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ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค
ปจจัยเสี่ยง รายงานผลการดําเนินการ

โอกาส

คงเหลือ
ผลกระทบคงเหลือ ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ปญหาอุปสรรค

1. ความเสี่ยงดานกล

1.1 กลยุทธดานการ

ผลิตบัณฑิต

▪ เพื่อใหบัณฑิตมี

คุณลักษณะพึงประสงค

และตรงความตองการ

ของประเทศ

1.1.1 การถูก

รองเรียนจากการใช

สัตวทดลองเพื่อการ

เรียนการสอน

1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช

สัตวทดลอง

1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ

ใหดีขึ้น

1.1.1.3 จัดทําแผนการใชสัตวทดลองของคณะฯ

(มีกรรมการ คกส. มีรายงานทุกเดือนและสรุป

ความตองการใชงานจริง)

5 5 25

1.1.2 การสอบผาน

ใบประกอบวิชาชีพ

การสัตวแพทยของ

สัตวแพทยสภาในป

แรก นอยกวารอย

ละ 90 (84 คน ไม

ผาน 5 คน = ผาน 

94.05%)

1.1.2.1 การจัดตั้งกลุมวิชาการของนักศึกษา

1.1.2.2 ประชาสัมพันธ/แจงรายละเอียดเกณฑ

การสอบใบประกอบวิชาชีพใหอาจารยเพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอน

1.1.2.3 โครงการสัตวแพทยสภาสัญจร ทําความ

เขาใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให

นักศึกษาและอาจารย 

1.1.2.4 โครงการเพิ่มพูนความรูใหนักศึกษา

เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ

0(5) 0(5) 0

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
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1.1.3 ความไม

ปลอดภัยของ

นักศึกษาที่ออก

กิจกรรมการเรียน

การสอนและ

กิจกรรมเสริม

ั

1.1.3.1 ไมอนุญาตใหนักศึกษาออกไปจัด

กิจกรรมภายนอกคณะโดยไมมีอาจารยออกไป

ดูแล

1.1.3.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่

อยางปลอดภัยใหกับพนักงานขับรถยนต

5 5 25

1.1.4 จํานวนการ

รับเขาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

นอยกวาเปาที่

กําหนด (15 คน)

1.1.4.1 ประชาสัมพันธหลักสูตรและหาแหลง

ทุนใหมากขึ้น 

1.1.4.2 คณะไดออกประกาศคณะฯ ในการให

ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก/ออก

ประกาศหลักเกณฑใหทุนสนับสนุนจากกองทุน

ผลิตบัณฑิต

1.1.4.3 หาคูความรวมมือดานบุคลากรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เชน กรมปศุสัตว 

และความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

5 3 15

1.1.5 ปญหาดาน

สุขภาพของนักศึกษา

1.1.5.1 สํารวจจํานวนนักศึกษาที่มีปญหาดาน

สุขภาพ

1.1.5.2 จําแนกประเภทนักศึกษาที่มีปญหา

ดานสุขภาพ

1.1.5.3 แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ/จัด

กิจกรรม/หาแนวทางแกไขปญหา

1.1.5.4 ดําเนินกิจกรรม/ประชุมหารือ/แกไข

ปญหา

5 4 20
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1.1.6 ความเสี่ยง

ดานการเรียนการ

สอนปฏิบัติการทาง

คลินิกที่เกี่ยวของ

กับการใชสัตว

1.1.6.1 สํารวจและจําแนกความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การใชสัตวที่จะเกิดในการเรียนการสอน

1.1.6.2 แตงตั้งคณะกรรมการรับมือปญหา/หา

แนวทางแกไข

1.1.6.3 กําหนดมาตรการ/แนวทางแกไขปญหา

5 5 25

1.2 กลยุทธดานการวิจัย

▪ เพื่อเปนแหลงสราง

และพัฒนาองคความรูที่

ตอบสนองตอการเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันของ

ประเทศ

1.2.1 จํานวนเงินวิจัยตอ

อาจารยประจําต่ํากวา

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เกณฑ (หนวยเปนบาท)

1 = > 50,000, 2 = 

100,000,

3 = 150,000, 4 = 

200,000 และ 5 = 250,000

1.2.1.1 หาแหลงทุนวิจัยเพิ่ม

1.2.1.2 หาความรวมมือ MOU ทางดานการ

วิจัยกับสถาบันชั้นนําภายในประเทศ 1 แหง

และตางประเทศ 1 แหง

1.2.1.3 สรางสัมพันธกับประเทศใน CLMV 

เพื่อเพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.1.4 ใหทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5 5 25

