
(หน้า 1-3) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …2565.………….. 

ชื่อหน่วยงาน  …วิทยาลัยการศึกษา..............………… 

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

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ 1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย คุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการให้บรรลุ ELOs ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ร้อยละ 80 

กลยุทธ ์ 1 บัณฑิตมคีุณภาพ มสีมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวชิาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตมีงานท า 2x4=8 การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัย 

2) สัมมนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม OBL  

วธิีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหลักสูตร และเผย

แพรสู่อาจารย์ 

2)เผยแพร่ข่าวสารความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

อาจารย์และนิสิต 

สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

-จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ภาระงานของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมาก การดแูลนิสิตไม่ทั่วถึง 

-แนวทางการปรับปรุงที่ตอ้งพัฒนา จัดหา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มขึน้  

-ข้อมูลประกอบความเสี่ยง (โปรดแนบท้ายตาราง) 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมี เพียง 3 คน อาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีจ านวนเพียง 30 คน ในขณะที่หลักสูตร กศ.บ. มี 

10 แขนงวิชา มีนิสิตมากกว่า .2,500....คน  

2x4=8 

เนื่องจากมกีารลาออกของ

อาจารย์ และมีการพัฒนา

หลักสูตรของวิทยาลัย

การศึกษาขึน้ใหม่ ท าใหม้ีการ

บรหิารจัดการอาจารย์เพื่อให้

ครบถ้วนตามเกณฑ์ อว. 



(หน้า 2-3) 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

2 คุณลักษณะบัณฑิตด้านความสามารถใน

การสอนเป็นภาษาองักฤษ 

3x3=9  ปัจจัยภายใน 

1.จ านวนอาจารย์ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เพียงพอ 

ปัจจัยภายนอก 

1.ความต้องการครูผู้สอนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานทีส่ามารถสอน

เป็นภาษาอังกฤษไดม้ีสูงขึ้น 

2.เกณฑ์การขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ก าหนดคุณสมบัตินสิิตต้อง

ผ่านภาษาอังกฤษ B1 

 

1.ผลกระทบคุณภาพบัณฑิต (การเรียนการสอน) 

2.ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 

 

2x4=8 

1.จัดโครงการการใช้

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ส าหรับอาจารย์ 

2.จัดโครงการเสรมิความรู้

ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตครู

เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ

ครู 

 

 

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

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง)   

                   ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                     

       วัน ………21..…. เดอืน ...มีนาคม........... พ.ศ. .2565. 

 

  



(หน้า 3-3) 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : บัณฑิตมีงานท า 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

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 
 

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  : คุณลักษณะบัณฑิตด้านความสามารถในการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

-คุณลักษณะบัณฑิตดา้นความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 ผลการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ และนิสิต ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ผลการประเมิน AUN QA ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50  

4 ผลการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ และนิสิต ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 40 ผลการประเมิน AUN QA ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 

3 ผลการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ และนิสิต ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 30 ผลการประเมิน AUN QA ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 

2 ผลการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ และนิสิต ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20 ผลการประเมิน AUN QA ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 

1 ผลการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ และนิสิต ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 10 ผลการประเมิน AUN QA ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
 

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 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 (สี

แดง) 



(หน้า 1-3) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………2565...………….. 

ชื่อหน่วยงาน  ……….....................................วิทยาลัยการศึกษา งานวิจัย......................................................………… 

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

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 80 ของอาจารยม์งีานตพีมิพแ์ละมีผลงานวจิัย 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพสูงดา้นการวจิัยและนวัตกรรม 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวจิัยและนวัตกรรม 3. การสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีให้ผลกระทบเชงิบวกกับ

ชุมชนและสังคม 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความ

เสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 จ านวนผลงานวิจัยและ

การตพีิมพ์ผลงานวิจัย

ของคณาจารย ์

2x3=6 (ปาน

กลาง) 

1. ให้ทุนการท าวิจัย คน 10,000/ 

ต่อเร่ือง 

2. เสนอการตีพมิพ์ผลงานวิจัย

นานาชาตเิป็น SUPER KPI ของ

วิทยาลัย โดยให้รางวัลสนับสนุน

เรื่องละ 15,000 บาท  

3. มีการจัดตั้งศูนย์ Unit of 

Excellence: UoE ของวิทยาลัยฯ 

เพื่อตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

- คณาจารย์ร้อยละ 95 มีการด าเนินการจัดท าวิจัยและ

ด าเนินการจัดเตรียมการตีพมิพ์ โดยมีงานวิจัยเกิดจาก

คณาจารย์ในวิทยาลัย มากกว่า 15 เร่ือง และยังมกีาร

ด าเนินการจัดเตรียมตีพมิพ์อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องมีการ

