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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
1. เพื่อดําเนินการดูแล
อาคารสถานที่ใหอยูใน
สภาพพรอมตอการใชงานมี
ความปลอดภัยและคุมคา 

1.1 การเตรียมความ
พรอม อาคารสถานที่
ความปลอดภัยและ
ความคุมคายังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

1.1.1 ขาดการวาง
แผนการใชทรัพยากร
อยางคุมคา 
 
 
 
 
1.1.2 บคุลากรขาด
ความรู ความเขาใจในการ
ใชอุปกรณ และบางคร้ังไม
อยูควบคุมตลอดเวลาที่มี
การเรียนการสอน 
 
 
 
 

1.1.1 วางแผนการใชอาคาร
เรียนใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบนั 
 
 
 
 
1.1.2 จัดฝกอบรมใหบุคลากร
สามารถใชอุปกรณไดอยาง
คุมคาและปลูกจิตสาํนึกในการ
ปฏิบัติงาน 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

 

1.1 การเตรียม
ความพรอม อาคาร
สถานที่ความ
ปลอดภัยและความ
คุมคายังไมมี
ประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 

1.1.1 เรงให
ติดตาม
สถานการณ
ปจจุบนั ปรับ
แผนการใชอาคาร
เรียนใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบนั 
1.1.2 อบรมให
เกิดจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงาน  
1.1.3 ตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการภายใต
ภาวะวกิฤต 

กองอาคารสถานท่ี/
สํานักเทคโนฯ/
คณะ/สํานัก/

สถาบัน/ 
สาขาวิทยบริการฯ 

ก.ย.57 
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(6) 
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หมายเหตุ 
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คาใชจาย) 
 

(9) 
  1.1.3 ขาดการตรวจสอบ

และบาํรุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอและไมมีอุปกรณ
สํารองเมื่อเกิดชํารุด เชน 
สือ่การเรียนการสอน
เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟา 
สาํรอง Battery สําหรับ
เคร่ืองใชสํานักงาน
อุปกรณไฟฟาและ
สุขภัณฑชํารุด 
1.1.4ไมปด – เปด
เครื่องปรับอากาศตาม
ตารางเวลาที่กําหนดการ
ใชงาน 

1.1.3 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ 
สือ่การเรียนการสอนทกุๆ 3 
เดอืน ,ตรวจสอบการใชเคร่ือง
ผลติกระแสไฟฟาทุก ๆ 2 
สปัดาหหรือ 1 เดอืน และ
ตรวจสอบ Battery ทุก ๆ 1 
เดอืน 
 
 
 
1.1.4 เปดเครื่องปรับอากาศ
กอนเร่ิมทํางาน1/2ชั่วโมงและ
ปดกอนเลิกงาน1ชั่วโมง 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 

 1.1.3 ตรวจสอบ
และรายงานอยาง
สม่ําเสมอ วาสื่อ
การสอนและ
อุปกรณตาง ๆ           
อยูในสภาพพรอม
ใชงานหรือไม 
 
 
1.1.4 ติดตามใหมี
การปฏิบัติตาม
มาตรการทีก่าํหนด 

 
 

 

 
 
 
 

กองอาคารสถานท่ี/
สํานักเทคโนฯ/
คณะ/สํานัก/

สถาบัน/ 
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ก.ย.57 
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(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 
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ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  

 
 
 
 
 
 
 
1.2 การใชงานไมเปนไป
ตามวัตถุประสงค 

1.1.5 การตอเตมิภายใน
อาคารปดกั้นเสนทางหาก
เกิดเพลิงไหม แผนดินไหว 
เปนอุปสรรคในการอพยพ 
1.1.6 มกีารโจรกรรม
ทรัพยสินทรของทาง
ราชการและทรัพยสนิสวน
บคุคล 
1.2.1 มีการดัดแปลง
อาคารทาํใหการใชงาน
ขาดประสทิธิภาพและขาด
ความปลอดภัย 
 
 
 

1.1.5 จัดวางระบบรักษา
ความปลอดภัยในการใช
อาคาร และทางอพยพ 
 
1.1.6 ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีแสง
สวางเพียงพอที่จะทาํใหเพิ่ม
ความชัดเจนของกลองวงจรปด 
1.2.1 ออกมาตรการปองกัน
ไมใหมีการดัดแปลงอาคาร 
เพือ่ความปลอดภัยของ
บุคลากรในหนวยงาน 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การใชงานไม
เปนไปตาม
วตัถุประสงค 

