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มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามต้องจดัทําการบริหารความเสยีง และควบคมุภายใน

หนว่ยงานทกุระดบัของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544  ซงึออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการตรวจเงินแผน่ดนิ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค)  ตามระเบยีบฯ ข้อ 5 ที

กําหนดให้หวัหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ รับตรวจ) นํามาตรฐานการควบคมุภายในทีออกตามระเบียบฯ นี 

ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการควบคมุภายในให้แล้วเสร็จภายในหนงึปี นบัแตร่ะเบียบฯนีมีผลใช้

บงัคบั และตามระเบียบฯ ข้อ 6 ได้กําหนดให้หนว่ยงานภาครัฐประเมินการควบคมุภายในแล้วรายงาน

ตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ ผู้ กํากบัดแูล และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละครัง เพือ

ปรับปรุงการควบคมุภายในให้มีประสทิธิผล เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและความเสียงทีเปลยีนแปลง

ไปอยูเ่สมอ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามจงึได้จดัทําคูมื่อการบริหารความเสียงและการควบคมุภายใน

ขนึโดยมีวตัถปุระสงค์ เพือใช้เป็นเครืองมือในการบริหารความเสยีงและควบคมุภายในหนว่ยงานทกุ

ระดบัของมหาวิทยาลยัโดยบรูณาการการประกนัคณุภาพกบัการควบคมุภายใน และจดัให้กระบวนการ

บริหารความเสียงทีเป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนัทวัทงัองค์กร โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความ

เข้าใจ    และการฝึกปฏิบตักิารวิเคราะห์และวางแผนการบริหารความเสียง เพือให้สามารถดําเนินการ

บริหารความเสียงอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือง ตลอดจนเชือมโยงกบักลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 
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                 พฤศจิกายน 2553 
 
 
 
 
 



 

 

3 

สารบัญ 
 

      หน้า 
คาํนํา                  ก 
สารบัญ                   ข 
สารบัญตาราง                 ค 
บทท ี1 ขอบเขตทวัไป                1 

• หลกัการและความจําเป็นในการบริหารความเสยีง            1 

• คําจํากดัความของการบริหารความเสียงและการควบคมุภายใน          2 
บทท ี2 นโยบายและกรอบการดาํเนินงาน                            7 

• แนวทางการบริหารความเสียง        7 

• ขนัตอนการบริหารความเสียง                         9 

• สรุปแบบฟอร์มทีใช้ในการจดัทํารายงานการบริหารความเสยีง             23 

• การควบคมุภายใน                            23 

•  การจดัทํารายงานการควบคมุภายใน                25 
บทท ี3 แนวทางการบริหารความเสียงของมหาวิทยาลัย                     29 

• ความจําเป็นในการบริหารความเสียงและควบคมุภายในของมหาวทิยาลยั                29 

• นโยบายของการบริหารความเสยีงและควบคมุภายใน                          29 

• วตัถปุระสงค์การบริหารความเสยีงและควบคมุภายใน               30 

 • โครงสร้างการบริหารความเสียงและบทบาทหน้าทีของผู้ เกียวข้อง             30 

            • แนวทางการบริหารความเสยีงของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554               34 

            • กระบวนการบริหารความเสียงของมหาวทิยาลยั               36 

            • การจดัทํารายงานการควบคมุภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม            64 
ภาคผนวก                   75 

• แบบฟอร์มทีใช้ในการจดัทํารายงานตามระเบียบฯ ข้อ             77 

 • ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสยีงและการควบคมุภายใน ประจําปีงบประมาณ            96 

               พ.ศ. 2554 
 
     
 
 
 



 

 

4 

สารบัญภาพ 
 

หน้า 
 

ภาพที 2.1  ขนัตอนการบริหารความเสียง                            11 

ภาพที 2.2  ระดบัของความเสียง                            15 

ภาพที 3.1  ผงัมโนทศัน์แสดงโครงสร้างการบริหารความเสียงมหาวทิยาลยั              30 

ภาพที 3.2  ผงัมโนทศัน์แนวทางในการนํากระบวนการบริหารความเสียงมาใช้ในองค์การ            34 

ภาพที 3.3  ผงัมโนทศัน์ขนัตอนการบริหารความเสียงในหน่วยงาน/ โครงการ             35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
 

ตารางที 2.1 แบบกําหนดขนัตอนและวตัถปุระสงค์ของขนัตอน                         11 

ตารางที 2.2 แบบระบคุวามเสียงและปัจจยัเสียง                          12 

ตารางที 2.3 แบบประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง                        15 

ตารางที 2.4 แบบวิเคราะห์ระดบัความเสยีง                 15 

ตารางที 2.5 แบบจดัลําดบัความเสยีง                  16 

ตารางที 2.6 แบบประเมินมาตรการควบคมุ                 17 

ตารางที 2.7 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสียง                 18 

ตารางที 2.8 แบบฟอร์มการตดิตามผลการบริหารความเสียง               22 

ตารางที 3.1 การกําหนดขนัตอนและวตัถปุระสงค์ของขนัตอน               46 

ตารางที 3.2 การระบคุวามเสียงและปัจจยัเสียง                 47 

ตารางที 3.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง               49 

ตารางที 3.4 การวิเคราะห์ระดบัความเสียง                52 

ตารางที 3.5 การจดัลําดบัความเสียง                 54 

ตารางที 3.6 การประเมินมาตรการควบคมุ                56 

ตารางที 3.7 การจดัทําแผนบริหารความเสียง                59 

ตารางที 3.8 การตดิตามผลและทบทวน                 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

บทท ี1 
ขอบเขตทวัไป 

 
หลักการและความจาํเป็นในการบริหารความเสียง 
 

ในปัจจบุนัการบริหารงานภายในองค์การ ผู้บริหารต้องคํานงึถงึการสร้างมลูคา่เพิมให้กบั

องค์การและความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้เสีย   แตภ่ายใต้สภาวะแวดล้อมทีมีความไมแ่นน่อนอาจสง่ 

ผลกระทบตอ่การดําเนินงานในองค์การได้ทงัในทางบวกและทางลบ การเกิดผลกระทบทางบวกถือวา่

เป็นการสร้างโอกาสให้กบัองค์การ แตใ่นกรณีทีเกิดผลกระทบทางลบถือวา่เป็นความเสียงขององค์การ 

ซงึผู้บริหารจะต้องใช้การกําหนดกลยทุธ์ขององค์การ เพือให้ความเสยีงอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมและ

องค์การสามารถยอมรับได้  ดงันนั เมือทกุองค์การไมส่ามารถจะกําหนดสภาวะแวดล้อมให้ปราศจาก

ความเสยีงได้ การใช้หลกัการบริหารความเสียงจงึเป็นแนวทางทีทําให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานและ

ดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้สภาวะแวดล้อมทีมีความเสยีง  

สําหรับหนว่ยงานภาครัฐ ต้องคํานงึถงึเหตผุลความจําเป็นของการบริหารความเสียงภาครัฐ  คือ 

เพือให้การบริหารจดัการภาครัฐเป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2545

และให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ทีภาครัฐดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั  ได้แก่ 
 
1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2545 

การบริหารราชการตามพระราชบญัญตันีิ  ต้องเป็นไปเพือประโยชน์สขุของประชาชน    เกิด 

ผลสมัฤทธิตอ่ภารกิจของรัฐ ความมีประสทิธิภาพในเชิงภารกิจแหง่รัฐ การลดขนัตอนการปฏิบตังิาน   

ลดภารกิจและยบุเลกิหนว่ยงานทีไมจํ่าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิน การกระจาย

อํานาจการตดัสนิใจ การอํานวยความสะดวก การตอบสนองความต้องการของประชาชน ...” 

       การบริหารความเสียงในภาครัฐจงึเป็นสว่นหนงึของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public 

Accountability) ทีมีตอ่ประชาชนและทรัพย์สนิของประเทศ อนัจะนํามาซงึการบริหารกิจการบ้านเมือง   

ทีดี (Good Governance)  ดงันนัการบริหารความเสียงจงึมีสว่นอยา่งยิงในการป้องกนัการไมไ่ด้รับการ

ยอมรับจากภาคประชาชนและป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขนึในอนาคต และทําให้การบริหารจดัการ

ภาครัฐมีการตดัสนิใจทีดีขนึด้วย 
 

2. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพือมุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO- 
High Performance Organization) 
      การบริหารความเสยีงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกนั (Preventive Management) แล้ว 

การบริหารความเสียงยงัเป็นสว่นสําคญัตอ่การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ ในการผลกัดนัให้ภาครัฐมีผลการ
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ดําเนินงานทีเป็นเลศิ เป็นองค์การสมรรถนะสงู  การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการทีสําคญัในการ

เน้นความสาํคญัหรือชีให้เห็นความเสียงทีจะสง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมทีองค์การต้องดําเนินการให้บรรลุ

เป้าประสงค์ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ทีองค์การได้วางไว้ สํานกังาน ก.พ.ร. จงึได้ระบบุทบาทของการ

บริหารความเสียงเป็นเครืองมือในการประเมินประเดน็ยทุธศาสตร์ของหนว่ยงาน 
 

3.   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544”  

       โดยสาํนกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ (ส.ต.ง.)  ทีกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้อง

นํามาตรการทีกําหนดขนึในระเบียบ  ไปใช้เป็นแนวทางจดัวางระบบการควบคมุภายใน และให้รายงาน

การควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิและผู้ ทีเกียวข้องทกุปี 
 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทดี ีพ.ศ.2546  
      ในหมวดที 3 มาตรา 9 (3) กําหนดให้สว่นราชการต้องจดัให้มีการตดิตามและประเมินผล

การปฏิบตัริาชการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสว่นราชการกําหนดขนึ ซงึต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานที 

ก.พ.ร. กําหนด     และการบริหารความเสียงเป็นตวัชีวดั ในมิตทีิ 4 ทีสํานกังาน ก.พ.ร. ให้ความสําคญั

เพือผลกัดนัให้หนว่ยงานราชการสามารถดาํเนินกิจกรรมได้สําเร็จตามเป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์ และ

ในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)  
 
  ดงันนัมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จงึพิจารณาวา่มหาวทิยาลยัจําเป็นต้องดําเนินการ

บริหารความเสียง โดยบรูณาการการประกนัคณุภาพการศกึษาตามพนัธกิจเข้ากบัระบบการบริหาร

ความเสยีงตามเกณฑ์ที ก.พ.ร. สกอ. และตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารจดัการ เพือใช้จดัทํา

รายงานการควบคมุภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคมุภายใน พ.ศ. 2544  ของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ  

 
คาํจาํกัดความของการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน 
 

เพือให้เข้าใจเกียวกบัการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในไปในทิศทางเดียวกนั   

ผู้บริหารและผู้ปฏิบตักิารจงึควรทําความเข้าใจกบัความหมายของคําและข้อความทีเกียวข้องกบัการ

บริหารความเสียงและการควบคมุภายใน ดงัตอ่ไปนี 
 
1. ความเสียง (Risk) หมายถึง โอกาสทีจะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การรัวไหล ความ

สญูเปลา่ หรือเหตกุารณ์ทีไมพ่งึประสงค์ในอนาคตและมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไมป่ระสบ

ความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์การ ทงัในด้านยทุธศาสตร์ การปฏิบตังิาน การเงิน 
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และการบริหารโดยความเสยีงนีจะถกูวดัด้วยผลกระทบ(Impact)ทีได้รับและโอกาสทีจะเกิด(Likelihood)  

ของเหตกุารณ์  

     สําหรับเหตกุารณ์หรือการกระทําใด ๆ ทีอาจเกิดขนึภายใต้สภาวะแวดล้อมทีไมแ่น่นอนและ

จะสง่ผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทงัทีเป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 

หรือลดโอกาสทีจะบรรลเุป้าหมายตามแผนพฒันาองค์การ ทงัในระดบัองค์การ หนว่ยงาน และโครงการ 

/ กิจกรรม   จําแนกความเสยีงได้เป็น 6 ลกัษณะ ดงันี 

1.1 ความเสยีงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 

สถานที) 

1.2  ความเสียงด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 

1.3  ความเสียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

1.4  ความเสียงด้านการปฏิบตังิาน เชน่ ความเสียงของกระบวนการบริหารหลกัสตูร การ

บริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกนัคณุภาพ 

1.5  ความเสียงด้านบคุลากรและความเสียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบคุลากร 

1.6  ความเสียงจากเหตกุารณ์ภายนอก 
  

2. การเสียง หมายถงึ การตดัสนิใจทีจะดําเนินการ(หรือไมดํ่าเนินการ) สงิใดสงิหนงึบนพืนฐาน

ของการขาดข้อมลูทีชดัเจนไมค่รบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา หรือการตงัความหวงั   

ซงึผลของการตดัสนิใจนนัอาจไมเ่ป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกนัข้ามก็ได้ เช่น  การเสียงโชคเลน่

พนนั  การเสียงอนัตราย ฯลฯ 
 
 3. ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลยีนแปลง ไมค่งทีดงัเดมิตลอดกาล หรือ เหตกุารณ์และ

สงิตา่ง ๆ ทีอาจเกิดขนึได้ทงัทีเป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย (บางครังอาจ

ใช้คําวา่ โอกาส ซงึเป็นความรู้สกึในทางบวกหรือเกิดขนึใหม ่  สว่น ความไม่แน่นอน เป็นความรู้สกึ

ในทางลบ อาจเกิดขนึแล้วเปลียนแปลงไปได้ ) เช่น  สภาพร่างกาย ภมูิอากาศ ฯลฯ 
 

4. ปัจจัยเสียง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตหุรือสาเหตทีุมาของความเสยีง ทีทําให้ไมบ่รรลุ

วตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ โดยต้องระบไุด้ด้วยวา่เหตกุารณ์จะเกิดทีไหน เมือไหร่ และเกิดขนึได้อยา่งไร 

และทําไม ทงันีสาเหตขุองความเสียงทีระบคุวรเป็นสาเหตทีุแท้จริง เพือจะได้วิเคราะห์และกําหนด

มาตรการลดความเสยีงในภายหลงัได้อยา่งถกูต้อง 

     ตวัอยา่ง ปัจจยัความเสียง/ต้นเหต/ุสาเหตขุองความเสียง 
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• บรรยากาศทางจริยธรรม 

• ความกดดนัจากฝ่ายบริหาร 

• ความรู้ ความสามารถของบคุลากร 

• ราคา/มลูคา่ของทรัพย์สนิ 

• ปริมาณการบนัทกึรายการและจํานวนเอกสาร 

• สภาพความเป็นจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ 

• กิจกรรมทีซบัซ้อนหรือมีการเปลียนแปลงได้ง่าย 

• ระเบียบตา่ง ๆ ของทางราชการ 

• ระบบข้อมลูสารสนเทศทีประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

• การกระจายของสถานทีในการปฏิบตังิาน 

• ความเพียงพอและประสทิธิผลของการควบคมุภายใน 

• การเปลียนแปลงองค์กร การปฏิบตังิาน เทคโนโลยี 

• การตดัสนิใจของฝ่ายบริหาร 
 

5. การประเมินความเสียง (Risk Assessment) หมายถงึ กระบวนการระบคุวามเสียง การ

วิเคราะห์ความเสียง และการจดัลําดบัความเสยีงทีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน 

รวมทงัการกําหนดแนวทางทีจําเป็นต้องใช้ในการควบคมุความเสยีงหรือการบริหารความเสยีง ทงัจาก

ปัจจยัภายในและภายนอกทีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน และจดัลําดบัความ

เสียงโดยการประเมินจากโอกาสทีจะเกิด (Likelihood)  และผลกระทบ (Impact) 
 

6. การบริหารความเสียง (Risk Management) หมายถงึ กระบวนการซงึทกุคนในองค์การ  

ไมว่า่จะเป็นผู้บริหารระดบัใดหรือบคุคลในงานสว่นใด ตา่งต้องมีสว่นร่วมในกระบวนการหาและให้

ข้อมลูทีเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์เพือการตดัสนิใจในการเลือกยทุธศาสตร์ กําหนดเป้าหมาย 

จดัทําแผนงาน และจดัสรรงบประมาณในการปฏิบตังิาน โดยมุง่เป้าหมายเพือจะให้การปฏิบตังิาน

สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีได้ตงัไว้ หรือลดผลของความเสียหาย(หรือผลกระทบ)ทีอาจเกิดขนึ อนัมีผล

ตอ่ความสญูเสียขององค์การ 

    ความเข้าใจและการรู้เทา่ทนัความหมาย ลกัษณะ รูปแบบ สาเหตกุารเกิดหรือผลทีเกิดขนึ

จากการเสียงภายใต้สภาวะแวดล้อมทีมีความเสยีง  จงึเป็นเรืองสําคญัและมีประโยชน์อยา่งมากตอ่

องค์การ ทีจะนําหลกัการบริหารความเสียงไปใช้ควบคูก่บัการบริหารงาน บริหารโครงการ  หรือบริหาร

องค์การได้เหมาะสมและบรรลตุามวิสยัทศัน์  พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ขององค์การทีวางไว้ 
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 7. การบริหารความเสียงทวัทงัองค์การ (Enterprise Risk Management) หมายถงึ  การ

บริหารปัจจยัและควบคมุกิจกรรมรวมทงักระบวนการปฏบิตังิานตา่งๆ เพือลดมลูเหตขุองแตล่ะโอกาสที

องค์การจะเกิดความเสียหาย ให้ระดบัของความเสียงและผลกระทบทีจะเกิดขนึในอนาคตอยูใ่นระดบัที

องค์กรยอมรับได้ ประเมนิได้ ควบคมุได้ และตรวจสอบได้อยา่งมีระบบ โดยคํานงึถงึการบรรลเุป้าหมาย 

ทงัในด้านกลยทุธ์ การปฏิบตัติามกฎระเบยีบ การเงิน และความไมแ่นน่อนจากปัจจยัภายนอก โดยได้รับ

การสนบัสนนุและการมีสว่นร่วมในการบริหารความเสียงจากหน่วยงานทกุระดบัทวัทงัองค์การ 
 
 8. กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) หมายถึง  นโยบาย  แนวทาง หรือขนัตอนปฏิบตัิ

ตา่ง ๆ ทีกระทําเพือลดความเสียงให้บรรลวุตัถปุระสงค์  แบง่ออกเป็น  4  ประเภท  

      - การควบคมุเพือการป้องกนั (Preventive Control)    เป็นวิธีการควบคมุทีกําหนดขนึเพือ

ป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีงและข้อผิดพลาดตงัแตแ่รก  

      - การควบคมุเพือให้ตรวจพบ (Detective Control)  เป็นวิธีการควบคมุทีกําหนดขนึเพือ

ค้นพบข้อผิดพลาดทีเกิดขนึแล้ว 

      - การควบคมุโดยการชีแนะ (Directive  Control) เป็นวิธีการควบคมุทีสง่เสริมหรือกระตุ้นให้

เกิดความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ทีต้องการ 

      - การควบคมุเพือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคมุทีกําหนดขนึเพือแก้ไข

ข้อผิดพลาดทีเกิดขนึให้ถกูต้อง เพือหาวิธีการแก้ไขไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดซําอีกในอนาคต 
 
 9. การควบคุมภายใน (Internal Control)    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ     

วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544  หมายถึง กระบวนการทีผู้ กํากบัดแูล ฝ่าย

บริหารและบคุลากรของหนว่ยรับตรวจกําหนดให้มีขนึ เพือให้ความมนัใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่การ

ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลวุตัถปุระสงค์  ดงัตอ่ไปนี 

      - ประสทิธิผลและประสทิธิภาพของการดําเนินงาน ได้แก่ การดําเนินงานและการใช้

ทรัพยากรของหนว่ยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ซงึรวมถงึการดแูลรักษา

ทรัพย์สนิ การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัวไหล การสนิเปลอืง หรือการทจุริตใน

หนว่ยรับตรวจ 

      - ความเชือถือในการรายงานทางการเงิน  ได้แก่ การจดัทํารายงานทางการเงินทีใช้ภายใน

และภายนอกหนว่ยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง เชือถือได้และทนัเวลา 

      - การปฏิบตัติามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัทีเกียวข้อง ได้แก่ การปฏิบตัติามกฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบงัคบั หรือมตคิณะรัฐมนตรีทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของหนว่ยรับตรวจ  รวมทงัการ

ปฏิบตัติามนโยบาย และวธีิการปฏิบตังิานทีหนว่ยรับตรวจกําหนดขนึ 
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บทท ี2 

นโยบายและกรอบการดาํเนินงาน 
 

การบริหารความเสียงเป็นแนวคดิทีมีความเชือมโยงกบัเรืองตา่ง ๆ ทีทางราชการดําเนินการอยู่

ในปัจจบุนั ไมว่า่จะเป็นเรืองการดําเนินยทุธศาสตร์ การปฏิบตัริาชการตามคํารับรอง การบริหาตามหลกั

ธรรมาภิบาล หรือแม้แตก่ารบริหารข้อมลูสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัริาชการจงึต้องตระหนกัในการ

ใช้การบริหารจดัการความเสียงตลอดเวลา  ซงึการดําเนินการบริหารความเสยีงของมหาวทิยาลยัราชภฏั

พิบลูสงคราม พ.ศ. 2553 จะดําเนินการทวัทงัองค์การ โดยแบง่ออกเป็น  2  ระดบั  คือ  ระดบั

มหาวิทยาลยัและระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนั/ศนูย์/กอง รวมทงับริหารความเสียงทงัในระดบัองค์การและ

ระดบัโครงการ 

 
แนวทางการบริหารความเสียง 
 

1. แนวทางการบริหารความเสียงในระดบัองค์การ 
       กระบวนการบริหารความเสียง เป็นกระบวนการทีใช้ในการระบ ุ วิเคราะห์ ประเมิน และจดั

ระดบัความเสยีงทีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ รวมทงัการบริหารจดัการความ

เสียงโดยกําหนดแนวทางการควบคมุภายในเพือป้องกนัหรือลดความเสียงให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได้  ซงึ

กระบวนการดงักลา่วจะสาํเร็จได้  ต้องมีการสือสารให้คนในองค์การมีความรู้ความเข้าใจเรืองการบริหาร  

ความเสยีงและการควบคมุภายในไปในทิศทางเดียวกนั ทงันีการสร้างความเข้าใจเกียวกบัการบริหาร

ความเสยีงและการสนบัสนนุการตดัสนิใจภายใต้ความเสียงจะเป็นไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ องค์การ

ควรสง่เสริมให้บคุลากรทกุคนตระหนกัถงึการจดัการความเสียง การดแูลความเสียงในความรับผิดชอบ

ของตนเอง เข้าใจผลกระทบจากการปฏิบตังิานของตนเองตอ่ผู้ อืน และดแูลความเสียงในการปฏิบตัใิห้

บรรลภุารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ  โดยองค์การอาจวางแนวทางการดําเนินงานดงันี 