1.2.2 สัดสวนอาจารยที่

ทํางานวิจัยต่ํากวา

เปาหมายที่มหาวิทยาลัย

กําหนด เกณฑ (หนวยเปน

รอยละ)

1 = 40,  2 = 50,  3 = 60,

   

        

1.2.2.1 สงเสริมสนับสนุนอาจารยนําเสนอ

ผลงานในตางประเทศ (โควตาคนละ 20,000 

บาท)

1.2.2.2 หาแหลงเพิ่มพูนทักษะดานการวิจัย 

(สถาบันแสงซินโครตรอน)

5 3 15

1.3 ดานการบริการ

วิชาการ

▪ เพื่อใหคณะสัตว

แพทยศาสตร มข.เปน

ศูนยกลางการบริการ

วิชาการที่สนับสนุนการ

ั ั  

1.3.1 การถูก

รองเรียนจากผูมา

รับบริการที่

โรงพยาบาลสัตว

1.3.1.1 ใหมีขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน (มี

กลองรับบริการรองเรียน/โทรศัพทสายตรง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว/face to face)

1.3.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอ

รองเรียน

5 4 20
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2. ดานการปฏิบัติงาน

2.1 ดานการพัสดุ

▪ เพื่อใหการจัดซื้อ จัดหา

 จัดจางถูกตองตาม

ระเบียบพัสดุ และเกิด

ประโยชนสูงสุดในการ

ปฏิบัติงาน

2.1.1  การใชจาย

งบประมาณไม

เปนไปตามแผน

2.1.1.1 วางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจางพัสดุ

ใหเปนระบบ

2.1.1.2 มีมาตรการสํารวจความตองการแจง

ความจํานงในการจัดซื้อพัสดุ/วัสดุลวงหนา 

ของทุกหนวยงานทั้งวัสดุสํานักงาน วัสดุ

วิทยาศาสตร ความตองการผลิตเอกสารเพื่อการ

เรียนการสอน

2.1.1.3 รวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจางใน

ปงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนการใช

งบประมาณ 2563 โดยเจาหนาที่พัสดุจัดทํา

บัญชีรายชื่อพัสดุของหนวยงานที่ใชเปนประจํา

3 3 9

2.1.2 มีปญหาดาน

ประสิทธิภาพใน

การจัดซื้อจัดจาง 

(ลาชาและนําของ

มาใชกอนไดรับ

อนุมัติ)

2.1.2.1 มีการประชุมติดตามอยางตอเนื่อง

2.1.2.2 กําหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจาง จะตองแนบใบ

เสนอราคาประกอบทุกครั้ง และถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุ

อยางตอเนื่อง

2.1.2.3 มีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุมการใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ 

มข.และรายงานผลตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน

2.1.2.4 แจงผูยืมเงินใหไปชําระภาษีทุกครั้ง

2.1.2.5 กําหนดจํานวนครั้งและปริมาณการจัดซื้อจัดจางในแตละ

ครั้งเปนไปตามแผน

2.1.2.6 จํานวนครั้งของการบํารุงรักษาพัสดุ (ครุภัณฑและอาคาร)

 เปนไปตามแผนภายในปงบประมาณ

2.1.2.7 กําหนดระยะในการบํารุงรักษาพัสดุที่เสมือนการยก

เครื่องหรือซอมใหญ

3 3 9
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2.1.3 การเอื้อ

ประโยชนตอพวก

พองในการจัดซื้อ

จัดจาง

2.1.3.1 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ

ตรวจสอบความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุและผูเสนองาน 

รับรองถึงความไมเกี่ยวของสัมพันธกัน

2.1.3.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร 

ปฏิบัติตาม คูมือการบริหารจัดการเพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อยางเครงครัด

4 5 20

2.1.4 การใช

อํานวจหนาที่เรียก

รับผลประโยชน 

การใหและการรับ

ของขวัญสินน้ําใจ

เพื่อหวัง

ความกาวหนา

2.1.4.1 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร 

ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไข

ปญหาผลประโยชนทับซอน อยางเครงครัด

2.1.4.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการให

และการรับของขวัญและผลประโยชนอยาง

เครงครัด

3 5 15

2.1.5 การใช

อํานวจหนาที่เรียก

รับผลประโยชน 

การใหและการรับ

ของขวัญสินน้ําใจ

เพื่อหวัง

 

