
(หน้า 1-2) 

(RM-R12)   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยการศึกษา 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย คุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการให้บรรลุ ELOs ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร รอ้ยละ 80 

กลยุทธ ์ บัณฑิตมคีุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวชิาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการให้บรรลุ 

ELOs ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร 

2x5 = 10 -ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

-จัดโครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาส าหรับ

นิสิต 

1.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมคีวามรู้ความ

เข้าใจในการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการ

ที่ก าหนดไว้ใน ELOs 

2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องงานการเรียการสอน ได้

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวัดและประเมินผลเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2x4=8 

  



(หน้า 2-2) 

 

ล าดับ ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

2 คุณลักษณะบัณฑิตด้านความสามารถในการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

3x3 = 9 -ก าหนดค่าเป้าหมายการสอนหรือการใช้

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนส าหรับอาจารย์ร้อยละ 50 

ของอาจารย์ทั้งหมด เชิญชวนอาจารย์ใช้

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

-ก าหนดค่าเป้าหมายนิสิตครูมีความรู้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนิสิตครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูร้อย

ละ 70 ของจ านวนนิสิตทัง้หมด จัดกจิกรรมติว ให้

ความรู้การสอบ TOEIC, TOEFL 

1.อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 50 % 

2.นิสิตครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สอบ

ภาษาอังกฤษผา่นตามเงื่อนไขของทุน >70% 

2x3 = 6 

 

 

ลายมอืช่ือ .................................................................................  

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง)   

    ต าแหนง่ รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา                     

          วัน ………18……. เดอืน กันยายน.... พ.ศ. 2563 



(หน้า 1-2) 

(RM-R12) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………2563…….. 

ชื่อหน่วยงาน  ………...............................วิทยาลัยการศกึษา............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21 √ 2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์ √ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 90 ของอาจารย์มีงานตีพมิพแ์ละมีผลงานวจิัย 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพสูงดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวจิัยและนวัตกรรม 3. การสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีให้ผลกระทบเชงิบวกกับ

ชุมชนและสังคม 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 จ านวนผลงานวิจัยและการตพีิมพ์ผลงานวิจัยของ

คณาจารย์ 

2x3 = 6 

 

1. ให้ทุนการท าวิจัย คน 10,000/ ต่อเร่ือง 

2. เสนอการตีพมิพ์ผลงานวิจัยนานาชาติเป็น 

SUPER KPI ของวทิยาลัย โดยให้รางวัลสนับสนุน

เรื่องละ 15,000 บาท  

3. มีการจัดตั้งศูนย์ Unit of Excellence: UoE ของ

วิทยาลัยฯ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลัย 

4. จัดอบรมการจัดท างานวิจัยและการตีพมิพ์ 

คณาจารย์ร้อยละ 90 มีการด าเนินการจัดท าวิจัย

และด าเนินการจัดเตรียมการตีพมิพ์ โดยมีงานวิจัย

เกิดจากคณาจารย์ในวิทยาลัย มากกว่า 10 เรื่อง 

และยังมกีารด าเนินการจัดเตรียมตีพมิพ์อย่าง

ต่อเนื่อง แต่ต้องมีการสนบัสนุนและคอยติดตาม

ต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

2x2 = 4 

 

http://wwmms.up.ac.th/research/manual/UoE
http://wwmms.up.ac.th/research/manual/UoE


(หน้า 2-2) 

ลายมอืช่ือ .........................ดร.วัชระ จตุพร...........................  

(................................อ.ดร.วัชระ จตุพร............................)   

ต าแหนง่ .........ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ................                      

วัน ……15.…. เดอืน ......กันยายน............ พ.ศ. ......2563...... 



(หน้า 1-2) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………2563…….. 

ชื่อหน่วยงาน  ………...............................วิทยาลัยการศกึษา............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ 1.ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย 1.นสิิตมคีุณลักษณต์ามอัตลักษณ์ของวทิยาลัยการศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา (บุคลภาพ  สุนทรีภาพ สุขภาพ) 

กลยุทธ ์ 6.พัฒนาคุณภาพนิสติให้เป็นบัณฑิตคุณภาพของวทิยาลัยการศกึษา 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 การจัดกิจกรรมเพื่อตดิตามดูแลนสิิตท่ีมี

ภาวะโรคซึมเศร้า  

2x3 = 6 

 

1.อาจารย์/เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรม

เฝ้าระวัง,ติดตามพฤตกิรรมของนิสิตที่มีภาวะ

ซึมเศรา้ 

2.สรา้งความตระหนักรู้ให้แก่นสิิตถงึผลกระทบการ

เป็นโรคซึมเศรา้ 

วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายคุณภาพนิสิตไดต้ิดตามพฤตกิรรมของ

