แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน)
ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ปจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

โอกาสคงเหลือ

ผลกระทบคงเหลือ

ระดับความเสี่ยงคงเหลือ

ปญหาอุปสรรค

1.1 กลยุทธดานการผลิตบัณฑิต 1.1.1 การถูกรองเรียนจากการ
▪ เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึง ใชสัตวทดลองเพื่อการเรียน
ประสงคและตรงความตองการ
การสอน
ของประเทศ

1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช
สัตวทดลอง
1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ
ใหดีขึ้น (ปรับปรุงแปลงหญา)
1.1.1.3 จัดทําแผนการใชสัตวทดลองของคณะฯ
-มีคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมการ
ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
(คกส.) มีรายงานตรวจสุขภาพสัตวและตรวจ
สภาพแวดลอมประจําเดือน สงประธาน คกส.
มหาวิทยาลัยขอนแกน และทุกรอบ 6 เดือน
ตามปงบประมาณ สงที่ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
1.1.1.4 ปรับปรุงคอกสัตว สุนัข แพะ โค มา)
1.1.1.5 ประสานมหาวิทยาลัยเพื่อขอใชพื้นที่
จํานวน 19 ไร เพื่อทําคอกสัตวและแปลงหญา

5

5

25

1.1.2 การสอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยของสัตวแพทยสภาในป
แรก นอยกวารอยละ 90 (84
คน ไมผาน 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

สัตวแพทยสภาปรับเกณฑการสอบ
ผานเพิ่มขึ้น
ไมมีการสอบในปงบประมาณ 2563

1.1.3 ความไมปลอดภัยของ
นักศึกษาที่ออกกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

1.1.3.1 ไมอนุญาตใหนักศึกษาออกไปจัด
กิจกรรมภายนอกคณะโดยไมมีอาจารยออกไป
ดูแล
1.1.3.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่
อยางปลอดภัยใหกับพนักงานขับรถยนต
1.1.3.3 ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนออก
เดินทาง

5

5

25

เนื่องจากเกิด COVID19

1.1.4 จํานวนการรับเขาของ 1.1.4.1 ประชาสัมพันธหลักสูตรและหาแหลง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนใหมากขึ้น
นอยกวาเปาที่กําหนด (15 คน) 1.1.4.2 คณะไดออกประกาศคณะฯ ในการให
ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก/ออก
ประกาศหลักเกณฑใหทุนสนับสนุนจากกองทุน
ผลิตบัณฑิต
1.1.4.3 หาคูความรวมมือดานบุคลากรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน กรมปศุสัตว และ
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

5

3

15

1.1.5 ปญหาดานสุขภาพของ 1.1.5.1 สํารวจจํานวนนักศึกษาที่มีปญหาดาน
นักศึกษา
สุขภาพ
1.1.5.2 จําแนกประเภทนักศึกษาที่มีปญหาดาน
สุขภาพ
1.1.5.3 แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ/จัด
กิจกรรม/หาแนวทางแกไขปญหา
1.1.5.4 ดําเนินกิจกรรม/ประชุมหารือ/แกไข
ปญหา
1.1.5.5 โครงการพัฒนาจิตและพัฒนาภูมิทัศน
โดย หลวงปูโอภาส ธมฺมทีโป จากวัดหนองผือ
(เกิ้ง) แสดงธรรมและนํานั่งสมาธิ
อ.คณะพยาบาล 2 คน (โรงพยาบาลสัตว)
เทคนิคการใหคําปรึกษา online หลวงพอ
ปราโมท

5

4

20

1.2 กลยุทธดานการวิจัย
▪ เพื่อเปนแหลงสรางและพัฒนา
องคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ

1.3 ดานการบริการวิชาการ
▪ เพื่อใหคณะสัตวแพทยศาสตร
มข.เปนศูนยกลางการบริการ
วิชาการที่สนับสนุนการพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศ

1.1.6 ความเสี่ยงดานการ
1.1.6.1 สํารวจและจําแนกความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เรียนการสอนปฏิบัติการทาง การใชสตั วที่จะเกิดในการเรียนการสอน
คลินิกที่เกี่ยวของกับการใชสัตว 1.1.6.2 แตงตั้งคณะกรรมการรับมือปญหา/หา
แนวทางแกไข
1.1.6.3 กําหนดมาตรการ/แนวทางแกไขปญหา
1.1.6.4 มีกรรมการ คกส. มีรายงานสรุปความ
ตองการใชงานจริงทุกเดือนสงมหาวิทยาลัยและ
ทุก 6 เดือน สงที่ วช.
1.1.6.5 ปรับปรุงคอกสัตว สุนัข แพะ โค มา
1.1.6.6 ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาใหนักศึกษาและ
บุคลากร

