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  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 
  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน 



 

(หน้า -1-) 

 

บทน า 

กระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ข้ันตอนหรือกระบวนการในการป้องกันหรือจัดการเหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อองค์กร เพื่อช่วยลดอุปสรรคหรือขนาดความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ อีกท้ังยังช่วยสนับสนุนภารกิจ 

ของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ทุกหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลัยด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีเชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

และค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางและข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการปฏิบัติงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างโปร่งใส มีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล 

รูปแบบและ 

รอบการรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง 

และควบคุมภายใน ประจ าป ี

(ระดับมหาวทิยาลัย 

และระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หนว่ย) 

1.  แผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในประจ าป ี(RM-Plan)  

    ประมาณเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ   

2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  

     ประมาณเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ   

3.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  

     ประมาณเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 

 

 

หลักเกณฑ์/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

- มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  (กระทรวงการคลัง) 

- มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  (กระทรวงการคลัง) 

- พระราชบัญญัตวินิัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  (หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ , มาตรา 79) 

- พระราชบัญญัตกิารอุดมศกึษา พ.ศ. 2562 (หมวด 2  ส่วนท่ี 6 หลักธรรมาภิบาล  มาตรา 19) 

- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO 2013 , 2017) 

 

 
งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน 

(ฉบับปรับปรุงล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา  

คร้ังที่ 1(1/2562) เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2562) 
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(RM-Plan) 

(1)   แผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………(2)…..……….. 

ชื่อหน่วยงาน  ………...........................................(3)..................................................………… 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวชิาการ สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนและสังคม 

(4)  4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ (5) 

ค่าเป้าหมาย (6) 

กลยุทธ์ (7) 
 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วิธกีาร/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

  (11.1) ปัจจัยภายใน 

 

 

(11.2) ปัจจัยภายนอก 

 

 

      

ลายมือชื่อ ....................................(18).........................................  

(..................................................................................................)   

ต าแหนง่ ..................................... (19)..........................................                      

วัน …………(20)……..…. เดือน ............................ พ.ศ. ..................... ** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์ https://plan.up.ac.th/risk/    

     ความเสี่ยงและควบคุมภายใน>แบบฟอร์มและค าอธิบาย>แบบฟอร์มแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ** 
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(21)   แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเส่ียง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเส่ียง  : (9) 

 (22)   หลักเกณฑ์การประเมนิระดับความเส่ียง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5   

4   

3   

2   

1   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   :    ให้ทุกหน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเส่ียง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเส่ียง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเส่ียง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเส่ียง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเส่ียง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 

(1) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน (RM-Plan)   

คือ แผนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเปา้หมายของมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด

มาตรการในการปอ้งกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ทุกหน่วยงานรายงาน (RM-Plan) ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี) 

(2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. คือ ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(3) ช่ือหน่วยงาน คือ ชื่อหน่วยงานที่จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   - ระดับหน่วยงาน      :  ชื่อคณะ กอง ศูนย ์หน่วย หรือหน่วยงานเทยีบเทา่ 

- ระดับมหาวิทยาลัย  :  ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา (ตามประเด็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง) 

(4) การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง พันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 5 พันธกิจ ได้แก่  

   1.ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21 

2.วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3.บรกิารวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4.ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5.บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

(5) ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 6 ด้าน ได้แก่    

   1.ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

2.ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

3.ด้านการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

4.ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

5.ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

6.ด้านการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

(6) ค่าเป้าหมาย คือ เปา้หมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรอืที่หน่วยงานก าหนด 

(7) กลยุทธ ์ คือ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือที่หน่วยงานก าหนด 

(8) ล าดับ คือ ล าดับที่ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  {กรณีระบุความเสี่ยงมากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดล าดับความเสี่ยงโดยเรียงจากประเด็นที่มีระดับความเสี่ยง  

(โอกาสxผลกระทบ) มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามล าดับของแต่ละยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา} 

(9) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปา้หมายขององค์กร (อาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้) 

(10) ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) คือ ประเภทของความเสี่ยง จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

   1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) 

2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation) 

3.ความเสี่ยงด้านการเงนิและทรัพยากร (Financial and Resources) 

4.ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบยีบ (Compliance) 

5.ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ / ภัยพิบัติ / อันตราย (Event/Disaster)    

6.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance) 

(11) สาเหตุ/ปัจจัยเสีย่ง คือ สาเหตุหรอืที่มาของความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด  ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ                                                                    