สนับสนุนและคอยติดตามต่อไปเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

- จุดอ่อน/อุปสรรค คือ ถึงแมค้ณาจารย์มีผลงานวิจัย

ร้อยละ 95 แต่ผลงานวิจัยที่เป็นการตพีิมพ์ระดับ

นานาชาตยัิงไม่ไม่มากนัก และยังกระจุกตัวอยู่กับ

คณาจารย์บางท่านเท่านั้น 

3x2=6 (ปานกลาง) 

- ระดับโอกาสเพิ่มขึน้ เนื่องจาก นโยบายของมหาวทิยาลัยมีการ

ส่งเสรมิใหค้ณาจารย์มีงานตีพิมพ์ระดับนานาชาตแิต่เนื่องจาก

ภาระงานและศกัยภาพของคณาจารย์ยังไม่พร้อมและการตีพมิพ์

นานาชาตติอ้งใชเ้วลายาวนานจงึอาจเป็นโอกาสให้เกดิความเสี่ยง

เรื่องผลงานวิจัยของอาจารย์นอ้ยลง 

- ระดับผลกระทบ ลดลง เนื่องจาก ผลงานของคณาจารย์ที่

ตีพมิพ์ระดับชาติยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากระเบียบ ภาระ

งานที่อาจารย์ตอ้งท าวิจัยอยู่แล้วและระยะเวลาของการตีพมิพ์

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


(หน้า 2-3) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความ

เสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

 - วิธีด าเนินการ คือ พยายามประชาสัมพันธ์จูงใจให้

คณาจารย์ทุกท่านตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ โดยมี

การให้รางวัลตามความเหมาะสม 

วิจัยระดับชาติยังเป็นช่องทางที่เป็นไปไดใ้นเร่ืองระยะเวลาของการ

ตีพมิพ์จึงท าใหง้านวิจัยของคณาจารย์ยังมีอยู่ในเกณฑ์ และ

คณาจารย์ยังต้องการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของตนเองจึง

ต้องมีการจัดท าวิจัย 

 

 

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

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

ต าแหนง่ .........................ผู้ช่วยคณบดี...............................                               

        วัน ….21..…. เดอืน ...มนีาคม... พ.ศ. ..2565.... 

 

  



(หน้า 3-3) 

 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : จ านวนผลงานวิจัยและการตพีิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุก 3 เดือน จ านวนผลงานวิจัยและผลงานตีพมิพ์ต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดและไม่มแีผนการท าวิจัยเพิ่มเติม 

4 เกิดขึ้นทุก ½ ปี จ านวนผลงานวิจัยและผลงานตีพมิพ์ต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดแต่มกีารวางแผนในการท าวิจัย 

3 เกิดขึ้นทุก 1 ปี จ านวนผลงานวิจัยและผลงานตีพมิพ์ต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดแต่ยังมีผลงานที่ก าลังพัฒนา 

2 เกิดขึ้นทุก 2 ปี  จ านวนผลงานวิจัยฯพอดีกับเกณฑแ์ตผ่ลงานตีพมิพ์ไม่เพียงพอ 

1 เกิดขึ้นทุกๆ 3 ปีขึ้นไป จ านวนผลงานวิจัยฯและผลงานตีพิมพ์พอดีกับเกณฑท์ี่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 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) 

 

 



(หน้า 1-3) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …2565…. 

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 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 การจัดกิจกรรมเพื่อ

ตดิตามดูแลนิสิตท่ีมี

ภาวะโรคซึมเศร้า  

2x3 = 6 (ปานกลาง) 

 

1.อาจารย์/เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมต่อการ

จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง,ติดตาม

พฤติกรรมของนิสติที่มีภาวะซึมเศรา้ 

2.สรา้งความตระหนักรู้ให้แก่นสิิตถงึ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเกดิโรค

ซึมเศรา้และการเกิดภาวะอาการ

ซึมเศรา้ โดยจัดโครงการอบรมแนว

ทางการสง่เสรมิสุขภาพจิต และ

แก้ปญัหาภาวะซึมเศรา้ในวัยเรียน   

วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายคุณภาพนิสิตไดต้ิดตามพฤตกิรรมของนิสิตทีม่ีภาวะซึมเศร้าที่เข้ารับบริการ

ในศูนย์ให้ค าปรกึษามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-ปัจจบุนั เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้า

วิเคราะห์หาแนวทางลดภาวะซึมเศร้าของนิสิตโดยไดจ้ัดโครงการอบรมแนวทางการสง่เสรมิ

สุขภาพจิต และแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้

ค าปรกึษาแนะน า การดแูลสขุภาพจติให้เข้มแข็งและสง่เสรมิให้นสิิตใชช้ีวติอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง

