


ค ำน ำ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งได้
ด าเนินการแล้ว โดยจัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหาร 
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง                    
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรอบปี พ.ศ. 2555 
3. แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริหารงานวิจัย 
4. แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคม 
5. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมายใน (แบบ ปย.1) 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 
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คําสั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ท่ี ๑๙/๒๕๕๕

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
..............................................

เพ่ือใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุตามเปาหมาย
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการฝายบริหาร กรรมการ
๑.๓ รองผูอํานวยการฝายวิจัย กรรมการ
๑.๔ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ :
๑. กําหนดกรอบนโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

สถาบัน
๒. พิจารณาผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
๓. ใหการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการดําเนินงาน
๔. เสนอรายงานการควบคุมภายในตอมหาวิทยาลัย

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ รองผูอํานวยการฝายบริหาร ประธานกรรมการ
๒.๒ รองผูอํานวยการฝายวิจัย กรรมการ
๒.๓ หัวหนากลุมวิจัย กรรมการ
๒.๔ หัวหนากลุมบริการวิชาการ กรรมการ
๒.๕ นางกัญญาณัฐ  พวงแสง กรรมการ
๒.๖ นางสาววชัราภรณ  ชัยวรรณ กรรมการ
๒.๗ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ นางสาวรุจิรา  จันทรสวุรรณ กรรมการและผูชวยเลขาฯ

หนาท่ีความรับผิดชอบ :
๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม

ภายในของสถาบัน

๒. กําหนดแนวทาง/...

ฉบับใหม่
และปรับ เป้าประสงค ์กลยทุธ์

และกลวธีิ/มาตรการ



๒. กําหนดแนวทางการประเมินผลในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของสถาบัน

๓. ผลักดันใหงานและกลุมงานของสถาบันดําเนินการระบุความเสี่ยง และดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงใหลดลง จนอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือหมดไป

๔. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในรวมท้ังกําหนดแนวทาง และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



 

แบบ RMUTP-ERM 1 
ภาระงาน / กิจกรรม  การบริหารงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

KEY  PROCESS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.รวบรวมโครงการวิจัยท่ี
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากทุกแหล่งทุน 

3.น าผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือรับรองคุณภาพ 
 

 
2.ติดตามความก้าวหน้าการ
ท างานวิจัย 

 
4.ติดตามและประเมินผล 

 
5.สรุปและเสนอข้อปรับปรุง 

วันที่ประเมิน  2  พฤศจิกายน  2555 



 

แบบ RMUTP-ERM 2 
ภาระงาน / กิจกรรม  การบริหารงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

OBJECTIVES  MAP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.น าผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์ หรือจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา  

 
2.ติดตามความก้าวหน้าการ
ท างานวิจัย 

1.รวบรวมโครงการวิจัยท่ี
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัย จากทุก
แหล่งทุน 

 
4.ติดตามและประเมินผล 

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
งานวิจัยประจ าป ี

4.เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่หรือใช้
ประโยชน์ในระดับชาตแิละนานาชาติ  หรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของ ป ี2555 

5.เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน
ระดับผลิตและผลลัพธ์การ
ด าเนินงานวิจัย 

6.เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบรหิาร
งานวิจัยปีตอ่ไป 
 

2.เพื่อทวนสอบข้อมูลจาก
ทุกแหล่งทุน 

3.เพื่อกระตุ้นการด าเนินงาน
วิจัยให้มีคุณภาพ 

 
5.สรุปและเสนอข้อปรับปรุง 

วันที่ประเมิน  2  พฤศจิกายน  2555 
 



 

แบบ RMUTP-ERM 3 
ภาระงาน / กิจกรรม  การบริหารงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

RISK  MAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.น าผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้
ประโยชน์ หรือจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

 
2.ติดตามความก้าวหน้าการ
ท างานวิจัย 

1.รวบรวมโครงการวิจัยท่ี
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัย จากทุก
แหล่งทุน 

 
4.ติดตามและประเมินผล 

1.ไม่มีฐานข้อมูลงานวิจัย
ประจ าป ี

4.ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่หรือใช้ประโยชน์
ในระดับชาติและนานาชาติ  จดทะเบยีนทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ของ ปี 2555 

5.ไม่ปรากฏผลผลิตและผลัพธ์การ
ด าเนินงานวิจัยที่ชัดเจน 

6.ไม่มขี้อมูลในการปรับปรุงการบริหาร
งานวิจัย 
 

2.ไม่มีการทวนสอบข้อมูลจากทกุ
แหล่งทุน 

3.ขาดการกระตุ้นการด าเนิน
วิจัยที่มีคุณภาพ 

 
5.สรุปและเสนอข้อ
ปรับปรุง 

วันที่ประเมิน  2  พฤศจิกายน  2555 
 



 