5

5

25

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
1.2.1.5 เพิ่มทุนวิจัยจากงบประมาณเงิน
รายได

5

5

25

1.2.2 สัดสวนอาจารยที่
ทํางานวิจัยต่ํากวา
เปาหมายที่มหาวิทยาลัย
กําหนด เกณฑ (หนวยเปน
รอยละ)
1 = 40, 2 = 50, 3 = 60,
4 = 70 และ 5 = 80

1.2.2.1 สงเสริมสนับสนุนอาจารยนําเสนอ
ผลงานในตางประเทศ (โควตาคนละ 20,000
บาท)
1.2.2.2 หาแหลงเพิ่มพูนทักษะดานการวิจัย
(สถาบันแสงซินโครตรอน)
1.2.2.3 เพิ่มทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได

5

3

15

5

4

20

3

3

9

1.3.1 การถูกรองเรียนจากผู 1.3.1.1 ใหมีขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน (มี
มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว กลองรับบริการรองเรียน/โทรศัพทสายตรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว/face to face)
1.3.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียน
1.3.1.3 โรงพยาบาลเพิ่มชองทางการสื่อสารทาง
โซเชียลมีเดีย
1.3.1.4 เพิ่มการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ
(สัตวแพทย)

2. ดานการปฏิบัติงาน
2.1 ดานการพัสดุ
2.1.1 การใชจายงบประมาณ
▪ เพื่อใหการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง ไมเปนไปตามแผน
ถูกตองตามระเบียบพัสดุ และเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน

2.1.1.1 วางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจางพัสดุให
เปนระบบ
2.1.1.2 มีมาตรการสํารวจความตองการแจง
ความจํานงในการจัดซื้อพัสดุ/วัสดุลวงหนา ของ
ทุกหนวยงานทั้งวัสดุสํานักงาน วัสดุวิทยาศาสตร
ความตองการผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน
2.1.1.3 รวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนการใช
งบประมาณ 2563 โดยเจาหนาที่พัสดุจัดทํา
บัญชีรายชื่อพัสดุของหนวยงานที่ใชเปนประจํา

เหตุการณระบาด COVID19 ทําให
ไมเปนไปตามแผน

2.1.2 มีปญหาดาน
2.1.2.1 มีการประชุมติดตามอยางตอเนื่อง
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัด 2.1.2.2 กําหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจาง
จาง (ลาชาและนําของมาใช
จะตองแนบใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง
กอนไดรับอนุมัต)ิ
และถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอยาง

2

3

6

ตอเนื่อง
2.1.2.3 มีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุมการใชบัตร
เติมน้ํามันรถราชการ มข.และรายงานผลตอ
ที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน
2.1.2.4 แจงผูยืมเงินใหไปชําระภาษีทุกครั้ง
2.1.2.5 กําหนดจํานวนครั้งและปริมาณการ
จัดซื้อจัดจางในแตละครั้งเปนไปตามแผน
2.1.2.6 จํานวนครั้งของการบํารุงรักษาพัสดุ
(ครุภัณฑและอาคาร) เปนไปตามแผน
ภายในปงบประมาณ
2.1.2.7 กําหนดระยะในการบํารุงรักษาพัสดุ
ที่เสมือนการยกเครื่องหรือซอมใหญ

2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร
▪ เพื่อใหระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอมหาวิทยาลัย

2.1.3 การเอื้อประโยชนตอ
พวกพองในการจัดซื้อจัดจาง

2.1.3.1 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจสอบความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุและผูเสนองาน
รับรองถึงความไมเกี่ยวของสัมพันธกัน
2.1.3.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร ปฏิบัติ
ตาม คูมือการบริหารจัดการเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
อยางเครงครัด

4

5

20

2.1.4 การใชอํานวจหนาที่
เรียกรับผลประโยชน การให
และการรับของขวัญสินน้ําใจ
เพื่อหวังความกาวหนา

2.1.4.1 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร
ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ผลประโยชนทับซอน อยางเครงครัด
2.1.4.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการใหและการ
รับของขวัญและผลประโยชนอยางเครงครัด

