


























(หน้า 1-6) 

(RM-R12) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …2564.………….. 

ชื่อหน่วยงาน  …วิทยาลัยการศึกษา.....…… 

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

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย บัณฑิตร้อยละ 80 มีงานท า 

กลยุทธ ์ 1) พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย ตอบสนองและตรงความตอ้งการของตลาดแรงงาน 2) จัดการศกึษาที่มุง่เนน้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) และทักษะการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 3) นสิิตมคีุณภาพชีวิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness) 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตมีงานท า 2x4=8 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัย 

2) สัมมนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตาม OBL  

วธิีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหลักสูตร 

และเผยแพรสู่อาจารย์ 

2)เผยแพร่ข่าวสารความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

อาจารย์และนิสิต 

สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

-จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ภาระงาน

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมมีาก การดูแลนิสิตไม่

ทั่วถึง 

-แนวทางการปรับปรุงที่ตอ้งพัฒนา จัดหา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มขึน้  

-ข้อมูลประกอบความเสี่ยง (โปรดแนบท้ายตาราง) 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมี เพียง 3 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนเพยีง 22 คน 

2x4=8 

เนื่องจากมกีารลาออกของ

อาจารย์ และมีการพัฒนา

หลักสูตรของวิทยาลัย

การศึกษาขึน้ใหม่ ท าใหม้ี

การบรหิารจัดการอาจารย์

เพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ 

อว. 



(หน้า 2-6) 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

ในขณะที่หลักสูตร กศ.บ. มี 10 แขนงวิชา มีนิสิต 

.2,129....คน  
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ยุทธศาสตร ์

 

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย บัณฑิตร้อยละ 70 มีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ 

กลยุทธ ์ 1) พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย ตอบสนองและตรงความตอ้งการของตลาดแรงงาน 2) จัดการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) และ

ทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) ใชร้ะบบประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนนิการหลักสูตร 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 

ของผู้ใช้ 

2x4=8 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัย 

2) สัมมนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตาม OBL 

วธิีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1) ประเมินคุณลกัษณะบัณฑิต (นิสิต) ตามเป้าหมาย 

ของหลกัสูตร 

2) สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

-จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

    คุณลักษณะบัณฑิต ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

-แนวทางการปรับปรุงที่ตอ้งพัฒนา  

     จัดกระตุ้นให้นิสิตพัฒนาตนเองดา้นการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ การใชโ้ปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

โดยศูนย์ภาษา ม.พะเยา 

-ข้อมูลประกอบความเสี่ยง (โปรดแนบท้ายตาราง) 

ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากสถานศกึษา 

 

2x3=6 

เนื่องจาก นิสิตต้องสอบ

บรรจุข้าราชากรครูในวชิา 

ภาษาอังกฤษ ท าใหต้้อง

พัฒนาตนเองเพื่อใหม้ีความรู้

เพียงพอในการสอบ 

 

 



(หน้า 4-6) 

ยุทธศาสตร ์ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย อาจารย์ร้อยละ 50 มคีุณภาพการสอนอยา่งมืออาชีพ 

กลยุทธ ์ 1) พัฒนาอาจารยต์ามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา UP – Professional Standard Frameworks (UP-PSF) 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 2x4=8 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

    คณบดีก าหนดนโยบายให้ประธานหลักสูตร รอง

คณบดี กรรมการบรหิาร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเสนอขอรับการประเมิน UP-PSF 

วธิีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองเข้าสู่

กรอบ UP-PSF และการเผยแพร่ผลงานในฐาน

นานาชาต ิ

2) เสรมิสร้างขวัญก าลงัใจหรือรางวลัในการพัฒนา

ไดต้ามมาตรฐาน UP-PSF 

อาจารย์พัฒนาตนเองเข้าสูก่รอบ UP-PSF และการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการในฐานนานาชาติ 

 

2x4=8 

เนืองจาก ยังอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการขอรับการประเมิน

ตามกรอบ UP-PSF และรอ

ผลการตอบรับ การตีพมิพ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการใน

ฐานนานาชาต ิ

 

 

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

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง)   

                   ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                     

       วัน ………25..…. เดอืน ...กันยายน........... พ.ศ. .2564. 
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แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : บัณฑิตมีงานท า 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 มงีานท าหลังจบการศึกษา 3 เดอืน จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าต่ ากว่าร้อยละ 80 และไมม่แีผนการด าเนนิการรองรับ 

4 มงีานท าหลังจบการศึกษา 4-6 เดอืน จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าต่ ากว่าร้อยละ 80 และมีแผนการด าเนนิการรองรับ 

3 มงีานท าหลังจบการศึกษา 7-9 เดอืน จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานร้อยละ 75-80  

2 มงีานท าหลังจบการศึกษา 10 เดอืน จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท ารอ้ยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1 มงีานท าหลังจบการศึกษา 11-12 เดอืน จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท ารอ้ยละ 80 ขึ้นไป เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 12 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง  

                   (โอกาสxผลกระทบ) ที่ไดก้ าหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกคร้ังที่รายงานการบรหิารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย 
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 
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ความเสี่ยง  : บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกภาคการศกึษา จ านวนบัณฑิตมสีมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้≤ 70 และไมม่แีผนการด าเนินการรองรับ 

4 เกิดขึ้นทุกป ี จ านวนบัณฑิตมสีมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้≤ 70 และมีแผนการด าเนนิการรองรับ 

3 เกิดขึ้นทุก 1.5 ป ี จ านวนบัณฑิตมสีมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้65-70 

2 เกิดขึ้นทุก 2 ปี  จ านวนบัณฑิตมสีมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้70 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1 เกิดขึ้นทุก ๆ 3 ปีขึ้นไป จ านวนบัณฑิตมสีมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้≥ 80 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 

ความเสี่ยง  : อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกภาคการศกึษา จ านวนอาจารย์ ≤ 50 มคีุณภาพการสอนอยา่งมืออาชีพตาม UP-PSF และไมม่แีผนการด าเนนิการรองรับ 

4 เกิดขึ้นทุกป ี จ านวนอาจารย์ ≤ 50 มคีุณภาพการสอนอยา่งมืออาชีพตาม UP-PSF และมีแผนการด าเนินการรองรับ 

3 เกิดขึ้นทุก 1.5 ป ี จ านวนอาจารย์ 45-50 มคีุณภาพการสอนอย่างมอือาชพีตาม UP-PSF  

2 เกิดขึ้นทุก 2 ปี  จ านวนอาจารย์ 50 มีคณุภาพการสอนอยา่งมืออาชีพตาม UP-PSF  

1 เกิดขึ้นทุก ๆ 3 ปีขึ้นไป จ านวนอาจารย์ ≥ 50 มคีุณภาพการสอนอยา่งมืออาชีพตาม UP-PSF  
 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 