(11.1) ปัจจัยภายใน      คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่อาจส่งผลท าให้เกิดความเสี่ยง  (เช่น วัฒนธรรมหน่วยงาน) 

(11.2) ปัจจัยภายนอก   คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน หรอืไม่สามารถควบคุมได้ (เช่น เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี) 



 

(หน้า -5-) 

 

 

(12) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  เช่น 

   1.ผลกระทบด้านคุณภาพบัณฑิต (การเรียน การสอน) 

2.ผลกระทบด้านคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม 

3.ผลกระทบด้านการบรกิารวิชาการ 

4.ผลกระทบด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

5.ผลกระทบด้านการเงนิและการวางแผนงบประมาณ 

6.ผลกระทบด้านการบรหิารจดัการทรัพยากร 

7.ผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

8.ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์                                       

9.ผลกระทบด้านกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 

10.ผลกระทบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร               

11.ผลกระทบดา้นการปฏิบัติงาน 

12.ผลกระทบดา้นอ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

(13) การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน คือ กิจกรรมหรือมาตรการที่หน่วยงานด าเนินอยู่เพื่อใช้จัดการความเสี่ยงก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง  

(14) ระดับความเสี่ยงปจัจุบัน 

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสxผลกระทบ) 

คือ การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง               

โดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และประเมินแต่ละความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง) ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ คือ 

     ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  มีท้ังหมด 5 ระดับ ตามคะแนนความรุนแรง  1  2  3  4  หรือ  5 

     ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  มีท้ังหมด 5 ระดับ ตามคะแนนความรุนแรง  1  2  3  4  หรือ  5 

     ระบุผลการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งได้มาจากผลคูณของคะแนนโอกาสและคะแนนผลกระทบ  

      พร้อมทัง้ ระบุว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือน้อย    

                        ตัวอย่าง           โอกาส  x  ผลกระทบ  =  ระดับความเสี่ยง 

                                              2     x        5       =        10 (สูง)       

                        หมายความว่า  ประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระดับคะแนนเป็น (2) และผลกระทบของความเสี่ยงระดับคะแนนเป็น (5) 

ดังนั้น ผลคูณของคะแนนโอกาสและผลกระทบจึงมีค่าเทา่กับ 10 เม่ือพิจารณาตามตารางการประเมินระดับความเสี่ยงจึงอยู่ในระดับความเสี่ยง (สูง) เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมนิระดับความเส่ียง (โอกาส x ผลกระทบ)  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ 

   ระดับความเสี่ยง

คะแนน 13-25 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

สูงมาก  (สีแดง) 

ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดหามาตรการในการป้องกันหรือ 

ลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กลับเพ่ิมสูงข้ึน 

   ระดับความเสี่ยง

คะแนน 7-12 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

สูง  (สีส้ม)       

ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดหามาตรการในการป้องกันหรือ 

ลดความเสี่ยงโดยเร็ว เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กลับเพ่ิมสูงข้ึน 

   ระดับความเสี่ยง

คะแนน 3-6 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

ปานกลาง (สีเหลือง)   

ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ แต่ต้องด าเนินการควบคุมภายในตามแผนงาน 

ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดน้อยลงและไม่กลับเพ่ิมสูงข้ึน  

   ระดับความเสี่ยง

คะแนน 1-2 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

น้อย  (สีเขียว)     

ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งอาจด าเนินการควบคุมภายในตามแผนงานที่ มีอยู่  

เพื่อควบคุมหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป และปอ้งกันไม่ให้กลับเพ่ิมสูงข้ึน 

5 1x5=5 2x5=10 3x5=15 4x5=20 5x5=25

4 1x4=4 2x4=8 3x4=12 4x4=16 5x4=20

3 1x3=3 2x3=6 3x3=9 4x3=12 5x3=15

2 1x2=2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5x2=10

1 1x1=1 2x1=2 3x1=3 4x1=4 5x1=5

1 2 3 4 5

ผลกระทบของความเส่ียง (ผลกระทบ)

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (โอกาส)



 

(หน้า -6-) 

 

 

(15) วิธกีาร/มาตรการจัดการความเสีย่ง คือ วิธีการหรือมาตรการที่ใช้จัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม นอกเหนือจากมาตรการของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตาม (13) 

(16) ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง  

(Key Risk Indicator ; KRI) 

คือ เครื่องมือหรือตัววัดที่น ามาใช้เป็นตัวเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) ซึ่งสามารถช่วยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรม  

การด าเนินงานของหน่วยงาน และสามารถใช้ในการพิจารณาทศิทางความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

(17) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ   

 ก าหนดเสร็จ     คือ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงานบรหิารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนดไว้  

(เช่น วันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานบริหารจดัการความเสี่ยงประจ าปี  30 กันยายน ......)   

