
    
แผนบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ระดับหน่วยงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แผนงานการบริหารความเส่ียง : ลดการเสียชีวิตของนกัศึกษาเน่ืองจากอุบติัเหตุทางการจราจร 
(โครงการส่งเสริมความปลอดภยัทางการจราจรสาํหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี) 

2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ  แบ่งออกตามรายละเอียดกิจกรรม  ดงัน้ี 
2.1  การดาํเนินงานให้การศึกษา  งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา  ส่วนกิจการนกัศึกษา และ 

ส่วนอาคารสถานท่ี 
2.2  การดาํเนินงานสร้างจิตสาํนึก  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัสร้าง

วินยัจราจร  ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
2.3  การดาํเนินงานบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  คณะกรรมการจราจรของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี 
2.4  การดาํเนินงานปรับปรุงส่ิงก่อสร้างทางการจราจรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั คณะทาํงาน

โครงการสาํรวจถนนปลอดภยั และ ส่วนอาคารสถานท่ี 

3. วตัถุประสงค์  
3.1  ใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบักฎจราจรและกฎของความปลอดภยั 
3.2  ปลูกสร้างจิตสาํนึกใหน้กัศึกษาเห็นความสาํคญัของความปลอดภยัในการจราจร 
3.3  ใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
3.4  ปรับปรุงส่ิงก่อสร้างทางการจราจรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั ให้เกิดความปลอดภัยแก่ 

ผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

4. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
4.1  ทาํใหก้ารจราจรในมหาวิทยาลยัมีความปลอดภยัมากข้ึน 
4.2  ทาํใหน้กัศึกษามีความปลอดภยัในใชร้ถใชถ้นนนอกพื้นท่ีมหาวิทยาลยั และมีนิสัยในการใช้

รถใชถ้นนท่ีดีเม่ือจบการศึกษาออกไปแลว้ 
4.3  ทาํใหน้กัศึกษามีจิตสาํนึกท่ีดีในการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสงัคม 
4.4  ทาํให้มหาวิทยาลยัเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่สังคม ในดา้นการให้การศึกษาเก่ียวกบัการจราจรและ

การรักษาความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
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5.  รายละเอยีดกจิกรรม : 

5.1  แผนการดําเนินงานให้การศึกษา 
1)  จดับรรยายพิเศษแก่นกัศึกษาทุกคน  เร่ือง “การขบัข่ีท่ีปลอดภยั” 
2)  จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจราจรสาํหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะสอบเอาใบอนุญาตขบัข่ี 
3)  จดัอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาท่ีปฏิบติัผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลยั เก่ียวกบั

การจราจร และ การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุทางรถ 
4)  นาํผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุทางรถมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบันกัศึกษา 

5.2  แผนการดําเนินงานสร้างจิตสํานึก  
1)  จดัรณรงคเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎจราจรและการใชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยัอย่าง

กวา้งขวาง และต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ไดแ้ก่ จดัการประชาสัมพนัธ์ในมหาวิทยาลยัโดยส่ือต่าง ๆ ส่งเสริมให้มี
ชมรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน จดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการจราจรในโอกาสอนัควร เป็นตน้ 

2)  จดัใหมี้ท่ีเกบ็หมวกนิรภยัใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาสวมหมวกนิรภยัอาํนวย
ความสะดวกในการจดัเกบ็ และ ป้องกนัการสูญหาย ณ อาคารเรียนรวม 1 

5.3  แผนการดําเนินงานบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
1)  เสนอมหาวิทยาลยัให้มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัยทาง

การจราจร 
2)  กาํหนดให้นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขบัรถในมหาวิทยาลยัตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ีสาํหรับ

รถชนิดนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลยัจดัให้มีการอบรมเพื่อเตรียมตวัสอบและอาํนวยความสะดวกในการสอบ
เพื่อรับใบอนุญาตขบัข่ี และเชิญเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานขนส่งจงัหวดัมาเป็นวิทยากร 

