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แผนการบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ปจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม 
/ฝายเลขา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1.   ดานกลยุทธ 
1.1  กลยุทธดานการผลิตบัณฑิต 

เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึง
ประสงคและตรงความตองการของ
ประเทศ 

1.1.1 การถูกรองเรียนจากการใชสัตวทดลองเพ่ือ
การเรยีนการสอน 

1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช
สัตวทดลอง 
1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ
ใหดีข้ึน 
1.1.1.3 จัดทําแผนการใชสัตวทดลองของคณะฯ 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

1.1.2 การสอบผานใบประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยของสัตวแพทยสภาในปแรก นอยกวารอยละ 
100 

1.1.2.1 การจัดต้ังกลุมวิชาการของนักศึกษา 
1.1.2.2 ประชาสัมพันธ/แจงรายละเอียด
เกณฑการสอบประกอบวิชาชีพใหอาจารยเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
1.1.2.3 โครงการสัตวแพทยสภาสัญจร ทํา
ความเขาใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให
นักศึกษาและอาจารย  
1.1.2.4 โครงการเพ่ิมพูนความรูใหนักศึกษา
เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

1.1.3 ผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสตูร มีหลักสตูรท่ีไดคะแนนนอยกวา 3.01 

1.1.3.1 จัดอบรมทําความเขาใจในเกณฑการ
ตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร
ใหแกอาจารยประจําหลักสูตรและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
1.1.3.2 ติดตามความกาวหนาของการจัดเก็บ
ขอมูลทุกๆ 3 เดือน 
 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ปจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม 
/ฝายเลขา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1.1.4 ความไมปลอดภัยของนักศึกษาท่ีออก
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรนอกคณะ 

1.1.4.1 ไมอนุญาตใหนักศึกษาออกไปจัด
กิจกรรมภายนอกคณะโดยไมมีอาจารยออกไป
ดูแล 
1.1.4.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่
อยางปลอดภัยใหกับพนักงานขับรถยนต 

รองคณบดฝีาย
บริหารและรอง
คณบดฝีายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

1.1.5 จํานวนการรับเขาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรตี่ํากวาเปาท่ีกําหนด 

1.1.5.1 วิธกีารรับเขาศึกษา รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

1.1.6 จํานวนการรับเขาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษานอยกวาเปาท่ีกําหนด (5 คน/
หลักสตูร) 

1.1.6.1 ประชาสัมพันธหลักสูตรและหาแหลง
ทุนใหมากขึ้น  
1.1.6.2 คณะไดออกประกาศคณะฯ ในการให
ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก/ออก
ประกาศหลักเกณฑใหทุนสนับสนุนจาก
กองทุนผลิตบณัฑิต 
1.1.6.3 หาคูความรวมมือดานบุคลากรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ เชน กรมปศุสัตว และ
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

1.2 กลยุทธดานการวิจัย 

 เพ่ือเปนแหลงสรางและพัฒนาองค
ความรูท่ีตอบสนองตอการเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

1.2.1 จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจําต่าํกวา
เกณฑท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

1.2.1.1 หาแหลงทุนวิจัยเพ่ิม 
1.2.1.2 หาความรวมมือ MOU ทางดานการ
วิจัยกับสถาบันชั้นนําภายในประเทศ 1 แหง
และตางประเทศ 1 แหง 
1.2.1.3 สรางสัมพันธกบั CLMV ประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมนักศกึษาระดับบัณฑิต 
1.2.1.4 ใหทนุการศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 

รองคณบดฝีายวิจัยฯ ตลอดปงบประมาณ 
2562 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ปจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม 
/ฝายเลขา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1.2.2 สัดสวนอาจารยท่ีทํางานวิจัยยังต่ํากวา
เปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2.2.1 สงเสริมสนับสนุนอาจารยนําเสนอ
ผลงานในตางประเทศ 
1.2.2.2 หาแหลงเพ่ิมพูนทักษะดานการวิจัย 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ปจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม 
/ฝายเลขา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1.3 ดานการบริการวิชาการ 

เพ่ือใหคณะสัตวแพทยศาสตร มข. 
เปนศูนยกลางการบริการวิชาการท่ี
สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน
และประเทศ 

1.3.1 การถูกรองเรยีนจากผูมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลสัตว 

1.3.1.1 ใหมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีชัดเจน 
1.3.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียน  

รองคณบดฝีาย
โรงพยาบาลสัตว 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

2. ดานการปฏิบัติงาน 

2.1 ดานการพัสดุ 
เพ่ือใหการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง
ถูกตองตามระเบียบพัสดุ และเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

2.1.1  การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 2.2.1.1 มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง
พัสดุใหเปนระบบ 
2.2.1.2 พัสดุวางแผนจะสํารวจความตองการ
แจงความจํานงในการจัดซื้อวัสดลุวงหนา ท้ัง
วัสดุสาํนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร ความตองการ
ผลิตเอกสารเพ่ือการเรียนการสอน 
2.2.1.3 มีการรวบรวมรายงานการจัดซื้อจดัจาง
ในปงบประมาณ 2559 เพ่ือวางแผนการใช
งบประมาณ 