       1.1 ผู้บริหารสงูสดุขององค์การ  แตง่ตงัและให้นโยบายแก่คณะกรรมการดําเนินการและ

รับผิดชอบประยกุต์ใช้การบริหารความเสยีงในองค์การ 

       1.2  คณะกรรมการฯ ทีได้รับการแตง่ตงัมีหน้าทีดําเนินการดงัตอ่ไปนี 

              (1)  จดัหาคณะทํางาน เชน่  ผู้ เชียวชาญ  ผู้ รับผิดชอบของหน่วยงานหรือโครงการ                  

                             (2) ให้แนวทางในการปฏิบตังิานแก่คณะทํางาน  ได้แก่ แจ้งเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ 

และผลงานทีคาดหวงั   

               (3) สนบัสนนุการปฏิบตังิาน    เชน่  การฝึกอบรมให้ความรู้ในเรืองการบริหารความ

เสียง จดัสรรทรัพยากรทีจําเป็น ฯลฯ เพือสนบัสนนุการทํางานของคณะทํางาน  
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      1.3 คณะทํางานระดบัหนว่ยงาน/โครงการพิจารณาและประชมุสมาชิกในหน่วยงาน เพือ

สรุปงานทีอยูใ่นความรับผิดชอบ โดยอาจแยกออกเป็นงานประจํา และโครงการตามความเหมาะสม 

      1.4  สมาชิกในหนว่ยงานหรือโครงการดําเนินการตามรายละเอียดของขนัตอนกระบวนการ

บริหาร ความเสียงของแตล่ะงานหรือโครงการ ดงันี 

              (1)   หนว่ยงานทีมีทงังานประจําและโครงการ           อาจเลือกจดัทําแผนหรือคูมื่อการ 

ดําเนินงานในสว่นของโครงการก่อน  จงึดาํเนินการในสว่นงานประจําภายหลงั 

              (2)  ดําเนินการตามกระบวนการและขนัตอนการบริหารความเสียง 

      1.5  เมือภาระงานหรือโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานข้อมลู ประเมนิ และสรุป 

              (1)  ผลการดําเนินการของโครงการในภาพรวม 

             (2)  รายละเอียด  ขนัตอน และผลทีเกิดขนึเฉพาะในการนํากระบวนการบริหารความ

เสียงมาใช้ในแตล่ะสว่นงาน และผลรวมของโครงการ 

       1.6  ผู้ รับผิดชอบหนว่ยงาน/โครงการ    รวบรวม    วเิคราะห์วิธีการและผลการใช้

กระบวนการบริหารความเสยีงดงักลา่ว เพือ   

             (1)  นําไปพฒันากระบวนการบริหารความเสยีงตอ่ไป 

             (2)  ให้ความรู้กบัสมาชิกคนอืน ๆ สําหรับโครงการใหม ่หรือกบัหนว่ยงานอืน ๆ 

             (3) รายงานผู้บงัคบับญัชาตามลาํดบั   เพือให้ทราบถงึความก้าวหน้าและประโยชน์ของ

หนว่ยงานโดยรวม ฯลฯ 
 

2. แนวทางการบริหารความเสียงในระดบัโครงการ 
เพือให้การบริหารเชิงยทุธศาสตร์บรรลตุามเป้าประสงค์จงึควรให้ความสําคญักบัการบริหาร 

ความเสยีงของโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ เพราะความสาํเร็จของโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์สง่ผล

กระทบถงึการบรรลตุามเป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ขององค์การด้วย  ทงันี โครงการทีจะ

ทําตามแผนบริหารความเสยีงนนั จะต้องเป็นโครงการอยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ขององค์การ ยทุธศาสตร์ใด

ยทุธศาสตร์หนงึหรือหลายยทุธศาสตร์ 

       ความเสียงโครงการ  หมายถงึ  ความไมแ่น่นอนของเหตกุารณ์ทีหากเกิดขนึจะสง่ผลกระทบ

ตอ่การบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

       การบริหารความเสียงโครงการ คือ การวางแผนและดําเนินงานโครงการให้สําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ของโครงการ กระบวนการบริหารโครงการทมีระบบและขนัตอนของการระบคุวามเสยีง การ

ประเมินความเสียงและการวางแผนความเสียง  

      การวางแผนและดําเนินโครงการ   ให้คํานงึถึงความเสียงและแนวทางการบริหารความเสียง 

อยา่งเป็นระบบเหมาะสมกบัทรัพยากรทีองค์การมี     ทําให้โครงการสามารถดาํเนินงานได้อยา่งตอ่เนือง 
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และบรรลผุลตามเป้าประสงค์ทีได้วางไว้ ซงึจะสง่ผลให้มหาวิทยาลยัสามารถบรรลตุามเป้าประสงค์ของ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ได้อยา่งทีวางแผนไว้  เพือให้แผนยทุธศาสตร์ทีองค์การกําหนดนนัมีโครงการที

สอดคล้องและสง่ผลให้องค์การสามารถบรรลตุามเป้าประสงค์ขององค์การได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

       ในการบริหารโครงการ  อาจพบประเภทของความเสยีงทีเกิดขนึบอ่ยใน  3  ด้าน ดงันี 

1. ความเสยีงด้านเทคนิค (Technical Risk) ประกอบด้วยปัจจยัเสยีงทีเกียวข้องกบัการ

พฒันาหรือการปฏิบตักิารของระบบทางเทคนิคทีอาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น ระบบซอฟต์แวร์ระบบ

หนงึอาจทํางานได้เป็นอยา่งดีเมือทํางานตามลําพงั แตเ่มือไปใช้ร่วมกบัระบบอืนอาจเกิดความผิดพลาด  

2. ความเสยีงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นผลจากทกุโครงการมีงบประมาณมา

เกียวข้องในการดําเนินการ ดงันนัการตงังบประมาณทีสงูหรือตําเกินไปจะสง่ผลกระทบตอ่ความเสียงใน

การบริหารโครงการทงัสนิ 

3. ความเสยีงด้านบคุลากร (Human Risk) เกิดขนึจากบคุคลทีเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ 

หรือทีมงานในโครงการ รวมทงัผู้บริหารโครงการและบคุคลทีเกียวข้องกบัโครงการทงัหมด ซงึเป็นปัจจยั

ทีมีความซบัซ้อนและเป็นสงิเข้าใจยาก การดําเนินโครงการมกัประสบปัญหาเกียวกบัทรัพยากรมนษุย์

เสมอ ไมว่า่จะเป็นเรืองความไมแ่น่นอน ความสามารถ และข้อจํากดัของทรัพยากรมนษุย์เหลา่นนั 
 
ขันตอนการบริหารความเสียง 
  

ขนัตอนการบริหารความเสยีงในระดบัหนว่ยงาน/โครงการ ประกอบด้วย  7 ขนัตอน   ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2.1  แสดงขนัตอนการบริหารความเสียง 

การสือสาร 

1. กําหนดวตัถปุระสงค์ 

2. การระบุความเสียง 

3. การประเมินความเสียง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหารจดัการความเสียง
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ขันตอนท ี1 การกาํหนดวัตถุประสงค์ 
ความเสยีงเป็นสงิทีสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั ดงันนัการกําหนด

และทําความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั          จงึเป็นขนัตอนแรกทีต้องกระทําเพือกําหนด

หลกัการและทิศทางในกระบวนการบริหารความเสียง โดยการกําหนดวตัถปุระสงค์ตามพนัธกิจ/ประเดน็

ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั   ซงึการกําหนดวตัถปุระสงค์สามารถพิจารณาได้หลายระดบั ได้แก่ 

1. ระดบัองค์การ (Organization Risk) ต้องคํานงึถึงปัจจยัเสียงจากทงัภายในและภายนอก

องค์การ ทีสามารถสร้างผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์        หรือการสร้างมลูคา่เพิมให้กบัองค์การ 

ทงันีมหาวิทยาลยัได้บรูณาการวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) ยทุธศาสตร์ (Strategy) และ

เป้าหมาย (Goal) ให้มีความสอดคล้องกนัทงัมหาวิทยาลยั ตงัแตผู่้บริหารระดบัสงู จนถงึบคุลากรระดบั

ปฏิบตักิาร โดยบคุลากรทกุคนในมหาวิทยาลยัมีสว่นร่วมในการกําหนด   ดงันนัการบริหารความเสียงที

จะเกิดขนึจงึเป็นการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุคนในมหาวิทยาลยัเชน่กนั 

2. ระดบัการดําเนินการ (Operational Risk) เน้นทีการบริหารแผนงาน/โครงการ(Program/ 

Project Risk) ซงึมีเครืองมือในการบริหาร  เช่น  การจดัทําผงัแสดงระยะเวลากิจกรรม (Gantt Chart) ใน

สว่นของความเสียงในงานประจํา (Routine Work) 

3. ระดบับคุลากร (Individual Risk) ให้ความสําคญักบัอบุตัเิหต(ุAccident) ความปลอดภยั 

(Safety) และสขุภาพ (Health)ของบคุลากร อาจจะนําหลกัการด้านการจดัเวลาการปฏิบตังิานหรือ Job 

Scheduling และ Shift  Work มาประยกุต์ใช้ รวมถึงการหมนุเวียนงาน (Job Rotation) เพือป้องกนัการ

หยดุหรือสะดดุในงาน (Work Stoppage) หรือป้องกนัทีระบบการปฏิบตังิานซงึจะเป็นการพงึพาหรือยดึ

ตดิกบับคุคลเพียงคนเดียว การจํากดัจํานวนชวัโมงการปฏิบตังิานของบคุลากรเพือป้องกนัปัญหาเรือง

ความเมือยล้า (Fatigue) และความเครียดในงาน (Job Stress) การสนบัสนนุให้บคุลากรในทีทํางานได้

ออกกําลงักายเพือป้องกนัปัญหาสขุภาพของบคุลากรในทีทํางาน 

 การกําหนดวตัถปุระสงค์ทีชดัเจนจะชว่ยให้การระบแุละวิเคราะห์ความเสียงทีจะเกิดขนึได้อยา่ง

ครบถ้วน สําหรับเทคนิคการกําหนดวตัถปุระสงค์มีหลายเทคนิควธีิ   เช่น อาจใช้หลกั SMART  ได้แก่ 

Specific : มีการกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน 

Measurable : สามารถวดัผลหรือประเมินผลได้ 

Achievable : สามารถปฏิบตัใิห้บรรลผุลได้ 

Reasonable : สมเหตผุล มีความเป็นไปได้ 

Time constrained : มีกรอบเวลาทีชดัเจนและเหมาะสม 
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ตารางท ี2.1    แบบกําหนดขนัตอนและวตัถปุระสงค์ของขนัตอน  

 PSRU- ERM1 
การกาํหนดขันตอนและวัตถุประสงค์ของขันตอน 
คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 

กระบวนการดาํเนินงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม 

ขันตอนหลัก 
 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
 

   
   

 
 
ขันตอนท ี2   การระบุความเสียง (Identify  Risks) 
ในการระบคุวามเสียง ควรทําความเข้าใจกบัความหมายของ “ความเสียง (Risk)” “ปัจจยัเสียง 

(Risk Factor)” และ”ผลกระทบ” ก่อน ซงึได้กลา่วไว้แล้วในบทที 1  ดงันนัการระบคุวามเสยีง (Identify 

Risk)    จงึเป็นกระบวนการทีผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานร่วมกนัระบคุวามเสยีงและปัจจยัความเสียง ที

เกียวข้องกบักระบวนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  เพือให้ทราบ

ถึงเหตกุารณ์ทีเป็นความเสยีงทีอาจมีผลกระทบตอ่การบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์   โดยต้อง

คํานงึถึง 

1.  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ    ซงึเป็นสงิทีไมอ่ยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การ เช่น 

นโยบายภาครัฐกฎหมาย  ระเบียบข้อบงัคบั 

2.  สภาพแวดล้อมภายในองค์การ    เช่น รูปแบบการบริหารสงัการ การมอบหมายอํานาจ

หน้าทีความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์การ ระเบียบข้อบงัคบัภายใน เป็นต้น  

การระบคุวามเสียง มีหลายวิธี ซงึแตล่ะหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ดงันี 

1. การระบคุวามเสียงโดยการรวมกลุม่ระดมสมองเพือให้ได้ความเสยีงหลากหลาย 

2. การระบคุวามเสียงโดยการใช้ checklist  ในกรณีทีมีข้อจํากดัด้านงบประมาณและทรัพยากร  

3. การระบคุวามเสียงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตงัคาํถาม “What if” 

4. การระบคุวามเสียงโดยการวิเคราะห์ขนัตอนการปฏิบตังิานในแตล่ะขนัตอนทีสําคญั 

สําหรับการระบคุวามเสยีงทีจะนํามาใช้ในคูมื่อฉบบันี คือ การระบคุวามเสียงโดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ขนัตอนการปฏิบตังิาน   ประกอบด้วยขนัตอนการวิเคราะห์   2   ขนัตอน  คือ 

1. การระบคุวามเสียง หรือผลของความเสยีงในแตล่ะขนัตอน      

2. ระบปัุจจยัความเสยีงหรือต้นเหตขุองความเสยีงในแตล่ะขนัตอน  

      การระบคุวามเสียงควรเน้นการระดมความคดิ  การมีสว่นร่วมของผู้ ทีเกียวข้อง และการสร้าง

ความเข้าใจ ความตระหนกัถึงการมีสว่นร่วม เพือให้ได้ข้อมลูความสญูเสียทีเกิดขนึในแตล่ะหน่วยงานทงั
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ในรูปของความถี และความรุนแรงของการเกิดความสญูเสีย รวมทงัข้อมลูการดําเนินการเพือลดความ

สญูเสียทีเกิดขนึในอดีต ทงัทีประสบความสําเร็จและเกิดปัญหาอปุสรรค 
 
ตารางท ี2.2   แบบระบคุวามเสียงและปัจจยัเสียง 

 PSRU- ERM2 
การระบุความเสียงและปัจจัยเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม.......................................................... 

ขันตอนหลัก วัตถุประสงค์ของขันตอน ประเภท 
ความเสียง 

ความเสียง 
 

ปัจจัยเสียง 
 

     

     

 
ขันตอนท ี3   การประเมินความเสียง (Risk Assessment)  
ขนัตอนการประเมินความเสียงทีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของกระบวนการ

ดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์การ  ประกอบด้วย  4   ขนัตอน คือ 

 1. การกาํหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน    เป็นการกําหนดเกณฑ์ทีจะใช้ในการประเมิน

ความเสยีง ได้แก่ ระดบัโอกาสทีจะเกิดความเสยีง (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) และระดบัของความเสียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสยีงของแตล่ะ

หนว่ยงานจะต้องกําหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขนึ ซงึสามารถกําหนดเกณฑ์ได้ทงัเกณฑ์ในเชิงปริมาณ

และเชิงคณุภาพ ทงันีขนึอยูก่บัข้อมลูสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดลุยพนิิจการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการฯและฝ่ายบริหารของหนว่ยงาน  โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกบัหน่วยงานทีมี

ข้อมลูตวัเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อยา่งพอเพียง สําหรับหน่วยงานทีมีข้อมลูเชิงพรรณนา       

ไมส่ามารถระบเุป็นตวัเลขหรือจํานวนเงินทีชดัเจนได้ให้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคณุภาพ ดงัตวัอยา่ง 
 
  ตวัอยา่งเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ(C)และโอกาสทีจะเกิดความเสียหาย (L) 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ความเสียง/ปัจจัยเสียง 

1=น้อยมาก 2 = น้อย 3=ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ(C) 

มลูคา่ความเสียหาย C1 <1หมืนบาท 1-5หมืนบาท 5หมืน-2.5แสน

บาท 

2.5แสนบาท-10 

ล้านบาท 

>10 ล้านบาท 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ความเสียง/ปัจจัยเสียง 

1=น้อยมาก 2 = น้อย 3=ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

อนัตรายตอ่ชีวิตหรือ 

ระดบัความปลอดภยั 

C2 เดือดร้อน

รําคาญหรือ 

ระดบัน้อยมาก 

บาดเจ็บเลก็น้อย

หรือระดบัน้อย

มาก 

บาดเจ็บต้องรักษา

ทางการแพทย์ 

ปานกลาง 

บาดเจ็บสาหสัหรือ

ระดบัสงู 

อนัตรายถงึ

ชีวิตหรือระดบั 

สงูมาก 

ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์

ของหน่วยงาน 

C3.1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 

ผลการสํารวจความ 

พงึพอใจ 

C3.2 >80 % > 60-80% > 40-60% > 20-40% ≥ 20% 

ข่าวสารจากสือมวลชน 

ในเชิงลบ 

C3.3 1 ข่าว/เดือน 2 ข่าว/เดือน 3 ข่าว/เดือน 4ข่าว/เดือน ≥ 4ข่าว/เดือน 

จํานวนลกูค้าทีได้รับ 

ความเสียหายหรือ 

ผู้ ทีได้รับผลกระทบ 

C4 กระทบเฉพาะ

กลุม่ผู้ เกียวข้อง

โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะ

กลุม่ผู้ เกียวข้อง

โดยตรง 

เป็นสว่นใหญ่ 

กระทบเฉพาะ

กลุม่ผู้ เกียวข้อง

โดยตรงทงัหมด 

กระทบผู้ เกียวข้อง

โดยตรงทงัหมด

และผู้ อืนบางสว่น 

กระทบ

ผู้ เกียวข้อง

โดยตรงทงัหมด

และผู้ อืนมาก  

จํานวนผู้ ร้องเรียน 

(ตอ่เดือน) 

C5 น้อยกวา่ 1 ราย 1-2 ราย       1-2 ราย        1-2 ราย        7 รายขนึไป 

โอกาสทีจะเกดิความเสียหาย (L) 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิ L1 มีทงั 2อยา่งและ

มีการปฏิบตัิตาม 

มีอยา่งใดอยา่ง

หนงึและมีการ

ปฏิบตัิตาม 

มีทงั2 อยา่งแต่   

มีการปฏิบตัิตาม

อยา่งใดอยา่งหนงึ

หรือไมถื่อปฏิบตัิ 

มีอยา่งใดอยา่ง

หนงึแตไ่มถื่อ

ปฏิบตัิตาม 

ไมมี่ทงั2อยา่ง 

แตไ่มถื่อปฏิบตัิ 

การควบคมุ ติดตาม 

และตรวจสอบของ

ผู้บงัคบับญัชา 

L2 ทกุสปัดาห์ ทกุ2สปัดาห์ ทกุ 1 เดือน ทกุ 3 เดือน ทกุ 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/

ทบทวนการปฏิบตัิงาน 

L3 ทกุเดือน ทกุ 3 เดือน ทกุ 6 เดือน ทกุ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี 

ความถีในการเกิดความ

ผิดพลาดการปฏิบตัิงาน 

L4 5 ปี/ครัง 2-3 ปี/ครัง 1 ปี/ครัง 1-6 เดือน/ครัง 

ไมเ่กิน 5 ครัง/ปี 

1 เดือน/ครัง

หรือมากกวา่ 

โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ L5 น้อยทีสดุ น้อย ปานกลาง สงู เกิดแน่นอน 
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ระดบัของความเสียง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ไว้  4  ระดบั ได้แก่ สงูมาก สงู   

ปานกลาง และน้อย 
                                                                           

5 
    

สงูมาก  

4      สงู  

3      ปานกลาง  

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี
ยง

 

2      น้อย  

 1       

   1 2 3 4 5  
    

โอกาสทีจะเกดิความเสียง 
 

 

 

ภาพท ี2.3      ระดบัของความเสียง (Degree of Risk) 
 

2.  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง    เป็นการนําความเสียงและปัจจยั

เสียงแตล่ะปัจจยัทีระบมุาประเมินโอกาส (Likelihood) ทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสยีงตา่ง ๆ และประเมิน

ระดบัความรุนแรงหรือมลูคา่ความเสยีหาย (Impact)   จากความเสียงเพือให้เห็นถึงระดบัของความเสียง

ทีแตกตา่งกนั ทําให้สามารถกําหนดการควบคมุความเสียงได้อยา่งเหมาะสม ซงึจะชว่ยให้หนว่ยงาน

สามารถวางแผนและจดัสรรทรัพยากรได้อยา่งถกูต้องภายใต้งบประมาณ กําลงัคน หรือเวลาทีมีจํากดั 

โดยอาศยัเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ข้างต้น 

      คณะกรรมการฯ ทีทําหน้าทีประเมนิของหน่วยงานควรเป็นผู้ มีความรู้  ความชํานาญ และมี

ประสบการณ์ในเรืองนนั ๆ สําหรับเทคนิคการให้คะแนนระดบัการประเมินโอกาสและผลกระทบของ   

แตล่ะปัจจยัเสยีงนนั อาจใช้คะแนนเสยีงข้างมากในทีประชมุ หรือให้แตล่ะคนเป็นผู้ให้คะแนน แล้วนํา

คะแนนนนัมาหาคา่เฉลีย เป็นต้น  ทงันีมีขนัตอนการดําเนินการดงันี 

      1) พิจารณาโอกาส/ความถีในการเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  (Likelihood) วา่มีโอกาส/ความถี   

ทีจะเกิดนนัมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง (Impact) ทีมีผลตอ่องค์การ/หน่วยงาน

วา่มีระดบัความรุนแรง หรือมีความเสยีหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด 
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ตารางท ี2.3  แบบประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง 
 

 PSRU-ERM 3 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนํา/สถาบัน........................................ 
กระบวนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................ 

การประเมินความ
เสียง 

ขันตอน วัตถุประสงค์
ของขันตอน 

 

ประเภท 
ความเสียง 

 

ความเสียง ปัจจัย
เสียง 

โอกาส ผลกระทบ 
       

       

 
3. การวิเคราะห์ระดบัความเสียง หน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถีทีจะเกิดเหตกุารณ์ และ

ความรุนแรงของผลกระทบของแตล่ะปัจจยัเสียง แล้วนําผลทีได้มาพจิารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาส

ทีจะเกิดความเสียง และผลกระทบของความเสียงตอ่องค์การ/หนว่ยงานใสใ่นตารางระดบัความเสียง ดงั

ตารางที 2.4  จะทําให้หนว่ยงานทราบความเสียงสงูสดุทีจะต้องบริหารจดัการก่อน 
 

ตารางท ี 2.4  แบบวิเคราะห์ระดบัความเสียง 
 

 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดบัความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนํา/สถาบัน........................................ 
กระบวนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม....................................................... 

การประเมนิความเสียง ขันตอน วัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

 

ประเภท 
ความเสียง 

ความเสียง ปัจจัยเสียง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสียง 

        
        
 

4. การจัดลาํดบัความเสียง เป็นการจดัลําดบัความรุนแรงของความเสยีงทีมีผลตอ่องค์การ/

หนว่ยงาน เพือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคมุในแตล่ะสาเหตขุองความเสียงทีสําคญัให้เหมาะสม 

โดยพิจารณาจากระดบัของความเสยีงทีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาสทีจะเกิดความเสยีง และ

ผลกระทบของความเสยีงทีประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสยีง จดัเรียงตามลําดบัจากระดบั 

สงูมาก  สงู   ปานกลาง   น้อย  
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ตารางท ี2.5  แบบจดัลําดบัความเสยีง 
 

 PSRU-ERM 5 
การจัดลาํดบัความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนํา/สถาบัน........................................ 
กระบวนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม....................................................... 