นิสิตที่มีภาวะซึมเศรา้ที่เข้ารับบริการในศูนยใ์ห้ค าปรกึษา

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-ปัจจุบัน เพื่อ

น าข้อมูลที่ไดม้าวเิคราะหห์าแนวทางลดภาวะซมึเศร้าของนิสติ 

โดยไดจ้ัดอบรมแนวทางการสง่เสรมิสุขภาพจิต และแก้ปัญหา

ภาวะซึมเศรา้ในวัยเรียน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา เพื่อให้ค าปรกึษาแนะน า การดูแลสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง

และส่งเสรมิให้นสิิตใชช้ีวติอยู่ในมหาวทิยาลัยอย่างมีความสขุ 

 

2x2 = 4 
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ลายมอืช่ือ .......................................................................  

                         (......ดร.ณัฐวุฒ ิสัพโส......)   

     ต าแหนง่......ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยคุณภาพนสิิต.......                     

วัน ……15..…. เดอืน ......กันยายน.......... พ.ศ. ......2563...... 



(หน้า 1-2) 

(RM-R12)   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยการศึกษา 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย /  5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงรว่มกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ ด้านการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเปา้หมาย บุคลากรมคีุณภาพมทัีศนคติท่ีดแีละมีความภูมใิจในองคก์ร 

กลยุทธ ์ 6.1 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ

หลังจากการจัดการความเสี่ยง

รอบ 6 เดือน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

ความมั่นคงของบคุลากรสายสนับสนนุ

วิทยาลัยการศึกษา 

2x2=4  

ระดับปานกลาง 

1.วิทยาลัยการศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม

โครงการ เทคนิ คการส ร้า งสรรค์ ผล ง านสู่

ความส าเร็จ และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

ตนเองด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2.มหาวิทยาลัยได้จัดสรรต าแหน่งบุคลากรสาย

สนับสนุน จ านวน 1 อัตรา  

3.วิทยาลัยการศึกษาจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร

ในด้านต่างๆ  

1 . บุ ค ล าก ร ได้ รั บก า รพัฒนาตน เอ งด้ าน

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2.บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง 

3.วิทยาลัยการศึกษาได้สนับสนุนสวัสดิการ

ให้แก่บุคลากร ได้แก่ การท าประกันชีวิตและ

สุขภาพ และเคร่ืองแต่งกาย(ชุดสูท)เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

2x2=4  

ระดับปานกลาง 

 

*หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงคงเหลือเท่า

เดิม เนื่องจากต้องพิจารณาผลกระทบ

ด้านอื่น ที่นอกเหนือจากด้านสวัสดิการมา

ประกอบด้วย 

 

 



(หน้า 2-2) 

 

 

ลายมอืช่ือ .................................................................................  

                     (....ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี.....)   

           ต าแหนง่ รองคณบดีฝา่ยบริหาร วิทยาลัยการศึกษา                     

วัน ………………….…. เดอืน .............................. พ.ศ. ...................... 



(หน้า 1-2) 

(RM-R12) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563……... 

ชื่อหน่วยงาน  ………วิทยาลยัการศึกษา...........………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย /  5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงรว่มกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ ด้านการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเปา้หมาย ไมม่กีารร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของ

บุคลากร 

1x2=2  

(ความเสี่ยงต่ า) 

1.บุคลากรเข้าร่วมอบรมการบันทกึขอ้มูล

โครงการและกิจกรรมในระบบสารสนเทศ 

2.บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน

การเงินและการคลงั (KM) 

3.วิทยาลัยการศึกษาจัดโครงการสรา้งความ

ตระหนักในการปฏิบัตงิานอย่างมีคุณธรรม

ความโปร่งใส 

1.บุคลากรมีความเข้าใจกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคบั 

 ที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม 

2.จัดท าโครงการในแผนปฏิบตัิการและลงใน

ระบบสารสนเทศ (e – Budget) ทีม่หาวทิยาลัย

ไดจ้ัดท าขึน้ 

3.บุคลากรไดรั้บการปลกูฝังค่านิยมและทัศคติ

โดย ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 

1x2=2  

(ความเสี่ยงต่ า) 

 

*หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงคงเหลือเท่าเดิม 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่มากกว่าหนึ่ง

บทบาทถือว่าเป็นหน้าที่ซับซ้อน และอาจ

ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ 
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ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

                    (....ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี.....)   

        ต าแหนง่ ....รองคณบดีฝา่ยบริหาร วิทยาลัยการศึกษา.....                      

               วัน ……. เดอืน ........ พ.ศ. ..2563.... 