รองคณบดฝีาย
บริหาร 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

2.1.2 มีปญหาดานประสิทธิภาพในการจัดซื้อจดั
จาง (ลาชาและนําของมาใชกอนไดรับอนุมัติ) 

2.2.2.1 มีการประชุมตดิตามอยางตอเน่ือง 
2.2.2.2 กําหนดมาตรการในการจดัซื้อจัดจาง 
จะตองแนบใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอยางตอเน่ือง 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค ปจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม 
/ฝายเลขา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

2.2.2.3 มีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุมการใชบัตรเตมิ
นํ้ามันรถราชการ มข. และรายงานผลตอท่ี
ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดอืน  
2.2.2.4 แจงผูยืมเงินใหไปชําระภาษีทุกครั้ง 

2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือใหระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีตอ
มหาวิทยาลยั 

2.2.1 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวา
เปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3.1.1  มีมาตรการสงเสริมการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
2.3.1.2 มีกองทุนสงเสริมผลิตตํารา (ตาม
ประกาศกองทุนสงเสริมพัฒนาบัณฑิต) 
2.3.1.3 มีการปรับปรุงหลักเกณฑการสนับสนุน
เงิน (ตามประกาศกองทุนสงเสรมิพัฒนาบัณฑิต) 
2.3.1.4 การใหรางวัลของผูไดรับตาํแหนงทาง
วิชาการสายผูสอน 

รองคณบดฝีาย
บริหาร 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

2.3  ดานความปลอดภัย                              

เพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากร 

2.3.1 ระบบจดัการดานการปองกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร ของคณะฯ ยังไมไดดําเนินการอยางรอบ
ดาน 

2.4.1.1 กําหนดมาตรการและแผนปองกันและ
ระบบการปองกันอัคคีภัย  โดยกําหนดใหมี
แผนปฏิบัติการและการรายงานผลอยาง
ตอเนื่องโดยหนวยอาคารสถานทีฯ่ 
2.4.1.2 มีคณะกรรมการปองกนัอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.4.1.3 จัดทําแผนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาฯ รวมทั้งมีรายการ
ตรวจสอบและขอเสนอแนะความเส่ียงในการ
เกิดอัคคีภัยและแนวทางการปองกันโดยหนวย
กองอาคารและงานไฟฟา มข.  

รองคณบดฝีาย
บริหาร 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 
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ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

2.4.1.4 มีระบบการดับเพลิง เชนถังดับเพลิง
ในอาคาร และมีการตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ปองกนัอัคคีภัยฯ รวมกับหนวยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 

2.3.2 ความไมปลอดภัยในหองปฏบัิติการและการ
กําจัดสารเคมีท่ีมีความเปนพิษสูง 

2.4.2.1 มีคณะกรรมการบรหิารจัดการความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและกาํจัดสารเคมี  
2.4.2.2 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการและการกําจัดสารเคมีที่มีความ
เปนพิษสูงอยางเหมาะสม 
2.4.2.3 สรางโรงเกบ็ถังสารเคมีทีเ่ปนพิษเพ่ือ
คัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพ่ือ
รอกําจัดตามหลักวิชาการตอไป 

2.3.3 ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากรและนักศึกษาขณะอยูในพ้ืนท่ีคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3.1 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา 
2.4.3.2 มีเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยจาก
สวนกลางเขามาตรวจความเรียบรอยเปน
ระยะ 
2.4.3.3 มีการทําลานจอดควบคมุการเขา-ออก
ดวยระบบคียการด 
2.4.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจ
ซอมบํารุงยานยนต/ลิฟตทุกเดือน 
2.4.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนักศึกษา
ในกิจกรรมผูบริหารพบนกัศกึษา 

รองคณบดฝีาย
บริหารและรอง
คณบดฝีายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 
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 2.4.1 หนวยงานขางเคียงไดรับผลกระทบจากของ

เสียในคณะ 
2.4.1.1 กําหนดมาตรการและแผนการกําจัด
ขยะ สารเคมีและของเสีย ใหถูกสุขลักษณะ 

รองคณบดฝีาย
บริหาร 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

3. ดานธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตาม
หลัก 10 ประการของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1.1 การถูกรองเรยีน/ฟองรองจากผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

3.1.1.1 แตงต้ังกรรมการปรับปรงุเกณฑการ
ประเมินเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.1.1.2 มีการจัดทําเกณฑการประเมินเพ่ือ
เล่ือนขั้นเงนิเดือนโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากร 
3.1.1.3 มีคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากร  

รองคณบดฝีาย
บริหาร 

ตลอดปงบประมาณ 
2562 

 
 


