํานงในการจัดซื้อวัสดุล�วงหน�า ทั้ง
วัสดุสํานักงาน วัสดุวิทยาศาสตร� ความต�องการ
ผลิตเอกสารเพ่ือการเรียนการสอน 
2.2.1.3 มีการรวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจ�าง
ในป�งบประมาณ 2559 เพื่อวางแผนการใช�
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ�าย
บริหาร 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 
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ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

2.2.2 มีป�ญหาด�านประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัด
จ�าง (ล�าช�าและนําของมาใช�ก�อนได�รับอนุมัติ) 

2.2.2.1 มีการประชุมติดตามอย�างต�อเนื่อง 
2.2.2.2 กําหนดมาตรการในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
จะต�องแนบใบเสนอราคาประกอบทุกคร้ัง และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอย�างต�อเนื่อง 
2.2.2.3 มีคําสั่งแต�งตั้งผู�ควบคุมการใช�บัตรเติม
น้ํามันรถราชการ มข. และรายงานผลต�อท่ี
ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน  
2.2.2.4 แจ�งผู�ยืมเง ินให�ไปชําระภาษีทุกคร้ัง 

2.3 ด�านการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให�ระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย�มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีต�อ
มหาวิทยาลัย 

2.3.1 อาจารย�ที่มีตําแหน�งทางวิชาการตํ่ากว�า
เป�าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3.1.1  มีมาตรการส�งเสริมการขอตําแหน�งทาง
วิชาการ 
2.3.1.2 มีกองทุนส�งเสริมผลิตตํารา (ตาม
ประกาศกองทุนส�งเสริมพัฒนาบัณฑิต) 
2.3.1.3 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ�การสนับสนุน
เงิน (ตามประกาศกองทุนส�งเสริมพัฒนาบัณฑิต) 
2.3.1.4 การให�รางวัลของผู�ได�รับตําแหน�งทาง
วิชาการสายผ�ูสอน 

รองคณบดีฝ�าย
บริหาร 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

2.3.2 จํานวนอาจารย�ปริญญาเอกต่ํากว�าเป�าหมาย
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3.2.1 มีมาตรการส�งเสริมการศึกษาต�อใน
ระดับปริญญาเอกของอาจารย� เช�น 
- ให�ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก�
อาจารย�ในคณะ  

2.4  ด�านความปลอดภัย                              

เพื่อการส�งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากร 

2.4.1 ระบบจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร ของคณะฯ ยังไม�ได�ดําเนินการอย�างรอบ
ด�าน 

2.4.1.1 กําหนดมาตรการและแผนป�องกันและ
ระบบการป�องกันอัคคีภัย  โดยกําหนดให�มี
แผนปฏิบัติการและการรายงานผลอย�าง
ต�อเนื่องโดยหน�วยอาคารสถานที่ฯ 

รองคณบดีฝ�าย
บริหาร 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 
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ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

2.4.1.2 มีคณะกรรมการป�องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
2.4.1.3 จัดทําแผนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของการใช�ไฟฟ�าฯ รวมทั้งมีรายการ
ตรวจสอบและข�อเสนอแนะความเสี่ยงในการ
เกิดอัคคีภัยและแนวทางการป�องกันโดยหน�วย
กองอาคารและงานไฟฟ�า มข.  
2.4.1.4 มีระบบการดับเพลิง เช�นถังดับเพลิง
ในอาคาร และมีการตรวจสอบความพร�อมของ
อุปกรณ�อย�างต�อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ป�องกันอัคคีภัยฯ ร�วมกับหน�วยอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ 

2.4.2 ความไม�ปลอดภัยในห�องปฏิบัติการและการ
กําจัดสารเคมีที่มีความเป�นพิษสูง 

2.4.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในห�องปฏิบัติการและกําจัดสารเคมี  
2.4.2.2 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
ห�องปฏิบัติการและการกําจัดสารเคมีที่มีความ
เป�นพิษสูงอย�างเหมาะสม 
2.4.2.3 สร�างโรงเก็บถังสารเคมีที่เป�นพิษเพื่อ
คัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพื่อ
รอกําจัดตามหลักวิชาการต�อไป 

2.4.3 ความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
บุคลากรและนักศึกษาขณะอย�ูในพื้นที่คณะ 

2.4.3.1 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของบุคลากรและนักศึกษา 
2.4.3.2 มีเจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัยจาก
ส�วนกลางเข�ามาตรวจความเรียบร�อยเป�น
ระยะ 

รองคณบดีฝ�าย
บริหารและรอง
คณบดีฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 
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2.4.3.3 มีการทําลานจอดควบคุมการเข�า-ออก
ด�วยระบบคีย�การ�ด 
2.4.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจ
ซ�อมบํารุงยานยนต�/ลิฟต�ทุกเดือน 
2.4.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินให�กับนักศึกษา
ในกิจกรรมผ�ูบริหารพบนักศึกษา 

2.5 ด�านสาธารณูปโภค 
เพื่อระบบสาธารณูปโภคมีความ
พร�อมในการตอบสนองการ
ให�บริการ  

2.5.1 ระบบไฟฟ�าของโรงพยาบาลสัตว� ไม�มีเคร่ือง
ป��นไฟสํารอง ทําให�มีป�ญหาในการให�บริการ 

2.5.1.1 จัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟ�าให�ทันไตรมาส
ที่ 2 ของป�งบประมาณ 2560 ซึ่งได�รับการ
จัดสรรงบประมาณแล�ว  

รองคณบดีฝ�าย
โรงพยาบาลสัตว� 

พฤศจิกายน 2559-
เมษายน 2560 

3. ด�านธรรมาภิบาล 
เพื่อให�การบริหารงานเป�นไปตาม
หลัก 10 ประการของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1.1 การถูกร�องเรียน/ฟ�องร�องจากผลการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหาร 

3.1.1.1 แต�งตั้งกรรมการปรับปรุงเกณฑ�การ
ประเมินเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3.1.1.2 มีการจัดทําเกณฑ�การประเมินเพื่อ
เลื่อนข้ันเงินเดือนโดยการมีส�วนร�วมของ
บุคลากร 
3.1.1.3 มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

รองคณบดีฝ�าย
บริหาร 

ตลอดป�งบประมาณ 
2560 

 
 