1.1.5-1.1.6 วาง
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยใหรอบ
ดานและเขมงวด 
 
 
 

 
1.2.1 ผูอนุญาต
ตองไมอนุญาตให
ดัดแปลงอาคาร
ตามมาตรการที่
กําหนด 

กองอาคารสถานท่ี/
สํานักเทคโนฯ/
คณะ/สํานัก/

สถาบัน/ 
สาขาวิทยบริการฯ 

ก.ย.57 
 

 
สวป./กองแผนงาน/
กองอาคารสถานท่ี/

คณะ /สํานัก/
สถาบัน/                  

สาขาวิทยบริการ ฯ 
ก.ย.57 
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(6) 

มาตรการควบคุม
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กําหนดเสร็จ/
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(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 
 
 
 
 
2. เพื่อปองกันเหตุจากภัย
พิบัติและอุบตัิเหตุตางๆ 

 
 
 
 
 
2.1 อาจจะเกิดอัคคีภัย 

1.2.2 ขนาดหองเรียนใน
ปจจุบนัไมเหมาะสมกับ
ปริมาณนักศึกษา ทําให
สิ้นเปลืองคา
สาธารณปูโภค 
2.1.1 สภาพอาคารสวน
ใหญเปนอาคารเกามีอายุ
การใชงานไมนอยกวา 25 
ป โดยเฉพาะอาคารรับสง
ขอสอบ อาคารสํานักงาน 
อาคารเรียนบางอาคาร 
 
 
 

1.2.2 ปรับปรุงอาคารเรียน
บางอาคารใหเหมาะสมกับ
ปริมาณนักศึกษาที่เขาชัน้เรียน 
 
 
2.1.1 ฝกอบรมผูบริหารทุก
ระดับและบุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจในเร่ือง การ
บริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต ตามคูมือที่มหาวิทยาลัย
จัดทํา รวมทั้งจดัทําคูมือ
ขั้นตอนการอพยพ และตาราง
การฝกซอมอพยพ 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
2.1 อาจจะเกิด
อัคคีภยั 

1.2.2 วเิคราะห
ปริมาณนักศึกษา
กับขนาดของ
หองเรียนให
เหมาะสม 
2.1.1 ฝกอบรม
บคุลากรทกุระดบั
อยางสม่ําเสมอเพื่อ
เตรียมความพรอม
ในภาวะวกิฤต 

สวป./กองแผนงาน/
กองอาคารสถานท่ี/

คณะ  
ก.ย.57 

 
 

กองอาคารสถานท่ี/ 
คณะ/สํานัก/
สถาบัน/กอง 

สาขาวิทยบริการฯ 
ก.ย.57 
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(3) 
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(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 อุปกรณในอาคารมี
สภาพเกาและเสื่อมสภาพ 
ไมปลอดภัยตอการใชงาน
เชนสายไฟฟาและอุปกรณ
ควบคุมระบบไฟฟาตาง ๆ 
และระบบเตือนภัย 
2.1.3 ขาดการปรับปรุง
แกไขอุปกรณที่ชํารุด เชน 
ประตูบนัไดหนไีฟ 
อุปกรณเตือนภัยและ
อุปกรณดังเพลิง 
2.1.4 เกิดจากความ
ประมาทของบคุลากรและ
ผูใชอุปกรณไฟฟา 
 
 

2.1.2 ตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยทุกชนิดที่มีอยูใน
อาคารเปนประจําและ
สม่ําเสมอ 
 
 
2.1.3 ปรับปรุงระบบประตู
ทางออกหนีไฟ และปรับปรุง
แกไขอุปกรณที่ชํารุดให
สามารถใชงานไดตามปกต ิ
 
2.1.4 ปลูกจิตสํานึกให
บุคลากร อยูในความไม
ประมาท และตระหนกัถึง
ความอันตรายจากอัคคีภัย 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 

 2.1.2 ตรวจสอบ
และรายงานถึง
สภาพของอุปกรณ
ไฟฟาและระบบ
ควบคุมตาง ๆวามี
สภาพพรอมใชงาน
หรือไม 
2.1.3 เรง
ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข
อุปกรณตาง ๆ ให
ใชงานได 
2.1.4 ฝกอบรมให
ตระหนกัถึง
อันตรายที่จะ
เกิดข้ึน 

กองอาคารสถานท่ี/ 
คณะ/สํานัก/
สถาบัน/กอง 

สาขาวิทยบริการฯ 
ก.ย.57 

 
 
 

