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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

     รอบ         6 เดือน  (ต.ค. - ม.ีค.)     12 เดือน  (เม.ย. - ก.ย.) 
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ข้อ 1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิต อาจารย์ และ

บุคลากร 

กองอาคารสถานที่ /      

ศูนย์การแพทย์ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

      

ด้านความ

ปลอดภัย

ของนิสติ

อาจารย์และ

บุคลากร  

ที่ท าใหเ้กดิ

การเสียชีวติ

การโดน 

ท าร้าย

ร่างกาย และ

การสญูเสีย

ทรัพย์สิน 

1. มีจ านวนอัตราก าลังของหน่วยรักษาความปลอดภัย

เพิ่ ม เติม  ห รือ ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มการ 

ตรวจตราตามอาคารเรียนและสถานที่ลับตาเป็นพิเศษ  

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √   
มีบันทึกผู้ขอใหห้้องนอกเวลา

ราชการ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

2. มี การติดตามการตรวจสอบการปฏิบั ติหน้าที่ ของ 

หน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   ส่งรายการผู้ขอใช้ห้องทกุเดือน 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอย่าง

เหมาะสม  

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   มีกล้องวงจรปดิในห้องประชุม

คณะฯและทางเดนิ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

4 . มี ไฟ ส่ อ งส ว่ า ง เพิ่ ม ในจุ ดที่ ไฟ ส่ อ งส ว่ า ง ไม่ ทั่ วถึ ง  

ในอาคารเรียน สถานที่ลับตา หรือ ตามมุมตึก  

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   มีการติดไฟเพ่ิมในใต้ถนุคณะฯ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

5. มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง ในสถานที่รอรถบัส

โดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสั่งการให้หน่วยรักษา

ความปลอดภัยตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา   

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

 √ √    
จุดรอรถบสัอยูน่อกเหนือการดูแล

ของคณะฯ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6. มีนโยบายก าหนดเวลาจัดการเรียนการสอนให้อ ยู่ 

ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความปลอดภัย 

ในชว่งเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพยีงพอในยามวิกาล 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    
ผู้บริหารแจง้ในทีป่ระชุมให้ทราบ

และติดตามตารางเรยีนของแต่ละ

ช้ันปี 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
 7. มีการซ้อมแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดโดย 

ไม่คาดคิด เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย การขนย้ายผู้ป่วย 

บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสาร (รถบริการนิสิต 

บุคลากรและบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง                                         

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √   
คณะได้สง่บุคลากรเขา้ร่วมในการ

ซ้อมแผนต่อเนื่องทกุป ี

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 8. มีระบบเตือนภัย เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เช่น ไซเรน .....(ระดับหน่วยงาน)..... √   √  อาคารมีไซเรนเตือน เวลาเกดิเหตุ

ฉุกเฉิน ไฟไหม้(ระบุ มาตรการ/

ปัญหา/อุปสรรค).. 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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 9. มีอุปกรณ์ เค ร่ืองดับ เพลิ งในอาค ารตามมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  มีเครื่องดับเพลิงในแตล่ะช้ัน 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 10. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง กล้องวงจรปิด และ

ระบบเตือนภัยในระยะเวลาที่ก าหนด 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

 √  √  กล้องวงจรปิดตรวจสอบโดย 

CITcoms ส่วนอุปกรณด์ับเพลงิ 

ระบบเตือนภัยต้องขอความร่วมมือ

จากกองอาคารสถานที ่

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
 11. มีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเส้นทางจราจร 

และมีป้ายสัญญาณอย่างเหมาะสม 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

 √ √   อยูน่อกเหนืออ านาจของคณะฯ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 12. มีระบบควบคุมและตรวจตรารถตู้มหาวิทยาลัย .............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   คณะมีตารางการใช้รถตู้ และติดตามการ

บ ารุงรักษาของรถ(ระบุ มาตรการ/

ปัญหา/อุปสรรค)... 
 13 . มี ระบบการควบคุมและตรวจตรารถบัสโดยสาร  

(รถบรกิารนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย 

- 
(ระดับหนว่ยงาน) 

 √ √   .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 14. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของนิสิต อาจารย์ และ

บุคลากร เพื่ อหากลุ่ม เสี่ ย งและติดตามผล ผู้มีปัญหา 

ด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสร้างสุขภาพอย่างเหมาะสม  

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   คณะมีการประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปี

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 15. มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรการป้องกันด้าน

ความปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติ หมอกควัน อุบัติเหตุ 

อุบัติภัย และอาชญากรรม และของนิสิต อาจารย์ และ

บุคลากร อย่างเหมาะสม 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √   
แจ้งเตือนให้บุคลากร นสิิต 

ระมัดระวังในการขับขีแ่ละท า พรบ.

