
R-ERM.C๓                                                                                                           
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕6 

วิทยาเขตบางเขน 
ณ  วันที่ 27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

 
โครงการ/กิจกรรม 
และวัตถุประสงค์ 

 
   

(๑) 

ขัน้ตอนหลัก 
และ

วัตถุประสงค์ 
  
 

(๒) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

  
 
 

(3) 

การจัดการความ
เสี่ยง 

  
 
 

 (๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 

(๕) 

 สถานภาพการ
ด าเนินงาน   

 
 

(๖) 

 วิธีการติดตาม 
(Monitoring) 

และปัญหาอุปสรรค 
 

(๗) 

ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

(๘) 

ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

 1. ศักยภาพด้านความ
เป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่
เพียงพอ 

1.1 พัฒนาด้าน
กายภาพของแต่ละ
หน่วยงานให้รองรับ
การแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 

รองฯ ฝ่ายกิจการ
นิสิตและพัฒนา
กายภาพ/ 
30 ก.ย.56 

 วิธีติดตาม 
1. ด าเนินการประดับ
ธงประจ าชาติของ
ประชาคมอาเซียน
บริเวณด้านหน้า
อาคารสารนิเทศ 50 
ปี และด้านหน้า
อาคารหอประชุม มก. 
2. จัดท าป้ายจราจร
และป้ายบอกอาคาร
และเส้นทางภายใน 
มก. เป็นภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 

ให้อธิบาย เมื่อด าเนินการ
ตาม (๔) แล้วสามารถลด
ความเสีย่งตาม (๓) 
ชาวต่างชาติได้ทราบถึง
การเดินทางไปอาคาร  
ต่าง ๆ ภายใน มก. ได้เป็น
อย่างดี 
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R-ERM.C๓                                                                                                           
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕6 

วิทยาเขตบางเขน 
ณ  วันที่ 27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

 
โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์   

(๑) 

ขั้นตอนหลัก 
และวัตถุประสงค์ 

 (๒) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 (3) 

การจัดการความเสี่ยง 
  

 (๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 (๕) 

 สถานภาพการ
ด าเนินงาน   

(๖) 

 วิธีการติดตาม (Monitoring) 
และปัญหาอุปสรรค 

(๗) 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

(๘) 
ด้านความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้
นิสิตและบุคลากร 
ในวิทยาเขตบางเขนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือให้นิสิตและ
บุคลากร 
ในวิทยาเขต
บางเขนมีความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 

 
1. ยังมีทรัพย์สิน
สูญหาย/เสียหาย 
 

 
1.1 มอบหมายทุก
หน่วยงานจัดจ้าง 
บริการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

 
รองฯ ฝ่าย
กิจการนิสิต
และพัฒนา
กายภาพ/ 
30 ก.ย.56 

 
 

 
วิธีติดตาม  
1.1.1 ประสานงานกับทุก
หน่วยงานให้มีการจัดจ้างบริ
การรักษาความปลอดภัย 
1.1.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่
สายตรวจ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และ
ตรวจสอบพื้นท่ีภายใน มก.
อย่างสม่ าเสมอ 

 
ให้อธิบาย เมื่อ
ด าเนินการตาม (๔) 
แล้วสามารถลด
ความเสี่ยงตาม (๓) 
นิสิตและบุคลากร
ในวิทยาเขต
บางเขนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

1.2 ควรมีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดให้ทั่วถึง 
 

O   1.2.1 ตรวจสอบกล้องวงจร
ปิด เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
1.2.2 ด าเนินการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้
ทั่วถึง 
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R-ERM.C๓                                                                                                           
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕6 

วิทยาเขตบางเขน 
ณ  วันที่ 27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

 
โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

(๑) 

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค์ 

(๒) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 (3) 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 (๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

สถานภาพการ
ด าเนินงาน   

(๖) 

 วิธีการติดตาม(Monitoring) 
และปัญหาอุปสรรค 

(๗) 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

(๘) 
      ปัญหาอุปสรรค 

1. พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ ที่จัด
จ้างมีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่บ่อยครั้ง ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดความ
รักองค์กร และมีการควงเวร
ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเวลา
พักผ่อนปฏิบัติหน้าที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2. มีประตูและช่องทางผ่าน
เข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ 
หลายประตู ท าให้การ
ตรวจสอบบุคคลผ่านเข้า-ออก 
พ้ืนที่ท าได้ยาก 
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R-ERM.C๓                                                                                                           
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕6 

วิทยาเขตบางเขน 
ณ  วันที่ 27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

 
โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

(๑) 

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค์ 

(๒) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 (3) 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 (๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 สถานภาพการ
ด าเนินงาน   

(๖) 

 วิธีการติดตาม(Monitoring) 
และปัญหาอุปสรรค 

(๗) 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

(๘) 
  2. ลมพายุท าให้ต้นไม้

ใหญ่โค่นล้ม 
2.1 มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ส ารวจ
และตัดแต่งต้นไม้
ให้เรียบร้อยอย่าง
สม่ าเสมอ 

