
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ๑ 
 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติงาน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและจากการก่อการร้าย    
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ต่อนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑. ให้มีแผนฉุกเฉินที่ลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และภัยจากการก่อการร้าย
และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ
ทั่วกัน 

๑.๑ จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น การปูองกันอัคคีภัย  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ดังนี้ 
      ๑.๑.๑ อบรมผู้ประสานงานของทุกคณะ  ส านัก  สถาบัน  
      ๑.๑.๒ อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยทุกนาย 
 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
กองยานพาหนะฯ ร่วมกับ
คณะ ส านัก และสถาบัน 

 

 ๒. จัดท าแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าจัดท าแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
๒.๒ จัดท ามาตรการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม
รูปแบบดังนี้ 
          ๒.๑.๑  การปูองกันและลดผลกระทบ 
          ๒.๑.๒  การเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์ให้ 
                    ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ทราบโดยทั่วกัน 
          ๒.๑.๓  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
          ๒.๑.๔  การจัดการหลังเกิดภัย 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
กองยานพาหนะฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ๒ 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติงาน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการนิสิต
และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑. มหาวิทยาลัยฯ  
มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการจัดจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัย และ
บริษัทเอกชนรักษาความ
ปลอดภัยอาคารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑.๑ ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและจ้างบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารและ
ทรัพย์ของทางราชการ 
๑.๒ การก าหนดรายละเอียดในการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้มีการ
รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย กรณีมีทรัพย์สินของทางราชการ
สูญหาย 
๑.๓ ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการของมหาวิทยาลัยฯ 
๑.๔ ประชุมหน้าแถวเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงานอาจารย์เวร
ประจ าผลัด และสายตรวจเป็นผู้อบรม พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ส่วนกลางและบริษัทเอกชน ร่วมประชุมหน้าแถวก่อน
ออกปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุด  เพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้ง
ข่าวสารต่างๆ ให้รับทราบอยู่เสมอ 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี/ทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ๓ 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติงาน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๒. ให้มีการควบคุมพ้ืนที่เขต
การเรียนการเพ่ือลด
ผลกระทบส าหรับความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพย์สินและชีวิต 

๒.๑ จัดก าลังพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนกลางปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าจุดบริเวณทางแยกต่างๆ  
    ๒.๑.๑ ควบคุมพ้ืนที่เขตการเรียนการสอน ห้าม
รถจักรยานยนต์รับจ้างทุกชนิดผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ 
    ๒.๑.๒ ตรวจสอบยานพาหนะบริเวณประตูทางเข้า-ออกของ
มหาวิทยาลัย  
    ๒.๑.๓ เปิด – ปิดประตู ทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลา 
    ๒.๑.๔ จัดชุดพิเศษตรวจสอบพื้นที่ในเวลากลางคืน 
    ๒.๑.๕  ตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ในแต่ละอาคาร 
๒.๒ จ าท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เตือนให้ระมัดระวังทรัพย์สิน
สิ่งของมีค่า อาคารเรียนส่วนกลาง โรงอาหาร  และทุกหน่วยงาน
คณะ ส านัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัย 
๒.๓ จัดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ โดยแบ่งเป็น ๗ เส้นทาง 
ภายในมหาวิทยาลัยและหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน ๔๕ 
 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี/ 
งานรักษาความปลอดภัยและ
งานยานพาหนะ 
กองยานพาหนะฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ๔ 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติงาน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๓. ให้มีการประสานงานกับ
หน่วยราชการภายนอก เพ่ือ
เป็นการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมฯ และลด
อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบ
ส าหรับความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนต่อทรัพย์สินและชีวิต 

๓.๑ จัดโครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ด าเนินการโดย 
 สถานีต ารวจนครบาลบางเขนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดตั้งศูนย์พื้นที่ปลอดภัย แห่งที่ ๒ (Safety Zone) ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ า       
ณ ศูนย์เกษตรรวมใจ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ทุกวัน 
เพ่ือเป็นการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมฯ 
๓.๒  ขอก าลังสนับสนุนจากหน่วยราชการภายนอก โดยขอ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรสถานีต ารวจนครบาลบางเขน สนับสนุน
การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับบุคคลส าคัญ 
บุคลากร นิสิต และผู้มาติดต่อราชการ และควบคุมการ
ประกอบการจักรยานยนต์รับจ้างที่ฝุาฝืนระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
กองยานพาหนะฯ ร่วมกับ
หน่วยราชการภายนอก 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ๕ 
 