3

5

15

2.1.5 การใชอํานวจหนาที่
เรียกรับผลประโยชน การให
และการรับของขวัญสินน้ําใจ
เพื่อหวังความกาวหนา

2.1.5.1 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร
ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ผลประโยชน อยางเครงครัด
2.1.5.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ

3

5

15

2.2.1 พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาชีพสัตวแพทยใหมีความ
ชํานาญเฉพาะทาง

2.2.1.1 มีมาตรการสงเสริมการขอตําแหนงที่
สูงขึ้น
2.2.1.2 มีการปรับปรุงหลักเกณฑการสนับสนุน
เงิน (ตามประกาศกองทุนสงเสริมพัฒนาบัณฑิต)
2.2.1.3 การสนับสนุนทุนวิจัยทางคลินิกเพิ่มขึ้น
2.2.1.4 สนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก
2.2.1.5 เปดหลักสูตรฝกอบรมผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัติ
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย 2 สาขา คือ สาขา
ศัลยศาสตรและอายุรศาสตร
2.2.1.6 เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้น
สูง สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)

5

3

15

2.3 ดานความปลอดภัย
▪ เพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาและบุคลากร

2.3.1 ระบบจัดการดานการ
ปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร
ของคณะฯ ยังไมไดดําเนินการ
อยางรอบดาน

2.3.1.1 กําหนดมาตรการและแผนปองกันและ
ระบบการปองกันอัคคีภัย โดยกําหนดใหมี
แผนปฏิบัติการและการรายงานผลอยางตอเนื่อง
(มีการประกาศเวียนใหปดสวิทซ/ถอดปลั๊กไฟ
หลังเวลาทํางานและวันหยุด มีการจัดทํา 5 ส
และทําลายเอกสารตามระเบียบราชการ)
2.3.1.2 มีคณะกรรมการปองกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.3.1.3 ทําแผนการตรวจสอบความปลอดภัย
ของการใชไฟฟาฯ รวมทั้งรายงานการตรวจสอบ
และขอเสนอแนะความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
และแนวทางการปองกันโดยหนวยกองอาคาร
และงานไฟฟา มข.
2.3.1.4 ทําตามแผนปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ของหองปฏิบัติการดานความปลอดภัย
2.3.1.4 มีระบบการดับเพลิง เชน ถังดับเพลิงใน
อาคาร และมีการตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ปองกันอัคคีภัยฯ รวมกับหนวยอาคารสถานที่ฯ
2.3.2 ความไมปลอดภัยใน
2.3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความ
หองปฏิบัติการและการกําจัด ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและกําจัดสารเคมี
สารเคมีที่มีความเปนพิษสูง 2.3.2.2 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการและการกําจัดสารเคมีที่มีความ
เปนพิษสูงอยางเหมาะสม
2.3.2.3 สรางโรงเก็บถังสารเคมีที่เปนพิษเพื่อคัด
แยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพื่อรอ
กําจัดตามหลักวิชาการตอไป
- ปจจุบันภาชนะบรรจุสารเคมีรวบรวมไวในแต
ละหนวยงานยังไมไดกําจัด
-ใชมาตรฐานหองปฏิบัติการ ESPREL

5

5

25

4

5

20

2.3.3.1 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา
2.3.3.2 มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
จากสวนกลางเขามาตรวจความเรียบรอย
เปนระยะ
2.3.3.3 มีการทําลานจอดควบคุมการเขาออกดวยระบบคียการด
2.3.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจ
ซอมบํารุงยานยนต/ลิฟตทุกเดือน
2.3.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนักศึกษา
ในกิจกรรมผูบริหารพบนักศึกษา
2.3.3.6 ติดตั้งกลองวงจรปดทั่วทั้งคณะ
จํานวน 121++ จุด
2.3.3.7 โรงพยาบาลสัตว มี รปภ.
18.00-06.00 น.
2.3.3.8 มีการใหคาลวงเวลาแกเจาหนาที่ใน
การดแลสัตวและสถานที่ในวันหยดและ

4

5

20

5

5

25

4

5

20

2.3.3 ความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากรและนักศึกษาขณะอยู
ในพื้นที่คณะ

2.3.4 หนวยงานขางเคียง
ไดรับผลกระทบจากของเสีย
ในคณะ

3. ดานธรรมาภิบาล
▪ เพื่อใหการบริหารงานเปนไป
ตามหลัก 10 ประการของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3.4.1 กําหนดมาตรการและแผนการกําจัด
ขยะ สารเคมีและของเสีย ใหถูกสุขลักษณะ
2.3.4.2 มีการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
2.3.4.3 หาสถานที่แหงใหมในการเลี้ยงสัตว