รองฯ ฝ่าย
กิจการนิสิต
และพัฒนา
กายภาพ/ 
30 ก.ย.56 

 วิธีติดตาม  
2.1 ด าเนินการจัดท า
โครงการตัดแต่งก่ิงไม้ภายใน 
มก. อย่างสม่ าเสมอ 
ปัญหาอุปสรรค 
- บุคลากรมีภาระงานมากไม่
สามารถด าเนินการได้อย่าง
สม่ าเสมอ 
- บางครั้งก่ิงไม้ติดกับสาย
ไฟฟ้าแรงสูงท าให้เกิดอันตราย
ต่อบุคลากรที่จะต้องตัดแต่ง
และจะต้องประสานงานกับ
การไฟฟ้านครหลวงให้ดับไฟ
ก่อนการตัดแต่งเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยกับบุคลากรท า
ให้การตัดแต่งเกิดความล่าช้า 
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R-ERM.C๓                                                                                                           
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕6 

วิทยาเขตบางเขน 
ณ  วนัที่ 27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

 
โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

(๑) 

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค์ 

(๒) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 (3) 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 (๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 สถานภาพการ
ด าเนินงาน   

(๖) 

 วิธีการติดตาม(Monitoring) 
และปัญหาอุปสรรค 

(๗) 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

(๘) 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้
สิ่งแวดล้อมในวิทยาเขต
บางเขน เช่น อากาศ น้ า 
มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาตรฐาน และไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
 

 
เพ่ือให้
สิ่งแวดล้อมใน
วิทยาเขตบางเขน 
เช่น อากาศ น้ า มี
คุณภาพอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน 
และไม่เป็น
อันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต 

 
3. มีน้ าเสียในคูคลอง
ของวิทยาเขตบางเขน 

 
3.1 ประสานงาน
กับส านักงาน
ทรัพย์สินในการ
ก าจัดกากไขมันให้
เรียบร้อยก่อน
ปล่อยน้ าลงระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
3.2 ประสานงาน
กับกรมควบคุม
มลพิษในการดูแล
มาตรฐานของน้ า
ในระบบบ าบัดน้ า
เสียภายใน มก. 

 
รองฯ ฝ่าย
กิจการนิสิต
และพัฒนา
กายภาพ/ 
30 ก.ย.56 

 
 

วิธีติดตาม  
3.1 ด าเนินการประสานงาน
กับส านักงานทรัพย์สินในการ
ก าจัดกากไขมันให้เรียบร้อย
ก่อนปล่อยน้ าลงระบบบ าบัด
น้ าเสีย 
3.2 ด าเนินการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพใส่ในคูคลองเพ่ือบ าบัด
น้ าเสีย 
3.3 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
บริเวณท่ีมีน้ าเน่าเสีย 
3.4 ด าเนินการก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม ภายใน มก. 
อย่างทั่วถึง 
3.5 มอบหมายเจ้าหน้าที่
ประสานงานกับกรมควบคุม
มลพิษในการดูแลมาตรฐาน
ของน้ าในระบบบ าบัดน้ าเสีย
ภายใน มก. 

 
สิ่งแวดล้อมในวิทยาเขต
บางเขน เช่น อากาศ 
น้ า มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต
และมีสภาพแวดล้อม
และภูมทัศน์ที่ดี 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕6 
วิทยาเขตบางเขน 

ณ  วันที่ 27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 

โครงการ/กิจกรรม  
และวัตถุประสงค์ 

(๑) 

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค์ 

(๒) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 (3) 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 (๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 สถานภาพการ
ด าเนินงาน   

(๖) 

 วิธีการติดตาม(Monitoring) 
และปัญหาอุปสรรค 

(๗) 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

(๘) 
      ปัญหาอุปสรรค 

- มีร้านค้าของโรงอาหารบาง
ร้านไม่มีการก าจัดกากไขมัน
ก่อนปล่อยลงระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

 

ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้
วิทยาเขตบางเขน
สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และไม่
หยุดชะงักลงเมื่อเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ 
 

 

 
เพ่ือให้วิทยาเขต
บางเขนสามารถ
ให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และไม่
หยุดชะงักลงเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

 

 
4. เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย 
แผ่นดินไหว 

 
4.1 ให้ทุก
หน่วยงานทดสอบ
และประเมินแผน
ด ารงความ
ต่อเนื่องตาม
ภารกิจยามเกิดภัย
พิบัติ (BCP) 

 
รองฯ ฝ่าย
กิจการนิสิต
และพัฒนา
กายภาพ/ 
30 ก.ย.56 

 
O 
 

 
 

 

 
 
 
 

  * สถานะการด าเนินงาน : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสรจ็ตามก าหนด   
  =  ด าเนินการแล้ว เสรจ็ล่าช้ากวา่ก าหนด 

    X    =  ยังไมไ่ด้เริ่มด าเนินการ 
    O    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ชื่อผู้จัดท า   

ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

วันที่       27  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  * สถานะการด าเนินงาน : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสรจ็ตามก าหนด   
  =  ด าเนินการแล้ว เสรจ็ล่าช้ากวา่ก าหนด 

    X    =  ยังไมไ่ด้เริ่มด าเนินการ 
    O    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 