การประเมนิความเสียง ขันตอน 
 

วัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

ประเภท 
ความเสียง 

ความ 
เสียง 

ปัจจัย 
เสียง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสียง 
ลาํดับ 

ความเสียง 

         

         
 
 
ขันตอนท ี4  การประเมินมาตรการควบคุม  
เป็นการประเมินกิจกรรมทีกําหนดขนึ  เพือเป็นเครืองมือช่วยควบคมุความเสยีงหรือปัจจยัเสียง

ทีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ ซงึกิจกรรมการควบคมุดงักลา่วหมายถงึ

กระบวนการ วิธีการปฏิบตังิานตา่ง ๆ ทีจะทําให้มนัใจได้วา่ผู้ รับผิดชอบแตล่ะกิจกรรมได้ดําเนินการ

สอดคล้องกบัทิศทางทีต้องการ สามารถป้องกนัและชีให้เห็นความเสยีงทีมีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์ได้

โดยทวัไปการปฏิบตังิานจะต้องมีการควบคมุเป็นสว่นหนงึของการดําเนินงานอยูแ่ล้ว เช่น การอนมุตั ิ

การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสทิธิภาพของการดําเนินงาน การจดัการทรัพยากรและ

การแบง่หน้าทีของบคุลากร  เป็นต้น  

หลงัจากประเมินความเสียงแล้ว หนว่ยงานจะทําการวิเคราะห์การควบคมุทีมีอยูเ่ดมิก่อนวา่ได้มี

การจดัการควบคมุเพือลดความเสยีงดงักลา่วข้างต้นไว้แล้วหรือไม ่ ซงึปกตจิะมีการกําหนดอยู่

คอ่นข้างมาก แตผู่้ปฏิบตังิานมกัไมค่อ่ยปฏิบตัติามการควบคมุทีกําหนด จงึจําเป็นทีหนว่ยงานต้อง

วิเคราะห์และประเมินการควบคมุเหลา่นนัก่อน  ตามขนัตอนตอ่ไปนี 

1. นําเอาปัจจยัเสียงทีอยูใ่นระดบัความเสยีงสงูมากและ/หรือสงู มากําหนดวิธีการควบคมุทีควร

จะมี   เพือป้องกนัหรือลดความเสยีงหรือปัจจยัเสียงเหลา่นนั 

2. พิจารณาหรือประเมินวา่ในปัจจบุนัความเสยีงหรือปัจจยัเสียงเหลา่นนัมีการควบคมุอยูแ่ล้ว

หรือไม ่

3. ถ้ามีการควบคมุแล้ว ให้ประเมินตอ่ไปวา่ การควบคมุนนัได้ผลตามความต้องการอยูห่รือไม ่ 
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ตารางท ี2.6  แบบประเมินมาตรการควบคมุ 
 PSRU-ERM 6 

การประเมินมาตรการควบคุม 
มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนํา/สถาบัน........................................ 

กระบวนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม....................................................... 
ขันตอน /

วัตถุประสงค์ 
ของขันตอน  

(1) 

ความเสียง/ 
ปัจจัยเสียง 

(2) 

การควบคุม 
ทีควรจะมี 

(3) 

การควบคุม 
ทีมีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมนิการควบคุม 
ทีมีอยู่ ว่าได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขนัตอน................. 

วตัถปุระสงค์......... 

 

ความเสียง............. 

ปัจจยัเสียง............. 
พิจารณากําหนด

กิจกรรมการ

ควบคมุทีควรมี 

เลือกเครืองหมาย 

 = มี 

× = ไมมี่  

? = มีแตไ่มส่มบรูณ์ 

เลือกเครืองหมาย 

= ได้ผลตามทีคาดหมาย 

 × =ไมไ่ด้ผลตามทีคาดหมาย 

 ? =ได้ผลบ้างแตไ่มส่มบรูณ์ 

     
 
หมายเหต ุกรณีทีผลเป็น  X  หรือ ?  แสดงวา่การควบคมุทีมียงัไมทํ่าให้ความเสียงลดลงไปได้จนเป็นทีน่าพอใจ   จงึควร

ใช้มาตรการควบคมุ  เป็นมาตรการในการจดัการความเสียงในแผนบริหารความเสียง ตามแบบ PSRU-ERM 7 ตอ่ไป

และเมือสนิสดุระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารความเสียง จงึมีการประเมินการควบคมุใหม่ตอ่ไปตามลําดบั 
 
ขันตอนท ี5  การบริหารจดัการความเสียง (Risk Management) 
การบริหารจดัการความเสียง  เป็นการนํากลยทุธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบตัใินองค์การ 

/หน่วยงาน เพือลดโอกาสทีจะเกิดความเสียง หรือลดความเสียหายของผลกระทบทีอาจเกิดขนึจาก

ความเสยีงในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทียงัไมมี่กิจกรรมควบคมุความเสียง หรือทีมีอยูแ่ตย่งั

ไมเ่พียงพอ  และนํามาวางแผนจดัการความเสียง 

ทางเลือกในการจดัการความเสียง มีหลายวธีิและสามารถปรับเปลียนหรือนําผลมาผสมผสาน

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้     ทงันีขนึอยูก่บัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารผู้ รับผิดชอบ  โดยสามารถ

จดัแบง่วิธีการจดัการความเสียงได้หลายวธีิ   ดงันี 

1. การยอมรับความเสยีง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการยอมรับความเสียงทีเกิดขนึ 

เนืองจากไมคุ่้มคา่ในการจดัการควบคมุหรือป้องกนัความเสียง ทีต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการสร้างระบบ

ควบคมุ แตอ่ยา่งไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกทีจะบริหารความเสียงด้วยวิธีนีก็จะต้องมีการตดิตามเฝ้า

ระวงัความเสยีงอยา่งสมําเสมอ 

 2. การลด/การควบคมุความเสียง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการ

ทํางานหรือออกแบบวิธีการทํางานใหม ่ เพือลดโอกาสทีจะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยูใ่นระดบัทีองค์การ

ยอมรับได้ เชน่  การจดัอบรมเพิมทกัษะในการทํางานให้กบัพนกังาน  การจดัทําคูมื่อการปฏิบตังิาน     
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3. การกระจายความเสียงหรือการโอนความเสียง(Risk SharingหรือTransfer) เป็นการกระจาย

หรือถ่ายโอนความเสยีงให้ผู้ อืนช่วยแบง่ความรับผิดชอบไปเช่น  การทําประกนัภยั/ประกนัทรัพย์สนิกบั

บริษัทประกนั หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจดัการในงานบางอยา่งแทน เช่น งานรักษาความปลอดภยั  

4. การหลีกเลยีงความเสียง (Risk Avoidance หรือ Terminate)  เป็นการจดัการกบัความเสยีง

ทีอยูใ่นระดบัสงูมากและหน่วยงานไมอ่าจยอมรับความเสียงได้ จงึต้องตดัสนิใจยกเลกิโครงการ/กิจกรรม

ทีจะก่อให้เกิดความเสยีงนนัไป  

วิธีการจดัการความเสยีงของแตล่ะหน่วยงานอาจมีความแตกตา่งกนัขนึอยูก่บัสภาพแวดล้อม

ของหนว่ยงานนนั ๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคมุอยา่งเดียวแตส่ามารถควบคมุได้หลาย

ความเสยีง หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคมุหลายวธีิร่วมกนัเพือควบคมุความเสยีงสาํคญัเพียง

เรืองเดียว  เป็นต้น     ดงันนั เมือหนว่ยงานทราบความเสียงทียงัเหลืออยูจ่ากการประเมินความเสยีงและ

การประเมนิการควบคมุแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้และคา่ใช้จ่ายของแตล่ะทางเลือกเพือตดัสนิใจ

เลือกมาตรการลดความเสียงอยา่งเป็นระบบโดยพิจารณาจากเหตกุารณ์ ตอ่ไปนี 

     (1) พิจารณาวา่จะยอมรับความเสียง  หรือจะกําหนดกิจกรรมควบคมุเพือลดความเสยีงให้

อยูใ่นระดบัทียอมรับได้  ซงึผู้บริหารจะเป็นผู้ กําหนดระดบัความเสียงทีหน่วยงานยอมรับได้ 

     (2) พิจารณาเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายหรือต้นทนุ (Cost) ในการจดัการให้มีมาตรการควบคมุ

กบัผลประโยชน์ (Benefit) ทีจะได้รับจากประสทิธิผลของมาตรการดงักลา่ว วา่คุ้มคา่หรือไม ่

     (3) กรณีทีหน่วยงานเลอืกกําหนดกิจกรรมควบคมุเพือลดความเสยีง   ให้กําหนดวิธีการ

ควบคมุในแผนบริหารความเสียง 

     (4) สําหรับในรอบปีถดัไป ให้พิจารณาผลการตดิตามการบริหารความเสยีงในงวดก่อนทียงั

ดําเนินการไมแ่ล้วเสร็จหรือไมไ่ด้ดําเนินการมาบริหารความเสียงตามกระบวนการดงักลา่วข้างต้น หาก

พบวา่ยงัมีความเสียงทีมีนยัสําคญั ซงึอาจมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน  
 

ตารางท ี2.7  แผนบริหารความเสยีง 
 PSRU-ERM 7 

แผนบริหารความเสียง 
มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนํา/สถาบัน........................................ 

กระบวนการ
ดาํเนินงาน/
โครงการ/
กจิกรรม(1) 

ขันตอนหลักและ 
วัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

(2) 

ความเสียง 
ทียังเหลืออยู่ 

 
(3) 

ปัจจัย
เสียง 

 
(4) 

การจัดการ 
ความเสียง 

 
(5) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
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การจดัการความเสียงจากการระบคุวามเสียงและประเมินความเสียง ทําให้ผู้บริหารความ

เสียงทราบถงึความสาํคญัทีแตกตา่งกนัของความเสียงแตล่ะเรืองทีจะเกิดขนึในอนาคต และควรร่วมกนั

พิจารณาเพือเสนอกลยทุธ์ทีเป็นทางเลือกสําหรับการจดัการกบัความสญูเสียแตล่ะรายการ   เช่น  

     ความเสยีงทีตกอยูใ่นช่อง “ความถีสงู/ความรุนแรงสงู”  ทีมมุขวาสดุของแผนภมูิความเสยีง 

เป็นความเสียงทีควรได้รับการจดัการก่อน    

     ความเสยีงทีตกอยูใ่นช่อง “ความถีตํา/ความรุนแรงสงู” ทีมมุซ้ายมือบนของแผนภมูิความ

เสียง เป็นความเสียงทีควรได้รับการจดัการเป็นอนัดบัรองลงมา       

     ความเสยีงทีตกอยูใ่นช่อง “ความถีตํา/ความรุนแรงตาํ” ทีมมุซ้ายมือลา่งของแผนภมูิความ

เสียง เป็นความเสียงทีองค์การอาจสามารถรับเอาไว้เองได้ 
 

ขันตอนท ี6  การรายงาน (Report) 
เป็นการรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสยีง วา่มีความเสยีงทียงัเหลืออยู่

หรือไม ่ ถ้ายงัมีเหลืออยู ่ มีอยูใ่นระดบัความเสียงสงูมากเพียงใด และมีวิธีจดัการความเสยีงนนัอยา่งไร 

เสนอตอ่ผู้บริหาร เพือให้ทราบและพิจารณาสงัการ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ ทงันี       

การบริหารความเสียงจะเกิดผลสําเร็จได้ต้องได้รับการสนบัสนนุอยา่งจริงจงัจากผู้บริหาร ซงึหลงัจาก

หนว่ยงานทราบผลการประเมินความเสียงและนําความเสียงทียงัเหลืออยูใ่นระดบัสงูมาก และ/หรือสงู 

มากําหนดวิธีการจดัการความเสียง แล้วจะต้องจดัทํารายงานผลการบริหารความเสียง เสนอขอความ

เห็นชอบจากคณบดี/ผู้ อํานวยการและจดัสง่คณะกรรมการบริหารความเสียงของมหาวทิยาลยั เพือเสนอ

ตอ่ผู้บริหารและสภามหาวทิยาลยัทกุสนิปีงบประมาณ   ดงัแบบรายงานผลการบริหารความเสียง 

1. ระดบัมหาวิทยาลยั    ให้จดัทํารายงานผลการบริหารความเสียงเสนอขอความเห็นชอบจาก 

อธิการบดีและจดัสง่คณะกรรมการบริหารความเสยีงทกุสนิปีงบประมาณตามแบบรายงานทีกําหนดดงันี 

        แบบ PSRU-ERM 9.1   แบบรายงานผลการบริหารความเสยีงโครงการ 

        แบบ PSRU-ERM 7   แผนบริหารความเสียงของมหาวิทยาลยั 
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PSRU-ERM 9.1 

การรายงานผลการบริหารความเสยีงของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25…… 

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสยีงมหาวทิยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 
 
 
          มหาวทิยาลยั ได้ดําเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสยีงของแผนงาน/งาน/โครงการตาม

แผนปฏิบตัริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25….      และแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี (พ.ศ..............) 

เพือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั บรรลผุลตามเป้าหมายทีกําหนดไว้นนั 

 

          จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสียงดงักลา่ว มหาวทิยาลยั มีความเสียงทีสําคญั/ไม่มี

ความเสียงทีสําคญั ซงึอาจสง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏบิตัริาชการของ

มหาวิทยาลยั จงึ กําหนด / ไม่กําหนดวิธีการจดัการความเสียง ผู้ รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้

ตามแผนบริหารความเสยีง(แบบPSRU-ERM 7) ทีแนบมาด้วย 
 
 
          จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

 

 

                                                                      ลงชือ...................................................... 

                                                                             (                                                      ) 

                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

                                                                          วนัที.........เดือน......................พ.ศ........... 
 

 

2. ระดบัคณะ / สํานกั/ สถาบนั          ให้จดัทํารายงานผลการบริหารความเสียงเสนอขอความ 

เห็นชอบจากคณบดี/ผู้ อํานวยการและจดัสง่คณะกรรมการบริหารความเสียงรอบ 6  เดือน และ 12 เดือน  

ตามแบบรายงานทีกําหนด  ดงันี 

        แบบ PSRU-ERM 9.2   แบบรายงานผลการบริหารความเสยีงโครงการ 

        แบบ PSRU-ERM 7   แผนบริหารความเสียงของหน่วยงาน 

        แบบ PSRU-ERM 8   แบบตดิตามผลการบริหารความเสยีงในงวดก่อน 
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PSRU-ERM 9.2 

การรายงานผลการบริหารความเสียงคณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................................ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 25…… 

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสยีงมหาวทิยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 

 

          คณะ/สํานกั/สถาบนั..............................................ได้ดําเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสียง

ของแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25….      และแผนปฏิบตัิ

ราชการ 4 ปี (พ.ศ..............) เพือให้การดําเนินงานของคณะ/สํานกั/สถาบนั........................................

บรรลผุลตามเป้าหมายทีกําหนดไว้นนั 
 
          จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสียงดงักลา่ว คณะ/สํานกั/สถาบนั................................ 

มีความเสียงทีสําคญั/ไม่มีความเสียงทีสําคญั ซงึอาจสง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ

แผนปฏิบตัริาชการของคณะ/สํานกั/สถาบนั................................ จงึ กําหนด / ไม่กําหนดวธีิการจดัการ

ความเสยีง ผู้ รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ตามแผนบริหารความเสียง(แบบPSRU-ERM 7) และ

การตดิตามผลการบริหารความเสยีง(แบบPSRU-ERM 8)ทีแนบมาด้วย 

 
 
          จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

                                                                      ลงชือ...................................................... 

                                                                             (                                                      ) 

                                                             คณบดี/ผู้ อํานวยการคณะ/สํานกั/สถาบนั........................ 

                                                                          วนัที.........เดือน......................พ.ศ........... 
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ขันตอนท ี7  การตดิตามประเมินผล  
การตดิตามประเมินผล เป็นการตดิตามผลหลงัจากได้ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสียง

แล้ว เพือให้มนัใจวา่แผนการบริหารความเสียงนนัมีประสทิธิภาพ ทงัสาเหตขุองความเสยีงทีมีผลตอ่

ความสาํเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจดัการกบัความเสียง รวมถึงคา่ใช้จ่ายของการ

ควบคมุ มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์การเปลียนแปลง  โดยมีเป้าหมายในการตดิตามผล  คือ 

1. เป็นการประเมินคณุภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการความเสียง รวมทงัตดิตามผล

การจดัการความเสียงทีได้มีการดําเนินการไปแล้ว วา่บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ของการบริหารความ

เสียงหรือไม ่

2.  เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคมุทีทําเพิมเตมิ  วา่แล้วเสร็จตามกําหนด

หรือไม ่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสียงให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได้หรือไม ่

หนว่ยงานต้องสอบทานดวูา่ วิธีการบริหารจดัการความเสียงใด มีประสทิธิภาพดีก็ให้ดําเนินการ

ตอ่ไป หรือวิธีการบริหารจดัการความเสียงใดควรปรับเปลียนและนําผลการตดิตามไปรายงานให้ฝ่าย

บริหารทราบ  

ตารางท ี2.8 แบบฟอร์มการตดิตามผลการบริหารความเสียง 

PSRU-ERM 8 

แบบตดิตามผลการบริหารความเสียงในงวดก่อน 
มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนํา/สถาบัน........................................ 

กระบวนการ
ดาํเนินงาน/
โครงการ/
กจิกรรม 

(1) 

ขันตอนและ 
วัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

(2) 

ความเสียง 
ทียัง

เหลืออยู่ 
(3) 

การจัดการ 
ความเสียง 

 
(4) 

กาํหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
(5) 

สถานะ 
 
 

(6) 

วธีิการดาํเนินการ/
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อคดิเหน็ 
(7) 

(สามารถคดัลอกข้อมลูมาจากแบบ PSRU-ERM 7) 

ใส่

เครืองหมาย

ตามด้านลา่ง 

(ชีแจงรายละเอียดทีได้ 

ดําเนินการ ปัญหา/

อปุสรรคทีพบในการ

ดําเนินการ และให้ 

ข้อเสนอแนะ) 
       

       
หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานให้เลือกเครืองหมายทีกําหนดไว้นีเพือใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (6) 

 * = ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด  = ดําเนินการแล้วเสร็จลา่ช้ากวา่ทีกําหนด   X = ยงัไมไ่ด้เริมดําเนินการ 

 และ  θ = อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 
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สรุปแบบฟอร์มทใีช้ในการจัดทาํรายงานการบริหารความเสียง 
1. แบบ PSRU-ERM 1 แบบกําหนดขนัตอนและวตัถปุระสงค์ของขนัตอนการดําเนินงาน 

2. แบบ PSRU-ERM 2 แบบระบคุวามเสยีงและปัจจยัเสียง 

3. แบบ PSRU-ERM 3 แบบประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง 

4. แบบ PSRU-ERM 4 แบบวิเคราะห์ระดบัความเสียง 

5. แบบ PSRU-ERM 5 แบบจดัลําดบัความเสียง 

6. แบบ PSRU-ERM 6 แบบประเมินมาตรการควบคมุ 

7. แบบ PSRU-ERM 7 แผนบริหารความเสียง 

8. แบบ PSRU-ERM 8 แบบตดิตามผลการบริหารความเสียงในงวดก่อน 

9. แบบ PSRU-ERM 9.1 แบบรายงานผลการบริหารความเสยีงของมหาวิทยาลยั 

10. แบบ PSRU-ERM9.2 แบบรายงานผลการบริหารความเสยีงของคณะ/สํานกั/สถาบนั 

 
การควบคุมภายใน 
 
 การควบคมุภายในตามทีสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิให้ความหมายไว้  คือ กระบวนการที

มหาวิทยาลยักําหนดให้มีขนึเพือให้มนัใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ การดําเนินงานจะบรรลผุลสําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 

1. การดําเนินงาน(Operation: O) หมายถึง การบริหารจดัการ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถงึการดแูลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกนัลดความผิดพลาด ความ

เสียหาย การรัวไหล การสนิเปลือง หรือการทจุริต 

2. การรายงานทางการเงิน(Financial: F) หมายถงึ รายงานทางการเงินทีจดัทําขนึเพือใช้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นไปอยา่งถกูต้อง เชือถือได้ และทนัเวลา 

3. การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทีเกียวข้อง (Compliance: C)ได้แก่ การปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือมตคิณะรัฐมนตรีทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของมหาวทิยาลยั 

รวมทงัการปฏบิตัติามนโยบาย และวิธีปฏิบตังิานทีมหาวิทยาลยักําหนดขนึ 

การดําเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัเพือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์   3   ประการนี   มี

ความจําเป็นทีจะต้องดําเนินงานภายใต้มาตรฐานการควบคมุภายใน ทีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ

ได้กําหนดไว้ 5 องค์ประกอบซงึมีความเกียวเนืองสมัพนัธ์กนั ดงันี 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     สภาพแวดล้อมการควบคมุเป็นรากฐานทีสําคญัขององค์ประกอบอืน เป็นปัจจยัทีสง่เสริมให้

องค์ประกอบการควบคมุอืนหรือการควบคมุทีมีอยูมี่ประสทิธิผลยิงขนึหรือทําให้บคุลากรให้ความสําคญั
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กบัการควบคมุมากขนึ เป็นเรืองของการสร้างความตระหนกัของบคุลากรให้เกิดจิตสํานกึทีดีในการ

ปฏิบตังิานตามความรับผิดชอบ และการสร้างบรรยากาศของการควบคมุโดยผู้บริหาร เป็นการทําให้

บคุลากรยดึถือและปฏิบตัติามข้อกําหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอํานาจ

หน้าทีของตนเอง มีความรู้ความสามารถและมีทกัษะทีจําเป็นในการปฏิบตังิานทีได้รับมอบหมาย 

ยอมรับและปฏิบตัติามนโยบายและทางการปฏิบตังิาน 

      ปัจจยัของสภาพแวดล้อมการควบคมุ ได้แก่ ความซือสตัย์ จริยธรรม การพฒันาความรู้

ความสามารถของบคุลากร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการ

บริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบ นโยบายและวธีิ

บริหารงานบคุคล 
 
2.  การประเมินความเสียง 
      ตามมาตรฐานการควบคมุภายในกําหนดให้มหาวิทยาลยัต้องมีการประเมินความเสียงใน 

การดําเนินงานตามภารกิจ เพือให้ได้รับรู้ปัจจยัเสียงทีมีนยัสําคญัเพือการกําหนดแนวทางการควบคมุ

เพือป้องกนัหรือลดความเสียงขนัตอนการประเมินความเสียงประกอบด้วย การระบปัุจจยัเสียง การ