3)  กาํหนดให้รถทุกคนัตอ้งมีทะเบียนรถ มีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
(พรบ.) และมีการตรวจสภาพรถทุกคนัให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้และมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัตาม
กฎหมายกาํหนดครบถว้น เช่น ไฟหนา้ ไฟทา้ย ไฟหา้มลอ้ ไฟเล้ียว กระจกมองหลงั เป็นตน้ ก่อนท่ีจะ
อนุญาตใหใ้ชใ้นพื้นท่ีมหาวิทยาลยัได ้

4)  กาํหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัดตลอดเวลาในการใชร้ถใชถ้นน
ในพื้นท่ีมหาวิทยาลยั กฎจราจรท่ีตอ้งเขม้งวดเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ 

• การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์

• การไม่ขบัข่ีขณะมึนเมา 
• การไม่ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตเ์กินกวา่ 1 คน 

• การหยดุรถตรงทางร่วมทางแยกท่ีมีเคร่ืองหมายกาํหนด 
5)  กาํหนดให้มี “คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัสร้างวินัย

จราจร  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยมีตัวแทนนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการ  และ  
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คณะกรรมการฯ มีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบักาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นนในพื้นท่ีมหาวิทยาลยั 
และวางมาตรการและดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั 

6)  กาํหนดให้ผูท่ี้ขบัข่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตทุ์กคน ตอ้งมีใบอนุญาตนาํรถเขา้-ออก
มหาวิทยาลยั 

7)  จดัใหมี้ “สายตรวจจราจร” ของมหาวิทยาลยัเป็นผูต้รวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบ
การใชร้ถใชถ้นน การจอดรถในท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้อด สามารถออกใบสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนใหง้านวินยันกัศึกษา 
ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อดาํเนินการพิจารณาและตดัสินลงโทษผูฝ่้าฝืนระเบียบการใช้รถใช้ถนนใน
มหาวิทยาลยั โดยพิจารณาโทษตามความหนกัเบาและจาํนวนคร้ังท่ีฝ่าฝืน เช่น ใหเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบั
การจราจร ตดัคะแนนความประพฤติ ให้ทาํงานรับใชส้ังคมในมหาวิทยาลยั ห้ามใชร้ถในมหาวิทยาลยั
ชัว่คราวตามระยะเวลาที่กาํหนด ส่งตวัใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจดาํเนินการตามกฎหมาย  เป็นตน้ 

5.4  แผนการดําเนินงานปรับปรุงส่ิงก่อสร้างทางการจราจรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางการจราจร เช่น โครงการสํารวจถนนปลอดภยั ปรับปรุงผิวทาง ตีเส้นจราจรให้เห็นได้
ชดัเจน จดัท่ีจอดรถ ตีเส้นท่ีจอดรถให้เห็นไดช้ดัเจน จดัเส้นทางการจราจรให้เหมาะสมโดยคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใชถ้นนเป็นหลกั  เป็นตน้ 

6.  ระยะเวลาการดําเนินงาน/กจิกรรม 

ลาํดับ 
ที ่

กจิกรรม 
ปี  2553 ปี 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง คณะกรรม 

การดาํเนินงานโครงการรณรงค์
ขบัข่ีปลอดภยัสร้างวินยัจราจร 
ภายในมหาวิทยาลยั 

            

2 ประชุมคณะกรรมการฯ กาํหนด
ระเบียบเก่ียวกับการใช้รถใช้
ถนนในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 
กําหนดและวางแผนกิจกรรม 
และติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินงาน จัดทาํงบประมาณ
เสนอมหาวิทยาลยั 
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ลาํดับ 
ที ่

กจิกรรม 
ปี  2553 ปี 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 การดําเนินงานให้การศึกษา 

1) จดับรรยายพิเศษแก่นักศึกษา
ใหม่ เร่ือง “การขบัข่ีท่ีปลอดภยั” 

            

 2) จดับรรยายแก่ผูท้าํผิดวินัย
จราจร เร่ือง “การขบัข่ีท่ีปลอดภยั” 

            

3) จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
การจราจรสําหรับผูท่ี้ประสงค์
จะสอบเอาใบอนุญาตขบัข่ี 

            

4) จดัอบรมให้ความรู้แก่ผูท้าํ
ผิ ด วิ นั ย จ ร า จ ร  เ ร่ื อ ง "ก า ร
บาดเจบ็จากอุบติัเหตุ" 