แบบสรุปข้อมูล RMUTP- ERM 1-3 
 

หน่วยงาน :       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภาระงาน / กิจกรรม  การบริหารงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ 

(ของแต่ละขั้นตอน) 
ความเสี่ยง 

(ของแต่ละวัตถุประสงค์) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ของแต่ละความเสี่ยง) 
ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

1.รวบรวมโครงการวิจัย
ทีไ่ด้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากทุก
แหล่งทุน 

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยประจ าป ี
2.เพื่อทวนสอบข้อมูลจากทุกแหลง่ทุน 
 

1.1 ไม่มีฐานข้อมูลงานวิจยัประจ าปี 
2.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมลูจากทุกแหล่งทุน 

1.1.1 ไม่มีการจดัท าฐานข้อมูลงานวิจัยประจ าป ี
2.1.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมลู 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ 

 
 

2.ติดตามความก้าวหน้า
การท างานวิจัย 

3.เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานวิจยัของนักวิจัย 
 

3.1 ไม่มีการกระตุ้นการด าเนินวิจยัที่มีคุณภาพ 
 

3.1.1 ขาดการกระตุ้นจากหน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ 
 

3.น าผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
เผยแพร่ หรือใช้
ประโยชน์ หรือจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญา  

4 .เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ  จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
ของ ปี 2555 

4.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์
ในระดับชาติและนานาชาติ  หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ของ ปี 
2555 

4.1.1 นักวิจัยไมเ่ห็นความส าคญัของการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์  หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
4.1.2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์  หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

การด าเนินการ 
 

การด าเนินการ 

4.ติดตามและ
ประเมินผล 

5.เพื่อให้ทราบผลผลติและผลัพธ์ในการด าเนินงาน
วิจัย 

5.1 ไม่ปรากฏผลสัมฤทธ์ิ/ปญัหาในการด าเนินงาน
วิจัยที่ชัดเจน 

5.1.1 นักวิจัยไม่รายงานผลการด าเนินงานด้านผลผลิต 
ผลลัพธ์ 
 

การด าเนินการ 
 

5.สรุปและเสนอข้อ
ปรับปรุง 

6. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรบัปรุงการบริหาร
งานวิจัยปีต่อไป 

6.1 ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานวิจัย
ปีต่อไป 

 

6.1.1  ขาดการแจ้งข้อมลูกลับจากนักวิจัยและหน่วยงาน การด าเนินการ 

 
 
 
 
 



 

RMUTP-ERM 4 
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด ไม่มีผลงานวิจัย/ไม่มีการด าเนินการ 
4 ค่อนข้างรุนแรง มีผลผลิตงานวิจัย/การด าเนินน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
3 ปานกลาง มีผลผลิตงานวิจัย/การด าเนินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2 น้อย มีผลผลิตงานวิจัย/การด าเนินการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
1 น้อยมาก มีผลผลิตงานวิจัย/การด าเนินการเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมาย 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

วันที่ประเมิน  2  พฤศจิกายน  2555 
 



 

RMUTP-ERM 5 
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk) 

 
 

                                                1                                      2                                      3                                    4                                    
5 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

สูง สูง สูง 4.1 , 5.1  สูงมาก 

ปานกลาง 3.1 , 6.1 สูง สูง สูงมาก 

น้อย ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 

1.1,2.1 น้อย ปานกลาง ปานกลาง สูง 

ระ
ดับ

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว
าม
เส
ี่ยง

 
5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

วันที่ประเมิน  2  พฤศจิกายน  2555 
 



 

แบบ RMUTP – ERM 6 
การประเมินความเสี่ยง 

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ขั้นตอน 
 

 
(1) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
 

 
(2) 

ความเสี่ยง 
 

 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(4) 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
 ความเสี่ยง 

(8) 

จัดล าดับ 
ความเสีย่ง 

(9) 
1.รวบรวมโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจากทุกแหล่ง
ทุน 

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย
ประจ าป ี
2.เพื่อทวนสอบข้อมูลจากทุก
แหล่งทุน 

1.1 ไม่มีฐานข้อมูลงานวิจยั
ประจ าป ี
2.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมลูจาก
ทุกแหล่งทุน 

1.1.1 ไม่มีการจดัท าฐานข้อมูลงานวิจัย
ประจ าป ี
2.1.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมลู 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ 