 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติงาน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๔. จัดระเบียบผู้ประกอบการ 
จักรยานยนต์รับจ้างภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน         
(จยย. ISO)  

๔.๑ จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือก ากับดูแลและด าเนินการ
จัดรูปแบบการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 
     ๑.ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย 
     ๒.ตัวแทนผู้ใช้บริการ ( สภานิสิต , องค์การบริหารองค์การ
นิสิต , ชมรมนิสิตหอพักและประธานกรรมาธิการ ฝุายรับเรื่องราว
ปัญหา สภาข้าราชการ ) 
     ๓. ประธานกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างทุกกลุ่ม 
๔.๒ ฝึกอบรมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง  ในการสร้างจิตส านึกใน
การให้บริการที่ดีและการดูแลผู้ใช้บริการตลอดจนการมีมารยาท 
การแต่งกาย  การขับขี่ให้ปลอดภัย ให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ
วินัยจราจร และเครื่องหมายจราจร  
๔.๓ ก าหนดให้ผู้ประกอบการด าเนินการจัดท าประกันภัย
รถจักรยานยนต์ ประเภท ๓  กับรถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคัน 
เพ่ือเป็นการรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ  แก่บุคลากร นิสิตและ
ผู้ใช้บริการ 
 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
กองยานพาหนะฯ ร่วมกับ
หน่วยราชการภายนอก 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ๖ 
 

 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติงาน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๕. โครงการจักรยาน 
KU-GREEN CAMPUS 
HEALTHY COMMUNITY 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(โครงการจักรยานสีขาว) 

๕.๑ สนับสนุนให้บุคลากร และนิสิต  ยืมจักรยานเพ่ือใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  โดยมีแบบยืมใช้วันต่อวันซึ่งมีจุดจอดอยู่ตาม
ประตูของมหาวิทยาลัย  และแบบให้นิสิตยืมใช้ตลอดภาค
การศึกษา 
๕.๒ การขยายเส้นทาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทาง
จักรยาน  โดยจัดสร้างช่องทางเฉพาะการเดินรถจักรยานเท่านั้น
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่บุคลากรและนิสิตที่เดินทางภายในเขต
การเรียนการสอน 
๕.๓ จัดจุดจอดรถส าหรับจักรยานตามอาคารที่มีการเรียนการ
สอน  และจัดก าลังพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัท 
เอกชน  เพื่อดูแลที่จอดรถจักรยานตามช่องทางประตูของ
มหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  หากจักรยานที่รับฝากไว้สูญหาย
ทางบริษัทเอกชนต้องหาจักรยานคันใหม่มาให้ทดแทนภายใน ๗ 
วัน 
 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
กองยานพาหนะฯ ร่วมกับ
หน่วยราชการภายนอก 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ๗ 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติงาน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๖. โครงการกล้องวงจรปิด ๖.๑  โครงการที่ ๑  ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ 
         - อาคารเรียนรวม ๑ , ๒ , ๓   
         - โรงอาหารกลาง ๑ , ๒ 
         - อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์  
         - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ณ อาคารเกษตรศาสตร์   
            ไอที  สแควร์  ฯลฯ 
๖.๒  โครงการที่ ๒ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ 
         -  หอพักนิสิต ชาย 
         -  หอพักนิสิต หญิง 
         -  อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ (ชมรมนิสิต มก.) 
         -  สระว่ายน้ า 
         -  สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ (สนามกีฬา) ฯลฯ 
๖.๓  โครงการที่ ๓ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณประตูช่องทาง 
       ขาเข้า และขาออก มหาวิทยาลัยฯ 
        - ประตูพหลโยธิน ๑ 
        - ประตูพหลโยธิน ๒ 
        - ประตูงามวงศ์วาน  ๑ 
        - ประตูงามวงศ์วาน  ๒ 
        - ประตูวิภาวดี 
        - ช่องทางซอยพหลโยธิน ๔๕ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
กองยานพาหนะฯ  

กล้องวงจรปิด
โครงการที่๓ 
เสียทั้งระบบ/
อยู่ในระหว่าง
ตั้งงบประมาณ
เปลี่ยนใหม่
ทั้งหมด 

 

 
(นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
1 มีนาคม  .ศ. 2555 

 
 