วิเคราะห์ความเสียง และการจดัการความเสียง ซงึมหาวทิยาลยัได้ดําเนินการอยูใ่นทกุขนัตอนแล้วตาม 

กระบวนการบริหารความเสยีง 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
      หมายถึง นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิรวมถึงมาตรการตา่งๆทีได้กําหนดขนึเพือนํามาปฏิบตัิ

เพือลดหรือควบคมุความเสยีง โดยปกตไิด้มีการควบคมุอยูใ่นทกุการปฏิบตังิานอยูแ่ล้ว เช่น  การกําหนด

นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตังิาน   การรายงานผลการปฏบิตังิาน   การสอบทานของผู้บริหารแตล่ะระดบั 

การอนมุตั ิ การดแูลทรัพย์สนิ  การแบง่แยกหน้าที การควบคมุงาน การให้คําปรึกษาแนะนํา การ

ตรวจสอบ การบนัทกึ การจดัทําเอกสารหลกัฐาน เป็นต้น 
 
4.  สารสนเทศและการสือสาร 

        สารสนเทศ หมายถึง ข้อมลูทีได้ผา่นการประมวลผลและถกูจดัให้อยูใ่นรูปทีมีความหมาย

และมีประโยชน์ตอ่การใช้งานการสือสาร หมายถงึ การแลกเปลียนข้อมลูขา่วสารระหวา่งบคุลากรเพือให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต้องการมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานต้องจดัให้มีสารสนเทศอยา่งเพียงพอ เหมาะสม 

เชือถือได้และให้มีสือสารกนัทงัระหวา่งบคุลากรและระหวา่งหน่วยงาน ซงึการสือสารทีดีควรเป็นไปอยา่ง 

กว้างขวางทงัระหวา่งภายในและภายนอกหนว่ยงานและมหาวิทยาลยั ในทกุระดบับคุลากร 
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5.  การตดิตามประเมินผล 
                  เป็นทงัการประเมินคณุภาพการปฏิบตังิานและประเมินประสทิธิผลของการควบคมุภายในที

กําหนดไว้อยา่งตอ่เนืองและสมําเสมอ โดยตดิตามผลทงัระหวา่งการปฏิบตังิาน และเป็นรายครัง โดย

มกัจะตดิตามตามงวดเวลา เช่น ทกุ 3 เดือน ทกุ 6 เดือน เป็นต้น 

 
การจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน 
 

การรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสียง และการจดัการกบัความเสียงทียงั

เหลืออยูใ่นระดบัความเสียงสงู เสนอตอ่อธิการบด ี เพือให้ทราบและพจิารณาสงัการจดัสรรงบประมาณ

สนบัสนนุ และการจดัทํารายงานผลประเมินระบบการควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดนิ  วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบยีบฯ ข้อ 6) 

เพือเสนออธิการบดี (ผู้ กํากบัดแูล) และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ   เป็นระดบัดงันี 
 

1. รายงานผลระดบัคณะ/สาํนัก/สถาบัน 
รายงานผลการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีส่วนงานย่อยต้องจัดทําและ

รายงานตอ่มหาวิทยาลยั ภายใน 45 วนั หลงัสนิปีงบประมาณ มีรายละเอียดดงันี 

1.1  รายงานตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผน่ดนิวา่ด้วยการกําหนดมาตรฐาน 

การควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 

(1) แบบ ปย.1: หนงัสือรับรองการควบคมุภายในของผู้บริหารระดบัสว่นงานยอ่ย                

(ซงึรวมถงึรายงานความเพียงพอและประสทิธิผลของการควบคมุภายใน)  

(2) แบบ ปย.2-1: รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุ

ภายใน  

(3) แบบ ปย.2: สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  

(4) แบบ ตดิตาม ปย.3: รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการ

ควบคมุภายในของงวดก่อน (ถ้ามี) 

(5) แบบ ปม.: แบบประเมินการควบคมุภายใน 

(6) แบบ ปย.3: แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

1.2  แบบ ปสย.1: เป็นรายงานการประเมินความเสียงระดบัสว่นคณะ/สํานกั/สถาบนั 
 

2. รายงานผลระดบัมหาวทิยาลัย 
รายงานผลการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีหน่วยรับตรวจต้องจัดทําและ

รายงานตอ่สํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ ภายใน 90 วนั หลงัสนิปีงบประมาณ มีรายละเอียดดงันี 
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2.2 รายงานตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผน่ดนิวา่ด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคมุภายใน พ.ศ. 2544  

(1) แบบ ปอ.1: รายงานความเห็นเกียวกบัการควบคมุภายในของหวัหน้าหนว่ยงาน  

(2) แบบ ปอ.2-1: รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุ

ภายใน  

(3) แบบ ปอ.2: สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  

(4) แบบ ตดิตาม ปอ.3: รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการ

ควบคมุภายในของงวดก่อน (ถ้ามี) 

(5) แบบ ปอ.3: แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

2.3 แบบ ปสอ.1: เป็นรายงานการประเมินความเสียงระดบัหน่วยรับตรวจ 
 

3. รายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

แบบ ปส.: รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน 

4. รายงานของเจ้าหน้าทอีาวุโส 
แบบ ปย.1-ร: หนงัสือรับรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าทีระดบัอาวโุส (ตามระเบียบฯ) 

ใช้สําหรับการรายงานเพือทําความเห็นเกียวกบัประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงจดุออ่น

ของการควบคมุทีมีสาระสําคญั (ถ้ามี) 

 
5. แบบฟอร์มทใีช้ในการจัดทาํรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 

 
      การจดัทํารายงานให้จดัทําตามแบบฟอร์มทีได้ปรับปรุงแล้วนีเพือใช้ในการจดัทํารายงาน 

การควบคมุภายในฯ ดงันี 

1. ระดบัมหาวทิยาลยั 

    - แบบ ปอ.1 หนงัสือรับรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

    - แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

    - แบบ ปอ.3 รายงานแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน 

    - แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

    - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านการประเมนิความเสยีง 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคมุ 
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• แบบประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสือสาร 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านการตดิตามประเมนิผล 

2. ระดบัหน่วยงานยอ่ย 

    - แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

    - แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

    - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านการประเมินความเสยีง 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคมุ 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสือสาร 

• แบบประเมินองค์ประกอบด้านการตดิตามประเมนิผล 

สําหรับแบบฟอร์มตา่งๆ สามารถศกึษารายละเอียดได้ทีภาคผนวก 
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บทท ี 3 
แนวทางการบริหารความเสียงของมหาวทิยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม 

 
ความจาํเป็นในการบริหารความเสียงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามในฐานะทีเป็นหน่วยงานภาครัฐจงึจําเป็นต้องทําการบริหาร

ความเสยีงและการควบคมุภายใน เพือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี 

1. พ.ร.บ.ระเบยีบบริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2545 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี (Good 

Governance)   

2. การบริหารเชิงยทุธศาสตร์เพือมุง่สูก่ารเป็นองค์การสมรรถนะสงู (HPO-High Performance 

Organization)  

 3. “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ   วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  

พ.ศ. 2544” 

 4. พระราชกฤษฎีกา วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 หมวด

ที 3 มาตรา 9 (3)  

5. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเตมิ(ฉบบัที2) พ.ศ. 2545 หมวด 6  

6. มตคิณะรัฐมนตรี เมือวนัที  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  ให้สว่นราชการและรัฐวสิาหกิจต้อง

วิเคราะห์ความเสียงตามหลกัธรรมาภิบาล เพือประกอบการจดัทําคําของบประมาณรายจ่าย 
 
  ดงันนัมหาวทิยาลยัจงึต้องดําเนินการบริหารความเสยีงและควบคมุภายในทวัทงัองค์การ ให้

สอดคล้องกบับริบทดงักลา่วข้างต้น โดยคํานงึถึงการบรูณาการในสว่นตา่ง ๆ และการดําเนินการตาม

ภารกิจหลกัให้บรรลตุามเป้าหมายยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัด้วย 
 
นโยบายของการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน 
 

เพือให้มหาวทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการและการดาํเนินงานทีสามารถลดมลูเหตทีุจะทําให้ 

มหาวิทยาลยัจะเกิดความเสียหาย และเพือให้ระดบัความเสยีงและขนาดของความเสียหายทีอาจเกิด

ขนึอยูใ่นระดบัทียอมรับได้  จงึกําหนดนโยบายการบริหารความเสียงและการควบคมุภายใน ไว้ดงันี     

1.  มุง่เน้นให้มีการบริหารความเสยีงและการวางระบบควบคมุภายใน      ทีเป็นระบบมาตรฐาน

เดียวกนัทวัทงัองค์การ   โดยการบรูณาการระบบการบริหารความเสยีงตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. สกอ. และ

การควบคมุภายในของ คตง. 

2.  ให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสียงเพือสนบัสนนุการบริหารจดัการทีดี 
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3. ให้การบริหารความเสยีงและการควบคมุภายในอยา่งตอ่เนืองเป็นประจําทกุปี   และให้เป็น

สว่นหนงึของการดําเนินงานตามปกต ิ

4. ให้มีการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนกัถงึความสาํคญัของการบริหาร

ความเสยีงและการควบคมุภายใน 

5.  ให้มีการตดิตาม ประเมนิผล และสอบทานอยา่งสมําเสมอ 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสียงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม 
 

มหาวิทยาลยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสียงไว้  ดงันี 

1. เพือให้การบริหารงานของมหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสง่ผลการดําเนินงาน

ตามภารกิจของมหาวทิยาลยัเกิดสมัฤทธิผล 

2. เพือป้องกนัและลดความเสียงทีจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน ให้อยูใ่นสภาวะทีควบคมุ

ได้ และทําให้การดําเนินงานสามารถบรรลเุป้าหมายทีกําหนด 
 
โครงสร้างการบริหารความเสียงและบทบาทหน้าทขีองผู้ทเีกียวข้อง 
 

1. โครงสร้างการบริหารความเสียง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามกําหนดโครงสร้างการบริหารความเสียงทวัทงัองค์การไว้  

2  ระดบั คือ  ระดบัมหาวิทยาลยั  และ ระดบัคณะ/ สํานกั /สถาบนั  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท ี3.1  ผงัมโนทศัน์แสดงโครงสร้างการบริหารความเสียงมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม  

1.  คณะกรรมการสภา

3.  คณะกรรมการบริหารความเสียง 
ระดับมหาวทิยาลัย 

2.  อธิการบดี 

6.  คณะกรรมการบริหารความเสียง
ระดับคณะ/สาํนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง 

5.  คณบดี / ผู้อาํนวยการ/         
หัวหน้าหน่วยงาน 

9.  คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ (ค.ต.ง.) 

8.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

7.  สาํนักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศกึษา 

4.  คณะทาํงาน 
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2.  ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสียง 
     ผู้ รับผิดชอบในการบริหารความเสียง และวางระบบการควบคมุภายในของมหาวิทยาลยั  

ราชภฏัพิบลูสงคราม  ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานในระดบัตา่ง ๆ ตาม

โครงสร้างการบริหารความเสียง มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ  หน้าทีและความรับผิดชอบ  ดงันี 
 

                2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
       (1) คณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัมหาวทิยาลัย 
   อธิการบด ี    เป็นประธาน 

   รองอธิการบด ี    เป็นกรรมการ 

   คณบดี     เป็นกรรมการ 

   ผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั      เป็นกรรมการ 

   ผู้ อํานวยการสํานกังานมาตรฐานฯ เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

   เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบฯ   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

   หวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
         (2)  คณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัคณะ สาํนัก สถาบัน  
    คณบดี/ผู้ อํานวยการ   เป็นประธาน 

   รองคณบดี/รองผู้ อํานวยการ  เป็นกรรมการ 

   อาจารย์/ผู้ ทีเกียวทีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 

   เลขานกุารคณะ/สํานกั/สถาบนัหรือ 

   ผู้ ทีได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
          (3)  คณะทาํงานบริหารความเสียงระดบัมหาวทิยาลัย (อาจมี) 
   รองอธิการบดทีีได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 

ผู้ทรงคณุวฒุ/ิผู้ ทีมีความชํานาญฯ  เป็นกรรมการ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานมาตรฐาน ฯ เป็นกรรมการ    

   เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบฯ   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

   หวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
       2.2  หน้าทแีละความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการ 

 2.2.1  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  มีหน้าทีและความรับผิดชอบ 

(1)  สง่เสริมให้มีการบริหารความเสยีง และการควบคมุภายใน 

           (2) กํากบันโยบาย   ให้คําแนะนําการจดัทําแผนบริหารความเสยีงและ 

                  การจดัการควบคมุภายใน 
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2.2.2  อธิการบดี   มีหน้าทีและความรับผิดชอบ 

(1)   กําหนดนโยบายการบริหารความเสียงและการควบคมุภายใน       

(2)  แตง่ตงัคณะกรรมการ และคณะทํางานบริหารความเสียง 

        (3)  ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสียงและการควบคมุภายใน 

        (4)  กํากบัดแูลให้มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสียง 

        (5)  รายงานผลการบริหารความเสยีงเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 

        (6)  เสนอรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน (ตามระเบียบฯ  

                   ข้อ 6) ตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิภายใน 90 วนั นบัจากวนัสนิ 

                    ปีงบประมาณ 

2.2.3  คณะกรรมการบริหารความเสียงมหาวิทยาลยั  มีหน้าทีและความรับผิดชอบ 

(1)  กําหนดแนวทางในการบริหารความเสียง เพือการบรรลเุป้าหมายตาม  

      ภารกิจของมหาวทิยาลยั 

          (2)  พฒันากลไกและคูมื่อการบริหารความเสียง 

          (3)  วางแผนและตดิตามระบบบริหารความเสียงมหาวทิยาลยั 

          (4)  สง่เสริมการจดักิจกรรมควบคมุภายใน 

          (5)  จดัโครงการพฒันาบคุลากรด้านบริหารความเสียง 

         (6)  เสนอมาตรการจดัการความเสยีงและจดัการควบคมุภายใน 

          (7)  รายงานผลการบริหารความเสยีงเสนอตอ่อธิการบดี 

          (8)  จดัทํารายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน (ตามระเบียบฯ 

                     คตง.ข้อ 6) ตอ่อธิการบดีและหน่วยตรวจสอบภายในภายใน  60  วนั  

                     นบัจากวนัสนิปีงบประมาณ 

2.2.4   คณะทํางานบริหารความเสยีงระดบัมหาวทิยาลยั  มีหน้าทีและความรับผิดชอบ 

         (1)  ระบปัุจจยัเสียง 

         (2)  กําหนดเกณฑ์การประเมินความเสียง  

         (3)  จดัทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสียง 

         (4)  จดัทําแผนบริหารความเสียง และประชาสมัพนัธ์แผนบริหารความเสียง 

         (5)  ตดิตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

                     ความเสยีงของมหาวทิยาลยัตอ่คณะกรรมการบริหารความเสยีง 

             2.2.5   คณบดี/ผู้ อํานวยการ/หวัหน้าหนว่ยงาน   มีหน้าทีและความรับผิดชอบ 

          (1)  ศกึษา ทําความเข้าใจกบัการบริหารความเสยีง และสง่เสริมให้ความรู้กบั 

                                           บคุลากรในหน่วยงาน      
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                                 (2)  จดัให้มีการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในของหนว่ยงาน 

        (3)  กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสียงและการควบคมุภายใน 

                  หน่วยงาน           

            (4)  กํากบั ตดิตามและประเมินผลการบริหารความเสียงในหนว่ยงาน             

อยา่งตอ่เนือง 

        (5)  รายงานการตดิตาม   ประเมินผลการบริหารความเสียงและการวางระบบ 

                   การควบคมุภายใน 

2.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสียงประจําคณะ/สํานกั/สถาบนั มีหน้าทีและ 

ความรับผิดชอบ 

          (1) นํานโยบายการบริหารความเสยีงสูก่ารปฏิบตัภิายในหน่วยงาน 

        (2)  รวบรวม/ระบ/ุวิเคราะห์/ประเมินความเสียง 

        (3)  จดัทําแผนป้องกนัหรือลดความเสียง 

        (4)  เสนอมาตรการจดัการความเสยีง และการจดัการควบคมุภายใน 

        (5)  จดัทํารายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  (ตามระเบียบฯ  

                   คตง.ข้อ6) เสนอตอ่คณบดี/ผู้ อํานวยการ/หวัหน้าหนว่ยงาน ภายใน 30 วนั  

                   นบัจากวนัสนิ ปีงบประมาณ 

2.2.7 สํานกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา(ในฐานะเลขานกุาร  

คณะกรรมการ บริหารความเสียง) มีหน้าทีและความรับผิดชอบ 

                (1)  จดัประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียงมหาวทิยาลยั 

          (2)  นําแผนบริหารความเสยีงเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการบริหาร 

       ความเสยีง และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามลําดบั 

        (3) ประสานงานคณะ/หน่วยงานให้จดัทําผลการดําเนินงานการบริหาร 

                   ความเสยีงการจดัการควบคมุภายใน 

        (4) ตดิตามผลและแผนการรายงานด้านบริหารความเสียง 

        (5) รายงานผลการตดิตามผลและแผนการสง่รายงานด้านบริหารความเสียง 

                  ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัมหาวิทยาลยั 

             (6) นําเสนอความคบืหน้าด้านการบริหารความเสียงตอ่ทีประชมุผู้บริหาร 

             2. 2.8   หนว่ยตรวจสอบภายใน  มีหน้าทีและความรับผิดชอบ 

          (1) สอบทานและประเมินประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสยีง 

        (2) จดัทํารายงานผลการสอบทานและประเมินประสทิธิผลการบริหารความ 

                   เสียงและระบบการควบคมุภายในเสนอตอ่อธิการบด ี
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แนวทางการบริหารความเสียงของมหาวิทยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

เพือให้มหาวทิยาลยัได้สร้างความเข้าใจความเสยีง และการสนบัสนนุการตดัสนิใจภายใต้ความ

เสียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มหาวิทยาลยัจงึสง่เสริมให้บคุลากรตระหนกัถึงการจดัการความเสียงดแูล

ความเสยีงในความรับผิดชอบของตนเอง เข้าใจผลกระทบจากการปฏิบตังิานของตนเองตอ่ผู้ อืน และ

ดแูลการปฏิบตัใิห้บรรลภุารกิจและเป้าประสงค์ มหาวทิยาลยัจงึกําหนดแนวทางการปฏิบตัติามหลกัการ

และความจําเป็นในการบริหารความเสยีงทวัทงัองค์การ และกําหนดให้ผู้ ทีเกียวข้องดําเนินการ 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท ี3.2  ผงัมโนทศัน์ทีแนวทางในการนํากระบวนการบริหารความเสียงมาใช้ในองค์การ 

2.2 ให้แนวทางในการทํางาน 2.1 ตงัคณะทํางาน 

4.1  จดัทําแผนบริหารความเสียง 

4.2  การดําเนินงานตามขนัตอน 

       การบริหารความเสียง 

4.  ดําเนินการตามแนวทางกระบวนการ

บริหารความเสียง 

3. คณะกรรมการฯ พิจารณาและประชมุ

สรุปงานทีอยูใ่นความรับผิดชอบ 

   3.1  จดัประชมุชีแจงผู้ ทีเกียวข้อง 

   3.2  จดัทําปฏิทิน/คูมื่อการทํางานสําหรับ 

            หน่วยงาน/โครงการ 

2.3 สนบัสนนุทรัพยากร 

6.  ผู้ รับผิดชอบฯ รวบรวม วิเคราะห์ วิธีการและ 

ผลการใช้กระบวนการบริหารความเสียง เพือ 

    6.1 ทบทวน / พฒันากระบวนการ 

    6.2 อบรม/ให้ความรู้ 

    6.3 รายงานผู้บงัคบับญัชา  

5.  รายงานข้อมลู ประเมินและสรุปผล 

    5.1 ผลการดําเนินการของโครงการในภาพรวม 

    5.2 การนํากระบวนการบริหารความเสียงมาใช้ 

1. แตง่ตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง 

         ของมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน 
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ภาพท ี3.3   ผงัมโนทศัน์ขนัตอนการบริหารความเสียงในหนว่ยงาน/โครงการ 

ติดตามควบคมุ กํากบั การดําเนินงานของโครงการ 

เปรียบเทียบกบัแผนลดความเสียง เพือตดัสนิใจวา่จะ

ดําเนินการอยา่งไรตอ่ไป 

กําหนดกลยทุธ์และความเสียง 

1. กําหนดกลยทุธ์สําหรับรับมือกบัความเสียงทีวิกฤต 

    ทีสดุก่อน 

2. วางแผนหรือปรับแผนเสริมรับกบัแผนปฏิบตัิการของ 

    แต่ละโครงการ 

คณะทํางานระบคุวามเสียง ปัจจยัเสียง และผลกระทบ

ทีอาจเกิดในช่วงระหวา่งการดําเนินการตามแผน 

วิเคราะห์ความเสียงและผลกระทบ 

1.ความเป็นไปได้ทีความเสียงนนัจะเกิดขนึ 

2. เมือเกิดแล้วมีผลกระทบอยา่งไร 

5.  รายงานข้อมลู ประเมินและ

สรุปผล 

    5.1 ผลการดําเนินการของ 

          โครงการในภาพรวม 

    5.2 การนํากระบวนการบริหาร 

          ความเสียงมาใช้ 

4.1  จดัทําแผนและคูมื่อการบริหาร 

       ความเสียง 

4.2  ดําเนินงานตามขนัตอนการ 

       บริหารความเสียง 

หน่วยงานหรือคณะทํางานพิจารณาและประชมุ สรุป

งานในความดแูล เพือแบง่หน้าทีความรับผิดชอบ 

พิจารณาภาพรวมทกุองค์ประกอบของโครงการและ

รายละเอียดของความเสียงตามแบบ 

คณะทํางานหรือผู้ รับผิดชอบ รวบรวมผล  จดัทํา

รายงาน  วิเคราะห์  สรุป และข้อเสนอแนะ แจ้งกบั
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กระบวนการบริหารความเสียงของมหาวิทยาลัย 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยั ได้ใช้กระบวนการและขนัตอนการบริหารความเสียงที

บรูณาการกบัระบบการควบคมุภายใน โดยการพจิารณาผลการดาํเนินงานตามพนัธกิจในแผนยทุธศาสตร์

ของมหาวทิยาลยั  6  ด้าน ได้แก่ 

(1) การผลติบณัฑิตทีมีคณุภาพ  

(2) การศกึษา วิจยั สร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้สูท้่องถินและสากล  

(3) บริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ  

(4) ผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ  

(5) สง่เสริม สร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรม บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม  

(6) พฒันาระบบการบริหารให้เกิดการบริหารจดัการทีดี  

นอกจากนนัยงันําผลการประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาปีการศกึษา 2552 ผลการ

ประเมินของสาํนกังาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาเป็นฐานข้อมลูของความสาํเร็จของ