กองอาคารสถานท่ี/ 
คณะ/สํานัก/

สถาบัน/ 
 สาขาวิทยบริการฯ 

ก.ย.57 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 2.2 อาจจะเกิดอุทกภัย 

(น้ําทวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 ขาดบุคลากรที่มี
ความชํานาญดานชาง
เทคนิคเฉพาะในการ
ควบคุมเคร่ืองสูบน้ําที่เปน
ระบบไฟฟา 
2.2.2 สภาพพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลยัมีระดับต่าํ
กวาพื้นที่ภายนอก
โดยรอบ 
2.2.3 สภาพเคร่ืองมือ
อุปกรณในการระบายน้าํ
ชาํรุดทรุดโทรม 

2.2.1 – 2.2.3 ตรวจสอบ
เข่ือนรอบมหาวิทยาลัยอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงใหมี
ความพรอมในการปองกันน้าํ
ทวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 อาจจะเกิด
อุทกภัย (น้ําทวม) 
 

2.2.1-2.2.3 
อบรมบคุลากรให
ตระหนกัถึงความ
ปลอดภัยและให
ความรู ความเขาใจ
ในการใชอุปกรณที่
จําเปนพรอม
ตรวจสอบเข่ือน
รอบมหาวิทยาลัย
อยางสม่ําเสมอ  

กองแผนงาน/           
กองอาคารสถานท่ี/ 
สาขาวิทยบริการฯ 

ก.ย.57 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 2.3 อาจจะเกิด

แผนดินไหว 
 
 
 
2.4 อาจเกิดการชุมนุม
ประทวง 
 
 

2.3.1 บคุลากรสวนใหญ
ไมมีความรู ความเขาใจใน
การอพยพขณะเกิด
แผนดินไหว 
 
2.4.1 เกิดการชุมนุม
ประทวงจากนกัศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 
2.4.2 เกิดการชุมนุม
ประทวงจากกลุม
บุคคลภายนอก เชน  
ชุมนุมประทวงทาง
การเมือง ชุมนุมเรียกรอง
จากบุคคลภายนอก 
 

2.3.1 ฝกอบรมบคุลากรใหมี
ความรู ความเขาใจในการ
อพยพขณะแผนดนิไหว/
อัคคีภัย 
 
2.4.1 จํากัดพื้นที่ใหมีการ
ชุมนุมประทวงอยูภายนอก 
มร. 
2.4.2 จัดผูเก่ียวของเจรจาทํา
ความเขาใจ และใหยุติการ
ชุมนุมโดยเร็ว 
2.4.2 จัดเจาหนาที่ตรวจสอบ
และทําการหาขอมูลกอนเกิด
การชุมนุม เพื่อจัดทําแผนและ
มาตรการดําเนนิงานในการ
ควบคุมฝูงชน 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 

ไมรายงาน 
 
 

ไมรายงาน 
 
 
 
 

2.3 อาจจะเกิด
แผนดินไหว 
 
 
 
 
 
2.4  อาจเกิดการ
ชุมนุมประทวง 
 

2.3.1 ฝกอบรม
บุคลากรอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหมี
ความรู ความเขาใจ
ในการอพยพขณะ
แผนดินไหว/
อัคคีภยั 
2.4.1-2.4.2 
ติดตาม
สถานการณ
การเมอืงอยาง
ใกลชิดเพื่อจัดทํา
แผนและมาตรการ
ดําเนินการในการ
ควบคุมฝูงชน 

กองอาคารสถานท่ี/ 
คณะ/สํานัก/

สถาบัน/ 
 สาขาวิทยบริการฯ 

ก.ย.57 
 
 
 
 

สํานักงานอธิการบด ี
ก.ย.57 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 2.5 อาจจะเกิดการตก

จากอาคารสูง 
2.5.1 การใชอาคารที่เปน
ตึกสูงของมหาวิทยาลัย 
ทํารายตนเองโดยกระโดด
ลงมาจากตึก 

2.5.1 ปดก้ันพื้นที่ ๆ ไมมี
ความจําเปนตอบุคคลภายนอก 
ไมใหเขามาในพื้นที่ ๆ ไม
จําเปน เชน อาคารบางอาคาร
ที่ไมมีการเรียน การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.5อาจจะเกิดการ
ตกจากอาคารสงู 

2.5.1 ตรวจสอบ
อาคารที่เปนตึกสงู
อยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหมั่นใจวาอยู
ในสภาพที่
ปลอดภัย 

กองอาคารสถานท่ี/ 
คณะ/สํานัก/

สถาบัน/ 
ก.ย.57 
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