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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง แบบRM-4 
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแบบ RM-5  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 



รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบRM-4,แบบRM-5) 
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รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบRM-4,แบบRM-5) 

แบบ RM-4 
แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

 

(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

S1/หลักสูตร
ระยะสั้น (Up-
Skill and Re- 
Skill)   
ที่พัฒนาขึ้น
อาจจะไม่
สามารถเปิด
อบรมได้  ท าให้
ไม่สามารถสร้าง
รายได้ได้ตาม
เป้าหมาย 
 

ปัจจัยภายนอก 
1. สถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจที่ยังไม่
ฟ้ืนตัว ท าให้
ผู้ประกอบการยัง
ไม่พร้อมที่จะลงทุน
ด้านการพัฒนา/
อบรมบุคลากร 
ปัจจัยภายใน 
1.ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระยะสั้น
ยังไม่ทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 
2.หลักสูตรที่มีอยู่

20  
สูงมาก 

 1.ส ารวจความต้องการ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้น 
 2.จัดท าโปรโมชั่นส่วนลด
ราคาค่าสมัครลงทะเบียน
ฝึกอบรม 
 3.จัดหลักสูตรโดยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 
เช่น หลักสูตรร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ และส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานตาก 

ปีงบประมาณ
2564 

งานบริการ
วิชาการ/ 
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตร
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน กลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน  
จ านวน 4 หลักสูตร 
กิจกรรมอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ “หลักสูตรการ
บริหารงานโลจิสติกส์” 
เพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษา
และประชาชนทั่วไปได้รับ
ฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านโล
จิสติกส์ และเข้ารับการ
ทดสอบตามมาตรฐานฝีมือ

100% ยังไม่สามารถ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม
ฝึกอบรมได้
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  
(โควิด-19) 



รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบRM-4,แบบRM-5) 

(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ไม่ตรงความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

แรงงานแห่งชาติ  
ระหว่างวันที่ 24-25 
มีนาคม 2564  
แต่ในการจัดกิจกรรมอบรม
ครั้งนี้ยังไม่มีบุคคลภายนอก
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) 

S1/ การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19)  
ที่มีผลต่อ
กระบวนการจัด
สอบนักศึกษา 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
1. การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โค
วิด-19) ระลอกใหม่ 

16 
 สูง 

อบรมหรือเผยแพร่ความรู้
วิธีการจัดการสอบด้วย
เครื่องมือต่างๆผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ปีการศึกษา 
2563 

งานวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) มีความรุนแรง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
กระบวนการจัดการสอบ
นักศึกษายังไม่สามารถจัด
สอบแบบ Onsite ได้ปกติ 
ซึ่งปัจจุบันกระบวนการ

100%  



รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบRM-4,แบบRM-5) 

(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

 
 

สอบเป็นแบบ Online และ
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้มี
การฝึกอบรมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการจัดสอบใน
รูปแบบออนไลน์โดยใช้
เครื่องมือต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้อุปสรรค
ปัญหาในการจัดสอบ 
Online ลดลง และสามารถ
จัดสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกๆหมู่
เรียน รวมถึงตัวนักศึกษา
ผู้สอบเองก็มีการปรับตัว
และใช้เครื่องมือออนไลน์ได้
ดีขึ้น 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบRM-4,แบบRM-5) 

(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P1/ ผลิตภัณฑ์
ชุมชนไม่ผ่านการ
ยกระดับ 
 

ปัจจัยภายใน 
กระบวนการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
ไม่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะท าให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ 

 9 
ปานกลาง 

 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มทอผ้าปากะญอ 
บ้านมอทะ ต าบลแม่อุสุ 
อ าเภอท่าสองยาง  
สู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ กลุ่มสตรีชน
เผ่าม้ง ต าบลมหาวัน 
อ าเภอแม่สอด 
 3.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโกกโก่ ต าบล
แม่กาษา อ าเภอแม่สอด  
สู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