มหาวิทยาลยั หรือพิจารณาความเสยีงทีจะเกิดขนึ   

มหาวิทยาลยักําหนดได้กําหนดประเภทของความเสียง ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ความเสยีงด้าน

ทรัพยากร เชน่ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที  ความเสยีงด้าน

ยทุธศาสตร์  ความเสยีงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั  ความเสยีงด้านการปฏิบตังิาน  และ  

ความเสยีงด้านบคุลากรและด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรืองจรรยาบรรณอาจารย์และบคุลากร  เพือให้

หนว่ยงานในระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนั กําหนดกระบวนการปฏิบตังิาน/โครงการ/กิจกรรม ทีจะสง่ผล

กระทบตอ่ความสําเร็จในการบรรลผุลตามเป้าประสงค์ของมหาวทิยาลยั  ดงันี 

(1) ความเสียงด้านทรัพยากร คือ      ความเสียงทีเกิดจากความไมพ่ร้อมในเรืองการเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที  ดงัตวัอยา่ง 
     พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

การผลิตบณัฑิต - งบประมาณเกียวกบัการพฒันาอาจารย์ 

- งบประมาณเพือการพฒันาบคุลากรสนบัสนนุวิชาการ 

- งบประมาณในการจดัหาเทคโนโลยี/สือประกอบการสอน  

- งบประมาณในการป้องกนัและบํารุงรักษาเทคโนโลยี / สือการสอน 

- งบประมาณในการผลิตเอกสารตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

- การสนบัสนนุห้องปฏิบตัิการเพือการเรียนการสอน 

การศกึษา วิจยั สร้างสรรค์และถ่ายทอด

องค์ความรู้สูท้่องถินและสากล 

- งบประมาณสนบัสนนุด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

- งบประมาณในการจดัหาเครืองมือสนบัสนนุการวิจยั 

บริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสาน

โครงการอนัเนือง 

- งบประมาณสนบัสนนุการบริการวิชาการ 

- ระบบฐานข้อมลูเพือการบริการวิชาการ 
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     พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

มาจากแนวพระราชดําริ - งบประมาณเพือสนบัสนนุการสืบสานโครงการอนัเนืองมาจากแนว

พระราชดําริ 

ผลติและพฒันาครู และบคุลากร 

ทางการศกึษาให้มีคณุภาพ 

- งบประมาณสนบัสนนุการผลิตครูและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มี

คณุภาพ 

สง่เสริม สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม  

บํารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสงิแวดล้อม 

- งบประมาณสนบัสนนุ สง่เสริม การสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม 

- งบประมาณเพือการบํารุงรักษาสงิแวดล้อมในมหาวิทยาลยั 

- งบประมาณในการสง่เสริมการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

พฒันาระบบการบริหารให้เกิด 

การบริหารจดัการทีดี 

- การบริหารงบประมาณ 

- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทนุ 

- การบนัทกึบญัชี 

- ระบบฐานข้อมลูด้านการเงินและงบประมาณเพือการบริหารจดัการของ

ผู้บริหาร 

- งบประมาณเพือการพฒันาระบบเทคโนโลยีเพือการบริหารจดัการ 

- การละเมิดสทิธิในการใช้ซอฟแวร์ 

- งบประมาณเพือการพฒันาบคุลากรสนบัสนนุการบริหาร 

- เงินทดรองจ่าย 

- การบริหารและระบบบญัชีทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั 

- การป้องกนัดแูลทรัพย์สนิ 

- การรายงานทางการเงิน 
 

      (2) ความเสียงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน  คือ ความเสยีงทีเกิดจากการ

กําหนดยทุธศาสตร์ แผนดาํเนินการ นโยบายในการบริหารงาน  และการนําไปปฏิบตัไิมเ่หมาะสมหรือไม่

สอดคล้องกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัจะสง่ผลกระทบทีก่อให้เกิดการเปลยีนแปลง

หรือการไมบ่รรลผุลตามเป้าหมายในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ขององค์การ  
 

พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

การผลิตบณัฑิต - การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์การพฒันา/ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน 

- โครงการ/กิจกรรมการพฒันา/ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทีระบไุว้ใน

แผนปฏิบตัิราชการ 

- การนําหรือการถ่ายทอดกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

- การแข่งขนัทางกลยทุธ์ด้านการผลิตบณัฑิต 

การศกึษา วิจยั สร้างสรรค์และถ่ายทอด 

องค์ความรู้สูท้่องถินและสากล 

- การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์และ 

  การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

- โครงการวิจยัทีระบใุนแผนปฏิบตัิราชการ 
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พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

- การนําหรือการถ่ายทอดกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

- การแข่งขนัทางกลยทุธ์ด้านการวิจยั 

บริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสาน

โครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

- การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคมและ       

สืบสานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

- โครงการด้านการบริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสานโครงการ 

  อนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริทีระบใุนแผนปฏิบตัิราชการ 

- การนําหรือการถ่ายทอดกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

ผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการ

ศกึษาให้มีคณุภาพ 

- การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการผลติและพฒันาครู และ 

  บคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ 

- โครงการผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพที

ระบใุนแผนปฏิบตัิราชการ 

- การนําหรือการถ่ายทอดกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

สง่เสริม สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม บํารุง 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สงิแวดล้อม 

- การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการสง่เสริม สร้างสรรค์

ศิลปวฒันธรรม บํารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

- โครงการสง่เสริม สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม บํารุง รักษา 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อมทีระบใุนแผนปฏิบตัิราชการ 

- การนําหรือการถ่ายทอดกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

พฒันาระบบการบริหารให้เกิดการบริหาร

จดัการทีดี 

-  กําหนดกลยทุธ์ทีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์การ 

- การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการพฒันาระบบการบริหาร 

  ให้เกิดการบริหารจดัการทีดี 

- โครงการพฒันาระบบการบริหารให้เกิดการบริหารจดัการทีดีทีระบใุน

แผนปฏิบตัิราชการ 

- การนําหรือการถ่ายทอดกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

- การพฒันากลยทุธ์ด้านการพฒันาระบบการบริหารให้ทนัตอ่สถานการณ์

จนสามารถแข่งขนัได้ 
 
(3) ความเสียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสยีงทีอาจเกิด

จากเหตกุารณ์/กิจกรรม/โอกาสทีจะเกิดความเสียหาย อนัเนืองมาจากกฎหมาย – ระเบียบ – ข้อบงัคบั 
 

พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

การผลิตบณัฑิต - การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการเรียนการสอน 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการเรียนการสอน 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบั 

  การเรียนการสอน 

การศกึษา วิจยั สร้างสรรค์และถ่ายทอด - การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการวิจยั งานสร้างสรรค์



 

 

39 

พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

องค์ความรู้สูท้่องถินและสากล และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการวิจยัฯ 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการวิจยัฯ  

บริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสาน

โครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการบริการวิชาการแก่

สงัคมและสืบสานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการบริการวิชาการฯ 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการ

บริการวิชาการฯ 

ผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการ

ศกึษาให้มีคณุภาพ 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการผลติและพฒันาครู 

และบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการผลิตครู 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบั                

การผลิตครูฯ 

สง่เสริม สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม บํารุง 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สงิแวดล้อม 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการสง่เสริมสร้างสรรค์

ศิลปวฒันธรรม บํารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการสง่เสริม 

สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม ฯ 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัการ

สง่เสริม สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมฯ 

พฒันาระบบการบริหารให้เกิด 

การบริหารจดัการทีดี 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือสาร/นวตักรรมการเรียนรู้ 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านวสัด/ุ อปุกรณ์

สํานกังาน 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านการบริหารจดัการ

ทวัไป 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัพสัด ุ

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบับคุลากร 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัผู้ รับบริการ/  นกัศกึษา 

- การกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิด้านสนิทรัพย์ 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านวสัด/ุ  อปุกรณ์

สํานกังาน 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านการบริหาร

จดัการทวัไป 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านพสัด ุ



 

 

40 

พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านบคุลากร 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านผู้ รับบริการ/

นกัศกึษา 

- การปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านสนิทรัพย์ 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบั              

ด้านวสัด/ุอปุกรณ์สํานกังาน 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบั              

ด้านการบริหารจดัการทวัไป 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบัด้านพสัด ุ

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบั                

ด้านบคุลากร 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบั                

ด้านผู้ รับบริการ/นกัศกึษา 

- การติดตามการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิเกียวกบั              

ด้านสนิทรัพย์ 
 
(4) ความเสียงด้านการปฏิบัตงิาน  หมายถงึ  ความเสียงทีอาจเกิดจากเหตกุารณ์ /กิจกรรม/ 

โอกาสทีจะเกิดความเสียหายอนัเนืองมาจากบคุลากร นวตักรรมในการปฏิบตังิานการสือสาร ข้อมลู

สารสนเทศ  และการประเมนิผลการปฏิบตังิานตามภารกิจขององค์การ  
 

พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

การผลิตบณัฑิต 1. ด้านเทคโนโลยี/สือประกอบการเรียนการสอน 
- การสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี/สือประกอบการสอน 

- การป้องกนัและบํารุงรักษาเทคโนโลยี/สือประกอบการสอน 
2. ด้านตาํรา/เอกสารประกอบการสอน 
- การสนบัสนนุด้านตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

- การพฒันา/ปรับปรุงตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

การศกึษา วิจยั สร้างสรรค์และถ่ายทอด

องค์ความรู้สูท้่องถินและสากล 

- การตอบสนองนโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศ 

  และความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงาน 

- ผลงานวิจยั(จํานวนและคณุภาพ) 

- การตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
- การสนับสนุนด้านการวจัิย * 

บริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสาน

โครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

- การตอบสนองตอ่ความต้องการของสงัคมหรือกลุม่เป้าหมาย 

- ผลงานบริการวิชาการ (จํานวน/คณุภาพ) 

- การสนบัสนนุด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 
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- ผลงานการสืบสานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ   (จํานวน/

คณุภาพ) 

- การสนบัสนนุการสืบสานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

ผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการ

ศกึษาให้มีคณุภาพ 

- ผลงานการผลิตและพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

- การสนบัสนนุด้านการผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษา 

สง่เสริม สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม บํารุง 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สงิแวดล้อม 

- ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในการดําเนินงานด้านการทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรม 

- ความสําเร็จการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมและการบํารุง รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

- ผลงานการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมและการบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

- การสนบัสนนุด้านการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมและ การบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

พฒันาระบบการบริหารให้เกิดการบริหาร

จดัการทีดี 

1. ด้านการบริหารกรเงนิและงบประมาณ 
- การวางแผนงบประมาณ 

- ความเชือมโยงของแผนงบประมาณกบัองค์การทีกํากบัดแูล 

- การจดัทําคําขอตงังบประมาณ 

- การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 สาย ดังนี 
: สายวชิาการ 
- การวิเคราะห์กรอบอตัรากําลงัตามภาระงาน 

- การประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรบคุลากร 

- การสรรหาและคดัเลือก 

- การทําสญัญาวา่จ้างการปฏิบตัิงาน 

- การกําหนดอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานแก่

บคุลากร 

- การพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ 

- แผนการจงูใจให้บคุลากรพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 

- การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานของอาจารย์ 

- การกําหนดวิธีการสือสารเพือให้บคุลากรสง่ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะ 

- การประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์ 
: สายสนับสนุน 
- การวิเคราะห์กรอบอตัรากําลงัตามภาระงาน 

- การประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรบคุลากร 



 

 

42 

พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

- การสรรหาและการคดัเลือก 

- การทําสญัญาวา่จ้างการปฏิบตัิงาน 

- การกําหนดอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบใน 

  การปฏิบตัิงานแก่บคุลากร 

- แผนการจงูใจให้บคุลากรพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 

- การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

- การกําหนดวิธีการสือสารเพือให้บคุลากรสง่ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะ 

- การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
3. ด้านทรัพย์สิน (อาคารสถานที ยานพาหนะ ครุภัณฑ์) 
- ประโยชน์หรือความคุ้มคา่ของการใช้พืนที อาคารและสถานที 

- การป้องกนัและบํารุงรักษาพืนที  อาคารและสถานที 

- การป้องกนัและบํารุงรักษาครุภณัฑ์ 

- การป้องกนัและบํารุงรักษายานพาหนะ 
4. ด้านการจัดซือจัดจ้าง 
- ขนัตอนการจดัซือจดัจ้าง 
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
: Hardware 
- ความเพียงพอของเทคโนโลยี/นวตักรรม 

- การป้องกนัและบํารุงรักษาเทคโนโลยี/นวตักรรม 
: Software 
- ระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 

- ระบบการสํารองข้อมลูและการกู้ คืนข้อมลู 

- ระบบการจดัการข้อมลูเพือการตดัสนิใจของผู้บริหาร (MIS) 

- แผนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภยัพิบตัิทีอาจ

เกิดกบัระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)  

- การกําหนดสทิธิให้ผู้ใช้ในแตล่ะระดบั (Access right) 
6. ด้านการบริหารจัดการทัวไป 
- ประโยชน์และความคุ้มคา่ในการใช้งานวสัด/ุอปุกรณ์สํานกังาน 

- การป้องกนัและบํารุงรักษาวสัดสํุานกังาน 

- ขนัตอนหรือกระบวนการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการขององค์กร 

- การประกนัคณุภาพการศกึษาขององค์การ 

- การดําเนินงานจดัการความรู้ในองค์การ (KM) 

- ขนัตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ/นกัศกึษา 

- การป้องกนัและบํารุงรักษาทรัพยากร 

- การบริหารพสัด ุ
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- การจดัหาพสัด ุ

- การตรวจรับและการชําระเงินด้านพสัด ุ

- การควบคมุและการแจกจ่ายพสัด ุ

- การจําหน่ายพสัดทีุหมดความจําเป็น 
7. ด้านผู้รับบริการ/นักศกึษา 
- การประเมินความพงึพอใจของผู้ รับบริการ/นกัศกึษาด้านคณุภาพการ

ให้บริการของบคุลากรสายสนบัสนนุ 

- การพฒันานวตักรรมการให้บริการข้อมลูและข่าวสารแก่ผู้ รับบริการ/

นกัศกึษา 
 
(5) ความเสียงด้านธรรมาภบิาล (จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร) หมายถงึ เหตกุารณ์

ทีมีความไมแ่น่นอน หรือแนวโน้มทีจะประพฤตผิิดหลกัธรรมาภิบาล หากเกิดขนึอาจมีผลกระทบตอ่รัฐ 

สงัคม และสงิแวดล้อม ผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย องค์การ และผู้ปฏิบตังิาน 
พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

การผลิตบณัฑิต จรรยาบรรณอาจารย์ 
- การให้ความรักและเมตตาศิษย์ 

- การอบรม สงัสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสยัแก่ศิษย์ 

- การอทุิศเวลาและเสียสละให้กบังานสอน และความรับผิดชอบ 

- การดํารงตนเป็นแบบอยา่งแก่ศิษย์ และบคุคลทวัไป 
จรรยาบรรณบุคลากร 
- การพฒันาตน พฒันางานเพือสนบัสนนุการเรียนการสอน 

- การใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพือสนบัสนนุการ

เรียนการสอน 

- การปฏิบตัิงานในหน้าทีในการสง่เสริมการผลติบณัฑิตทีได้รับมอบหมาย 

การศกึษา วิจยั สร้างสรรค์และถ่ายทอด 

องค์ความรู้สูท้่องถินและสากล 

จรรยาบรรณอาจารย์ 
- การใช้กระบวนการศกึษา วิจยัและการถ่ายทอด องค์ความรู้เพือ 

ตอบสนองตอ่ความต้องการและ/หรือแก้ปัญหา 

- การเป็นนกัวิจยัทีมีจริยธรรมและพฒันางานวิจยัทีเป็นประโยชน์ตอ่ศาสตร์

และสงัคมโดยสว่นรวม 

- การศกึษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพฒันาองค์

ความรู้ใหม่ 

- การเปิดโอกาสให้กลุม่บคุคลเป้าหมายและผู้ มีสว่น ได้เสียเข้ามามีสว่นร่วม 
จรรยาบรรณบุคลากร 
- พฒันาตน พฒันางานเพือสนบัสนนุการศกึษา วิจยั  สร้างสรรค์และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สูท้่องถินและสากล 
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- การใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานเพือวิจยัสร้างสรรค์

และถ่ายทอด องค์ความรู้สูท้่องถินและสากล 

- การปฏิบตัิงานในหน้าทีเกียวกบัวิจยั สร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ท้องถินและสากล 

บริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสาน

โครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

จรรยาบรรณอาจารย์ 
- การเปิดโอกาสให้กลุม่บคุคลเป้าหมายและผู้ มีสว่นได้เสียเข้ามามีสว่นร่วม 

- การดําเนินงานเพือสะท้อนวา่การตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้

สว่นเสียมีความเป็นธรรมและเสมอภาค 

- การให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ อืน สงัคมและประเทศชาติ 

- การเปิดเผยข้อมลูอยา่งชดัเจนและได้ให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้าถงึข้อมลูได้

ง่าย 
จรรยาบรรณบุคลากร 
- พฒันาตน พฒันางานบริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสานโครงการอนั

เนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

- ใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานบริการวิชาการแก่สงัคม

และสืบสานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดําริ 

- การปฏิบตัิงานในหน้าทีบริการวิชาการแก่สงัคมและสืบสานโครงการอนั

เนืองมาจากแนวพระราชดําริทีได้รับมอบหมาย 

ผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการ

ศกึษาให้มีคณุภาพ 

จรรยาบรรณอาจารย์ 
- การตอบสนองตอ่ความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของครูและบคุลากร

ทางการศกึษา 

- การเปิดโอกาสให้กลุม่บคุคลเป้าหมายและผู้ มีสว่นได้เสียเข้ามามีสว่นร่วม

ในการพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษา 

- การพฒันาตน พฒันาการผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษา

ให้มีคณุภาพ 

- การใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานในหน้าทีการผลิต

และพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ 
จรรยาบรรณบุคลากร 
- การพฒันาตน พฒันาการผลติและพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษา

ให้มีคณุภาพ 

- การใช้วิชาความรู้และความสามารถในการผลิตและพฒันาครู และ

บคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ 

- การปฏิบตัิงานในหน้าทีการผลิตและพฒันาครู และบคุลากรทางการ

ศกึษาให้มีคณุภาพ 
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พันธกจิหลัก กระบวนการปฏบัิตงิาน/โครงการ/กจิกรรม 

สง่เสริม สร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม บํารุง 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

จรรยาบรรณอาจารย์ 
- การปฏิบตัิ อนรัุกษ์ สง่เสริมศิลปวฒันธรรมและพฒันาภมิูปัญญาไทย 

- การเปิดโอกาสให้กลุม่บคุคลเป้าหมายและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้ามามีสว่น

ร่วม 

- การปฏิบตัิตอ่ผู้ อืนด้วยความเป็นธรรม  

- การเรียนรู้และปรับตวัให้ทนักบัเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดล้อมที

เปลียนแปลงไป  
จรรยาบรรณบุคลากร 
- การเป็นแบบอยา่งทีดีของสงัคม สอดคล้องกบัวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมทีดีงาม 

- การดํารงตนเป็นผู้ มีความรู้คูค่ณุธรรมเป็นทีเชือถือของคนทวัไป 

- การปฏิบตัิตนและพฒันาตนเองให้เป็นผู้ยดึมนัอยูใ่นคณุงามความดีความ

ถกูต้องและความชอบธรรม 

พฒันาระบบการบริหารให้เกิดการบริหาร

จดัการทีดี 

 

 

จรรยาบรรณอาจารย์ 
- การปฏิบตัิงาน และเสรีภาพทางวิชาการ 

- การสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ และการมีสว่นร่วมในการพฒันา

มหาวิทยาลยัโดยสว่นรวม 

- การควบคมุและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  

- การเปิดเผยข้อมลู วิธีการและขนัตอนการดําเนินงาน รวมทงัเปิดโอกาสให้

มีสว่นร่วมรับรู้ในสว่นทีเกียวข้อง  

- การช่วยเหลือ ให้ความเคารพซงึกนัและกนั 

- การทํางานและใช้ทรัพยากรของทางราชการ  

- การรับผิดชอบตอ่ปฏิบตัิงานและผลทีเกิดขนึ 

- การประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ  
จรรยาบรรณบุคลากร 
- การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยั 

- การพฒันาตน พฒันางาน 

- การทําผลงานทางวิชาการ 

- การขอกําหนดตําแหน่ง หรือเลือนตําแหน่งให้สงูขนึหรือให้ได้รับเงินเดือน

หรือคา่ตอบแทนทีสงูขนึ  

- การประกอบธุรกิจสว่นตวันอกเหนือจากปฏิบตัิราชการ 

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

- การปฏิบตัิหน้าทีตามกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ  

- การอ้างชือมหาวิทยาลยัเพือชือเสียงและประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อืน 
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มหาวิทยาลยันําความเสยีงด้านตา่ง ๆ ข้างต้นมาดําเนินการตามขนัตอนการบริหารความเสียง  

7  ขนัตอน ดงันี 

1.  กาํหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกําหนดวตัถปุระสงค์ ซงึจะต้องสอดคล้องกบัเป้าประสงค์

ตามพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยั โดยแบง่การดําเนินงานการเป็น  2 ระดบั คือ  

     1.1 วตัถปุระสงค์ระดบัคณะ สํานกั สถาบนั และโครงการ/กิจกรรม ซงึจะต้องสอดคล้องและ

สนบัสนนุกบัวตัถปุระสงค์ในระดบัทีสงูขนึ  

     1.2 วตัถปุระสงค์ระดบักระบวนการ เป็นวตัถปุระสงค์ของแตล่ะขนัตอนการดําเนินงานหลกั

ทีจะตอบสนองให้การดําเนินงานบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์  
 
       ตวัอย่างการกาํหนดขันตอนและวัตถุประสงค์  
 
ตารางท ี3.1 การกําหนดขนัตอนและวตัถปุระสงค์ของขนัตอน  

 PSRU- ERM1 
การกาํหนดขันตอนและวัตถุประสงค์ของขันตอน 

คณะ/สาํนัก/สถาบัน คณะ................................................... 