3.1.1 การถูกรองเรียน/
3.1.1.1 แตงตั้งกรรมการปรับปรุงเกณฑการ
ฟองรองจากผลการปฏิบัติงาน ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของผูบริหาร
3.1.1.2 มีการจัดทําเกณฑการประเมินเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการมีสวนรวมของบุคลากร
3.1.1.3 มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.1.1.4 คณะมีการประเมินรายบุคคล
3.1.1.5 มีการดําเนินการตามมาตรการบริหาร
จัดการองคการที่ดี

-มูลสัตว

▪ เพื่อใหการบริหารงานเปนไป 4.1.1 สัญญาณอินเตอรเน็ตไม 4.1.1.1 มีชองทางในการแจงปญหาในการใช
งานอยางสะดวกและรวดเร็ว
ดวยความเรียบรอย ปรับใหเขา เสถียร
4.1.1.2 มีเจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวก
กับสภาพปจจุบัน
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และแกไขปญหา
4.1.1.3 เพิ่มจุดสัญญาณ WIFI ในบริเวณที่มี
ปญหา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน คณะมีแผนความเสี่ยงเพิ่มเปน 4 ดาน รวมทั้งสิ้น ... ปจจัยเสี่ยง โอกาสลดลง จํานวน ... ปจจัยเสี่ยง คิดเปนรอยละ ... ผลกระทบลดลง จํานวน ...ปจจัยเสี่ยง คิดเปนรอยละ ...

วาระที่ 3.6
สรุปขอมูลผลการดําเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร
ประเภทความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
1.1 กลยุทธดานการผลิตบัณฑิต
1.1.1 การถูกรองเรียนจากการใชสัตวทดลองเพื่อการเรียนการสอน
1.1.2 การสอบผานใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภาในปแรก <รอยละ 100
(ตนป โอกาส 5 ผลกระทบ 5 ความเสี่ยง 25)
1.1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ไดคะแนนนอยกวา 3.01
1.1.4 ความไมปลอดภัยของนักศึกษาที่ออกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกคณะ

1.1.5 จํานวนการรับเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ํากวาเปาที่กําหนด
1.1.6 จํานวนการรับเขาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานอยกวาเปาที่กําหนด (5 คน)
1.2 กลยุทธดานการวิจัย
1.2.1 จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจําต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ 1 = > 50,000, 2 = 100,000, 3 = 150,000, 4 = 200,000 และ 5 = 250,000
1.2.2 สัดสวนอาจารยที่ทํางานวิจัยต่ํากวาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด เกณฑ (หนวยเปนรอยละ)
1 = 40, 2 = 50, 3 = 60, 4 = 70 และ 5 = 80
1.3 ดานการบริการวิชาการ
1.3.1 การถูกรองเรียนจากผูมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว
2. ดานการปฏิบัติงาน
2.1 ดานการพัสดุ
2.1.1 การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน
2.1.2 มีปญหาดานประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจาง (ลาชาและนําของมาใชกอนไดรับอนุมัต)ิ
2.1.3 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง
2.1.4 การใชอํานวจหนาที่เรียกรับผลประโยชน การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวัง
ความกาวหนา
2.1.5 การใชอํานวจหนาที่เรียกรับผลประโยชน การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจเพื่อหวัง
ความกาวหนา
2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร
2.2.1 เพื่อใหระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอมหาวิทยาลัย
2.3 ดานความปลอดภัย
2.3.1 ระบบจัดการดานการปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของคณะฯ ยังไมไดดําเนินการรอบดาน

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับความ
เสี่ยงตนป

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ
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ประเภทความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับความ
เสี่ยงตนป

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ

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. ดานธรรมาภิบาล
3.1.1 การถูกรองเรียน/ฟองรองจากผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
4
5
20
20
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.1 ระบบไมเสถียร
5
4
20
20
4.1.2 เครื่องมือไมรองรับ
5
4
20
20
รวม
94
91
472
408
รวม 22 ปจจัยเสี่ยง โอกาสลดลง จํานวน 6 ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบลดลง จํานวน 2 ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงลดลง จํานวน 7 ปจจัยเสี่ยง และคณะ
หมายเหตุ: นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

