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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. 2559 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring 
Organisations of The Treadway Commission (COSO) เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ 

การนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 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 าระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใช้ในการกระบวนการบริหารการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด า เนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง 

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

อ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ตามระเบียบฯ ข้อ 5  
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน  และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
2. วัตถปุระสงค์กำรจัดท 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 เนื่องจาก
ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

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 โดยในปี พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีนโยบายเชิงยุทธศาสตร์     
ที่ผ่านการวิเคราะห์บริบทจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง
ก าหนดให้มีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือใช้
ส าหรับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

4.1 พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย        
      ในก ากับของรัฐ 
4.2 พิจารณาแนวทางการเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ 
4.3 พิจารณาทบทวนภาระงานที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น 5  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้พิจารณาความเสี่ยงทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้   
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4.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การด าเนินงานตาม 
 ยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2558 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งระดับภาพรวม 
  มหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงาน 

4.3.2 พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
        ปีการศึกษา 2557 (ผลการตรวจ SAR สกอ.) ที่ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งของ    
         มหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน 
4.3.3 พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุม

ภายในปี พ.ศ. 2558 ว่าสามารถลดความเสี่ยงลงจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
หรือไม่ หากยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

 4.4 ให้น าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย มา
เป็นประเด็นประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ 

 4.5 ภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานปรกติและวิเคราะห์แล้ว     
ยังไม่พบปัญหา แต่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน (ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
เป็นต้น) 

 4.6 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 
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 6.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 6.2.1  ก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
   มหาวิทยาลัยฯ 
 6.2.2  รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหากเกิด 
   เหตุการณ์ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง 
 6.2.3  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 6.2.4  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   ของงวดก่อน 
 6.2.5  จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 
 
7. กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน 

ให้หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2559 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. 2544 และได้ประกาศกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
องค์กรในปี พ.ศ. 2547 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 
1.4 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 
6 ด้านนี้ ได้แก่ 

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

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
2.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
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 
 4.2.1 พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ/กิจกรรมคืออะไร 
 4.2.1 ระบุว่ามีเหตุการณ์/การกระท าใด พร้อมทั้งสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ที่อาจก่อให้เกิด
   ความเสี่ยง 
 4.2.1 จัดประเภทของความเสี่ยง 

 4.3 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จะท าให้รู้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และรู้ว่า
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 
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   โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
 4.3.1 จัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของปัจจัยด้าน
   โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 
 4.3.2 วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยง 
 4.3.3 จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

 4.4  การจัดการความเสี่ยง  
  เป็นการด าเนินการเพ่ือก าจัด โอนย้าย หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ 
โดยมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

4.4.1 หลังจากประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงแล้วให้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของวิธีจัดการ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถก าหนดวิธีการที่เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

 4.4.2 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. 2544 ซึ่งองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้  เป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลโดยทั่วกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจ
ถึงระบบการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดท า
รายงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ ได้ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มในการจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงฯ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จากเดิมมีทั้งหมด 9 แบบฟอร์ม 
(RMUTP  ERM 1 – ERM 9) ให้เหลือเพียงแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S โดยแยกตามนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงฯ (Agenda) ของปี พ.ศ. 2559 และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลดความยุ่งยาก และลด
ความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มียุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ จ านวน 
7 เป้าประสงค์ ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 เป้าประสงค์ 1.1 :  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/
นานาชาติ 

 เป้าประสงค์ 1.2 :  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด     

 ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ 2.1 : จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และน าไปต่อยอดได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา         

สู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าประสงค์ 3.1 :  มีระบบบริหารจัด การที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 3.2 :  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ 4.1 :  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง
เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 5.1 :  สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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6. กำรจัดท ำแผนบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในของมหาวทิยาลยัฯ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความเสี่ยง จากเดิมพิจารณาตามภาระงาน

ทั้งหมด 10 ด้าน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงตามวาระ
เร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ 2 เรื่อง และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยภาระงาน 
10 ด้าน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วาระเร่งด่วน/ยุทธศาสตร์ เรื่อง/ภาระงานเดิม 
วาระเร่งด่วน เร่ืองที่ 1  การเตรยีมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ  

เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐั 
วาระเร่งด่วน เร่ืองที่ 2  การเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติ 

ของมหาวิทยาลัยฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจดัการศึกษา
ให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. การจัดการเรียนการสอน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2. การวิจัย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการ 
บริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3. การบริหารจัดการ/นโยบาย/แผน/งบประมาณ 
4. การประกันคณุภาพการศึกษา 
5. การคลัง/การเงิน/การบัญชี 
6. การพัสด ุ
7. การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 
8. เทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสมัพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการ
พัฒนาอาชีพ 

9. การบริการวิชาการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจ 

10. กิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  
 

 
7. แบบฟอร์มกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยฯ 

  มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จากเดิมมีทั้งหมด 9 แบบฟอร์ม (RMUTP  ERM 1 – ERM 9)  
ให้เหลือเพียงแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S โดยแยกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ (Agenda) ของปี 
พ.ศ. 2559 และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลดความยุ่งยาก และลดความซ้ าซ้อนในการกรอก
ข้อมูล ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอให้หน่วยงานด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และน าร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน โดยให้
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงฯ ตามบริบทของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S ดังนี้ 
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7.1 ตามวาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
เรื่องท่ี 1 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S (A1)  
 การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ 
เรื่องท่ี 2 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S (A2) 
 การเพ่ิมศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ 

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  
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S4  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S5  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 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 

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 
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แบบฟอร์มเดิม แบบฟอร์มใหม่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

RMUTP – ERM 4  
แบบก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง 

ช่องที่ (4)* 

      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 าร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน โดยให้
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงฯ ตามบริบทของหน่วยงาน และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S 
ดังนี้ 

8.1 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S (A1)  
 การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก ากับของรัฐ 
 8.2 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S (A2) 

 การเพ่ิมศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ 
8.3 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S1   
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน  
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8.4 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S2  
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

 8.5 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S3  
   กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  

8.6 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S4  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ  
8.7 แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S5  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน อาทิ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ        

ของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงอ่ืนๆ พิจารณาความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของหน่วยงาน

หากเป็นประเภทความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ โปรดระบุประเภทความเสี่ยงนั้นด้วย 
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ช่องท่ี (3) ปัจจัยเสี่ยง 
ให้หน่วยงานระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง โดยปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยงนั้น

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน          
หรือเก่ียวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจัยของความเสี่ยง 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 หรือเวลาที่มี
จ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 *ให้หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความ
รนุแรงจากความเสี่ยง (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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 ให้หน่วยงานกรอก เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)    

โดยพิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
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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 

 ผลกระทบของความเสี่ยง 
 ให้หน่วยงานกรอก เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง 

(Impact) โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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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 

หลังจากหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับ
ความรุนแรงจากความเสี่ยง แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่าง
เกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ 
  ให้หน่วยงานน าตัวเลขระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และระดับผลกระทบของ
ความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด มาวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐาน
ของโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะแสดงค่าระดับความเสี่ยงมาจัดล าดับความเสี่ยง (แบบฟอร์ม
RMUTP – ERM 5 เดิม) 

   
  การจัดล าดับความเสี่ยง 

  เมื่อได้ระดับคะแนนความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ต่อหน่วยงาน เพ่ือพิจารณากิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม  โดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยง  ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์ ระดับโอกาส และระดับผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยงแล้ว ให้หน่วยงานกรอกเลขลงในแบบฟอร์มในช่อง (4) 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 ถ้าพบว่ากิจกรรมควบคุม
ยังไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลง ควรน ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง หรือก าหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยให้หน่วยงานระบุการจัดการความเสี่ยง ลงในช่องที่ (7) 

 ช่องท่ี (8) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
  ให้หน่วยงานก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ และระบผุู้ผู้รับผิดชอบ ลงในช่องที่ (8) 
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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 ข้อบังคบั 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 
 2.2.4 แบบประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.2.5 แบบประเมินองค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล 

ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เก่ียวเนื่อง
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 
      ............................................................... 
1.4 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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