 

1 
1 

1 
1 

น้อย 
ปานกลาง 

4 
5 

2.ติดตามความก้าวหน้า
การท างานวิจัย 

3.เพื่อกระตุ้นการด าเนินวิจยัของ
นักวิจัย 

3.1 ไม่มีการกระตุ้นการด าเนิน
วิจัยของนักวิจัย 

3.1.1 ขาดการกระตุ้นจากหน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ 
 

 

3 
 

 

3 
 

 

ปานกลาง 
 

 

3 
 

3.น าผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ 
หรือจดทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญา หรือรบัรอง 

4 .เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  หรือจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ 
ปี 2555 

4.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
และนานาชาติ  หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่
ถึงร้อยละ 5 ของ ปี 2555 

4.1.1 นักวิจัยไมเ่ห็นความส าคญัของการ
ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์  หรือ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 4.1.2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ 
หรือจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

การ
ด าเนินการ 

 
 

การ
ด าเนินการ 

4 4 สูง 1 

4.ติดตามและประเมินผล 5.เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์งานวิจัย 

5.1 ไม่ปรากฏผลผลติและ
ผลลัพธ์ในการด าเนินงานวิจัยที่
ชัดเจน 

5.1.1 นักวิจัยไม่แจ้งผลการด าเนินงาน การ
ด าเนินการ 

4 4 สูง 2 

5.สรุปและเสนอข้อ
ปรับปรุง 

6. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรบัปรุง
การบริหารงานวิจัยปีต่อไป 

6.1 ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุง
การบริหารงานวิจัยปีต่อไป 

6.1.1  ขาดการแจ้งข้อมลูกลับจากนักวิจัย
และหน่วยงาน 

การ
ด าเนินการ 

3 3 ปานกลาง 6 

 
 
 
 



 

แบบ RMUTP – ERM 7 
 

การประเมินการควบคุม 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
ขั้นตอน : น าผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่  หรือใช้
ประโยชน์ หรือจดทะเบยีนทรัพยส์ินทางปัญญา  
ความเสี่ยง : 1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ  จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รบัรองคุณภาพ เพิ่มขึ้นไม่ถึง
ร้อยละ 5 ของ ปี 2555 
ปัจจัยเสี่ยง :  
1 นักวิจยัไม่เห็นความส าคัญของการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์ หรือจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 
2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์  หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

1. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์ ในระดับชาติและนานาชาติ หรือมีผลงานการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดีเด่น 
2.มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือมีผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ดีเด่น 
3.มอบโล่และจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการน าผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือมีจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
4. จัดท าระเบียบหรือประกาศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือมีจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

√ 
 
 
√ 
 

 
 

√ 
 
 
√ 
 

? 
 
 
? 
 
 
 
? 
 
 
? 

 
 

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)  
√ = มี           × = ไม่มี                 ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ 
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  
√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย         × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย             ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
 

 
 
 
 



 

แบบ RMUTP – ERM 8 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ขั้นตอน/ 
วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ขั้นตอน : น าผลงานวิจัยตีพิมพ ์
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา หรือ
รับรอง 
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลงานวจิัย
ที่ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์
ในระดับชาติและหรือนานาชาติ  
หรือจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
ของแต่ละคณะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยรอ้ย
ละ 5 ของ ปี 2555 

ความเสี่ยง :  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
และนานาชาติ  จดทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญาของแต่ละคณะ เพิม่ขึ้นไม่
ถึงร้อยละ 5 ของ ปี 2555 
 

ปัจจัยเสี่ยง :  
1 นักวิจัยไม่เห็นความส าคัญของการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือการรับรองคุณภาพ
ผลงานวิจัย 
2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์  หรือจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

1. น าไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยดีเด่น มทร.พระนคร 
2.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในการน า
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่  หรือใช้ประโยชน์ ในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ  
3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
4. จัดท าประกาศหรือระเบียบเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ ใน
ระดับชาติและหรือนานาชาติ หรือการจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

ก.ย.56/สวพ./คณะ 
 
 

ก.ย.56/สวพ./คณะ 
 
 
 

ก.ย.56/สวพ./คณะ 
 
 

ก.ย.56/สวพ./คณะ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ RMUTP – ERM 9 
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจ าปี 2555 

หน่วยงาน : - 
 ภาระงาน/กิจกรรม : - 

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : - 
ขั้นตอน/ 

    วัตถุประสงค์ 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

 
(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะด าเนนิงาน 
 

 
(6) 

วิธีการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

(7) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

หมายเหตุ: สถานะด าเนินงาน (ใสใ่นช่อง 6)   * =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด    =  ด าเนินการแล้วเสรจ็ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด   X = ยังไม่ไดเ้ริ่มด าเนินการ  และ O =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
หมายเหตุ : แบบ RMUTP – ERM 9 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มวิจัยไม่มีแผนบริหารความเสีย่ง 
 



แบบ RMUTP-ERM 1 
 

ภาระงาน / กิจกรรม : การบริการวิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน / กิจกรรม : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

KEY  PROCESS 
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5. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล 

4. ติดตามประเมินผลงาน
บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

3. น างานบริการวิชา
การบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 

2. ติดตามความก้าวหน้า
การท างานบริการวิชาการ 

1. รวบรวมโครงการ 
บริการวิชาการ 



                                          แบบ RMUTP-ERM 2 
 

ภาระงาน / กิจกรรม : การบริการวิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน / กิจกรรม : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

OBJECTIVES  MAP 
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5. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล 

4. ติดตามประเมินผลงาน
บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

3. น างานบริการวิชา
การบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 

2. ติดตามความก้าวหน้า
การท างานบริการ
วิชาการ 

1. รวบรวมโครงการ 
บริการวิชาการ 

4.เพื่อให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน 
การสอนและการวิจัยเพิ่มขึ้น 

 
5.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการมีความเข้าใจกระบวน 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย 
 

 

1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลประจ าปี 
 

2. เพื่อทวนสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
 

3. เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ 

 

6. เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการท างานบริการวิชาการ 
 

7. เพื่อให้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการน างานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 



แบบ RMUTP-ERM 3 
ภาระงาน / กิจกรรม : การบริการวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน / กิจกรรม : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 
RISK  MAP 
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5. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล 

4. ติดตามประเมินผลงาน
บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

3. น างานบริการวิชาการ  
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

2. ติดตามความก้าวหน้า
การท างานบริการ
วิชาการ 

1. รวบรวมโครงการ 
บริการวิชาการ 

4.การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยยังมีน้อยอยู่ 

 
5.ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาดความเข้าใจกระบวนการ
บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

 

1. ไม่มีฐานข้อมูลประจ าปี 
 

2 .  ไม่ มี ก า ร ทว นสอบ ข้ อ มู ล จ า กทุ ก
หน่วยงาน 

 

3. ไม่มีการกระตุ้นการด า เนินงาน
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

 

6. ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการท างานบริการวิชาการ 
 

7. ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการน างานบริการวชิาการกับการเรยีน
การสอนและการวิจัย 

 



แบบสรุปข้อมูล RMUTP- ERM 1-3 
 

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภาระงาน / กิจกรรม : การบริการวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน / กิจกรรม : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ 

(ของแต่ละขั้นตอน) 
ความเสี่ยง 

(ของแต่ละวัตถุประสงค์) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ของแต่ละความเสี่ยง) 
ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

1. รวบรวมโครงการ 
บริการวิชาการ 

1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลประจ าป ี
 
2 .  ไ ม่ มี ก า รทวนสอบข้ อมู ล จากทุ ก
หน่วยงาน 

1. ไม่มีฐานข้อมลูประจ าป ี
 
2. ไม่มีการทวนสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
 

1. ไม่มีการจัดฐานข้อมลูประจ าป ี
 
2. ไม่มีการทวนสอบข้อมูล 
 

กลยุทธ์ 

2. ติดตามความก้าวหน้าการ
ท างานบริการวิชาการ 

3. ไม่มีการกระตุ้นการด าเนินงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ 
 

3. ไม่มีการกระตุ้นการด าเนินงานบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพ 
 

3. ขาดการกระตุ้นจากหน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ 

3. น างานบริการวิชาการ  
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวจิัย 

4. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยยังมีน้อยอยู่ 
 
5. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาดความ
เข้าใจกระบวนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

4. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยยังมีน้อยอยู่ 
 
5. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาดความเข้าใจ
กระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

4. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยยังมีน้อยอยู่ 
 
5. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาดความเข้าใจ
กระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 

การด าเนินการ 
 
 

การด าเนินการ 

4. ติดตามประเมินผลงานบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

6. ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการท างาน
บริการวิชาการ 
 

6. ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการท างานบริการ
วิชาการ 
 

6. ผู้รับผิดชอบไม่แจ้งผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินการ 

5. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล 

7. ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการน างานบรกิาร
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

7. ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการน างานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

7. ขาดการแจ้งข้อมูลกลับจากผู้รับผิดชอบ 
 

การด าเนินการ 

 
 