หรือประกันภัย 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 16. มีการก าหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ

แปลงปฏิบัติการ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจักร 

สารเคมี สารพิษ วัตถุไวไฟ สัตว์มีพิษ และอื่นๆ อย่างถูกวิธี

เพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการ 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  ห้องปฏิบัตกิาร มีโครงการให้ความรู้

กับนสิิตในการใช้ห้องปฏิบัตกิาร 

ส่วนพื้นทีป่ฏิบัตกิาร มีอาจารย์ นกั

วทิย ์รปภ.และคนงาน คอยดูแลอยู ่

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 17. มีการจัดเก็บ ดูแลรักษา และตรวจซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ 

เพื่อให้อ ยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติ เหตุ 

ที่เกิดขึน้ 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  มีการรายงานครุภัณฑ์ที่ช ารดุและ

การบ ารุงรักษา และตัง้

คณะกรรมการในการพจิารณาจ้าง

ซ่อมโดยใช้งบประมาณคณะฯ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
 18. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม .............................................        
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 
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  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  
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  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
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       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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ข้อ 2. ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียง คุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต 

อาจารย์ และบุคลากร 

กองบริการการศึกษา 

/ กองกิจการนิสติ / 

คณะ/กอง/วิทยาลัย         

ที่เกี่ยวข้อง 

..............................         
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

      

ด้านการ

เสื่อมเสีย

ชื่อเสียง

ของนิสิต/

อาจารย์/ 

บุคลากร

ขาด

จริยธรรม 

จรรยา 

บรรณ 

หรือไม่

ปฏิบัติ

ตาม

มาตรฐาน

หรือ กฎ 

กระทรวง 

 

1. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นิสิต และ/หรืออาจารย์         

มีสัมพันธ์เกินกว่าอาจารย์และลูกศิษย์  เพื่อป้องกันการเกิด

กรณีชูส้าว และค าครหาในการจัดการเรียนการสอน 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   มีการแจง้ในที่ประชุมบุคลากร

คณะฯและลง เวปไซด์คณะฯ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

2. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กั บอาจารย์และ

บุคลากรในการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท/ห้างร้านที่

ติดต่อประสานงาน 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   มีข้ันตอนการสอบราคาโดยมีคู่

เทียบและมีการตั้งกรรมการก าหนด

ราคาและกรรมการตรวจรับแยกคน

ละชุด 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการ

กระท าผิดในการเรียกรับผลประโยชน์ 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

 √ √   ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึน้ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

4. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบั งคับ กับอาจารย์และ

บุคลากรที่กระท าการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย ซึง่มีส่วน

ร่วมในการเป็น

คณะกรรมการสอบ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงการกระท าผิดใน

กรณีเกิดการทุจรติ 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

 √ √   ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึน้ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

6. การควบคุม ดูแล และสอดส่องความประพฤติของนิสิต ดังนี้   

6.1 มีการจัดท าสถิติและข้อมูลประวัติ เชิงลึกของนิสิต

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะกระท าความผิด หรือมีการกระท า

ความผิดซ้ า เกี่ยวกับปัญหาความประพฤติของนิสิต เช่น สาร

เสพติด ทะเลาะวิวาท การขายบรกิารทางเพศ  การพนันและ

มั่วสุม การตั้งครรภ์ การท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งมีการตรวจติดตามอยา่งสม่ าเสมอ 

 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

 

กจิการนิสิตมกีารบันทึก

ข้อมูลและติดตาม 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6.2 มี ก ารแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการเพื่ อตรวจตราดู แล 

ความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิตอย่างสม่ าเสมอเป็น

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีคณะกรรมการกิจการ
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

ความ

เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 
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กรณีพเิศษ ส าหรับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง นิสิตซึ่งมีตัวแทนของทุก