มีความสขุ (Super KPI) 

1x1 = 1 (น้อย) 

-ระดับโอกาสน้อย เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยให้ความส าคญั

กับปัญหาภาวะโรคซึมเศรา้ 

โดยมีศูนยใ์ห้ค าปรกึษาและมี

ระบบกลไกการดแูลและเฝา้

ระวังสุขภาพจิตนิสติ

มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งใน

เวลาราชการและนอกเวลา

ราชการ รวมถึงวิทยาลัยมี



(หน้า 2-3) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

แผน/กิจกรรม เพื่อ

เสรมิสร้างทักษะในการ

จัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่จะ

เกิดขึน้ 

-ผลกระทบน้อย เนื่องจาก 

1. ปัจจุบันพบว่ามนีิสิต

วิทยาลัยการศึกษาที่ป่วย

ด้วยโรคซึมเศรา้ จ านวน 4 

คน จากนิสิตทั้งหมด 2,692 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ซึ่ง

อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

นิสิตม ี

 2.มีอาจารย์ที่คอยให้

ค าปรกึษา มกีารให้ความรู้

เกี่ยวกับภาวะซึมเศรา้  

 

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

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

     ต าแหนง่......ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต.......                     

วัน ……21..…. เดอืน ......มนีาคม....... พ.ศ. .....2565...... 

 



(หน้า 3-3) 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : การจัดกิจกรรมเพื่อติดตามดูแลนิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้า 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 พบผู้ซึมเศร้า ไมเ่กินร้อยละ >0.25 ขึน้ไป ตอ่จ านวนนิสติท้ังหมดตอ่ปี จ านวนผู้เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นและไมม่แีผนการจัดการ 

4 พบผู้ซึมเศร้า ไมเ่กินร้อยละ >0.20 ตอ่จ านวนนสิิตท้ังหมดตอ่ปี จ านวนผู้เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นและมีแผนแต่ยังไมม่กีารด าเนนิการ 

3 พบผู้ซึมเศร้า ไมเ่กินร้อยละ >0.15 ตอ่จ านวนนสิิตท้ังหมดตอ่ปี จ านวนผู้เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นและมีเร่ิมมกีารดูแลช่วยเหลอื 

2 พบผู้ซึมเศร้า ไมเ่กินร้อยละ >0.10 ตอ่จ านวนนสิิตท้ังหมดตอ่ปี จ านวนผู้เป็นโรคซึมเศร้ามบ้ีางและมีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนการจัดการช่วยเหลอื 

1 พบผู้ซึมเศร้า ไมเ่กินร้อยละ >0.05 ตอ่จ านวนนสิิตท้ังหมดต่อปี จ านวนผู้เป็นโรคซึมเศร้าลดลงและมีการด าเนนิการตามแผนการจัดการชว่ยเหลอื 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 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) 

 



(RM-R6) 

 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …2565…. 

ชื่อหน่วยงาน  ……วทิยาลัยการศึกษา.…… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บรกิารวิชาการ สรา้งความเขม้แขง็ให้ชุมชนและสงัคม 

  4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกนั 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และมีธรรมาภิบาล 

ค่าเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพขององค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิารของฝ่ายบรหิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิทยาลัย

การศึกษา 

4x4=16 

(ความเสี่ยงสงู) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การก าหนด

ระดับต าแหนง่ และการแตง่ตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหนง่สูงขึน้ 

พ.ศ. 2564 

2. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทาง

วิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ

วิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 

3. แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา 

 

วธิีการ/มาตราการจัดการความเสี่ยง 

ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิารของฝ่ายบรหิาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. โครงการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา 

2. โครงการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จ

และการปฏบิัติงานอย่างมีความสุข 

3. โครงการสรา้งขวญัและเสริมแรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงาน กิจกรรม “สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา” 

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา 

5. โครงการจัดท าคูม่ือปฏิบัตงิานและมาตรฐาน

ขั้นตอนการให้บรกิาร ของบุคลากรสายสนับสนุน 

วิทยาลัยการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาศกัยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา 

7. โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะหแ์ละเขียนแบบ

ประเมินค่างานเพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งให้สงูขึน้

ของบุคลากรสายสนับสนนุ” 

3x3=9  

(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ระดับโอกาส ลดลง

เนื่องจากบคุลากรไดรั้บการ

พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

แนวคิด และแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

ระดับผลกระทบ ลดลง 

เนื่องจากบคุลากรน า

ข้อเสนอแนะมาพัฒนางาน

ของตนเอง เช่น การน าระบบ

สารสนเทศมาใชใ้นการ

ปฎิบัติงาน 

 



ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ใน

การปฏิบัติงาน วิทยาลัยการศึกษา 

 

จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจยัเสี่ยงท่ียังมอียู ่

1. สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของการระบาดของเชือ้

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

2. ความร่วมมือในการเข้าโครงการ/กจิกรรมลดลง 

3. โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์

 

แนวทางในการปรับปรุงท่ีต้องพัฒนา  

ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม  

โดยผ่านทางระบบสารสนเทศ อาทิเชน่ ZOOM 

MEETING, MS TEAMS  

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

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)   

   ต าแหนง่ รองคณบดฝี่ายบริหาร วทิยาลัยการศึกษา 

      .............21 มนีาคม 2565.............. 
 

 

 

 

 
 



 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 การพัฒนาทักษะตามต าแหนง่งานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ไดรั้บการพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิานน้อยที่สุด 

4 การพัฒนาทักษะตามต าแหนง่งานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 2 ไดรั้บการพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิานน้อย 

3 การพัฒนาทักษะตามต าแหนง่งานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 3 ไดรั้บการพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิานปานกลาง 

2 การพัฒนาทักษะตามต าแหนง่งานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 4 ไดรั้บการพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิานมาก 

1 การพัฒนาทักษะตามต าแหนง่งานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 5 ไดรั้บการพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิานมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 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) 

 



(หน้า 1-3) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) 

ชื่อหน่วยงาน .…วิทยาลัยการศึกษา..... 

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 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของบุคลากร 1x2=2  

(ความเสี่ยงต่ า) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1. สายตรงคณบด ี

2. เผยแพร่ชอ่งทางการร้องเรียน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเร่ือง

ร้องเรียน 

วธิีการ/มาตราการจัดการความเสี่ยง 

1. ประชาสัมพันธ์ชอ่งทางการร้องเรียนให้ทราบ

อย่างทั่วถึง 

2. ก าหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเร่ืองร้องเรียน  

3. แจ้งผลการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏบิัติงาน

บุคลากรสายสนับสนุน ให้เกดิการพฒันาและมี

ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมปรับปรุงช่องทางและขัน้ตอนการ

ร้องเรียน  

- กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการปฏบิตัิอย่าง 

มีคุณธรรมความโปร่งใส 

2. โครงการสรา้งความตระหนักในการปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

1x1=1  

(ความเสี่ยงต่ า) 

ระดับโอกาส คงเดิม

เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไดเ้พิ่ม

ช่องทางและขัน้ตอนการ

ร้องเรียนที่สะดวกและ

รวดเร็ว 

 

 

 



(หน้า 2-3) 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

 -กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการปฏบิตัิตาม

แนวนโยบาย NO Gift Policy  

3. โครงการแนวปฏิบัติวา่ด้วยระเบียบและข้อบงัคบั

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

4. โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดซือ้จัดจ้าง

พัสดุที่รัฐตอ้งการส่งเสรมิหรือสนับสนุน 

จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจยัเสี่ยงท่ียังมอียู ่

บุคลากรยังขาดความรว่มมือในการเข้าร่วม

โครงการ ส่งผลให้บคุลากรบางคนมแีนวคิดแนว

ปฏิบัติที่ต่างออกไป 

แนวทางในการปรับปรุงท่ีต้องพัฒนา  

ควรจัดโครงการ/กิจกรรมในช่วงเวลาและสถานที่ 

ที่เอื้อต่อบุคลากรทกุคนสามารถเขา้ร่วมได้ 

ระดับผลกระทบ ลดลง 

เนื่องจากไม่มีเร่ืองที่ถูก

ร้องเรียนเกี่ยวกับการ

แสวงหาผลประโยชน์ให้

ตนเองของบุคลากร 

 

 

 

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

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

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

                   ...........21 มนีาคม 2565............ 

 

 

 



(หน้า 3-3) 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : การแสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองของบุคลากร 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 มกีารร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน มากกวา่ 5 คร้ัง มแีนวโนม้การทุจรติของหนว่ยงานมากที่สุด 

4 มกีารร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 4 ครัง้ มแีนวโนม้การทุจรติของหนว่ยงานมาก 

3 มกีารร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 3 คร้ัง มแีนวโนม้การทุจรติของหนว่ยงานปานกลาง 

2 มกีารร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 2 ครัง้ มแีนวโนม้การทุจรติของหนว่ยงานนอ้ย 

1 มกีารร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 1 ครัง้ มแีนวโนม้การทุจรติของหนว่ยงานนอ้ยท่ีสุด 
 

 

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) 