            

5) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกบัมูลนิธิเมาไม่ขบั 

            

4 การดําเนินงานส่งเสริมและสร้าง
จิตสํานึก 
1) จดัทาํส่ือการประชาสมัพนัธ์ 

            

2) จดันิทรรศการรณรงค ์             
3) จดัตั้งชมรมการใชร้ถใชถ้นน
ท่ีปลอดภยั   

            

4) สนบัสนุนใหช้มรมการใชร้ถ
ใชถ้นนท่ีปลอดภยัจดักิจกรรม 

            

5) จัดประกาศรางว ัลสําหรับ
นกัศึกษาหอพกัและสาขาวิชาท่ี
มีผูท้าํผิดวินัยจราจรน้อยท่ีสุด 
ของปีการศึกษา 2553  

            

6)  จัดหา ท่ี เก็บหมวกนิรภัย 
(Lockers) 
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ลาํดับ 
ที ่

กจิกรรม 
ปี  2553 ปี 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น บั ง คั บ ใ ช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
1) จัดเตรียมและอํานวยความ
สะดวกในการสอบใบอนุญาตขบั
ข่ี 

            

 2)  จัดตรวจสภาพ  ทะเบียน 
พรบ . และ  ออกบัตรอนุญาต
ผา่นเขา้-ออก รถทุกคนั 

            

3) จดัสายตรวจดูแลนกัศึกษาให้
ปฏิบติัตามกฎจราจร 

            

4) จดัทาํสติกเกอร์ติดรถ             

6 การดําเนินงานด้านการปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้างทางการจราจร ภายใน
มหาวทิยาลยั 
1) สาํรวจถนนปลอดภยั ในเขต
พื้นท่ีของมหาวิทยาลยั 

            

2) ปรับปรุงจุดและบริเวณเส่ียง
อันตรายบนถนนในเขตพื้นท่ี
ของมหาวิทยาลยั 

            

3) ตีและจดัเสน้ทางจราจร             
4) จดัและตีเสน้ท่ีจอดรถ             

7 ประเมินผลโครงการ             

7.  วงงบประมาณปี 2553 : ไม่มี 

8.  งบประมาณปี 2554 : จํานวน 1,126,800 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองหมื่นหกพนัแปดร้อยบาท) 
จาก  งบงานสวสัดิการและบริการนกัศึกษา ส่วนกิจการนกัศึกษา 10,800 บาท  งบกลางของมหาวิทยาลยั 
1,116,000 บาท(อยูร่ะหวา่งการเสนอขออนุมติังบประมาณของโครงการฯ) และ งบส่วนอาคารและสถานที่  
เพื่อเป็นค่า 
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8.1.  จัดกจิกรรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางการจราจรสําหรับนักศึกษา (10,800 บาท)  จาก  งบ
งานสวสัดิการและบริการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 10,800 บาท  และ งบโครงการรณรงค์ขบัข่ี
ปลอดภยัฯ ส่วนอาคารสถานท่ี 

1)  จดับรรยายพิเศษแก่นกัศึกษาใหม่ เร่ือง “การขบัข่ีท่ีปลอดภยั”  2,400 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท/ชัว่โมง (2 ชัว่โมง) 

2)  จดับรรยายแก่ผูท้าํผดิวินยัจราจร เร่ือง “การขบัข่ีท่ีปลอดภยั” (2 คร้ัง) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท/ชัว่โมง (2 ชัว่โมง/คร้ัง) 4,800 บาท 

3)  จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจราจรสาํหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะสอบเอาใบอนุญาตขบัข่ี 
(งบโครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัฯ ส่วนอาคารสถานท่ี) 

4)  จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูท้าํผดิวินยัจราจร เร่ือง"การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ" (3 คร้ัง) 
- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 50 คน/ภาคการศึกษา (3 ภาคการศึกษา) 

5)  จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกบัมูลนิธิเมาไม่ขบั (3,600 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท/ชัว่โมง (2 ชัว่โมง) 2,400 บาท 
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายของวิทยากร      300 บาท 
- ค่าอาหารวา่งสาํหรับผูเ้ขา้อบรม 30 บาท/คน (30 คน)     900 บาท 