 ผู้รับผิดชอบ คือ หน่วยงาน ส่วนงาน หรือผู้รบัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

(18) ลายมือช่ือ คือ - ระดับหน่วยงาน       :   ลงลายมือชื่อคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ในแต่ละประเด็นความสี่ยง)  

   - ระดับมหาวิทยาลัย   :   ลงลายมือชื่อรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแล (ในแต่ละประเด็นความสี่ยง) 

(19) ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ   

(20) วัน เดือน ป ี คือ วันเดือนปีที่รายงาน 

(21) แบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(โอกาสxผลกระทบ) 

คือ แบบในการวิเคราะห์และระบหุลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง (ตามระดับความรุนแรงน้อยไปมาก 5 ระดับ) 

โดยหลักเกณฑ์ที่ระบุจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีก าหนด รวมถึงสภาพแวดล้อมของหน่วยงานหรือสถาบันตามบรบิท 

(22) หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง คือ การระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค่าระดับโอกาส (L) และค่าระดับผลกระทบ (I) ของแต่ละความเสี่ยง (ระดับความรุนแรง ระดับที่ 1 - ระดับที่ 5)  

 (ของแต่ละความเสี่ยง)  ซึ่งหน่วยงานสามารถก าหนดหัวข้อในการประเมินความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ได้ 

ทัง้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปรมิาณตามบรบิทของแต่ละหน่วยงานที่สามารถยอมรับได้ 

    

 



 

(หน้า -7-) 

 

(RM-R6) 

  (1)    รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………(2)…..……….. 

ชื่อหน่วยงาน  ………...........................................(3)..................................................………… 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวชิาการ สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนและสังคม 

(4)   4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ (5) 

ค่าเป้าหมาย (6) 

กลยุทธ์ (7) 
 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

 

 

 

 

     

ลายมือชื่อ ....................................(14).........................................  

(..................................................................................................)   

ต าแหนง่ ..................................... (15)..........................................                      

วัน …………(16)……..…. เดือน ............................ พ.ศ. ..................... 

 ** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์  https://plan.up.ac.th/risk/    

     ความเสี่ยงและควบคุมภายใน>แบบฟอร์มและค าอธิบาย>แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (RM-R6)  ** 



 

(หน้า -8-) 

 

 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน 

 (1) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(RM-R6)  รอบ 6 เดอืน  

คือ รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 6 เดือน ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ เพื่อสะท้อน

มาตรการที่เพียงพอเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง พัฒนาข้ันตอนและการด าเนินงานต่างๆ ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลั ย

ยอมรับได้ (ทุกหน่วยงานรายงาน (RM-R6) ประมาณเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ) 

(2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. คือ ปีงบประมาณที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตาม RM-Plan (2) 

(3) ช่ือหน่วยงาน คือ ชื่อหน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ตาม RM-Plan (3) 

(4) การบริหารจดัการความเสี่ยงตามพันธกจิ คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (4) 

(5) ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (5) 

(6) ค่าเป้าหมาย คือ เปา้หมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรอืที่หน่วยงานก าหนด ตาม RM-Plan (6) 

(7) กลยุทธ ์ คือ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือที่หน่วยงานก าหนด ตาม RM-Plan (7) 

(8) ล าดับ คือ ล าดับที่ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  ตาม RM-Plan (8) 

(9) ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงตาม RM-Plan (9) 

(10) ระดับความเสี่ยงปจัจุบัน 

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสxผลกระทบ) 

คือ การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ใน RM-Plan (14) 

 

(11) การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน คือ ข้ันตอน โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน ตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีระบุไว้ RM-Plan (15)  

(12) ผลการด าเนนิงาน 

รอบ 6 เดือน 

คือ ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาติดตามผลฯ รอบ 6 เดือน ซึ่งจะต้องระบุผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมาตรการที่ได้ด าเนินการว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร  

หรือจัดหามาตรการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม รวมถึงแนบข้อมูลสถิติประกอบ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ควรระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ตามเปา้หมายและระบุแนวทางการปรับปรุงเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงต่อไป  

(13) ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลอืหลังการจัดการ

ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) 

 

