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 ค ำน ำ 
การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน เป็นการบริหารจัดการทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง 

ที่มีส่วนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ตระหนักถึง ความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ว่ากระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพสามารถ
ผลิตก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศได้ การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี          
พ.ศ. 2561  นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring 
Organisations of The Treadway Commission (COSO) เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ 

การนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้มีแนวคิดจัดท าคู่มือ       
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือกรอกแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S โดยปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดท า
รายงาน โดยยึดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของ COSO และการรายงานผล
การควบคุมภายใน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน และก าหนดแนวทางด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้แก่ทุกหน่วยงาน และสามารถใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงฯ รวมถึงการรายงานผลบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานได้จริง 
ในระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถวางกรอบนโยบายการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 
1. หลักกำรและเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยใน 

1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยให้มี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้
มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 

1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ในการน าระบบบริหารความเสี่ยง

มาใช้ในการกระบวนการบริหารการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง 

1.3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 5  
สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 25   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบโดยอาศัย

อ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 25 2 ตามระเบียบฯ ข้อ 5   
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน  และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
2. วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด ด้านการบริหารความ
เสี่ยงแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถวางแผน
งานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน 

2.3  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตลอดจน
เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
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3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 ความเสี่ยง (Risk) โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยการวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับท่ีมหาวิทยาลัยฯ ยอมรับได้ การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

3.2 การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงการท างาน เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วย
แบ่งความรับผิดชอบไป 

3.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง
มาก หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

การบริหารความเสี่ยง เป็นการรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
ตามมาตรฐานของ COSO กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดท ารายงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
ได้แก่ การรายงานแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ที่ศึกษา
รายละเอียดในคู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะสามารถจัดท ารายงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง รวมถึง 
สามารถเห็นภาพความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ได้ 

4. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยใน 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการ
ควบคุมกิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ท าให้มหาวิทยาลัยฯ       
เกิดความเสียหาย หรือให้ระดับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้     
โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มี
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์บริบทจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงก าหนดให้มีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาแนวทางการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเป็น Digital 
  University  
       2. พิจารณาแนวทางปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการ 
           เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย  .0 

3. พิจารณาแนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม 
                 . พิจารณาทบทวนภาระงานที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น 5 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้พิจารณาความเสี่ยงทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้   
    .1 ศึกษาและวิเคราะห์ว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การด าเนินงานตาม 
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      ยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2560 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งระดับภาพรวม  มหาวิทยาลัยฯ 
         และระดับหน่วยงาน 
    .2 พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 
     การศึกษา 2560 (ผลการตรวจ SAR สกอ.) ที่ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งของมหาวิทยาลัยฯ และ
      ของหน่วยงาน 
    .3 พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในปี 
      พ.ศ. 2560 ว่าสามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากยังมีความ 
      เสี่ยงเหลืออยู่ ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 5. ให้น าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
     คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
     และคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน มาเป็นประเด็นประกอบการพิจารณาจัดท าแผน     
  บริหารความเสี่ยงฯ 
 6. ภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดให้มี     
     การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานการเงิน      
  งานบัญชี งานพัสดุ  
 7. ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน  
    และรอบ 12 เดือน 

5. วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยใน 
 5.1  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด            

ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยง       
ที่ยอมรับได้ 

 5.2  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
6. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยใน 
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 6.1.1 ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 6.1.2 ให้ความเห็นต่อรายงานผลการสอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ
  บริหารความเสี่ยง 
 6.1.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะกรรมการสภา 
   มหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
                6.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 6.2.1  ก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
   มหาวิทยาลัยฯ 
 6.2.2  รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหากเกิด 
   เหตุการณ์ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง 
 6.2.3  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
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 6.2.   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   ของงวดก่อน 
 6.2.5  จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 

7. กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
ให้หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม

ภายในของหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
7.1 ระดับคณะ รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณบดี ประกอบด้วย 
 คณบดี เป็นประธาน 
 รองคณบดี  เป็นรองประธาน 

 บุคลากรอ่ืนๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7.2 ระดับสถาบัน/ส านัก/กอง รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ/

ส านัก/กอง ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการ  เป็นประธาน 

 รองผู้อ านวยการ/หัวหน้างาน เป็นรองประธาน 
 บุคลากรอ่ืนๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรส ำคัญตำมมำตรฐำน COSO 
1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับองค์กรของ COSO 