8.2  การดําเนินงานส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก (635,000 บาท) จาก งบกลางของมหาวิทยาลยั 
1)  จดัทาํส่ือการประชาสมัพนัธ์ 50,000 บาท 
2)  จดันิทรรศการรณรงคช่์วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ 20,000 บาท 
3)  สนบัสนุนนกัศึกษาชมรมการใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั 30,000 บาท 

- ค่าดาํเนินการจดักิจกรรม  15,000 บาท/คร้ัง (2คร้ัง) 
4)  จดัประกาศรางวลัสาํหรับนกัศึกษาหอพกัและสาขาวิชาท่ีมีผูท้าํผดิวินยัจราจรนอ้ยท่ีสุด 

ของปีการศึกษา 2553 (คิดจากร้อยละของจาํนวนการขออนุญาตใชร้ถทุกประเภท) 
- รางวลัสาํหรับหอพกันกัศึกษา   10,000 บาท 
- รางวลัสาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชา   10,000 บาท 

5)  ค่าท่ีเกบ็หมวกนิรภยั (Lockers)ใหแ้ก่นกัศึกษา 600 ช่องฝาก  515,000 บาท 
ขนาดของตู ้917(W) x 457(D) x 1829(H) (LK-6112) 
(4 ช่องฝาก/แถว, 3 แถว/หลงั) (10,300 บาท/หลงั) (50 หลงั) 

8.3  การดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (431,000 บาท) จาก งบกลางของ
มหาวิทยาลยั 

1)  จดักิจกรรมเพื่อเตรียมตวัและอาํนวยความสะดวกในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตขบัข่ี 
(งบโครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัฯ ส่วนอาคารสถานท่ี) 
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2)  จัดตรวจสภาพ  ทะเบียน  พรบ . และ  ออกบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก  รถทุกคัน           
(งบโครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัฯ) 

3)  จดัสายตรวจดูแลนกัศึกษาใหป้ฏิบติัตามกฎจราจร 351,000 บาท 
- ค่าตอบแทนสายตรวจ  325 บาท/12 ชัว่โมง/เวร/คน 

(2 คน/เวร, 2 เวร/วนั, 30 วนั/เดือน, 9 เดือน)  
4)  ค่าสติกเกอร์ติดรถท่ีผา่นการอบรม 10,000 อนั (8 บาท/อนั)   80,000 บาท 

8.4  การดําเนินงานด้านการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างทางการจราจรต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั 
1)  โครงการปรับปรุงจุดและบริเวณเส่ียงอนัตรายบนถนนในเขตพื้นท่ีของมหาวิทยาลยั  

(งบโครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัฯ ส่วนอาคารสถานท่ี) 
2)  ตีและจดัเสน้ทางจราจร (งบส่วนอาคารสถานท่ี) 
3)  จดัและตีเสน้ท่ีจอดรถ (งบส่วนอาคารสถานท่ี) 

8.5  ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (50,000 บาท)  จาก  งบกลางของมหาวิทยาลยั  

9.  ผลผลติ/ผลลพัธ์ 
9.1  ทาํใหก้ารจราจรในมหาวิทยาลยัมีความปลอดภยัมากข้ึน 
9.2  ทาํใหน้กัศึกษามีความปลอดภยัในใชร้ถใชถ้นนนอกพื้นท่ีมหาวิทยาลยั และมีนิสัยในการใช้

รถใชถ้นนท่ีดีเม่ือจบการศึกษาออกไปแลว้ 
9.3  ทาํใหน้กัศึกษามีจิตสาํนึกท่ีดีในการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสงัคม 
9.4  ทาํใหม้หาวิทยาลยัเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สงัคมในดา้นการใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัการจราจรและการ

รักษาความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

10.  การกาํหนดตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
10.1  จาํนวนการเสียชีวิตของนกัศึกษาเน่ืองจากอุบติัเหตุทางการจราจรลดลง 50% 
10.2  จาํนวนนกัศึกษาทาํผดิวินยัจราจรลดลง  50% 
10.3  จาํนวนอุบติัเหตุท่ีเกิดภายในมหาวิทยาลยัลดลง  50% 
 

................................................................................... 


