






















(หน้า 1-3) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  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 ์ บัณฑิตมคีุณภาพ มสีมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวชิาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1 พัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตด้านวิชาการให้

บรรลุ ELOs ตามที่

ก าหนดไว้ในหลกัสูตร 

S (ความเสี่ยงด้าน

ยุทธศาสตร์) 

 

 

 

 

 

O (ความเสี่ยงด้าน 

การปฏิบัติงาน) 

ปัจจัยภายใน ภาพลักษณข์อง

บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัย

การศึกษา  

ปัจจัยภายนอก 

สถาบันคูแ่ขง่มกีารปรับตัว 

พัฒนาหลกัสูตรที่ทันสมัย 

ดึงดูดลกูค้า 

ปัจจัยภายใน 

1.จ านวนอาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุนไม่เพยีงพอต่อ

จ านวนนิสิต 

1.ผลกระทบ

คุณภาพบัณฑิต 

(การเรียนการ

สอน) 

2.ผลกระทบ

ด้านชื่อเสียง/

ภาพลักษณ ์

 

1.สร้างความเข้าใจแก่

บุคลากรในการก าหนด

คุณลักษณะบัณฑิตด้าน

วิชาการที่ก าหนดไว้ใน 

ELOs 

2.จัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดการเรียนการ

สอนทีเ่หมาะสม ทันสมัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน / 

โครงการประเมิน

มาตรฐานหลักสูตรและ

2x5 = 10 -ประชุม สัมมนา  

จัดกิจกรรม KM 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

-จัดโครงการผลิตสื่อ

ออนไลน์เพื่อการศึกษา

ส าหรับนิสิต 

- ศึกษาดงูานสถาบันที่

จัดการศึกษาทันสมัย 

ตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกคา้ 

1.ผลการประเมิน

AUNQA ของปทีี่ผ่าน

มา 

2.การประกาศ

เปลี่ยนแปลง

ข้อก าหนดส าหรับผูท้ี่

ต้องการประกอบ

วิชาชีพทากงารศึกษา

ของสภาวิชาชีพ 

30 กันยายน 

2565 /       

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 



(หน้า 2-3) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

ปัจจัยภายนอก 

1.การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

คุณสมบัติตา่งๆ ของนิสิตครู

จากสภาวิชาชีพมีการ

เปลี่ยนแปลงบ่อยปัจจัยภายใน 

มาตรฐานการผลิตเพื่อการ

รับรองปรญิญาและ  

ประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษาของคุรุสภา  

2 คุณลักษณะบัณฑิตด้าน

ความสามารถในการ

สอนเป็นภาษาองักฤษ 

O (ความเสี่ยงด้าน

การปฏิบัติงาน) 

ปัจจัยภายใน 

1.จ านวนอาจารย์ที่สามารถ

สอนเป็นภาษาองักฤษ ไม่

เพียงพอ 

ปัจจัยภายนอก 

1.ความต้องการครูผู้สอนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ

สอนเป็นภาษาองักฤษได้มี

สูงขึน้ 

2.เกณฑ์การขอรับใบประกอบ

วิชาชีพครู ก าหนดคุณสมบตัิ

นิสิตต้องผา่นภาษาองักฤษ B1 

 

1.ผลกระทบ

คุณภาพบัณฑิต 

(การเรียนการ

สอน) 

2.ผลกระทบ

ด้านชื่อเสียง/

ภาพลักษณ ์

 

1.จัดโครงการการใช้

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ส าหรับอาจารย์ 

2.จัดโครงการเสรมิความรู้

ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต

ครูเพื่อขอรับใบประกอบ

วิชาชีพครู 

3x3 = 9 -ก าหนดค่าเป้าหมาย

การสอนหรือการใช้

ภาษาอังกฤษในชั้น

เรียนส าหรับอาจารย์

ร้อยละ 50 ของ

อาจารย์ทั้งหมด 

-ก าหนดค่าเป้าหมาย

นิสิตครูมีความรู้

ภาษาอังกฤษส าหรับ

นิสิตครูเพื่อขอรับใบ

ประกอบวิชาชีพครูร้อย

ละ 70 ของจ านวนนิสิต

ทั้งหมด 

การประกาศ

เปลี่ยนแปลง

ข้อก าหนดส าหรับผูท้ี่

ต้องการประกอบ

วิชาชีพทากงารศึกษา

ของสภาวิชาชีพ 

30 กันยายน 

2565 /       

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

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

(................ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุน่กอง......................)   

ต าแหนง่ .........รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา.............. 

       วัน ……23…. เดอืน ......กันยายน...... พ.ศ. .....2564....... 



(หน้า 3-3) 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการให้บรรลุ ELOs ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

-คุณลักษณะบัณฑิตดา้นวิชาการบรรลุ ELOs ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

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 

 

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 (สีแดง) 