COSO :  The Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway Commission         
คือสมาคมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน  และการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในปี พ.ศ. 25   และได้ประกาศกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
องค์กรในปี พ.ศ. 25 7 ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยทั่วกัน 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO มี 8 ประการซึ่งจะเชื่อมโยงลงสู่การ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่ 

1.1  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
 องค์กรตามแบบประเมินการควบคุมภายใน 5 ด้าน 
1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร  ในการด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ 
1.3 การระบุความเสี่ยง 
1.  การประเมินความเสี่ยง 
1.5 การประเมินมาตรการควบคุม 
1.6 การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง 
1.7 การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
1.8 การติดตามและทบทวนการด าเนินงาน  ซึ่งองค์ประกอบที่ 2 - 8 จะเป็นกระบวนการ
 บริหารความเสี่ยง และเป็นระบบควบคุมภายในด้วย 

2. ประเภทของควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ มี 6 ด้ำน  

 ก าหนดให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงานจะต้องมีประเภทของ
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน เพ่ือให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยความเสี่ยง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 ด้านนี้ ได้แก่ 

2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
2.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
2.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
2.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

หมายเหตุ สามารถพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน 
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3. แนวทำงกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้สิทธิส่วนราชการในการพิจารณาวางระบบควบคุมภายใน
ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ  COSO 

เป็นระบบควบคุมภายใน และให้จัดท ารายงานการควบคุมภายใน/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ในส่วนของการจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน นอกจากจะจัดท าแผนปรับปรุงฯ โดย
ใช้ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์จากงานประจ าที่ด าเนินการอยู่
เป็นปกติด้วย ว่าอาจมีความเสี่ยง/ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
หรือผิดระเบียบของทางราชการ 
4. กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 4.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการท าให้ส า เร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ระดับสถาบัน/ส านัก/คณะ/กอง ควรเป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามพันธกิจของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 4.2 การระบุความเสี่ยง  
 การระบุความเสี่ยง เป็นเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลเชิงลบ ท าให้
หน่วยงานสูญเสียคุณค่า หรือขัดขวางวัตถุประสงค์ โดยเกิดจากทั้งสาเหตุปัจจัยภายใน (สามารถควบคุมได้) 
และสาเหตุปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถควบคุมได้) โดยมีขั้นตอนการระบุความเสี่ยง คือ 
  .2.1 พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ/กิจกรรมคืออะไร 
  .2.1 ระบุว่ามีเหตุการณ์/การกระท าใด พร้อมทั้งสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ที่อาจก่อให้เกิด
   ความเสี่ยง 
  .2.1 จัดประเภทของความเสี่ยง 

 4.3 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จะท าให้รู้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และรู้ ว่า
ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องรีบจัดการ และความเสี่ยงใดสามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้ง    
รู้ว่าจะก าหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร วิธีการประเมินความเสี่ยงที่นิยมใช้ คือ Risk Matrix เป็นการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความไม่แน่นอนใน 2 ปัจจัย คือ 
 -  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความถี่ของการเกิดขึ้นในอดีต และการ
  คาดการณ์โอกาสที่จะเกิดในอนาคต 
 -  ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ว่ามีระดับความ 
  รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด 
    โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

  .3.1 จัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของปัจจัยด้าน
   โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 
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  .3.2 วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยง 

  .3.3 จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

 4.4  การจัดการความเสี่ยง  
  เป็นการด าเนินการเพ่ือก าจัด โอนย้าย หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ 
โดยมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 . .1 หลังจากประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงแล้วให้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของวิธีจัดการ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถก าหนดวิธีการที่เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

  . .2 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงสูง 
หรือเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย วิธีการด าเนินงาน และมีการก าหนด
หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบแผนจัดการความเสี่ยง 

 4.5  การรายงานผล  
  การรายงานผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรง
ของผลกระทบ วิธีการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล เป็นการประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ  
ได้หรือไม ่

5. กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยฯ 
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ไดย้ึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของ COSO ทีไ่ดพั้ฒนา
แนวทางการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในปี พ.ศ. 25   ซึ่งองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้  เป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลโดยทั่วกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจ
ถึงระบบการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดท า
รายงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ ได้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มในการจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงฯ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จากเดิมมีทั้งหมด 9 แบบฟอร์ม 
(RMUTP  ERM 1 –  ERM 9)  ให้ เหลื อ เ พี ยงแบบฟอร์ ม  RMUTP – ERM.A ตามนโยบายการบริ หาร 
ความเสี่ยงฯ (Agenda) ของปี พ.ศ. 2561 และแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือลดความยุ่งยาก และลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มียุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ จ านวน 19 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ 1.1 :  คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และ

เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
  เป้าประสงค์ 1.2 :  ระบบทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชการ 
  เป้าประสงค์ 1.3  :  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
  เป้าประสงค์ 1.4 :  บัณฑิตคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึง

ของสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

 เป้าประสงค์ 2.1 : นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าประสงค์ 2.2  :   ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าประสงค์ 2.3 :  มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 3.1 :  มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
 เป้าประสงค์ 3.2 :  ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน 
 เป้าประสงค์ 3.3  :  การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม
   ของประเทศ 
 เป้าประสงค์ 3.4 :  พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ 
 เป้าประสงค์ 3.5 :  ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 4.1 :  มีกลไกท่ีปรับวิธีการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตามบริบทที่ 
  เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.2 : มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 5.1 :  มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ 5.2  :  ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
เป้าประสงค์ 5.3  :  การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตาม

หลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 5.4 : มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าประสงค์ 5.5 : มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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6. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยฯ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความเสี่ยง จากเดิมพิจารณาตามภาระงาน

ทั้งหมด 10 ด้าน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงตามวาระ
เร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ 3 เรื่อง และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยภาระงาน 
10 ด้าน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วาระเร่งด่วน/ยุทธศาสตร์ เรื่อง/ภาระงานเดิม 

วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 1 
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเป็น Digital 
University 

วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 2  
อาจารย์ประจ าที่ครบก าหนดการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่ยื่นขอต าแหน่งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 3 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
สาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีประเทศไทย  .0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล 

1. การจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานวิจัยและพัฒนา 

2. การวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารวิชาการและ
พัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

3. การบริการสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 .การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

3. การบริหารจัดการ/นโยบาย/แผน/
งบประมาณ 
 . การประกันคุณภาพการศึกษา 
5. การคลัง/การเงิน/การบัญชี 
6. การพัสดุ 
7. การบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากร 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ 

7. แบบฟอร์มกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยฯ 

  มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จากเดิมมีทั้งหมด 9 แบบฟอร์ม (RMUTP  ERM 1 – ERM 9)  
ให้เหลือเพียงแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ (Agenda) ของปี พ.ศ. 2561 
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และแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอให้หน่วยงาน
ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และน าร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทาง
ประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน โดยให้วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงฯ ตามบริบทของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

7.1 ตามวาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
เรื่องท่ี 1 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A1  
 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเป็น Digital University 
เรื่องท่ี 2 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A2 

 อาจารย์ประจ าที่ครบก าหนดการขอต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอต าแหน่งภายใน    
  ระยะเวลาที่ก าหนด 

เรื่องท่ี 3 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A3 
 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ  
  เทคโนโลยีประเทศไทย  .0 

7.2 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S1   
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S2  
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S3  
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริการสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S   
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S5  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

 ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมความเสี่ยง ให้หน่วยงานด าเนินการควบคู่กันไปด้วย ได้แก่  
 - ประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง โดยสามารถก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ในแบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง 
(RMUTP – ERM 4 เดิม) 
 - วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสกับผลกระทบจากความเสี่ยง ของแต่ละกิจกรรมความเสี่ยง 
ในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (RMUTP – ERM 5 เดิม) 

 เพ่ือให้เกิดกระบวนการที่ง่ายต่อความเข้าใจ มหาวิทยาลัยฯ จึงแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงเดิม กับแบบฟอร์มใหม่ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ดังนี้ 
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แบบฟอร์มเดิม แบบฟอร์มใหม่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
RMUTP – ERM 1  
แบบแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่องที่ (1) – ช่องที่ (3) 

     หน่วยงานคัดเลือกความเส่ียงจากการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานต่ ากวา่เป้าหมาย 
ที่ก าหนด/ความเส่ียงที่ส่งผลให้งานไม่บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมที่ต้องการเพิ่ม
เป้าหมายในการด าเนินงานให้มากกว่าปรกติ    
ในแต่ละความเส่ียง มีการระบุประเภท และระบุ
ปัจจัยเส่ียงหรือสาเหตุของความเส่ียงด้วย 