กระบวนการปฏบัิตงิาน/ 
โครงการ/กจิกรรม 

(1) 

ขันตอนหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(3) 

1. การสนบัสนนุด้านการวิจยั  

 

1. การสนบัการตีพิมพ์เผยแพร่และนํา

ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1. เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมีคณุภาพและ

เพือให้งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 2. การพฒันาระบบฐานข้อมลูการวิจยั 1. เพือให้มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศที

เกียวกบังานวิจยัอยา่งครบถ้วน สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 3. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั 1. เพือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัให้

ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการทําวิจยั 
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        2. การระบุความเสียงและปัจจยัเสียง เป็นการระบเุหตกุารณ์ทีมีโอกาสจะเกิดขนึในอนาคตและมีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรัวไหล ความสญูเปลา่ หรือเหตกุารณ์ทีไมพ่งึประสงค์ ทีทําให้การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัไมป่ระสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์ทีตงัไว้  
 

   ตวัอย่างการระบุความเสียงและปัจจยัเสียง  
 
ตารางท ี3.2 การระบคุวามเสียงและปัจจยัเสียง 

 PSRU- ERM2 
การระบุความเสียงและปัจจัยเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

ขันตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสียง 

(3) 

ความเสียง 
(4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

1. การสนบัสนนุการตีพิมพ์

เผยแพร่และนําผลงานวิจยัไป

ใช้ประโยชน์ 

1. เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมีคณุภาพและเพือให้

งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดบัชาติและนานาชาติ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. ผลงานวิจยับางเรืองยงั

ไมไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติ

และนานาชาติ 

1. บคุลากรขาดทกัษะในการเขียนผลงานวิจยัเพือการ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

2. การพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการวิจยั 

1. เพือให้มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทีเกียวกบั

งานวิจยัอยา่งครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีระบบข้อมลูและ

สารสนเทศทีเกียวกบั

งานวิจยัไมค่รบถ้วน

สมบรูณ์ 

2. ผู้พฒันาฐาน ข้อมลูมี

ความรู้ความสามารถไม่

1. การวางระบบภาระงานของบคุลากรภายใน

หน่วยงานไมช่ดัเจนทําให้การดําเนินงานปรับปรุง

ฐานข้อมลูเกิดความลา่ช้า 

2. บคุลากรขาดประสบการณ์ในการพฒันาระบบ

ฐานข้อมลู 
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสียงและปัจจัยเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

ขันตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสียง 

(3) 

ความเสียง 
(4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

เพียงพอในการพฒันาระบบ 

3. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั 1. เพือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัให้ความรู้

ความเข้าใจเกียวกบัการทําวิจยั 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีผลงานวิจยัทีมี

คณุภาพน้อย 

1. นกัวิจยัขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและ

ขนัตอนวิธีการจดัทํารายงานวิจยัทีถกูต้องทนัสมยั 

2. งบประมาณเพือสร้างแรงจงูใจนกัวิจยัมีน้อย 
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        3. การประเมินความเสียง เป็นการวิเคราะห์ และจดัลําดบัความเสยีง โดยพิจารณาจากการประเมนิโอกาสทีจะเกิดความเสยีง (Likelihood) และระดบั

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) โดยอาศยัเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทีมหาวทิยาลยักําหนดไว้ ซงึจะทําให้การตดัสนิใจจดัการกบัความเสียงเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม  
 
   ตวัอย่างการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง 

 
ตารางท ี3.3  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง 
 

 PSRU-ERM 3 
การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

การประเมนิความ
เสียง 

ขันตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสียง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสียง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

1. การสนบัสนนุการ

ตีพิมพ์เผยแพร่และนํา

ผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ 

1. เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมีคณุภาพและ

เพือให้งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. ผลงานวิจยับางเรืองยงัไมไ่ด้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดบัชาติและนานาชาติ 

1. บคุลากรขาดทกัษะในการเขียน

ผลงานวิจยัเพือการ ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

4 5 

2. การพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการวิจยั 

1. เพือให้มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศที

เกียวกบังานวิจยัอยา่งครบถ้วน สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีระบบข้อมลูและสารสนเทศที 

เกียวกบังานวิจยัไมค่รบถ้วน

สมบรูณ์ 

1. การวางระบบภาระงานของบคุลากร

ภายในหน่วยงานไมช่ดัเจนทําให้การ

ดําเนินงานปรับปรุงฐานข้อมลูเกิดความ

5 5 
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 PSRU-ERM 3 
การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

การประเมนิความ
เสียง 

ขันตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสียง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสียง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

2. ผู้พฒันาฐาน ข้อมลูมีความรู้ 

ความสามารถไมเ่พียงพอในการ

พฒันาระบบ 

ลา่ช้า 

2. บคุลากรขาดประสบการณ์ในการ

พฒันาระบบฐานข้อมลู 

3. พฒันาศกัยภาพ

นกัวิจยั 

1. เพือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ

นกัวิจยัให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการ

ทําวิจยั 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีผลงานวิจยัทีมีคณุภาพน้อย 1. นกัวิจยัขาดความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบและขนัตอนวิธีการจดัทํารายงาน

วิจยัทีถกูต้องทนัสมยั 

2. งบประมาณเพือสร้างแรงจงูใจนกัวิจยั

มีน้อย 

5 5 
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ระดบัของความเสียง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดบั ได้แก่ สงูมาก สงู  ปานกลาง และน้อย 

                                                                           

5 
  1 2, 3 สงูมาก  

4      สงู 
 

3      ปานกลาง  
ผล

กร
ะท

บข
อง

คว
าม

เสี
ยง

 

2      น้อย  

 1       

   1 2 3 4 5  
    

โอกาสทีจะเกดิความเสียง 
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   ตวัอย่างการวิเคราะห์ระดบัความเสียง 
 
ตารางท ี3.4  การวิเคราะห์ระดบัความเสยีง 
 

 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดบัความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

การประเมนิความเสียง ขันตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสียง 

(3) 
(จาก ERM3 
ช่อง 3) 

ความเสียง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดบั 
ความ
เสียง 
(8) 

1. การสนบัสนนุการ

ตีพิมพ์เผยแพร่และนํา

ผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ 

1. เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมีคณุภาพ

และเพือให้งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติและ

นานาชาติ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. ผลงานวิจยับาง

เรืองยงัไมไ่ด้รับการ 

ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ

ระดบัชาติและ 

นานาชาติ 

1. บคุลากรขาดทกัษะในการเขียน

ผลงานวิจยัเพือการ ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

4 5 สงูมาก 

2. การพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการวิจยั 

1. เพือให้มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศที

เกียวกบังานวิจยัอยา่งครบถ้วน สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีระบบข้อมลูและ

สารสนเทศทีเกียวกบั

งานวิจยัไมค่รบถ้วน

สมบรูณ์ 

1. การวางระบบภาระงานของบคุลากร

ภายในหน่วยงานไมช่ดัเจนทําให้การ

ดําเนินงานปรับปรุงฐานข้อมลูเกิดความ

ลา่ช้า 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

สงูมาก 
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 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดบัความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

การประเมนิความเสียง ขันตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสียง 

(3) 
(จาก ERM3 
ช่อง 3) 

ความเสียง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดบั 
ความ
เสียง 
(8) 

2. ผู้พฒันาฐาน 

ข้อมลูมีความรู้ 

ความสามารถไม่

เพียงพอในการ

พฒันาระบบ 

2. บคุลากรขาดประสบการณ์ในการ

พฒันาระบบฐานข้อมลู 

  

3. พฒันาศกัยภาพ

นกัวิจยั 

1. เพือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ

นกัวิจยัให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกบั

การทําวิจยั 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีผลงานวิจยัทีมี

คณุภาพน้อย 

1. นกัวิจยัขาดความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบและขนัตอนวิธีการจดัทํา

รายงานวิจยัทีถกูต้องทนัสมยั 

2. งบประมาณเพือสร้างแรงจงูใจนกัวิจยั

มีน้อย 

5 5 สงูมาก 
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ตวัอย่างการจัดลาํดบัความเสียง 
 
ตารางท ี3.5  การจดัลําดบัความเสยีง 
 

 PSRU-ERM 5 
การจัดลาํดบัความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

การประเมนิความเสียง ขันตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสียง 

(3) 
(จาก ERM4 
ช่อง 3) 

ความเสียง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสียง 
(8) 

ลาํดับ 
ความ
เสียง 
(9) 

1. การสนบัสนนุการ

ตีพิมพ์เผยแพร่และนํา

ผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ 

1. เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมีคณุภาพ

และเพือให้งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติ

และนานาชาติ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. ผลงานวิจยับาง

เรืองยงัไมไ่ด้รับการ 

ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ

ระดบัชาติและ 

นานาชาติ 

1. บคุลากรขาดทกัษะในการเขียน

ผลงานวิจยัเพือการ ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

4 5 สงูมาก 2 

2. การพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการวิจยั 

1. เพือให้มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ

ทีเกียวกบังานวิจยัอยา่งครบถ้วน 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีระบบข้อมลูและ

สารสนเทศที 

เกียวกบังานวิจยัไม่

ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1. การวางระบบภาระงานของบคุลากร

ภายในหน่วยงานไมช่ดัเจนทําให้การ

ดําเนินงานปรับปรุงฐานข้อมลูเกิด

ความลา่ช้า 

5 5 สงูมาก 1 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดลาํดบัความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

การประเมนิความเสียง ขันตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสียง 

(3) 
(จาก ERM4 
ช่อง 3) 

ความเสียง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสียง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสียง 
(8) 

ลาํดับ 
ความ
เสียง 
(9) 

2. ผู้พฒันาฐาน ข้อมลู

มีความรู้

ความสามารถไม่

เพียงพอในการพฒันา

ระบบ 

2. บคุลากรขาดประสบการณ์ในการ

พฒันาระบบฐานข้อมลู 

3. พฒันาศกัยภาพ

นกัวิจยั 

1. เพือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ

นกัวิจยัให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกบั

การทําวิจยั 

ด้านการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีผลงานวิจยัทีมี

คณุภาพน้อย 

1. นกัวิจยัขาดความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบและขนัตอนวิธีการจดัทํา

รายงานวิจยัทีถกูต้องทนัสมยั 

2. งบประมาณเพือสร้างแรงจงูใจ

นกัวิจยัมีน้อย 

2 3 สงูมาก 1 
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4. การประเมินมาตรการการควบคุม เป็นการประเมนิกิจกรรมการควบคมุทีควรจะมี หรือทีมีอยูแ่ล้ววา่สามารถช่วยควบคมุความเสยีงหรือปัจจยัเสียงได้

อยา่งเพียงพอหรือไม ่หรือเกิดประสทิธิผลตามวตัถปุระสงค์ของการควบคมุเพียงใด เพือให้มนัใจได้วา่จะสามารถควบคมุความเสียงทีมีผลกระทบตอ่การบรรลุ

เป้าประสงค์ของหน่วยงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 
   ตวัอย่างการประเมินมาตรการควบคุม 

 
ตารางท ี3.6  การประเมนิมาตรการควบคมุ 

 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

ขันตอน /วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสียง/ปัจจัยเสียง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีควรจะมี 
(3) 

การควบคุมที
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมนิการ
ควบคุมทีมีอยู่ ว่าได้ผล

หรือไม่ 
(5) 

1. การสนบัสนนุการตีพิมพ์เผยแพร่และนําผลงานวิจยัไป

ใช้ประโยชน์ 

    -  เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมีคณุภาพและเพือให้

งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดบัชาติและนานาชาติ 

1. บคุลากรขาดทกัษะในการเขียนผลงานวิจยัเพือการ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. จดัอบรมให้ความรู้ด้าน

การจดัทํางานวิจยัเพือให้ 

ผู้วิจยัเกิดทกัษะความรู้

ความเชียวชาญ 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้

จดัทําผลงานวิจยัและงาน 

สร้างสรรค์ให้มีคณุภาพ

และได้รับการตีพิมพ์

 
 

 

 

 
 

 

 

? 

 

 

 

? 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

ขันตอน /วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสียง/ปัจจัยเสียง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีควรจะมี 
(3) 

การควบคุมที
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมนิการ
ควบคุมทีมีอยู่ ว่าได้ผล

หรือไม่ 
(5) 

เผยแพร่ 

ในระดบันานาชาติมากขนึ 

3. จดัทําคูม่ือการจดัทํา

งานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

2. การพฒันาระบบฐานข้อมลูการวิจยั 
   - เพือให้มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทีเกียวกบังานวิจยั

อยา่งครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
 

1. การวางระบบภาระงานของบคุลากรภายใน

หน่วยงานไมช่ดัเจนทําให้การดําเนินงานปรับปรุง

ฐานข้อมลูเกิดความลา่ช้า 

2. บคุลากรขาดประสบการณ์ในการพฒันาระบบ

ฐานข้อมลู 

1. กําหนดกรอบภาระงาน

ของบคุลากรอย่างชดัเจน 

และจดัทํา แผนบคุลากรใน

การกํา หนดกรอบ

อตัรากําลงัและภาระงาน

ด้านงานวิจยั 

2. จดัอบรมพฒันา

บคุลากรด้านระบบ

ฐานข้อมลู 

 
 

 

 

 

 

? 

? 

 

 

 

 

 

 

3. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั 
    - เพือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัให้ความรู้

1. นกัวิจยัขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและ

ขนัตอนวิธีการจดัทํารายงานวิจยัทีถกูต้องทนัสมยั 

1. จดัทําคูม่ือการจดัทํา

งานวิจยั 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/โครงการ/กจิกรรม การสนบัสนนุด้านการวิจยั 

ขันตอน /วัตถุประสงค์ของขันตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสียง/ปัจจัยเสียง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีควรจะมี 
(3) 

การควบคุมที
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมนิการ
ควบคุมทีมีอยู่ ว่าได้ผล

หรือไม่ 
(5) 

ความเข้าใจเกียวกบัการทําวิจยั 2. งบประมาณเพือสร้างแรงจงูใจนกัวิจยัมีน้อย 2. กําหนดนโยบายการ

จดัหาแหลง่เงินทนุวิจยัทงั 

ภายในและภายนอก 

 
 

 
 

 
หมายเหต ุ เครืองหมายทีระบใุนช่อง (4)  = มี    = ไมม่ี    ? = มีแตไ่มส่มบรูณ์ 
               เครืองหมายทีระบใุนช่อง (5) = ได้ผลตามทีคาดหมาย    =ไมไ่ด้ผลตามทีคาดหมาย   ? =ได้ผลบ้างแตไ่มส่มบรูณ์ 
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5. การจัดการความเสียง เป็นการนํากลยทุธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบตัใินมหาวทิยาลยั หรือ คณะ สํานกั สถาบนั ศนูย์ เพือลดโอกาสทีจะเกิดความ

เสียง หรือลดความเสยีหายของผลกระทบจากการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบตังิาน/ โครงการ/ กิจกรรม  
 
   ตวัอย่างการจัดทาํแผนบริหารความเสียง 

 
ตารางท ี3.7  การจดัทําแผนบริหารความเสียง 

 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการ
ปฏบิัตงิาน/
โครงการ/
กจิกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขันตอนหลักและวัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสียง 
ทียังเหลืออยู่ 

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสียง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสียง 

(5) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย
เหตุ 
(7) 

การสนับสนุน
ด้านการวจิัย 

1. การสนบัการตีพิมพ์เผยแพร่และ

นําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

    -  เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมี

คณุภาพและเพือให้งานวิจยัได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติและ

นานาชาติ 

1. ผลงานวิจยับางเรืองยงั

ไมไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติ

และนานาชาติ 

1. บคุลากรขาดทกัษะในการเขียน

ผลงานวิจยัเพือการ ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

1. จดัอบรมให้ความรู้ด้านการ

จดัทํางานวิจยัเพือให้ผู้วิจยัเกิด

ทกัษะความรู้ความเชียวชาญ 

2.สง่ เสริมและสนบัสนนุให้

จดัทําผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ให้มีคณุภาพและ

ได้รับการตีพิมพ์เผย แพร่ใน

ระดบันานาชาติมากขนึ 

3. จดัทําคูม่ือการจดัทํางานวิจยั 

กนัยายน 2554/ 

ทกุคณะ และ

สถาบนัวิจยัฯ 
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสียง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 
กระบวนการ
ปฏบิัตงิาน/
โครงการ/
กจิกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขันตอนหลักและวัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสียง 
ทียังเหลืออยู่ 

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสียง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสียง 

(5) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย
เหตุ 
(7) 

 2. การพฒันาระบบฐานข้อมลูการ

วิจยั 

    - เพือให้มีระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศทีเกียวกบังานวิจยัอย่าง

ครบถ้วน สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

1. มีระบบข้อมลูและ

สารสนเทศที 

เกียวกบังานวิจยัไมค่รบถ้วน

สมบรูณ์ 

2. ผู้พฒันาฐาน ข้อมลูมี

ความรู้ความสามารถไม่

เพียงพอในการพฒันาระบบ 

1. การวางระบบภาระงานของ

บคุลากรภายในหน่วยงานไม่

ชดัเจนทําให้การดําเนินงาน

ปรับปรุงฐานข้อมลูเกิดความ

ลา่ช้า 

2. บคุลากรขาดประสบการณ์ใน

การพฒันาระบบฐานข้อมลู 

1. กําหนดกรอบภาระงานของ

บคุลากรอยา่งชดัเจนและจดัทํา 

แผนบคุลากรในการกําหนด

กรอบอตัรากํา ลงัและภาระงาน

ด้านงานวิจยั 

2 .จดัอบรม พฒันาบคุลากรด้าน

ระบบฐานข้อมลู 

กนัยายน 2554/ 

ทกุคณะ และ

สถาบนัวิจยัฯ 

 

 3. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั 

    - เพือสง่เสริมและพฒันา

ศกัยภาพนกัวิจยัให้ความรู้ความ

เข้าใจเกียวกบัการทําวิจยั 

1. มีผลงานวิจยัทีมีคณุภาพ

น้อย 

1. นกัวิจยัขาดความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบและขนัตอน

วิธีการจดัทํารายงานวิจยัที

ถกูต้องทนัสมยั 

2. งบประมาณเพือสร้าง

แรงจงูใจนกัวิจยัมีน้อย 

1. จดัทําคูม่ือการจดัทํางานวิจยั 

2. กําหนดนโยบายการจดัหา

แหลง่เงินทนุวิจยัทงัภายในและ

ภายนอก 

กนัยายน 2554/ 

ทกุคณะ และ

สถาบนัวิจยัฯ 
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6. การรายงาน เป็นการรายงานผลการบริหารความเสยีงทีได้ดําเนินการทงัหมดตามลําดบั ให้

ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหารความเสียง  
    
       ตวัอย่างแบบการรายงานผลการบริหารความเสียง 
  

PSRU-ERM9.2 

การรายงานผลการบริหารความเสียงคณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................................ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 25……… 

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสยีงมหาวทิยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 
 
          คณะ/สํานกั/สถาบนั..............................................ได้ดําเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสียง

ของแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25….      และแผนปฏิบตัิ

ราชการ 4 ปี (พ.ศ..............) เพือให้การดําเนินงานของคณะ/สํานกั/สถาบนั........................................

บรรลผุลตามเป้าหมายทีกําหนดไว้นนั 
 
          จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสียงดงักลา่ว คณะ/สํานกั/สถาบนั................................ 

มีความเสียงทีสําคญั/ไม่มีความเสียงทีสําคญั ซงึอาจสง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ

แผนปฏิบตัริาชการของคณะ/สํานกั/สถาบนั................................ จงึ กําหนด / ไม่กําหนดวธีิการจดัการ

ความเสยีง ผู้ รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ตามแผนบริหารความเสียง(แบบPSRU-ERM 7) และ

การตดิตามผลการบริหารความเสยีง(แบบPSRU-ERM 8)ทีแนบมาด้วย 
 
 
          จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

                                                                      ลงชือ...................................................... 

                                                                             (                                                      ) 

                                                             คณบดี/ผู้ อํานวยการคณะ/สํานกั/สถาบนั........................ 

                                                                          วนัที.........เดือน......................พ.ศ........... 

 

7. การตดิตามผลและทบทวน เป็นการตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ

เสียงวา่มีประสทิธิภาพและสามารถดาํเนินงานตอ่ไปได้ และสอดคล้องกบัสถานการณ์หรือความเสียงที

เปลียนแปลงไป รวมถงึการทบทวนแนวทางการบริหารความเสยีงในทกุขนัตอน เพือพฒันาระบบการ

บริหารความเสียงให้ดียิงขนึ 
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   ตวัอย่างการตดิตามผลและทบทวน 
 

ตารางท ี3.8  การตดิตามผลและทบทวน 
PSRU-ERM 8 

แบบตดิตามผลการบริหารความเสียงในงวดก่อน 
มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 

กระบวนการ
ปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม 
(1) 

(จาก ERM7ช่อง1) 

ขันตอนและวัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

(2) 
(จาก ERM7 ช่อง 2) 

ความเสียง 
ทียังเหลืออยู่ 

(3) 
(จาก ERM7 ช่อง 3) 

การจัดการ 
ความเสียง 

 
(จาก ERM6 ช่อง 5) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
 

(6) 

วธิีการดาํเนินการ/
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อคดิเหน็ 
(7) 

การสนบัสนนุด้าน

การวิจยั 

1. การสนบัการตีพิมพ์เผยแพร่และนํา

ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

    -  เพือให้มีงานวิจยัทีเพิมขนึมีคณุภาพ

และเพือให้งานวิจยัได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติและ

นานาชาติ 

1. ผลงานวิจยับางเรืองยงั

ไมไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติ

และ 

นานาชาติ 

1. จดัอบรมให้ความรู้ด้าน

การจดัทํางานวิจยั 

เพือให้ผู้วิจยัเกิดทกัษะ

ความรู้ความเชียวชาญ 

2.สง่เสริมและสนบัสนนุให้

จดัทําผลงานวิจยัและงาน 

สร้างสรรค์ให้มีคณุภาพและ

ได้รับการตีพิมพ์เผย แพร่ใน

ระดบันานาชาติมากขนึ 

3. จดัทําคูม่ือการจดัทํา

งานวิจยั 

กนัยายน 2554/ ทกุ

คณะ และ

สถาบนัวิจยัฯ 

θ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- ประเมินผลหลงัจาก

นกัวิจยัได้รับการอบรม

แล้ว 

 

 

 

 

 

 

- ติดตามความก้าวหน้า

ในการจดัทําคู่มือการ

จดัทํางานวิจยั 
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PSRU-ERM 8 

แบบตดิตามผลการบริหารความเสียงในงวดก่อน 
มหาวทิยาลัย/คณะ/สาํนัก/สถาบัน........................................ 