สาขาเพื่อดูแลนิสิต 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6.3 มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะกระท า

ความผิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันกับ

ต ารวจท้องที่ ในการสุ่มตรวจพื้นที่ เสี่ ยง เพื่อด าเนินการ 

ตามกฎหมายหรือทางวินัยแก่นสิิตที่ฝ่าฝืน 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  มีคณะกรรมการกิจการ

นิสิตร่วมกับต ารวจ

ท้องที่เข้าสุ่มตรวจ

สถานที่ตา่ง ๆ  
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6.4 มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระดั บนิสิต 

ผู้ปกครอง สถานศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริม

และช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  กองกิจการนิสิตได้มี

การจัดตั้งภาคีเครือข่าย 

และมีการประชุม

ติดตามผลการ

ด าเนินการและแนว

ทางแก้ไข 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6.5 มีการตรวจเย่ียมหอพักนิสิตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม

การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การติดเกมส์ การอยู่เป็นคู่

มั่วสุมสื่อลามกอนาจาร 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  กองกิจการนิสิตได้มี

การเข้าตรวจเย่ียม

หอพักเป็นประจ าทกุปี

การศึกษา 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6.6 มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย 

ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย บุคคลภายนอก และหน่วยงาน               

ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต

ได ้เช่น สายด่วน และเว็บไซต์ เป็นต้น 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

กองกิจการนิสิตได้มี

การท าสายด่วน 

เว็บไซต์ และ line เป็น

ช่องทางสื่อสาร 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6.7 มีระบบการลงโทษ ช่วยเหลือ และเยียวยานิสิตที่กระท า

ผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระท าความผิดอย่างเหมาะสม 

รวมทั้ งมี การประสาน ร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหรือแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการในการ

สอบสวนในการกระท า

ความผิดของนิสิต และ

ไดม้ีหน่วยงานในการ

ช่วยดูแลเยี่ยวยานิสิตที่

มีกระท าความผดิและมี

ปัญหา 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
 6.8 มีการด าเนินโครงการ /กิจกรรม เพื่อส่ งเส ริมด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมแก่นสิิตหรือบุคลากร เช่น 

ระบุ โครงการ/กิจกรรม ระลึกรู้สึกใจ 

      โครงการ/กิจกรรม เทศน์มหาชาติ 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   ทางคณะแพทยศาสตร์

ไดม้ีการจัดโครงการ

ระลึกรู้สึกใจ และทาง

กองกิจการนิสิตได้จัด

โครงการเทศน์มหาชาติ 

ที่ไดม้ีตัวแทนนสิิตและ

บุคลากรจากคณะต่าง 

ๆ เข้าร่วมด้วย 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ..........................................        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ข้อ 3. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน การสอน 

กองบริการการศึกษา 

/ คณะ/กอง/วิทยาลัย         

ที่เกี่ยวข้อง 

..............................         
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

      

การ

ด าเนิน 

การของ

หลักสูตร     

ไม่เป็นไป

ตาม

กรอบ

1. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ เปิด/ ปิด/ การปรับปรุง

หลักสูตรและการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการด าเนินการ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

2. ติดตามการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ของทุกรายวิชา             

ทุกหลักสูตรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

อย่างน้อย 30 วัน 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการด าเนินการ 
 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

ความ

เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

หมายเหต ุ

มกี
าร
ด า

เน
ินก

าร
 

ไม
่มกี

าร
ด า

เน
ินก

าร
 

0 1 2 

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับ   

ชาต ิ

3. ติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

(มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร   

หลังปิดภาคการศึกษา ไม่เกิน 30 วัน 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการด าเนินการ 
 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

4. ติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  

(มคอ.7) ของทุกหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่เกิน  

60 วัน 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการด าเนินการ 
 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 5. ติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ และมีการประเมินผ่านทุกตัวบ่งชี้ 

ที่ก าหนดไว้ในเล่มหลักสูตร 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการด าเนินการ 
 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6. ราย ง านผลก ารติ ด ต าม ใน ข้ อ  2-5 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม

คณะกรรมการต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ ให้ ผู้ รับ ผิดชอบ 

เร่งด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการด าเนินการ 
 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ..............................................        

