
(หน้า 1-5) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน   คณะพยาบาลศาสตร ์

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

   4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

ค่าเปา้หมาย 1. จำนวนสถาบันอุดมศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิต 

และหรือการวจิัย  (จำนวน 1 แห่ง) 

กลยุทธ ์ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

ไม่มสีถาบันคู่เทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 X 3 = 9 

ระดับสูง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1. จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้าน

วชิาการกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

2.วางแผนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือกับ มหาวทิยาลัยเซน หลุยส์(Saint 

Louis) ประเทศฟิลปิปินส์  

วธีิการมาตรการจัดการความเสีย่ง 

1. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริม

ความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน 

อุดมศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียนโดย

กำหนดไวใ้นแผนปฏบัิตกิารประจำปี

งบประมาณ 2564  ดังเอกสารประกอบ  1 

2. อยู่ระหว่างดำเนินการพจิารณาปรับแก้ไข

ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน

วชิาการกับมหาวทิยาลัยเซนหลยุส์ ประเทศ

ฟลิิปปินส ์จากข้อเสนอแนะของหน่วย

5 X 5 = 25 

ระดับสูงมาก 

ระดับโอกาสเพิ่มขึ้น ยัง

อยู่ในระหว่างการใช้

มาตรการการควบคุม

การแพร่กระจายเชื้อโรค

โควิด-19 ของ



(หน้า 2-5) 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

3.จัดทำโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

นสิิตและบุคลากรท้ัง Inbound และ 

Outbound 

4.ติดตามความก้าวหนา้การนำร่างบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวชิาการกับ

มหาวทิยาลัยเซนหลุยส์ ประเทศฟิลปิปินส์ 

ปรึกษาข้อกฎหมายกับหน่วยกฎหมาย ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

5. ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือทางด้านวชิาการและวิจัยกับ

การศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้

คณะมีความพร้อมในการดำเนนิโครงการ

ทันที เมื่อไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ในประเทศฟิลปิปินส์และประเทศ

ออสเตรเลีย   

 

 

 

 

กฎหมาย ของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจาก 

ตอ้งมีการปรึกษาหารอืกับมหาวทิยาลัย

เซนต์หลุยส์ ร่วมดว้ย แต่เนื่องด้วย ยังอยู่ใน

ระหว่างการใช้มาตรการการควบคุมการ

แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ของ

มหาวทิยาลัยพะเยาและสถาบันคู่เทียบทำให้

ไม่สามารถติดตามความก้าวหนา้เกี่ยวกับ

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางด้านวชิาการกับมหาวทิยาลยัเซนหลุยส์ 

ประเทศฟิลปิปินส์  ได ้

3.ไม่สามารถดำเนนิการตามโครงการ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสติและบุคลากรท้ัง 

Inbound และ Outbound ได้ เนื่องจากยังอยู่

ในระหว่างการใช้มาตรการการควบคุมการ

แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ของ

มหาวทิยาลัยพะเยาและสถาบันคู่เทียบ 

4.ไม่สามารถดำเนนิการจัดทำรา่งบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวชิาการและ

วจิัยกับการศกึษา ในประเทศออสเตรเลียได้ 

เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการใชม้าตรการ

การควบคุมการแพร่กระจายเชือ้โรคโควิด-

19 ของมหาวิทยาลัยพะเยาและสถาบันคู่

เทียบ 

มหาวทิยาลัยพะเยาและ

สถาบันคู่เทียบ 

ระดับผลกระทบเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากไม่สามารถ

ดำเนนิการโครงการ/

กิจกรรมได้ตามแผน 

 



(หน้า 3-5) 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

สรุปผลการดำเนินการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน พบว่า 

จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงท่ียังมอียู่ คือ 

ยังอยู่ในระหว่างการใชม้าตรการการควบคุม

การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ของ

ประเทศไทย  ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ

ออสเตรเลีย 

แนวทางการปรับปรุงความเสี่ยงท่ีต้อง

พัฒนา 

1. ขออนุมัติเลื่อนโครงการส่งเสริมความ

ร่วมมือกับ สถาบันการศกึษาในต่างประเทศ 

และโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสติ

และบุคลากรท้ัง Inbound และ Outbound ไป

เป็นปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลประกอบการจัดการความเสี่ยง   

บันทึกขออนุมัติปรับแผนการจัดทำโครงการ

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกบั สถาบัน 

การศึกษาในต่างประเทศ และโครงการ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสติและบุคลากรท้ัง 

Inbound และ Outbound ไปเป็น

ปีงบประมาณ 2565 

 



(หน้า 4-5) 

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

                      (ดร.วยิะดา      รัตนสุวรรณ)   

                   ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

               รักษาการแทนคณะพยาบาลศาสตร์                      

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 5-5) 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : ไม่มสีถาบันคู่เทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 

 

มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 4 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  4 แสนบาท 

4 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 3 เดอืน – 4 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  3  แสนบาท – 4 แสนบาท 

3 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 2 เดือน – 3 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  2  แสนบาท – 3 แสนบาท 

2 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 1 เดอืน – 2 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  1  แสนบาท – 2 แสนบาท 

1 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการน้อยกว่า 1 เดือน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ น้อยกว่า  1  แสนบาท 
 

 
 

 

 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (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) 

 