RMUTP – ERM 2 
แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 

RMUTP – ERM 3  
แบบระบุความเสีย่ง 

RMUTP – ERM 4  
แบบก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง 

ช่องที่ ( )* 

      การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความ
เส่ียง ต้องมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน โดย
หน่วยงานสามารถก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ      
และเชิงคุณภาพขึ้นอยูก่ับสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน 
      การวิเคราะห์ความเส่ียง ใชว้ิธกีารประเมิน
โอกาสที่เกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความ
เส่ียง พิจารณาความสัมพันธโ์อกาสกับระดับความ
รุนแรง 
 

RMUTP – ERM 5  
แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส 
กับระดับความรุนแรง 

RMUTP – ERM 6  
แบบประเมินความเสี่ยง 

RMUTP – ERM 7  
แบบประเมินการควบคมุ ช่องที่ (5) – ช่องที่ (6) 

     การวิเคราะหก์ารควบคุมเดิมที่มีอยู ่ให้
พิจารณาวา่การควบคุมที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น      
ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และไดผ้ล      
เป็นอย่างไร 

RMUTP – ERM 8  
แผนบริหารความเสี่ยง ช่องที่ (7) – ช่องที่ (8) 

     หากหน่วยงานพบว่ามกีิจกรรมควบคุมที่ยัง
ไม่ท าให้ความเส่ียงลดลงเป็นที่น่าพอใจ หรือยังมี
ความเส่ียงหลงเหลืออยู่ ควรน ากจิกรรมควบคุม
มาก าหนดเป็นวิธกีารจัดการความเส่ียง เพื่อใช้
เป็นแผนบริหารความเส่ียง ต่อไป 

RMUTP – ERM 9  
แบบติดตามผลการบริหารความเสีย่ง ช่องที่ (9) – ช่องที่ (10) 

     การรายงานผลการบริหารความเส่ียงใน     
งวดก่อน โดยรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
และรายงานสถานการณ์ด าเนินงาน เพือ่น าผล
การติดตามมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาก าหนด
มาตรการในการควบคุมในปีต่อไป 

หมายเหตุ :  * ให้หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 
                        - แบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง  

                 - แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ   
 

 8. แนวทำงกำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S  

มหาวิทยาลัยฯ ให้หน่วยงานด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และน าร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน โดยให้
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงฯ ตามบริบทของหน่วยงาน และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S 
ดังนี้ 
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8.1 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A1  
 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเป็น Digital University 

 8.2 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A2 
 อาจารย์ประจ าที่ครบก าหนดการขอต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอต าแหน่งภายใน    
  ระยะเวลาที่ก าหนด 

 8.3 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A3 
 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ  
  เทคโนโลยีประเทศไทย  .0 

8.4 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S1   
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน  
8.5 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S2  
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

 8.6 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S3  
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริการสังคม  

8.7 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S4  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
8.8 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S5  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S 

 ช่องท่ี (1) ความเสี่ยง 
ให้หน่วยงานคัดเลือกความเสี่ยงจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมาย              

ที่ก าหนด ความเสี่ยงที่ส่งผลให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ส่งผลให้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด กิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเป้าหมายในการด าเนินงานให้มากกว่า
ปกต ิหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ช่องที ่(2) ประเภทของความเสี่ยง 

 ประเภทของความเสี่ยงมีหลายเรื่องและหลายแหล่งที่มา แต่ความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาควรครอบคลุมด้านต่างๆ โดยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 6 ด้าน และก าหนดให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับ
หน่วยงานจะต้องมีประเภทของความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน เพ่ือให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลาย โดยมีประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคารสถานที่ 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน อาทิ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ        
ของอาจารย์และบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงอ่ืนๆ พิจารณาความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของหน่วยงาน

หากเป็นประเภทความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ โปรดระบุประเภทความเสี่ยงนั้นด้วย 

 ช่องท่ี (3) ปัจจัยเสี่ยง 
ให้หน่วยงานระบปุัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง โดยปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยงนั้น

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน          
หรือเก่ียวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยของความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือเป็นการ
ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ช่องที่ (4)  การประเมินความเสี่ยง (กรอกแบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส  

และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง) 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส    
ที่จะเกิดความเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับ
ของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 *ให้หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความ
รุนแรงจากความเสี่ยง (แบบฟอร์ม RMUTP – ERM 4 เดิม)  

ค าอธิบายการกรอกข้อมูล 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯของหน่วยงาน จะต้อง
ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และ
ผู้บริหารของหน่วยงาน  

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 ให้หน่วยงานกรอก เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)    

โดยพิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

ตัวอย่าง : ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 - 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 - 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
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 ผลกระทบของความเสี่ยง 
 ให้หน่วยงานกรอก เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง 

(Impact) โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ตัวอย่าง : ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการด าเนินงานต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหาย     

อย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 
4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT และระบบความปลอดภัยทีส่่งผลต่อข้อมูลบางส่วน 
3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงท่ีไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงคุณภาพ) 
 ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ต่อบุคลากร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนและสร้างบรรยากาศการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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หลังจากหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับ
ความรุนแรงจากความเสี่ยง แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่าง
เกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ 
  ให้หน่วยงานน าตัวเลขระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และระดับผลกระทบของ
ความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด มาวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐาน
ของโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะแสดงค่าระดับความเสี่ยงมาจัดล าดับความเสี่ยง (แบบฟอร์ม
RMUTP – ERM 5 เดิม) 

  การจัดล าดับความเสี่ยง 
 เมื่อได้ระดับคะแนนความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง  
ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือก
ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์ ระดับโอกาส และระดับผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยงแล้ว ให้หน่วยงานกรอกเลขลงในแบบฟอร์มในช่อง ( ) โดยกรอกตัวเลข ดังนี้ 

ล าดับความเสี่ยง กรอกเลข 
สูงมาก 5 

สูง 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 

ช่องที่ (5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม  
 เมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้หน่วยงานระบุการควบคุม/การแก้ปัญหา 

ที่มีอยู่เดิมลงในช่องที่ (5)  

 ช่องที่ (6) ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยูเ่ดิม 
 ให้หน่วยงานระบุผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิมว่าสามารถลดความเสี่ยงหรือ

จัดการความเสี่ยงได้หรือไม ่ลงในช่องที่ (6) 

 แผนบริหารความเสี่ยง 

ช่องที่ (7) การจัดการความเสี่ยง 
 เมื่อได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าพบว่ากิจกรรมควบคุมยัง
ไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลง ควรน ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง หรือก าหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้
หน่วยงานระบกุารจัดการความเสี่ยง ลงในช่องที่ (7) 
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 ช่องท่ี (8) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
  ให้หน่วยงานก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ และระบผุู้รับผิดชอบ ลงในช่องที่ (8) 

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 ช่องที่ (9) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน 
 ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ลงในช่องที่ (9) และระบุ

สถานะด าเนินงาน โดยใส่เครื่องหมายแสดงสถานะการด าเนินงาน ดังนี้ 

เครื่องหมาย ค าอธิบาย 
* ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
√ ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
X ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ 
O อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
ช่องที่ (10) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน 

  ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ลงในช่องที่ (10) และระบุ
สถานะด าเนินงาน โดยใส่เครื่องหมายแสดงสถานะการด าเนินงานด าเนินการ ตามค าอธิบายการกรอก
เครื่องหมายเหมือนช่องที่ (9) 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 
 ให้หน่วยงานกรอกผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้ 
 - หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงนั้น ลดลง  

ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “ความเสี่ยงลดลง” 
 - หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงนั้น ไม่ลดลง  

ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “ความเสี่ยงไม่ลดลง” 
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ส่วนที ่3 

ระบบควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
1. มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 

 การควบคุมภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ        
เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคคลกรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ควบคุม ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย      
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 
2. แนวทำงกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้วางระบบควบคุมภายในโดยให้มีการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งเป็นองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ด้วยการประเมินโดยใช้แบบฟอร์ม
ต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 เพ่ือรายงาน  
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีแบบฟอร์ม ดังนี้ 

 2.1  แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  เป็นการรายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย    
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) ใช้ส าหรับการรายงานในระดับส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในที่ใช้อยู่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด
หรือไม่ มีประสิทธิผลและเพียงพอหรือไม่ 