กระบวนการ
ปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม 
(1) 

(จาก ERM7ช่อง1) 

ขันตอนและวัตถุประสงค์ 
ของขันตอน 

(2) 
(จาก ERM7 ช่อง 2) 

ความเสียง 
ทียังเหลืออยู่ 

(3) 
(จาก ERM7 ช่อง 3) 

การจัดการ 
ความเสียง 

 
(จาก ERM6 ช่อง 5) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
 

(6) 

วธิีการดาํเนินการ/
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อคดิเหน็ 
(7) 

 2. การพฒันาระบบฐานข้อมลูการวิจยั 

    - เพือให้มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ

ทีเกียวกบังานวิจยัอยา่งครบถ้วน 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

1. มีระบบข้อมลูและ

สารสนเทศที 

เกียวกบังานวิจยัไมค่รบถ้วน

สมบรูณ์ 

2. ผู้พฒันาฐาน ข้อมลูมี

ความรู้ 

ความสามารถไมเ่พียงพอใน

การพฒันาระบบ 

1. กําหนดกรอบภาระงาน

ของบคุลากรอย่าง 

ชดัเจนและจดัทํา แผน

บคุลากรในการกําหนดกรอบ

อตัรากํา ลงัและภาระงาน

ด้านงานวิจยั 

2 .จดัอบรม พฒันาบคุลากร

ด้านระบบฐานข้อมลู 

กนัยายน 2554/  

ทกุคณะ และ

สถาบนัวิจยัฯ 

θ 
 

 

 

 

 

 

- job Description 

 

 

 

 

 

ติดตามความก้าวหน้า

ในการเตรียมการอบรม 

 3. พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั 

    - เพือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ

นกัวิจยัให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการ

ทําวิจยั 

1. มีผลงานวิจยัทีมีคณุภาพ

น้อย 

1. จดัทําคูม่ือการจดัทํา

งานวิจยั 

2. กําหนดนโยบายการจดัหา

แหลง่เงินทนุวิจยั 

ทงัภายในและภายนอก 

กนัยายน 2554/ ทกุ

คณะ และ

สถาบนัวิจยัฯ 

 
 

 

- ติดตามความก้าวหน้า

ในการจดัทําคู่มือการ

จดัทํางานวิจยั 

- รายงานการประชมุ 

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงาน  = ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด  = ดําเนินการแล้วเสร็จลา่ช้ากวา่ทีกําหนด    = ยงัไมไ่ด้เริมดําเนินการ และ  θ = อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 
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การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม 

1.  การจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน 
      การจดัทํารายงานการควบคมุภายในตามทีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิกําหนดไว้ เป็น

การรายงานการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัเพือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ซงึจะต้องดาํเนินงาน

ภายใต้องค์ประกอบของการควบคมุภายใน  5  ด้าน ทีมีความเกียวเนืองสมัพนัธ์กนั ได้แก่ 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ    เป็นรากฐานทีสําคญัขององค์ประกอบอืน  เป็นปัจจยัที

สง่เสริมให้องค์ประกอบการควบคมุอืนหรือการควบคมุทีมีอยูมี่ประสทิธิผลยงิขนึ 

       2. การประเมินความเสยีง   การประเมินความเสียงในการดําเนินงานตามพนัธกิจให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการควบคมุภายใน เพือให้รับรู้ปัจจยัเสยีงทีมีนยัสําคญัทีต้องกําหนดแนวทางการควบคมุ

เพือป้องกนัหรือลดความเสียง 

       3.  กิจกรรมการควบคมุ  เป็นการกําหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการตา่ง ๆ  

เพือนํามาปฏิบตัใินการลดหรือควบคมุความเสยีง 

       4.  สารสนเทศและการสือสาร  มหาวทิยาลยัและหน่วยงานต้องจดัให้มีสารสนเทศอยา่ง

เพียงพอ เหมาะสม เชือถือได้และให้มีสือสารกนัทงัระหวา่งบคุลากรและระหวา่งหนว่ยงาน และให้เป็นไป

อยา่งกว้างขวางทงัระหวา่งภายในและภายนอกหน่วยงานและมหาวทิยาลยั  ในทกุระดบับคุลากร 

       5. การตดิตามประเมินผล  เป็นทงัการประเมินคณุภาพการปฏิบตังิานและประเมิน

ประสทิธิผลของการควบคมุภายในทีกําหนดไว้อยา่งตอ่เนืองและสมําเสมอ และตดิตามผลทงัระหวา่งการ

ปฏิบตังิาน และเป็นรายครัง โดยตดิตามตามงวดเวลา เช่น ทกุ 3 เดือน ทกุ 6 เดือน เป็นต้น 

       มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามได้กําหนดให้มีการควบคมุภายใน และจดัทํารายงานการ

ควบคมุภายในตามระเบยีบ ฯ ข้อ 6 ทงัระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนั ระดบัมหาวิทยาลยัและหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  ดงันี 

      1.  ระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนั  

           จดัทํารายงานการควบคมุภายในตามทีคณะ/สํานกั/สถาบนัได้ดําเนินการภายใต้

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน  5  ด้าน  และรายงานใน  2  ขนัตอน ได้แก่ 

    ขนัตอนที 1 ประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 5 ด้าน ตามแบบประเมนิ 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน   

            ขนัตอนที 2  จดัทํารายงานการควบคมุภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยนําข้อมลูสรุปผลที

ได้จากการประเมินมารวบรวม และจดัทําเป็นรูปเลม่สําเนาสง่มหาวทิยาลยั ซงึรายงาน ประกอบด้วย 

            รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน - แบบ ปย.1 

               รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน - แบบ ปย.2 
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       2.   ระดบัมหาวิทยาลยั 

  จดัทํารายงานการควบคมุภายในตามทีคณะ/สํานกั/สถาบนัตา่ง ๆ ได้สง่ผลมายงั

อธิการบดี และสรุปเป็นภาพรวมของมหาวทิยาลยั  เพือจดัสง่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิตอ่ไป 

            ขนัตอนที 1 ประเมินผลการควบคมุภายในภาพรวมของมหาวทิยาลยั โดยการนําเอา

ผลสรุปจากการประเมินผลการควบคมุภายในระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนั (ปย.1, ปย.2) รวบรวมและสรุป

เป็นรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในระดบัมหาวิทยาลยั  ซงึประกอบด้วย 

            -  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน - แบบ ปอ.2 

            -  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน - แบบ ปอ.3 

         ขนัตอนที 2  จดัทําความเห็นเกียวกบัการควบคมุภายใน โดยอธิการบดีเป็นผู้ให้ความเห็น

เกียวกบัระบบการควบคมุภายในทีใช้อยู ่  วา่มีประสทิธิผล ประสทิธิภาพและเพียงพอทีจะสนบัสนนุการ

ดําเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือไม ่เพียงใด ตามแบบรายงานที คตง. กําหนด 

     -  หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน - แบบ ปอ.1 

      3.  ผู้ตรวจสอบภายใน 

                        ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคมุภายใน

พร้อมข้อเสนอแนะ เพือปรับปรุงการควบคมุภายในให้มีความเพียงพอและมีประสทิธิผลยิงขนึ เสนอ

อธิการบดี  เพือจดัสง่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิตอ่ไป 

           - รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน –  

แบบ ปส. 

 4.  รายงานของเจ้าหน้าทีอาวโุส 

                        เจ้าหน้าทีอาวโุสรายงาน    เพือทําความเห็นเกียวกบัประสทิธิผลของระบบการควบคมุ

ภายใน รวมถงึจดุออ่นของการควบคมุทีมีสาระสําคญั (ถ้ามี)เสนออธิการบดีเพือจดัสรุปเป็นภาพรวมของ

มหาวิทยาลยั 

      - แบบ ปย.1-ร: หนงัสอืรับรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าทีระดบัอาวโุส (ตามระเบยีบฯ) 
 

2.  รายงานการควบคุมภายในและความเชือมโยงกับการรายงานการบริหารความเสียง 
2.1 แบบปย.1 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายในระดบัคณะ/

สํานกั/สถาบนั   สรุปเป็นแบบปอ. 2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายในระดบั

มหาวิทยาลยั 
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ตวัอย่างการเขียนคาํอธิบายลงในแบบฟอร์ม 
 

แบบ ปย. 1/แบบ ปอ. 2 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม (หรือ คณะ/สาํนัก/สถาบัน/) 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคมุเพือ ให้

เกิดทศันคตทีิดีในการควบคมุ โดยให้ความสําคญักบั

ความซือสตัย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการ

ดําเนินงาน มีการบริหารจดัการทีสอดคล้องกบัหลกั

ธรรมาภิบาล มีการกําหนดแนวทางทีชดัเจนตอ่การ

ปฏิบตัทีิถกูต้องและทีไมถ่กูต้อง รวมทงัปฏิบตัตินเป็น

แบบอยา่ง บคุลากรเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที 

รวมทงัมีความรู้ความสามารถและทกัษะในงานทีได้รับ

มอบหมาย 

      

     สภาพแวดล้อมการควบคมุของมหาวทิยาลยั/

คณะ/สํานกั/สถาบนัในภาพรวม เหมาะสมและ 

มีสว่นทําให้การควบคมุภายในมีประสทิธิผล 
 

2. การประเมินความเสียง 
    มีการกําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายใน 

การดําเนินงาน/กิจกรรมตา่งๆอยา่งชดัเจนสอดคล้อง 

และเชือมโยงกนัในการทีจะทํางานให้สําเร็จ มีการระบุ

ความเสยีงทีอาจมีผลกระทบตอ่การบรรลตุาม

วตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสียง

และการจดัการความเสียงทีเหมาะสม 

 
    มีการประเมินความเสียงโดยนํากระบวนการ 

บริหารความเสียงทีใช้กนัอยา่งแพร่หลายมาใช้ และมี

การจดัการกบัความเสยีงตา่งๆทีผา่นขนัตอนการ

ประเมินความเสียงอยา่งเป็นระบบ รวมทงัได้มีการ

กําหนดแนวทางป้องกนัความเสียงทีอาจเกิดขนึจาก

ปัจจยัเสียง 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบตังิานทีทําให้มนัใจได้วา่ เมือ

นําไปปฏิบตัแิล้วจะเกิดผลสาํเร็จตามทีได้กําหนดไว้ 

กิจกรรมควบคมุจะชีให้ผู้ปฏิบตังิาน 

เห็นถึงความเสียงทีอาจเกิดขนึ ทําให้เกิดความ 

ระมดัระวงัและสามารถปฏิบตังิานให้สําเร็จตาม 

วตัถปุระสงค์ 

 
    มีกิจกรรมควบคมุทีมีความเหมาะสม เพียงพอ

และสอดคล้องกบักระบวนการบริหารความเสียง   

โดยให้เป็นสว่นหนงึของการดําเนินงานตามปกต ิและ

ได้มีการกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตั ิ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสือสาร 
    มีระบบข้อมลูสารสนเทศทีเชือมโยงกบัการ 

ปฏิบตังิาน เหมาะสมตอ่ความต้องการของผู้ใช้ 

และมีการสือสารไปยงับคุลากรทกุระดบัในรูปแบบ 

ทีช่วยให้ผู้ใช้ข้อมลูสามารถนําไปใช้ปฏิบตังิานตาม

หน้าทีได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลและ

บรรลวุตัถปุระสงค์ของการดาํเนินงาน 
 

 
    ข้อมลูสารสนเทศและการสือสารมีความเหมาะสม

มีระบบสารสนเทศทีสามารถใช้ได้ครอบคลมุทงั

มหาวิทยาลยั/หนว่ยงาน มีช่องทางการสือสารที

ชดัเจนสะดวกตอ่การใช้งานและทนัตอ่เวลาโดยผา่น

ระบบเครือขา่ย รวมทงัได้จดัสือประชาสมัพนัธ์ใน

รูปแบบตา่งๆเผยแพร่ให้แก่ทงัภายในและภายนอก 

5. การตดิตามประเมินผล 
    มีการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

และประเมินคณุภาพการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือง 

โดยกําหนดวิธีตดิตามการดาํเนินงานตามระบบการ

ควบคมุภายในอยา่งตอ่เนืองและให้เป็นสว่นหนงึของ

การดําเนินงานตามปกต ิ หากพบข้อบกพร่องได้มีการ

ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทนัที 

 
    ระบบการตดิตามประเมนิผลมีความเหมาะสม

และดําเนินการอยา่งตอ่เนือง มีการประเมนิตนเอง

และการประเมินจากหนว่ยงานภายนอก มีการจดัทํา

รายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอ

ผู้บริหารระดบัสงูเพือทบทวนผลการดําเนินงานและมี

การปรับปรุงแก้ไข 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม มีองค์ประกอบการควบคมุภายในครบทงั 5  องค์ประกอบ มี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล และเพียงพอทีจะทําให้การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ 

อยา่งไรก็ตาม  มีกิจกรรมบางกิจกรรมทีต้องปรับปรุงกระบวนการควบคมุ เพือให้การดําเนินงานมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิงขนึ จงึได้กําหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในทีเหมาะสมไว้แล้ว 
 

 
 

ลายมือชือ............................................. 

                                                                                                          (ชือหวัหน้าหน่วยงาน) 

ตาํแหน่ง ............................................ 

วันท ี........../....................../.......... 
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2.2   แบบ ปย.2 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน และแบบปอ.2  

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

              เป็นการรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในทีมีอยูแ่ละการปรับปรุงการควบคมุ  

ภายในสามารถนํารายละเอียดจากแบบ PSRU-ERM 6 การประเมนิมาตรการควบคมุและแบบ PSRU- ERM 

7 แผนบริหารความเสยีง โดยให้พจิารณาผลทีได้จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน  5  ด้าน 

ประกอบกนัด้วย 
แบบ ปย. 2/ปอ.2 

 
ชือหน่วยงาน....................................................................................................... 

รายงานการประเมนิผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สาํหรับปีสนิสุดวันท ี30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 

กระบวนการ 
ดาํเนินงาน/โครงการ/

กจิกรรม/
วัตถุประสงค์  

(1) 

การควบคุม 
ทมีีอยู่ 

 
 

(2) 

การ 
ประเมนิผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสียง 
ทยีงัมีอยู่ 

 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 

(6) 

หมาย 
เหตุ 

 
 

(7) 

ภาระงาน/กิจกรรม....... 

ขนัตอน....................... 

วตัถปุระสงค์............... 

(สามารถใช้ข้อมลู 

จากแบบฟอร์ม  

PSRU-ERM 6  

ช่องท ี1) 
 

1…………… 

2…………… 

(สามารถใช้ข้อมลู 

  จากแบบฟอร์ม  

  PSRU-ERM 6 

  ช่องท ี4 โดย 

  ให้พิจารณา 

  ในชอ่งมีการ

ดําเนินการอยู ่(√) 

(สามารถใช้

ข้อมลูจาก 

แบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 

6 ช่องท ี5 ซงึ

ได้แสดงผล 

ประเมินไว้) 

 1. ความเสียง........ 

  ปัจจยัเสียง....... 

 2. ความเสียง...... 

   ปัจจยัเสยีง...... 

(สามารถใช้

ข้อมลูจาก

แบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 7 

ช่องท ี3 และ 4) 

1.1………… 

1.2………… 

2.1………… 

2.2………… 

(สามารถใช้

ข้อมลูจาก 

แบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 

7 ช่องท ี5) 

(สามารถใช้

ข้อมลู จาก

แบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 7 

 ช่องท ี6) 

(สามารถใช้ 

ข้อมลูจาก

แบบฟอร์ม

PSRU-ERM 

7 ช่องท ี7) 

 

 

 

 

 

      

ชือผู้รายงาน.................................................................... 

                                                                                                                                                 (ชือหวัหน้าหน่วยงาน) 

ตําแหน่ง.......................................................................... 

วนัที.............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 

 
     2.3  แบบ ปอ.1  หนงัสอืรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
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รายงานความเหน็เกียวกับการควบคุมภายในของหวัหน้าหน่วยงาน(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 
แบบท ี1  กรณีไม่พบจุดอ่อนทมีีนัยสาํคัญ 

 

เรียน คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

 

การประเมินการควบคมุภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สําหรับงวดตงัแต่

วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที 31 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ดําเนินการตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึงกําหนดอยู่ในเอกสาร  

คาํแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วย     

การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  ระบบการควบคมุภายในของ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดให้มีขึนตามทีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

กําหนด    มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพือสร้างความมันใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่า  การดําเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการ

ควบคมุภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซงึรวมถึงการดแูล

รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัวไหล การสินเปลือง  หรือการทุจริต   

ด้านความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน   และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบงัคบั  มตคิณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซงึรวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมนัใจอย่างสมเหตสุมผลรวมถึงความมนัใจจะได้รับผล     อย่าง

คุ้มค่าตามต้นทนุทีใช้   โดยระบบการควบคมุภายในดงักล่าวได้ประมาณการและใช้ดลุยพินิจในการประเมิน

ประโยชน์ทีจะได้รับจากการมีระบบการควบคมุภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ   ทงันี ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน

ประโยชน์ทีจะได้รับซงึรวมถึงการลดความเสียงทีทําให้หน่วยงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนด     นอกจากนี

อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย   และความผิดปกตทีิไมอ่าจสืบทราบได้    เนืองจากมีข้อจํากดัทีแฝงอยู่

ในการควบคุมภายในซึงรวมถึงโอกาสของการหลีกเลียงหรือละเลยการ     ควบคมุ    รวมทงัข้อจํากัดด้าน

ทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกียวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทังประสิทธิผลของการควบคมุอาจ

เปลียนแปลงไปตามเวลาเนืองจากสถานการณ์  และสภาพแวดล้อม  เปลียนแปลงไป 
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จากผลการประเมินดังกล่าวเชือว่าการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  สําหรับงวดตงัแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที 31 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคุมภายในทีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด   มีความเพียงพอและบรรล ุ         

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามทีกลา่วในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากดัตามวรรคสอง     

ทงันีได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบ   ภายใน   

แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคมุ

ภายในของงวดก่อน   รวมทงัสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  มาพร้อมนี

แล้ว 

 

 

    ลายมือชือ...................................................… 

                   (นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

         อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม 

          ท.ี......... เดอืน....…...............  พ.ศ. .....……   

    
 
     2.4  แบบ ปอ. 3 แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

           เป็นข้อมลูการรายงานการปรับปรุงการควบคมุภายใน          ซงึเปรียบได้กบัแผนบริหารความ

เสียงนนัเอง สามารถนํารายละเอียดจากแบบ PSRU–ERM 7 แบบแผนบริหารความเสียง    โดยให้พิจารณา

ผลทีได้จากการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 5 ด้าน ประกอบกนัด้วย 
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แบบ ปอ. 3 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท ี30 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2552 

กระบวนการ
ปฏบิัตงิาน/กจิกรรม/
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

ความเสียง 
ทยีงัมีอยู่ 

 
 

(2) 

งวด/เวลา 
ทพีบจุดอ่อน 

 
 

(3) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(4) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหต ุ
 
 
 

(6) 

(สามารถใช้ข้อมลู 

จากแบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 7 

ช่องท ี1และ 2 ) 

(สามารถใช้ข้อมลู 

จากแบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 7  

ช่องท ี3 และ 4) 

(ระบงุวดเวลา

หรือวนัทีพบ 

จดุอ่อน) 

(สามารถใช้ข้อมลู

จากแบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 7  

ช่องท ี5 ) 

(สามารถใช้ข้อมลู

จากแบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 7  

ช่องท ี6 ) 

(สามารถใช้ข้อมลู 

จากแบบฟอร์ม 

PSRU-ERM 7 

ช่องท ี7 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ลายมือชือ......................................................................... 

                                                                                               (ชือหวัหน้าหน่วยงาน) 

ตําแหน่ง.......................................................................... 

                                                                                         วนัที.............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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2.5 แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบ     

ภายใน 
 

แบบ ปส. 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

 
เรียน  (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 
          ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของ……… (ชือหน่วยรับตรวจ)…...…… สําหรับปีสินสดุ 

วนัที….. เดือน……………… พ.ศ…………… การสอบทานได้ปฏิบตัิอยา่งสมเหตสุมผลและระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 

ผลการสอบทานพบวา่การประเมินผลการควบคมุภายในเป็นไปตามวิธีการทีกําหนด ระบบการควบคมุภายในมีความ 

เพียงพอและสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

 
         กรณีทีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ทีมี
นัยสาํคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตทีมีนัยสาํคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี 
            ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของ ………….(ชือหน่วยรับตรวจ)……. สําหรับปีสนิสดุ 

วนัที……. เดือน ………………พ.ศ………… การสอบทานได้ปฏิบตัิอยา่งสมเหตสุมผล และระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 

ผลการสอบทานพบวา่การประเมินผลการควบคมุภายในเป็นไปตามวิธีการทีกําหนด ระบบการควบคมุภายในมีความ 

เพียงพอและสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน อยา่งไรก็ตามมีข้อสงัเกตทีมีนยัสําคญัดงันี 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ลายมือชือ......................................................................... 

                                                                                              (ชือหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) 

ตําแหน่ง.......................................................................... 

วนัที.............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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3.  สรุปแบบฟอร์มทใีช้ในการจัดทาํรายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6   
      การจดัทํารายงานให้จดัทําตามแบบฟอร์มทีได้ปรับปรุงแล้วนีเพือใช้ในการจดัทํารายงาน 

การควบคมุภายในฯ ดงันี 

      3.1   ระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนั 

            - แบบ ปย.1  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

            - แบบ ปย.2  รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

            - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 5 ด้าน 

  (1) แบบประเมินองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

  (2) แบบประเมินองค์ประกอบด้านการประเมินความเสยีง 

  (3) แบบประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคมุ 

  (4) แบบประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสือสาร 

  (5) แบบประเมินองค์ประกอบด้านการตดิตามประเมินผล 

      3.2   ระดบัมหาวทิยาลยั 

           - แบบ ปอ.1  หนงัสอืรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

           - แบบ ปอ.2  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

           - แบบ ปอ.3  รายงานแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน  

           - แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุของผู้ตรวจสอบภายใน 

         - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 5 ด้าน 

 (1)  แบบประเมินองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

  (2) แบบประเมินองค์ประกอบด้านการประเมินความเสยีง 

  (3) แบบประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคมุ 

  (4) แบบประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสือสาร 

  (5) แบบประเมินองค์ประกอบด้านการตดิตามประเมินผล 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มทใีช้ในการจัดทาํรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 

 

1. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.1 
    

 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดบัส่วนงานย่อย (ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

แบบท ี1  กรณีไม่พบจุดอ่อนทมีีนัยสาํคัญ 

 

เรียน (หวัหนา้ส่วนราชการ  /  หวัหนา้หน่วยงาน  /  ผูบ้ริหารสูงสดุของหน่วยงาน) 
 

การประเมินการควบคมุภายในของ  (ชือส่วนงานย่อยและชือหน่วยรับตรวจ)  สําหรับงวด

ตงัแต่วันที ...... เดือน...................  พ.ศ. .......  ถึงวันที ...... เดือน...........….. พ.ศ. ....... ได้ดําเนินการ

ตามแนวทางการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ซงึกําหนด   

อยู่ในเอกสารคาํแนะนํา :  การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ      

แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6   ระบบการควบคมุภายใน

ของ (ชือส่วนงานย่อย) ได้จัดให้มีขึนตามทีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย             

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงค์เพือสร้างความมันใจอย่าง          

สมเหตสุมผลว่าการดําเนินงานของ  (ชือส่วนงานย่อย)  จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้าน           

ประสทิธิผล  และประสทิธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร    ซงึรวมถึงการดแูลรักษา    ทรัพย์สิน 

การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัวไหล การสนิเปลือง หรือการทจุริต     ด้านความเชือถือ

ได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั  มติ

คณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซงึรวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมนัใจอย่างสมเหตสุมผลรวมถึงความมนัใจจะได้รับผล      อย่าง

คุ้มค่าตามต้นทุนทีใช้ โดยระบบการควบคมุภายในดงักล่าวได้ประมาณการและใช้ดลุยพินิจในการประเมิน

ประโยชน์ทีจะได้รับจากการมีระบบการควบคมุภายในกบัค่าใช้จ่ายของระบบฯ   ทงันี  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน

ประโยชน์ทีจะได้รับซึงรวมถึงการลดความเสียงทีทําให้หน่วยงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนด   นอกจากนี

อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติทีไม่อาจสืบทราบได้        เนืองจากมีข้อจํากดัทีแฝง

อยู่ในการควบคมุภายในซงึรวมถึงโอกาสของการหลีกเลียงหรือละเลยการ      ควบคมุ    รวมทงัข้อจํากดัด้าน
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ทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกียวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทังประสิทธิผลของการควบคมุอาจ

เปลียนแปลงไปตามเวลาเนืองจากสถานการณ์  และสภาพแวดล้อม  เปลียนแปลงไป   

จากผลการประเมินดงักล่าวเชือว่าการควบคมุภายในของ (ชือส่วนงานย่อย)   สําหรับงวด

ตงัแต่วันที ..... เดือน....................พ.ศ. ....... ถึงวันที ..... เดือน....................  พ.ศ. .......   เป็นไปตาม    

มาตรฐานการควบคุมภายในทีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด   มีความเพียงพอและบรรล ุ        

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามทีกลา่วในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากดัตามวรรคสอง     

ทงันีได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผน

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน  การ

ควบคมุภายใน  มาพร้อมนีแล้ว 

 

 

             ลายมือชือ................................................... 