  

 

 

 

 

 

       

ข้อ 4. ด้านการพ้นสภาพการเปน็นสิิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริการการศึกษา 

/ คณะ/กอง/วิทยาลัย         

ที่เกี่ยวข้อง 

..............................         
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

      

นิสิตพ้น

สภาพการ

เป็นนิสิตของ

มหาวิทยาลัย

หรือนิสิตที่

คาดว่าจะพ้น

สภาพการ

เป็นนิสิตของ 

มหาวิทยาลัย 

1 .จั ด ท า ข้ อ มู ล นิ สิ ต ที่ มี ผ ล ก าร เรีย น ต่ า ก ว่ า เกณ ฑ์ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะ 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √   

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ คณะ/วิทยาลัยมีการติดตามถึง

ปัญหาและสาเหตุที่ท าให้ผลการเรียนของนิสิตต่ ากว่าเกณฑ์ 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

3. ก าหนดให้คณะ/วิทยาลัยด าเนินการควบคุม/แก้ไข/ป้องกัน ปัญหา

ผลการเรียนของนิสิตต่ ากว่าเกณฑ์และการพ้นสภาพของนิสิต 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√   √  .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควบคุม/แก้ไข/ ป้องกัน 

ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ ากว่าเกณฑ์และการพ้นสภาพของ

 

.............................. 
√  √    

.............................. 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

ความ

เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

หมายเหต ุ

มกี
าร
ด า

เน
ินก

าร
 

ไม
่มกี

าร
ด า

เน
ินก

าร
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นิสิต (ระดับหนว่ยงาน) (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 5. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเตมิ ................................................        

ข้อ 5. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา 
กองกลาง 

 (ระดับมหาวิทยาลัย) 
      

ด้านการ

สื่อสาร

ภายใน

และภาย 

นอกของ

มหา 

วิทยาลัย  

พะเยา 

1. เพิ่มช่องทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ..... (ระดับหน่วยงาน)...... √  √   มีเวปไซด์คณะฯ เพซบุค คณะ ศิษย์

เก่า เพื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ 

2. น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสื่อสารภายในองค์กร ..... (ระดับหน่วยงาน)...... √  √   ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

3. มีการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร

ภายในมหาวิทยาลัย 

 

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    
ส่งตัวแทนของคณะเข้าไปร่วมเป็น

เครือขา่ยนักประชาสัมพันธ ์

4 .จั ด โค ร งก า รพั ฒ น าทั ก ษ ะก า รท า ง าน ด้ า น ก า ร

ประชาสัมพั นธ์ ให้กับ เค รือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัย 

 

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    
คณะส่งบุคลากรเขา้ร่วมในโครงการ

ดังกล่าว 2 ท่าน 

 5. ผู้บริหารพบปะบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการ

บริหารงาน รวมทั้ งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ 

ข้อซักถามประเด็นต่างๆ 

 

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    
คณะมีโครงการประชุมบุคลากร

คณะฯปีละ 2 ครัง้ 

 6. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ..................................................        

  

 

       

ข้อ 6. ด้านการขาดแคลนน  าอุปโภค บริโภค 
กองอาคารสถานที่ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

      

ด้านการ

ขาดแคลน

น้ าอุปโภค 

บรโิภค

ภายใน 

1. มีการตรวจสอบระดับน้ าภายในอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย -      ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

2. การตรวจสอบระดับเก็บน้ าภายในอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1   

แห่งที่ 2 ส าหรับใช้เป็นแหล่งน้ าดิบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

-      .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

3. การตรวจสอบระบบท่อส่งน้ าดิบจากห้วยนาปอย มายัง 

ระบบผลิตน้ าประปาแห่งที่ 2 

-      .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 4. การตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 

1 และแห่งที่ 2 มายังระบบผลิตน้ าประปา 

-      .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 5. ระบบผลิตน้ าประปา -      ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

 6. การตรวจสอบระบบท่อ (ประธาน) จ่ายน้ าประปา -      ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

 7. มีการตรวจสอบระบบไฟฟา้ เพื่อให้สามารถผลิตน้ าประปา

ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

-      .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 8. มีการเตรยีมสารเคมีให้เพียงพอต่อการใชผ้ลิตน้ าประปา -      ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