ไตรมาส 
 1 – 3 

ปีงบประมาณ 
ปี 2564 

งานบริการ
วิชาการ 

 เนื่องจาก สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ท าให้เกิดปัญหาการลงพ้ืนที่ 
และมีผู้ประกอบการ 1 รายที่
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด ท าให้ต้อง
หยุดกิจการเพ่ือไปประกอบ
อาชีพอ่ืน ท าให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะไม่บรรลุวัตถุสงค์ แต่
อย่างไรก็ตาม ทางทีมงาน
บริการวิชาการได้ด าเนินการ
กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าปากะญอ
บ้านมอทะ ต าบลแม่อุสุ อ.ท่า
สองยาง สู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมได้แก่ 

100% เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา  
(โควิด-19) จึง
ยังไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้
ครบตาม
กระบวนการ 



รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบRM-4,แบบRM-5) 

(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1.การวิเคราะห์รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่แสดงอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  
ด าเนินการจัดกิจกรรมเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ โดยการ
ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ส ารวจ
สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
และความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  
2.กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตทอผ้า 
ปากะญอ บ้านมอทะ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 
15 มีนาคม 2564  โดยได้
เชิญพัฒนากร อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก มาเป็นวิทยากร ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการ



รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบRM-4,แบบRM-5) 

(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ยกระดับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ยัง
ไม่ได้ท าการจดทะเบียน มผช. 
หรือท าการขอคัดสรรดาว 
นอกจากนี้ได้ร่วมกันวิเคราะห์
ท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เป็นปัจจุบัน  
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 
16 มีนาคม 2564 โดยได้เชิญ
คุณ วรีวรรณ์ จ าปาโชค 
หัวหน้ากลุ่มตัดเย็บกระเป๋า
สตรีพลังกร มาเป็นวิทยากร
สอนตัดเย็บหน้ากากผ้า และ
ให้ความรู้เพื่อเพ่ิมทักษะการ
ตัดเย็บ  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ กลุ่มสตรี
ชนเผ่าม้ง ต าบลมหาวัน  
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(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

อ.แม่สอด ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม 
ได้แก่ 
1 กิจกรรมรวมกลุ่มสร้าง
อาชีพและการวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุ่ม  จัดขึ้น
วันที่ 9 มีนาคม 2564   
 2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ด้านกระบวนการผลิตและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้น
ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ด้านการเงิน ค านวณต้นทุน
และการวางแผนก าไร จัดขึ้น
ในวันที่ 12 มีนาคม 2564  
4. กิจกรรมการเผยแพร่และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้
ด าเนินการเบิกวัสดุต้นแบบ 
เพ่ือน าไปโชว์งานนิทรรศการ
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(/ ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก       (/ ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ด้านการเงิน     ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์    ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ต่าง ๆ 
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโกกโก่ ต าบล
แม่กาษา ด าเนินการ ได้ 1 
ครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการ
ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  
ท าให้ไปประกอบอาชีพอ่ืน  
ได้แก่ กิจกรรมการวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโกกโก่ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดง 
อัตลักษณง์านบริการวิชาการ 
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แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแบบ RM-5 
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 แบบ RM-5 
 

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง/ 
ประเภทความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความ

เสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

S1/ หลักสูตรระยะสั้น 
(Up-Skill and Re- Skill)   
ที่พัฒนาขึ้นอาจจะไม่
สามารถเปิดอบรมได้  ท า
ให้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้
ตามเป้าหมาย/ 
ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์
ภายนอก (Strategy : S) 

5L 4C 20 
สูงมาก 

4L 4C 16 
สูง 

ลดลง   จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ เช่น ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนา / ศูนย์บริการ
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

S1/ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) ที่มีผลต่อ
กระบวนการจัดสอบ
นักศึกษา/ 
ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์
ภายนอก (Strategy : S) 

4L 4C    16 
   สูง 

3L 3C 9 
ปานกลาง  

 

ลดลง   พัฒนาระบบและอุปกรณ์เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและการ
จัดการสอบผ่านระบบออนไลน์ให้มี
มาตรฐานและศักยภาพมากขึ้น 
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ความเสี่ยง/ 
ประเภทความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความ

เสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

P1/ ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่
ผ่านการยกระดับ/ 
ด้านปฏิบัติการ 
(Operational : O) 

3L 3C 9 
ปาน
กลาง 

 

2L 3C 6 
ปานกลาง 

ลดลง   สร้างมาตรฐานแนวทางการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ ก ากับติดตาม 
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 