ค าอธิบาย : แบบ ปย.1 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
    ……………………………………….. 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    ……………………………………….. 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    ……………………………………….. 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ……………………………………….. 
5. การติดตามประเมินผล 
    ……………………………………….. 
(ให้หน่วยงานระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบ) 

(ให้หน่วยงานระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของ 
แต่ละองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
พร้อมจุดอ่อน หรือความเสีย่งท่ียังมีอยู่) 
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  2.2 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับ  
การออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 2.2.1 แบบประเมินองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
 2.2.2 แบบประเมินองค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง 
 2.2.3 แบบประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม 
 2.2.  แบบประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.2.5 แบบประเมินองค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล 

ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่อง
กับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตามความเหมาะสม 

ค าอธิบาย : แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแตล่ะปัจจยัที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม
เพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ  มสีภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรอืไม่  
(ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบดว้ยข้อความภายใตห้ัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อย       
ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรอืผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตาม
ความเหมาะสม) 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
      ............................................................... 
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
      ............................................................... 
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
      ............................................................... 
1.  โครงสร้างองค์กร 
      ............................................................... 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      ............................................................... 
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
      ............................................................... 
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
      ............................................................... 
1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
      ............................................................... 

(ให้หน่วยงานระบุข้อมูลในของแต่ละองค์ประกอบ ทั้งนี้ จะแสดงตัวอย่างองค์ประกอบ
ด้านอื่นๆ ในภาคผนวก) 

 
(ให้หน่วยงานใส่ข้อคิดเห็นหรือ
ค าอธิบายในหัวข้อน้ันๆ จะไม่เป็น
ลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  
แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความส าคญัหรือปฏิบัติในเรื่องนั้น
อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการควบคมุภายใน 
ของแต่ละองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน) 
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ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน
ควรใช้วิจารณญาณว่า 

-  ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ 
ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อย
นั้นๆ ก่อน 

-  หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
-  การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
-  การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 

ผลการประเมินโดยรวม ตอนท้ายขององค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึกผลการ
ประเมินโดยทั่วไป หรือระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ 

ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มให้ลงชื่อผู้รายงาน พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 

  2.3 แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  เป็นการสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในและรายงานผล
การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ในภาพรวมของส่วนงานย่อย เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ใช้ข้อมูลแผนบริหาร-ความเสี่ยงมารายงานลงในแบบฟอร์มนี้) 

ค าอธิบาย : แบบ ปย.2 
ความเสี่ยง 

 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
 

(7) 
ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม 

RMUTP-ERM. S 
ช่องที่ (1) 

 
 

 
 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม 

RMUTP-ERM.S 
ช่องที่ (5) 

 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม 

RMUTP-ERM.S 
ช่องที่ (6) 

 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม 

RMUTP-ERM. S 
ช่องที่ (5) และ (6) 

ประกอบการ 
พิจารณาความ
เส่ียงที่ผลการ

ควบคุมไม่ได้ผล
ตามต้องการ) 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม 

RMUTP-ERM. S 
ช่องที่ (7) 

 

(ระบุเวลา
ด าเนินการแล้ว
เสร็จให้ชัดเจน) 

(ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ) 
ช่องที่ (8) 

 

(อธิบายแนวทาง/
เง่ือนไขการ
ด าเนินงาน ) 
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ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.A 
- แบบฟอร์ม RMUTP–ERM.S 
- แบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง 
- แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  

    (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่องท่ี 1 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 รอบ 12 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
่ลด

ลง
 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดร

ะด้
บค

วา
มเ

สี่ย
ง 

ล า
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 
(1) (2) (3) ( ) (5) (6) (7) (8) (9) (10)    

              

 

RMUTP-ERM.A1 



  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่องท่ี 2 อาจารย์ประจ าที่ครบก าหนดการขอต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอต าแหน่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 รอบ 12 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง
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่ลด
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ส 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่องท่ี 3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 รอบ 12 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง
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าม
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ี่ยง

ไม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 รอบ 12 เดือน 
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าน
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าน

 

ผล 
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าม
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ี่ยง
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ลง
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ลง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์   2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน
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สถ
าน
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ผล 
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าม
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าม
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ลง
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ส 
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บ 
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ดร
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บค
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มเ
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ง 

ล า
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RMUTP-ERM.S2 



  

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
เป้าประสงค์   3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน 
 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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าน
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าร