ความ

เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

หมายเหต ุ
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เน
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าร
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 9. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตน้ าประปาตลอด 24 ชม. -      ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

 10. มีโครงการรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อให้

เพี ยงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้น้ าประปาภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

- 

     .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 11. มีการส ารองน้ าใช้ในกรณีที่น้ าประปาไม่ไหล -      ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

 12. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ................................................        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ข้อ 7. ด้านภัยธรรมชาติ 
กองอาคารสถานที่ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

      

ด้านภัย

ธรรมชาติ 

1. ขอความร่วมมือจากชุมชน / หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่     

งดเว้นการจุดไฟใกล้บรเิวณเขตป่า 

-      .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกิดมลพิษ และ 

ค่าคุณภาพอากาศให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย

ทราบเป็นระยะ 

 

- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 3. ประกาศก าหนดเขตควบคุมไฟป่าในพืน้ที่มหาวิทยาลัยที่มี

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และก าหนดมาตรการในเขต

ควบคุมไฟป่าในแต่ละพื้นที่  พร้อมประชาสัมพันธ์ และ

เผยแพ ร่ประกาศมหาวิทยาลั ยในช่วงฤดูที่ เกิ ด ไฟป่ า 

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 4. จัดท าแนวกันไฟในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อีกทั้ง

ยังใช้เป็นเส้นทางในการระงับเหตุไฟป่า ในกรณีเกิดเหตุไฟป่า

ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   ได้จัดท าแนวปอ้งกันไฟปา่ในพื้นที่

ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพยีงฯ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

ความ

เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

หมายเหต ุ

มกี
าร
ด า

เน
ินก

าร
 

ไม
่มกี

าร
ด า

เน
ินก

าร
 

0 1 2 

 5. ตรวจติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล Hotspots ที่ ได้จาก

ดาวเทียมแล้วจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการวางแผนและ

ด าเนินการในส่วนที่รับผดิชอบต่อไป 

 
- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 6. ตรวจวัดคุณภาพอากาศบ ริเวณอาคารส านักงาน

อธิการบดี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เพื่อให้ได้

ค่าคุณภาพอากาศแล้วน ามาเทียบเคียงกับคุณภาพอากาศ

ของจังหวัดพะเยา 

 

- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 7. สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไข

ปัญหาไฟป่าภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

-      .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตแบบการ  

บู รณ าการความ ร่วมมื อ ขอ งทุ กห น่ วย งาน ในพื้ น ที่

มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผา 

ในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    
เขา้ร่วมในกิจกรรมควบคุมไฟปา่ที่

มหาลัยจัดขึน้ 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ...............................................        

  

 

 

       

ข้อ 8. ด้านการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
กองบริหารงานวิจัยฯ 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 
      

ด้านการ

ด าเนิน

ตามแผน

กลยุทธ ์

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ  สภา

สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน  และ

ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง

กับปรัชญ าหรือปณิธานและพรบ.สถาบัน  ตลอดจน

สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผนอุดมศึกษา 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

 

มีการด าเนินการ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน .....(ระดับหน่วยงาน)..... √  √   มีโครงการทบทวนแผนกลยุทธป์ลีะ 

1 ครั้งและลงเผยแพร่ผ่านทางเวป

ไซต์คณะฯ 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย 

การบรกิารทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการด าเนินการ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  และ 

ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

ความ

เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

หมายเหต ุ

มกี
าร
ด า

เน
ินก

าร
 

ไม
่มกี

าร
ด า
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าร
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 5. มีการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ครบ  4  พันธกิจ .....(ระดับหน่วยงาน)..... √  √   ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติ

การประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 คร้ังและรายงานผลต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการติดตามโครงการ

ในแผนของคณะฯ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล

ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ

สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 

.............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    
มีการทบทวนแผนของขอ้เสนอแนะ

ของสภาและผลการประเมินคณบด ี
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม .............................................        