2.1.5.1 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร 

ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไข

ปญหาผลประโยชน อยางเครงครัด

2.1.5.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการใช

ทรัพยสินของทางราชการ

3 5 15
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2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร 

▪ เพื่อใหระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอ

มหาวิทยาลัย

2.2.1 พัฒนา

บุคลากรสาย

วิชาชีพสัตวแพทย

ใหมีความชํานาญ

เฉพาะทาง

2.2.1.1 มีมาตรการสงเสริมการขอตําแหนงที่

สูงขึ้น

2.2.1.3 มีการปรับปรุงหลักเกณฑการสนับสนุน

เงิน (ตามประกาศกองทุนสงเสริมพัฒนาบัณฑิต)

5 3 15  

2.3  ดานความปลอดภัย

▪ เพื่อการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาและบุคลากร

2.3.1 ระบบจัดการ

ดานการปองกัน

อัคคีภัยภายใน

อาคาร ของคณะฯ 

ยังไมไดดําเนินการ

อยางรอบดาน

2.3.1.1 กําหนดมาตรการและแผนปองกันและ

ระบบการปองกันอัคคีภัย  โดยกําหนดใหมี

แผนปฏิบัติการและการรายงานผลอยาง

ตอเนื่อง (มีการประกาศเวียนใหปดสวิทซ/ถอด

ปลั๊กไฟหลังเวลาทํางานและวันหยุด มีการจัดทํา

 5 ส และทําลายเอกสารตามระเบียบราชการ)

2.3.1.2 มีคณะกรรมการปองกันอัคคีภัยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.3.1.3 ทําแผนการตรวจสอบความปลอดภัย

ของการใชไฟฟาฯ รวมทั้งรายงานการ

ตรวจสอบและขอเสนอแนะความเสี่ยงในการ

เกิดอัคคีภัยและแนวทางการปองกันโดยหนวย

กองอาคารและงานไฟฟา มข.

2.3.1.4 มีระบบการดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง

ในอาคาร และมีการตรวจสอบความพรอมของ

อุปกรณอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการ

ปองกันอัคคีภัยฯ รวมกับหนวยอาคารสถานที่ฯ

5 5 25
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2.3.2 ความไม

ปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการและ

การกําจัดสารเคมีที่

มีความเปนพิษสูง

2.3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและกําจัดสารเคมี 

2.3.2.2 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการและการกําจัดสารเคมีที่มีความ

เปนพิษสูงอยางเหมาะสม

2.3.2.3 สรางโรงเก็บถังสารเคมีที่เปนพิษเพื่อ

คัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพื่อ

รอกําจัดตามหลักวิชาการตอไป

- ปจจุบันภาชนะบรรจุสารเคมีรวบรวมไวในแต

ละหนวยงานยังไมไดกําจัด

4 5 20

2.3.3 ความไม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

บุคลากรและ

นักศึกษาขณะอยู

ในพื้นที่คณะ

2.3.3.1 กําหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของบุคลากรและนักศึกษา

2.3.3.2 มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากสวนกลางเขามา

ตรวจความเรียบรอยเปนระยะ

2.3.3.3 มีการทําลานจอดควบคุมการเขา-ออกดวยระบบคียการด

2.3.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจซอมบํารุงยานยนต/

ลิฟตทุกเดือน

2.3.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหกับนักศึกษาในกิจกรรมผูบริหารพบนักศึกษา

2.3.3.6 ติดตั้งกลองวงจรปดทั่วทั้งคณะ จํานวน 121++ จุด

2.3.3.7 โรงพยาบาลสัตว มี รปภ. 18.00-06.00 น.

2.3.3.8 มีการใหคาลวงเวลาแกเจาหนาที่ในการดูแลสัตวและ

สถานที่ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ

5 5 25

2.3.4 หนวยงาน

ขางเคียงไดรับ

ผลกระทบจากของ

เสียในคณะ

2.3.4.1 กําหนดมาตรการและแผนการกําจัด

ขยะ สารเคมีและของเสีย ใหถูกสุขลักษณะ

2.3.4.2 มีการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง

5 5 25
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3. ดานธรรมาภิบาล

▪ เพื่อใหการบริหารงาน

เปนไปตามหลัก 10 

ประการของการ

บริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล

3.1.1 การถูก

รองเรียน/ฟองรอง

จากผลการ

ปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร

3.1.1.1 แตงตั้งกรรมการปรับปรุงเกณฑการ

ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

3.1.1.2 มีการจัดทําเกณฑการประเมินเพื่อ

เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการมีสวนรวมของบุคลากร

3.1.1.3 มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

3.1.1.4 คณะมีการประเมินรายบุคคล

3.1.1.5 มีการดําเนินการตามมาตรการบริหาร

จัดการองคการที่ดี

4 5 20

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

▪ เพื่อใหการบริหารงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย ปรับใหเขากับ