คือ ผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ช่วงระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานประเมิน  

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากระดับความเสี่ยงตั้งต้นที่ก าหนดไว้ก่อนการบริหารความเสี่ยงว่า  

เม่ือได้ด าเนินมาตรการไปแล้วในรอบ 6 เดือน ระดับคะแนนของโอกาสและผลกระทบมีค่าเท่าใด โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง  

มหาวิทยาลัยพะเยา (โซนสี คือ ระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) ,  

ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)) 

(14) ลายมือช่ือ คือ - ระดับหน่วยงาน       :   ลงลายมือชื่อคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ในแต่ละประเด็นความสี่ยง)  

   - ระดับมหาวิทยาลัย   :   ลงลายมือชื่อรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแล (ในแต่ละประเด็นความสี่ยง) 

(15) ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ   

(16) วัน เดือน ป ี คือ วันเดือนปีที่รายงาน 



 

(หน้า -9-) 

 

(RM-R12) 

  (1)    รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………(2)…..…….. 

ชื่อหน่วยงาน  ………...........................................(3)..................................................………… 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวชิาการ สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนและสังคม 

(4)   4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ (5) 

ค่าเป้าหมาย (6) 

กลยุทธ์ (7) 
 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 12 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

 

 

 

 

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

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

สรุป 

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

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

 

ลายมือชื่อ ....................................(14).........................................  

(..................................................................................................)   

ต าแหนง่ ..................................... (15)..........................................                      

วัน …………(16)……..…. เดือน ............................ พ.ศ. ..................... ** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์  https://plan.up.ac.th/risk/    

     ความเสี่ยงและควบคุมภายใน>แบบฟอร์มและค าอธิบาย>แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (RM-R12)  ** 



 

(หน้า -10-) 

 

 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน 

 (1) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(RM-R12)  รอบ 12 เดือน  

คือ รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 12 เดือน ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ เพื่อสะท้อน

มาตรการที่เพียงพอเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง พัฒนาข้ันตอนและการด าเนินงานต่างๆ ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลั ย

ยอมรับได้ (ทุกหน่วยงานรายงาน (RM-R12) ประมาณเดือนกันยายนของปีงบประมาณ) 

(2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. คือ ปีงบประมาณที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตาม RM-Plan (2) 

(3) ช่ือหน่วยงาน คือ ชื่อหน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ตาม RM-Plan (3) 

(4) การบริหารจดัการความเสี่ยงตามพันธกจิ คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (4) 

(5) ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (5) 

(6) ค่าเป้าหมาย คือ เปา้หมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรอืที่หน่วยงานก าหนด ตาม RM-Plan (6) 

(7) กลยุทธ ์ คือ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือที่หน่วยงานก าหนด ตาม RM-Plan (7) 

(8) ล าดับ คือ ล าดับที่ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  ตาม RM-Plan (8) 

(9) ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงตาม RM-Plan (9) 

(10) ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลอืหลังการจัดการ

ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) 

คือ ผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบรหิารจัดการความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน ตามที่ก าหนดไว้ใน RM-R6 (13) 

 

(11) การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน คือ ข้ันตอน โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีระบุไว้ RM-Plan (15)  

(12) ผลการด าเนนิงาน รอบ 12 เดอืน 

 

คือ ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาติดตามผลฯ รอบ 12 เดือน ซึ่งจะต้องระบผุลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงผลส าเร็จตามค่าเป้าหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมาตรการว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่ 

อย่างไร รวมถึงแนบข้อมูลสถิติประกอบ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ควรระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและระบ ุ

แนวทางการปรับปรุงเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงต่อไป  

(13) ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลอืหลังการจัดการ

ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) 

 

คือ ผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ช่วงระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 12 เดือน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานประเมิน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือนว่ า 

เม่ือได้ด าเนินมาตรการครบถ้วนแล้ว ในรอบ 12 เดือน ระดับคะแนนของโอกาสและผลกระทบมีค่าเท่าใด โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยพะเยา (โซนสี คือ ระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) ,  

ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)) 

(14) ลายมือช่ือ คือ - ระดับหน่วยงาน       :   ลงลายมือชื่อคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ในแต่ละประเด็นความสี่ยง)  

   - ระดับมหาวิทยาลัย   :   ลงลายมือชื่อรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแล (ในแต่ละประเด็นความสี่ยง) 

(15) ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ   

(16) วัน เดือน ป ี คือ วันเดือนปีที่รายงาน 