          (ชือ หวัหน้าส่วนงานย่อย) 

                 ตาํแหน่ง…........................................ 

            วันท.ี...... เดอืน....…...............  พ.ศ. ....…… 
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แบบ ปย. 1/ปอ. 2 
ชือหน่วยงาน (มหาวทิยาลัย/คณะ/ สาํนัก/ สถาบัน) 

รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท.ี..........เดือน..............................พ.ศ. .................. 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

1.1 .............................................................................. 

1.2 .............................................................................. 

ฯลฯ 

2. การประเมินความเสียง 

2.1 .............................................................................. 

2.2 .............................................................................. 

ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคมุ 

3.1 .............................................................................. 

3.2 ............................................................................. 

ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสือสาร 

4.1 .............................................................................. 

4.2 .............................................................................. 

ฯลฯ 

5. การติดตามประเมินผล 

5.1 .............................................................................. 

5.2 .............................................................................. 

ฯลฯ 

 

ผลการประเมนิโดยรวม 
............................................................................................................................................................................ 

ชือผู้รายงาน.................................................................... 

                                                                                                (ชือหวัหน้าหน่วยงาน) 

ตําแหน่ง.......................................................................... 

วนัที.............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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2. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.2 
 

ชือหน่วยงาน (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(1) (2) 

 1  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   

 2  การประเมินความเสียง 
    

 

 

3  กิจกรรมการควบคุม 
   กิจกรรมการควบคุมทวัไปในองค์กร 
   กิจกรรมการควบคุมสาํหรับระบบสารสนเทศ 
 

 

  การควบคุมระบบงาน   

      

4. สารสนเทศและการสือสาร   

      

5. การตดิตามประเมินผล 
  

  

  

สรุปผลการประเมิน :- 

  
ชือผู้รายงาน 

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

 ตาํแหน่ง ................................................................. 

 วันท ี  ........./.............................../............ 
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3. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.2-1 
 

ชือหน่วยงาน (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 
 

จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพมิเตมิ 

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม    
1.1  การมอบหมายอาํนาจหน้าทแีละ 
      ความรับผิดชอบ 

   

1.2  ความรู้ ทกัษะ และความสามารถใน 
      การปฏบัิตงิานทไีด้รับมอบหมาย 

   

1.3 นโยบายและวธีิการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล    
1.4 ความซือสัตย์และจริยธรรม    
1.5 ปรัชญา และรูปแบบการทาํงานของผู้บริหาร    
1.6  โครงสร้างองค์กร    
สรุปผลการประเมิน :- 
 

 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

2.    การประเมินความเสียง 
2.1  วัตถุประสงค์ขององค์กร  

   

2.2   วัตถุประสงค์ระดบักจิกรรม    
2.3   การระบุปัจจัยเสียง    
2.4   การวิเคราะห์ความเสียง    
2.5   การบริหารความเสียงในช่วงของ 
       การเปลียนแปลง 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
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จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพมิเตมิ 

3.    การประเมินความเสียง 
-     กจิกรรมการควบคุมทวัไปในองค์กร 
3.1  หลักการทวัไป 

   

3.2   การควบคุมทวัไป    
3.3   กิจกรรมการควบคุม    
3.4 ให้หน่วยงานบันทกึการควบคุมภายในเป็น 
       ลายลักษณ์อักษร   

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

-     กจิกรรมการควบคุมสาํหรับระบบสารสนเทศ 
3.1  การบริหารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
        ทวัทงัองค์กร 

   

3.2   การควบคุมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์    
3.3   การควบคุมการเข้าถงึ    
3.4   การพฒันาและปรับเปลียนโปรแกรมระบบงาน    
3.5   การควบคุมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร    
3.6   การแบ่งแยกหน้าท ี    
3.7   ความต่อเนืองของการบริการ    
สรุปผลการประเมิน :- 
 

 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

-    การควบคุมระบบงาน 
3.1  การควบคุมการอนุมัต ิ

   

3.2   การควบคุมความครบถ้วน    
3.3   การควบคุมความถกูต้อง    
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3.4   การควบคุมการแก้ไขเปลียนแปลงโปรแกรม 
        ประมวลผล และแฟ้มข้อมูล 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

4. สารสนเทศและการสือสาร 
4.1  สารสนเทศ 

   

4.2   การสือสาร    
สรุปผลการประเมิน :- 
 

 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

5. การตดิตามประเมินผล 
5.1  การตดิตามผลในระหว่างการปฏบัิตงิาน 

   

5.2   การประเมินรายครัง    
5.3 การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและ  
       ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

 

   

หมายเหตุ  สญัลกัษณ์ 

          กรอกในคอลมัน์ มี/ใช่ กรณีมีการปฏิบตัิ                                         ชือผู้รายงาน …………………………………             

          กรอกในคอลมัน์ มี/ใช่ กรณีมีการปฏิบตัิแตค่วรมีการปรับปรุง            ตาํแหน่ง ………………………….. 

        X กรอกในคอลมัน์ ไมมี่/ไมใ่ช่ กรณีไมมี่การปฏิบตัิ                                  วันท ี……/……………………/……… 

         N/A กรอกในคอลมัน์ ไมมี่/ไมใ่ช่ กรณีไมมี่เรืองเกียวข้อง 
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4. รูปแบบรายงาน: แบบ ตดิตาม ปย.3 
 

ชือหน่วยงาน (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 
รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัส่วนงานย่อย 

สาํหรับงวดตงัแต่วันท ี................................................ ถงึ วันท ี…………………………………… 
 

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสียงที
ยังมีอยู่ 

งวด/เวลาที
พบจุดอ่อน 

การปรับปรุง กาํหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ดาํเนินการ* 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/
ข้อคดิเหน็ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

       

 
* 

 
สถานะการดาํเนินการ: 

    
ชือผู้รายงาน 

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

  = ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด    ตาํแหน่ง ......................................................... 

*  = ดําเนินการแล้ว เสร็จลา่ช้ากวา่กําหนด    วันท ี  ........./.............................../............ 

  х     = ยงัไมด่ําเนินการ       

  θ     = อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ       
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5. รูปแบบรายงาน: แบบ ปสย.1 
ชือหน่วยงาน  (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 

แบบประเมินความเสียงระดบัส่วนงานย่อย 
ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการ

ควบคุมหรือความ
เสียงทียังมีอยู่ 

โอกาส
ทีจะ
เกดิ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสียง 

สาเหตุ การจัดการความเสียง
(มาตรการ/กจิกรรม) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. พนัธกิจ.......... 1.1 เพือ.... 1.1.1 ความเสียงดา้น..... 1.1.1.1 ความเสียงย่อย      

         

         

         

หมายเหต ุ 
แนวทางการจัดการความเสียง 
ระดบัความเสียง               ทางเลือกในการบริหารความเสียง         
ระดบัสงู                                           1. ป้องกนั/หลกีเลียงความเสียง 

โอกาสเกิดสงูแตผ่ลเสียหายตํา          2. ลด/ควบคมุความเสียง 

โอกาสเกิดตําแตผ่ลเสียหายสงู          3. โอนความเสียง 

ชือผู้รายงาน...................................................                
ตาํแหน่ง...................................................  
     วันท.ี......./.............................../......... 
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6. รูปแบบรายงาน: แบบ ปม. 
ชือหน่วยงาน (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 

 
กระบวนการดาํเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีประเมนิและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสียงทีมีอยู่และ
สาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน... 
(3) 

ระดับความเสียง
(พจิารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุม 
ทีมีอยู่ 

(5) 

การประเมนิผล
การควบคุม 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(8) 

1. พนัธกิจ..........    1.1 เพือ    1.1.1 ความเสียงดา้น..... 1.1.1.1 ความเสียงย่อย       
 1.1.1.2 ความเสียงย่อย       
        
        
        
        
        

          
ชือผู้รายงาน.............................................. 

                               ตาํแหน่ง................................................... 
                               วันท.ี......../...................../.................. 
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7. รูปแบบรายงาน: แบบ ปย.3 
ชือหน่วยงาน  (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 
ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสียงทียังมีอยู่ 
งวด/เวลา
ทีพบ

จุดอ่อน 

การ
ปรับปรุง 

กาํหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. พนัธกิจ.......... 1.1 เพือ 1.1.1 ความเสียงดา้น.... 1.1.1.1 ความเสียงย่อย           

      1.1.1.2 ความเสียงย่อย           

                 

                  

                  

         

    ชือผู้รายงาน ......................................................... 

     ตาํแหน่ง ......................................................... 

      วันท ี  ........./.............................../............ 
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8. รูปแบบรายงาน: แบบ ปอ.1 

 
แบบ ปอ. 1 

 
หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ / ผู้กาํกับดูแล/ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ 
         ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 
          …………….(ชือหน่วยรับตรวจ)…………… ได้ประเมินผลการควบคมุภายในสําหรับปีสินสดุวนัที............เดือน 

................................พ.ศ. ............ ด้วยวิธีการที……….(ชือหน่วยรับตรวจ)……. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพือสร้าง 

ความมนัใจอยา่งสมเหตสุมผล        วา่การดําเนินงานจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสทิธิผลและ 

ประสทิธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร          ซงึรวมถงึการดแูลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกนัหรือลดความ 

ผิดพลาด ความเสียหาย  การรัวไหล   การสนิเปลือง หรือการทจุริตด้านความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินและการ 

ดําเนินงานและด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซงึรวมถงึระเบียบปฏิบตัิ 

ของฝ่ายบริหาร 

         จากผลการประเมินดงักลา่วเหน็วา่การควบคมุภายในของ....... (ชือหน่วยรับตรวจ)……... สําหรับปีสนิสดุวนัที 

..........เดือน........................ พ.ศ. ............ เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีกําหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรล ุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามทีกลา่วในวรรคแรก 

          กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพมิเตมิในวรรคสาม ดงันี 

          จากผลการประเมินดงักลา่วเหน็วา่การควบคมุภายในของ……… (ชือหน่วยรับตรวจ)……. สําหรับปีสนิสดุวนัที 

..........เดือน........................ พ.ศ. ............ เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีกําหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรล ุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามทีกลา่วในวรรคแรก 

           อนงึ การควบคมุภายในยงัคงมีจดุออ่นทีมีนยัสําคญัดงันี 

            1………………………………………………………………………………………………………………… 

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

           2……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

ลายมือชือ......................................................................... 

                                                                                               (ชือหวัหน้าหน่วยงาน) 

ตําแหน่ง.......................................................................... 

วนัที.............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
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9. รูปแบบรายงาน: แบบ ปอ.2 
 

ชือหน่วยงาน (ระดบัหน่วยรับตรวจ) 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 

ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1    สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

 

2    สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

 

3    สภาพแวดล้อมการควบคุม 
-     กิจกรรมการควบคุมทวัไปในองค์กร 
 
-     กิจกรรมการควบคุมสาํหรับระบบสารสนเทศ 
 
-     การควบคุมระบบงาน 
 

 

4    สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

 

5    สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

 

สรุปผลการประเมิน :- 
 
 
 
 
 

 

 
                                                      ชือผู้รายงาน............................................................... 

              ตาํแหน่ง............................................................... 

          วันท.ี........../............................/....................... 
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10. รูปแบบรายงาน: แบบ ปอ.2-1 

ชือหน่วยงาน (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

1   สภาพแวดล้อมการควบคุม    
1.1  การมอบหมายอาํนาจหน้าทแีละความ  
      รับผิดชอบ 

   

1.2  ความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการ 
      ปฏิบัตงิานทไีด้รับมอบหมาย 

   

1.3 นโยบายและวธีิการบริหารด้านทรัพยากร 
     บุคคล 

   

1.4 ความซือสัตย์และจริยธรรม    
1.5 ปรัชญา และรูปแบบการทาํงานของผู้บริหาร    
1.6  โครงสร้างองค์กร    
สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

2.    การประเมินความเสียง 
2.1  วัตถุประสงค์ขององค์กร  

   

2.2  วัตถุประสงค์ระดบักจิกรรม    
2.3  การระบุปัจจัยเสียง    
2.4  การวิเคราะห์ความเสียง    
2.5  การบริหารความเสียงในช่วงของ 
      การเปลียนแปลง 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
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จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพมิเตมิ 

3.    การประเมินความเสียง 
-     กจิกรรมการควบคุมทวัไปในองค์กร 
3.1  หลักการทวัไป 

   

3.2   การควบคุมทวัไป    
3.3   กิจกรรมการควบคุม    
3.4   ให้หน่วยงานบนัทกึการควบคุมภายในเป็น 
       ลายลักษณ์อักษร   

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

-     กจิกรรมการควบคุมสาํหรับระบบสารสนเทศ 
3.1  การบริหารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
        ทวัทงัองค์กร 

   

3.2   การควบคุมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์    
3.3   การควบคุมการเข้าถงึ    
3.4   การพฒันาและปรับเปลียนโปรแกรมระบบงาน    
3.5   การควบคุมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร    
3.6   การแบ่งแยกหน้าท ี    
3.7   ความต่อเนืองของการบริการ    
สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

-    การควบคุมระบบงาน 
3.1  การควบคุมการอนุมัต ิ

   

3.2   การควบคุมความครบถ้วน    
3.3   การควบคุมความถกูต้อง    
3.4   การควบคุมการแก้ไขเปลียนแปลงโปรแกรม    
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จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพมิเตมิ 

        ประมวลผล และแฟ้มข้อมูล 

    

สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

4. สารสนเทศและการสือสาร 
4.1  สารสนเทศ 

   

4.2   การสือสาร    
สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

 
จุดทปีระเมิน มี/ใช่ ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพมิเตมิ 

5. การตดิตามประเมินผล 
5.1  การตดิตามผลในระหว่างการปฏบัิตงิาน 

   

5.2   การประเมินรายครัง    
5.3 การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและ 
       ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

   

สรุปผลการประเมิน :- 
 

   

หมายเหตุ  สญัลกัษณ์ 

     กรอกในคอลมัน์ มี/ใช่ กรณีมีการปฏิบตัิ                                     ชือผู้รายงาน …………………………………                

    กรอกในคอลมัน์ มี/ใช่ กรณีมีการปฏิบตัิแตค่วรมีการปรับปรุง            ตาํแหน่ง ………………………….. 

 X กรอกในคอลมัน์ ไมมี่/ไมใ่ช่ กรณีไมมี่การปฏิบตัิ                                  วันท ี……/………………/…………… 

 N/A กรอกในคอลมัน์ ไมมี่/ไมใ่ช่ กรณีไมมี่เรืองเกียวข้อง 
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11. รูปแบบรายงาน: แบบ ตดิตาม ปอ.3 
 

ชือหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) 
รายงานผลการตดิตามการปฏบิัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย 

สาํหรับงวดตังแต่วันที ................................................ ถงึ วันที …………………………………… 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสียงทียังมีอยู่ 

งวด/เวลาที

พบจุดอ่อน 

การ

ปรับปรุง 

กาํหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ

ดาํเนินการ* 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

                

                

                

* สถานะการดาํเนินการ: 
= ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด 

    
ชือผู้รายงาน 

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

 = ดําเนินการแล้ว เสร็จลา่ช้ากวา่กําหนด    ตาํแหน่ง ......................................................... 

   х = ยงัไมด่ําเนินการ    วันท ี  ........./.............................../............ 

 θ = อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ       
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12. รูปแบบรายงาน: แบบ ปสอ.1 

ชือหน่วยงาน  (ระดบัหน่วยรับตรวจ) 
แผนการประเมินความเสียงระดบัองค์กร 

ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการ
ควบคุมหรือความ
เสียงทียังมีอยู่ 

โอกาส
ทีจะ
เกดิ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสียง 

สาเหตุ การจัดการความเสียง(มาตรการ/
กจิกรรม) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. พนัธกิจ

.......... 

1.1 เพือ 1.1.1 ความเสียงดา้น..... 1.1.1.1 ความเสียง

ย่อย 

     

         

         

หมายเหต ุ  ชือผู้รายงาน.................................................. 

แนวทางการจัดการความเสียง                              ตาํแหน่ง................................................. 

ระดบัความเสียง                       ทางเลือกในการบริหารความเสียง                                   วันท.ี......./.............................../......... 

ระดบัสงู                                            1. ป้องกนั/หลีกเลียงความเสียง  

                      โอกาสเกิดสงูแตผ่ลเสียหายตํา           2. ลด/ควบคมุความเสียง  

                     โอกาสเกิดตําแตผ่ลเสียหายสงู   3. โอนความเสียง  

                     ระดบัตํา                                          4.  ยอมรับความเสยีง  
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13. รูปแบบรายงาน: แบบ ปอ.3 

 
ชือหน่วยงาน  (ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 
ณ วันท ี….....เดอืน…………………..พ.ศ.................. 

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสียงทียังมีอยู่ 
งวด/เวลาที
พบจุดอ่อน 

การ
ปรับปรุง 

กาํหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. พนัธกิจ.......... 1.1 เพือ 1.1.1 ความเสียงดา้น.... 1.1.1.1 ความเสียงย่อย           

      1.1.1.2 ความเสียงย่อย           

                 

                  

         

    ชือผู้รายงาน ......................................................... 

     ตาํแหน่ง ......................................................... 

      วันท ี  ........./.............................../............ 
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ภาคผนวกท ี2 
 

ปฏิทนิกิจกรรมการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ทบทวน/แตง่ตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคมุภายใน

ระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัคณะ/หน่วยงาน 

อธิการบดี ต.ค. 53 

2. ประกาศนโยบายและกระบวนการบริหารความเสียงและควบคมุภายใน

มหาวิทยาลยั 

อธิการบดี พ.ย. 53 

3. จดัทําและประกาศใช้คูมื่อการบริหารความเสียงและควบคมุภายใน

มหาวิทยาลยั 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ  พ.ย. 53 

5. จดัอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสียงและแนวทาง

ปฏิบตัิแก่คณะกรรมการบริหารความเสียงประจํามหาวิทยาลยั/คณะ/ 

หน่วยงาน 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ/

สํานกังานมาตรฐานฯ 

พ.ย. 53 

6. คณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัคณะ/หน่วยงานสรุปผลการบริหาร

ความเสียงของ หน่วยงานประจําปีงบประมาณ 2553 และวิเคราะห์จดุออ่น

จากผลการประเมิน / KPI ทีไมบ่รรลเุป้าหมายเพือวิเคราะห์จดุออ่นทียงัมีอยู ่

คณะกรรมการบริหารความ

เสียงระดบัคณะ/สํานกั/

สถาบนั 

ธ.ค. 53 

7. คณะ /หน่วยงานวิเคราะห์ความเสียงทีเกิดจากจดุออ่นทียงัมีอยู ่และ

จดัทําแผนบริหารความเสียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการบริหารความ

เสียงระดบัคณะ/สํานกั/

สถาบนั 

ธ.ค. 53 

8. รวบรวม ยกร่างแผนปรับปรุงการควบคมุภายในและแผนบริหารความ

เสียงของมหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เลขานกุารคณะกรรมการฯ/

สํานกังานมาตรฐานฯ 

ม.ค. 53 

9. นําเสนอแผนฯ ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสียงประจํามหาวิทยาลยั / 

สภามหาวิทยาลยั 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ/

อธิการบดี 

ม.ค. 53 

10. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคมุ

ภายในและแผนบริหารความเสียงของทกุคณะ/หน่วยงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554  รอบ 6 เดือน 

หน่วยตรวจสอบภายใน เม.ย.54 

11. คณะ/หน่วยงานปรับปรุงแผนบริหารความเสียงและเสนอต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารความ

เสียงระดบัคณะ/สํานกั/

สถาบนั 

พ.ค. 54 

12. รวบรวม/เสนอแผนปรับปรุงฯ ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสียง

ประจํามหาวิทยาลยั  

อธิการบดี/เลขานกุาร        

คณะกรรมการฯ 

พ.ค. 54 

13. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคมุ

ภายในและแผนบริหารความเสียงของคณะ/หน่วยงาน                            

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ12 เดือน 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส.ค. 54 
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กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

14. คณะ/หน่วยงานจดัทําแผนปรับปรุงแผนบริหารความเสียงประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 และแผนบริหารความเสียงประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 เสนอตอ่อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความ

เสียงระดบัคณะ/สํานกั/

สถาบนั 

ก.ย. 54 

15. จดัทําแผนบริหารความเสียงของมหาวิทยาลยัประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ/ 

สํานกังานมาตรฐานฯ 

ก.ย. 54 

16. นําเสนอคณะกรรมการฯ เพือพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนบริหาร

ความเสียงของมหาวิทยาลยัประจําปีงบประมาณ 2555 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ/  

คณะกรรมการฯ 

ก.ย. 54 

17. จดัทํารายงานการควบคมุภายใน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 เลขานกุารคณะกรรมการฯ/ 

สํานกังานมาตรฐานฯ 

ก.ย. 54 

18. นําเสนอรายงานการควบคมุภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนบริหารความเสียงของมหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตอ่สภามหาวิทยาลยั 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ/ 

อธิการบดี 

ก.ย.-ต.ค.54 

19. สง่รายงานการควบคมุภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอ่

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ/

อธิการบดี 

ก.ย.-ต.ค.54 

 
 
 
 