  

 

 

 

 

       

ข้อ 9. ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ        

ดา้นการ

บรหิาร

จัดการ

ต่างๆของ

มหาวิทยา

ลัยอย่างมี

ประสิทธิ 

ภาพและ

ประสิทธิ 

ผล 

1. ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศ 

Citcoms 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

  

1.1 มีการควบคุมการติดตั้งและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ 

และระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

-      .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

1.2 มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น 

การควบคุมและจ ากัดสิทธิของผู้ใช้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

การกู้คืนข้อมูล การส ารองข้อมูล และการรายงานการ

ตรวจสอบการใชง้านเครือข่ายที่ผิดปกติ เป็นต้น 

 

- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

1.3 มีระบบการตรวจสอบปริมาณข้อมูลการใช้งานเครือข่าย

อนิเตอรเ์น็ต การตรวจสอบจ านวนที่ตั้งของอุปกรณ์เครือข่าย 

และการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

อย่างสม่ าเสมอ  

 

- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 1.4 ปรับปรุงนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์               
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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ให้ความรู้ และตอบข้อปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถปฏบิัติงานไดอ้ย่างประสิทธิภาพ  

- .............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 1.5 มีการตั้งค่าให้ระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท า

การฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย โดยผู้ใช้งาน

ด าเนินการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย 

 

- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 1.6 สนับสนุนและให้บ ริการ SOFTWARE และเค ร่ืองมือ

ส าหรับป้องกันการถูกบุกรุกและโจมตีที่มีลิขสิทธิ ์

คณะ      ฝ่ายโสต มีการลงโปรแกรมป้องกนั

ไวรัสในคอมพวิเตอร์ให้กับบุคลากร 

(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
 1.7 มีการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สนับสนุน รวมถึงจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทนอย่าง

เหมาะสม 

- 

      

.............................. 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 1.8 มีระบบไฟฟ้าส ารอง มีการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ .....(ระดับหน่วยงาน).....      มีไฟฟา้ส ารองบางรายการครุภัณฑ์

ที่จ าเป็น 

 1.9 มีการติดตามข่าวสารด้านความมั่ นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

     มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก

มหาวิทยาลัย 

 1.10. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................        

  

 

       

 2. นโยบาย กฎ  ระเบียบ  ข้อบั งคับ  ประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

  

 2.1 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ครอบคลุมในการ

บรหิารจัดการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   คณะมีการจัดท า

ประกาศ ข้อบังคับที่

จ าเป็นส าหรับคณะฯ 

 2.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศต่างๆของ

มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 

 

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

มีการแจ้งในทีป่ระชุม

กรรมการบรหิารและ

ประชาสัมพันธ์ในเวป

ไซต์คณะฯ 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 

 2.3 มีการด าเนินการและบทก าหนดโทษตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศที่ เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่มี 

ผู้ฝ่าผืน  

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    

ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย 
(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) 
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*** ข้อสังเกต *** 1. ระดับความเส่ียง 0 =  ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้ง ในระดับมหาวิทยาลัย 

  1 =  ความเสี่ยงปานกลาง  ระดับหน่วยงาน     = คณบดี/รองคณบดี/ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน  

  2 =  ความเสี่ยงสูง                              ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ ในระดับหน่วยงาน 

  3. หมายเหตุ  =  อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง  

                         ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ท าใหม้าตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ท าให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)  

  4.  การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

       4.1  ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับมหาวิทยาลัย  

       4.2  ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้  หากหน่วยงานใดมีมาตรการปอ้งกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ขอ้ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผดิชอบ 
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 2.4 มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการสอบสวนและ

พิจารณาในกรณีที่มีการกระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √   มีการด าเนนิการ สอบสวนการ

กระท าผิดด้านการคุมสอบ 

 2.5 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยม 

 

............................. 
(ระดับหนว่ยงาน) 

√  √    
เผยแพร่ลงในเวปไซต์คณะฯ 

 2.6 ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................        

ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ..............โปรดระบ.ุ............(ตามบริบทของหน่วยงาน)        

 1. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................       ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค).. 

 

 

 

 

 ผู้รายงาน...... ...... . .... .... .... ....... ............คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

 ข้อพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
การรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเส่ียง มหาวิทยาลัยพะเยา    รับทราบ 
    รอบ   -  6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.) รายงานผลภายในเดือน มี.ค.      ควรด าเนินการ 
             -  12 เดือน (เม.ย. - ก.ย.) รายงานผลภายในเดือน ก.ย     ควรปรับปรุงแก้ไข 

 
ลงนาม......................................................................................... 

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