สภาพปจจุบัน

4.1.1 สัญญาณ

อินเตอรเน็ตไม

เสถียร

4.1.1.1 มีชองทางในการแจงปญหาในการใช

งานอยางสะดวกและรวดเร็ว

4.1.1.2 มีเจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวก

และแกไขปญหา

5 4 20

               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน คณะมีแผนความเสี่ยงเพิ่มเปน 4 ดาน  รวมทั้งสิ้น ... ปจจัยเสี่ยง โอกาสลดลง จํานวน ... ปจจัยเสี่ยง คิดเปนรอยละ ... ผลกระทบ



ประเภทความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง โอกาส
ผล

กระทบ

ระดับความ

เสี่ยงตนป

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ

1.1.1 การถูกรองเรียนจากการใชสัตวทดลองเพื่อการเรียนการสอน 5 5 25 25

1.1.2 การสอบผานใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภาในปแรก <รอยละ 100 

(ตนป โอกาส 5 ผลกระทบ 5 ความเสี่ยง 25)

0 0 25 0

1.1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ไดคะแนนนอยกวา 3.01 5 5 25 25

1.1.4 ความไมปลอดภัยของนักศึกษาที่ออกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกคณะ 5 3 15 15

1.1.5 จํานวนการรับเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ํากวาเปาที่กําหนด 5 4 25 20

1.1.6 จํานวนการรับเขาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานอยกวาเปาที่กําหนด (5 คน) 5 5 25 25

1.2.1 จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจําต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เกณฑ 1 = > 50,000, 2 = 100,000, 3 = 150,000, 4 = 200,000 และ 5 = 250,000

5 5 25 25

1.2.2 สัดสวนอาจารยที่ทํางานวิจัยต่ํากวาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด เกณฑ (หนวยเปนรอย

ละ) 1 = 40,  2 = 50,  3 = 60,   4 = 70  และ  5 = 80

5 3 15 15

1.3.1 การถูกรองเรียนจากผูมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว 5 4 20 20

2.1.1  การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 3 3 15 9

2.1.2 มีปญหาดานประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจาง (ลาชาและนําของมาใชกอนไดรับอนุมัติ) 3 3 12 9

2.1.3 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 4 5 20 20

2.1.4 การใชอํานวจหนาที่เรียกรับผลประโยชน การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวัง

ความกาวหนา

3 5 20 15

2.1.5 การใชอํานวจหนาที่เรียกรับผลประโยชน การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวัง

ความกาวหนา

3 5 20 15

2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร

2.2.1 เพื่อใหระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอมหาวิทยาลัย 5 3 25 15

สรุปขอมูลผลการดําเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร 

       

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ

1.1 กลยุทธดานการผลิตบัณฑิต

1.2 กลยุทธดานการวิจัย

1.3 ดานการบริการวิชาการ

2. ดานการปฏิบัติงาน

2.1 ดานการพัสดุ



ประเภทความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง โอกาส
ผล

กระทบ

ระดับความ

เสี่ยงตนป

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ

2.3.1 ระบบจัดการดานการปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของคณะฯ ยังไมไดดําเนินการรอบดาน 5 5 25 25

2.3.2 ความไมปลอดภัยในหองปฏิบัติการและการกําจัดสารเคมีที่มีความเปนพิษสูง 4 5 25 20

2.3.3 ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษาขณะอยูในพื้นที่คณะ 5 5 25 25

2.3.4 หนวยงานขางเคียงไดรับผลกระทบจากของเสียในคณะ 5 5 25 25

3.1.1 การถูกรองเรียน/ฟองรองจากผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 4 5 20 20

4.1.1 ระบบไมเสถียร 5 4 20 20

4.1.2 เครื่องมือไมรองรับ 5 4 20 20

รวม 94 91 472 408

หมายเหตุ: นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

รวม 22 ปจจัยเสี่ยง โอกาสลดลง จํานวน 6 ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบลดลง จํานวน 2 ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงลดลง จํานวน 7 ปจจัยเสี่ยง และ

2.3  ดานความปลอดภัย

3. ดานธรรมาภิบาล

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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