ด า
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าน
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RMUTP-ERM.S3 



  
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
เป้าประสงค์ 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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าน
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สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
่ลด

ลง
 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดร

ะด้
บค

วา
มเ

สี่ย
ง 

ล า
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 
(1) (2) (3) ( ) (5) (6) (7) (8) (9) (10)    

              

 

RMUTP-ERM.S4 



  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ    
เป้าประสงค์   5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/ผล
การประเมินการ
ควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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าน
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RMUTP-ERM.S5 



  
 

แบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง 

                เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก  
4 สูง  
3 ปานกลาง  
2 น้อย  
1 น้อยมาก  

 
 
              เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 รุนแรงท่ีสุด  
4 ค่อนข้างรุนแรง  
3 ปานกลาง  
2 น้อย  
1 น้อยมาก  



  
 

 

แบบฟอร์มความสมัพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk) 
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สูงมาก 

 
 
 

สูงมาก 
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ปานกลาง 
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ปานกลาง 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

สูง 
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าม
เส

ี่ยง
 5 (สูงมาก) 

4 (สูง) 

3 (ปานกลาง) 

2 (น้อย) 

1 (น้อยมาก) 

มีความเสี่ยงสูงมาก 

มีความเสี่ยงสูง 

มีความเสี่ยงปานกลาง 

มีความเสี่ยงน้อย 

มีความเสี่ยงน้อยมาก 

5 (สูงมาก) 4 (สูง) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยมาก) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 



  
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-   แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
-   แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
-   แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
-   ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายลงในแบบ ปย.1 ปี 2561 

 
 

     



  
 

 

ชื่อหน่วยงานย่อย .............................................................................. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561) 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

         ช่ือผู้รายงาน ...................................................... 

                  (………..……………………………..) 
         ต าแหนง่     ......................................................... 
         วนัท่ี          ......... เดือน.......….........พ.ศ. ..........

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 ……………………………………….. 
    1.2 ……………………………………….. 
     ฯลฯ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ……………………………………….. 
     2.2 ……………………………………….. 
     ฯลฯ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ……………………………………….. 
     3.2 ……………………………………….. 
     ฯลฯ 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 ……………………………………….. 
    4.2 ……………………………………….. 
     ฯลฯ 
5. การติดตามประเมินผล 
    5.1 ……………………………………….. 
    5.2 ……………………………………….. 
    ฯลฯ 

 

 แบบ ปย. 1 



 

 

2 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

แบบประเมินฯ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. แบบประเมินองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
2. แบบประเมินองค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง 
3. แบบประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม 
4. แบบประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. แบบประเมินองค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล 

ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก 
ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
2. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
การควบคุมเพ่ือพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ  มีสภาพแวดล้อมการควบคุม
ที่ดีหรือไม่  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร  

รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล        
ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณ และการด าเนินงาน 

- มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ 
- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง  

- มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(Performance – Based Management) 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
- มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์-

อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
- พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ       

และไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม     
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 
 

 



 
 

 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
- ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนนุวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น

ความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
- ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการ

ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
- ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้ และ

ไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุ      
ตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

- ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม  

- ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจ
มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดข้ึน  

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
- มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
- มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ต าแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  
- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ           

และความสามารถที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด     

อย่างเหมาะสม 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้อง
มีการปรับปรุง 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน  การบังคับบัญชาที่ชัดเจน    

และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ 

- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยน          
ที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

- มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้
พนักงานทุกคนทราบ 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ

บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้
พนักงานทุกคนทราบ 

- ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมาย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
- มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากร

ที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

- มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึก  อบรม

พนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

- การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย

ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณา

รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

- มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ   

และประเมินผลภาคราชการ และมีการก ากับดูแล          

การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม

ภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 



 
 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .......
    
        ผู้ประเมิน............................................. 
        ต าแหน่ง............................................... 
        วันที่ประเมิน........./............./................ 

 
 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านการประเมินความเสี่ยง 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้      
เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่  

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน

ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
- มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ        

และเข้าใจตรงกัน 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ

กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้

การยอมรับ 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง  
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

- มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง 

- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาส    
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ

ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม

เพ่ือป้องกนัหรือลดความเสี่ยง 
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีก าหนด    

เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 2.6 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
 
        ผู้ประเมิน............................................. 
        ต าแหน่ง............................................... 
        วันที่ประเมิน........./............./............... 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านกิจกรรมควบคุม 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 

- กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

- บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 

- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

- มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ 

- มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน  

- มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
........................................................................................................  
.......................................................................................... .............. 
........................................................................................................  

 

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
 
        ผู้ประเมิน............................................. 
        ต าแหน่ง............................................... 
        วันที่ประเมิน........./............./............... 
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แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศ       
ที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

- จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

- มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี    
ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

- มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอก             
ให้ผู้บริหารทุกระดับ 

- มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกาล 

- มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและ
จดุอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดข้ึน และแนวทางการแก้ไข 

- มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น           
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

- มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน สื่อมวลชน 

- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
........................................................................................................... 
............................................................................... ............................ 
........................................................................................................... 

 

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
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        ผู้ประเมิน............................................. 
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แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านการติดตามประเมินผล 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
5. การติดตามประเมินผล 
    ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน  

- มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้              
ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง               
และสม่ าเสมอ 

- กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
- มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน           

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร          
ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ             
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและ
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

- มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที ในกรณีท่ีมี
การทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระท าอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
……......................................................................................................  
……......................................................................................................  

 

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ...........
.................................................................................................................................................................................. ..... 
       
 ผู้ประเมิน............................................. 
 ต าแหน่ง............................................... 
 วันที่ประเมิน........./............./...............
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(ให้น าข้อมูลของแผนบริหารความเสี่ยงปี 2561  มาใช้จัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)   
ชื่อหน่วยงานย่อย................................................   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ความเสี่ยง 
 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
 

(7) 
ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม  

RMUTP-ERM.S 
ช่องที่ (1) 

 
 

 
 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม  

RMUTP-ERM.S 
ช่องที่ (5) 

 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม  

RMUTP-ERM.S 
ช่องที่ (6) 

 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม  

RMUTP-ERM.S  
ช่องที่ (5) และ (6) 

ประกอบการ 
พิจารณาความเสี่ยง 
ที่ผลการควบคุมไม่
ได้ผลตามต้องการ) 

 

ใช้ข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม  

RMUTP-ERM.S 
ช่องที่ (7) 

 

(ระบุเวลาด าเนินการ
แล้วเสร็จให้ชัดเจน) 

(ก าหนดผู้รับผิดชอบ) 
ช่องที่ (8) 

 

(อธิบายแนวทาง/
เงื่อนไขการ
ด าเนินงาน ) 

 

ชื่อผู้รายงาน........................................................ 
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน) 

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................. 

แบบ ปย. 2 
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ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายลงในแบบ ปย. 1  
(ให้หน่วยงานปรับรายละเอียดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของหน่วยงาน) 

ตัวอย่างแบบ ปย. 1 

หน่วยงาน...............................................................    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม  โดยให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์  จริยธรรม  และความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  มีการก าหนด
แนวทางท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและท่ีไม่
ถูกต้อง  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  บุคลากร
เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่  รวมทั้งมีความรู้
ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ  อย่างชัดเจน  
สอดคล้อง  และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จ  มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม   

 
3. กิจกรรมการควบคุม 

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้
ว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้
ก าหนดไว้  กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ท าให้เกิดความ

 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัย/คณะ/
ฯลฯ ในภาพรวมเหมาะสม  และมีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการประเมินความเสี่ยงโดยน ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้  และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง 

 

 

 

 
มีกิจกรรมควบคุมทีม่ีความเหมาะสม  เพียงพอ  

และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง  โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ  และได้มีการ
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ   

 



 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน  เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้  
และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ  ในรูปแบบ
ที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 

5. การติดตามประเมินผล 

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มี
การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 

 

 
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  

มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน  
สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลาโดยผ่านระบบ
เครือข่าย  รวมทั้งได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เผยแพร่ให้แก่ท้ังภายในและภายนอก 

 

 

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินตนเองและการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก  มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง  
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน  และมีการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  5 องค์ประกอบ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม  เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ เหมาะสมขึ้น
แล้ว 

 
      ลายมือชื่อ............................................. 
                             (..........................................) 
                          ต าแหน่ง  ............................................ 
      วันที่        ........../....................../.......... 

 



มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท� : 02-665-3777, 02-665-3888 

อีเมล : info@rmutp.ac.th