 



RMUTP-ERM 4 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง  หรือเกิดได้บ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  แทบไม่เคยเกิดข้ึน 

 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีผลการด าเนินงานระหว่าง 2.00 - 2.49 
4 ค่อนข้างรุนแรง มีผลการด าเนินงานระหว่าง 2.50 - 2.99 
3 ปานกลาง มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.00 - 3.49 
2 น้อย มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.50 - 3.99 
1 น้อยมาก มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.00 หรือมากกว่า 
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RMUTP-ERM 5 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk) 
 

 

                                    1                            2                              3                             4                         5 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

    สูง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

น้อย ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 

น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง สูง 

ระ
ดับ

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว
าม
เส
ี่ยง

 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 



แบบ RMUTP – ERM 6 
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาระงาน / กิจกรรม : การบริการวิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน / กิจกรรม : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ 

(ของแต่ละขัน้ตอน) 
ความเสี่ยง 

(ของแต่ละวัตถุประสงค์) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(ของแต่ละความเสี่ยง) 
ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
 ความเสี่ยง 

จัดล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. รวบรวมโครงการ 
บริการวิชาการ 

1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลประจ าป ี
 
2. ไม่มีการทวนสอบข้อมูลจากทุก
หน่วยงาน 

1. ไม่มีฐานข้อมลูประจ าป ี
 
2. ไม่มีการทวนสอบข้อมูลจากทุก
หน่วยงาน 
 

1. ไม่มีการจัดฐานข้อมลูประจ าป ี
 
2. ไม่มีการทวนสอบข้อมูล 
 

กลยุทธ์ 3 3 ปานกลาง 2 

2. ติดตามความก้าวหน้าการ
ท างานบริการวิชาการ 

3. ไม่มีการกระตุ้นการด าเนินงาน
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
 

3. ไม่มีการกระตุ้นการด าเนินงาน
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
 

3. ขาดการกระตุ้นจากหน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ 3 3 ปานกลาง 3 

3. น างานบริการวิชาการ  
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

4. การบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยยัง
มีน้อยอยู่ 
 
5. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาด
ความเข้าใจกระบวนการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

4 .  ก ารบู รณากา ร ง านบริ ก า ร
วิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยยังมีน้อยอยู่ 
 
5. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาด
ความเข้าใจกระบวนการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 

4. การบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยยัง
มีน้อยอยู่ 
 
5. ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาด
ความเข้าใจกระบวนการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 

การ
ด าเนินการ 

 
 

การ
ด าเนินการ 

4 4 สูง 1 

4. ติดตามประเมินผลงาน
บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

6. ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการ
ท างานบริการวิชาการ 
 

6. ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการ
ท างานบริการวิชาการ 
 

6. ผู้รับผิดชอบไม่แจ้งผลการด าเนินงาน 
 

การ
ด าเนินการ 

3 3 ปานกลาง 4 

5. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล 

7. ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการน างาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

7. ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการน า
งานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

7.  ขาดการแจ้ งข้ อมู ลกลั บจาก
ผู้รับผิดชอบ 
 

การ
ด าเนินการ 

3 3 ปานกลาง 5 



แบบ RMUTP – ERM 7 
 
 

การประเมินการควบคุม 
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาระงาน / กิจกรรม : การบริการวิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมระดับคะแนนตัวบ่งชีข้องการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า 1 ระดับ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
1. ขั้นตอน : เพิ่มการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
ความเสี่ยง :  
1.การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยยังมีน้อยอยู่ 
2.ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาดความ
เข้าใจกระบวนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ปัจจัยความเสี่ยง : 
1.บุคลากรไม่ให้/ไม่เห็นความส าคัญของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและหรือการวิจัย 
2. ผู้รับผดิชอบงานบริการวิชาการขาดความ
เข้าใจในกระบวนการ บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรยีนการสอนและหรอืการวิจยั 

1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
2. ให้บุคลากรให้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการมาต่อยอดท างานวิจัยโดย
ต้องบูรณาการให้เสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 
3.ให้บุคลากรน าผลจากการบริการวิชาการ ประยุกต์เขียนในเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานในรายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) โดยการด าเนินงานต้องบูรณาการให้
เสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 
4.ติดตามผลการด าเนินงานโดยการติดตามทางเอกสารหรือจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบหรือการติดตามในพ้ืนท่ีด าเนินงาน 

X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

? 
 
 
? 
 
 
? 
 
 
 
 
? 
 

เคร่ืองหมายที่ระบุในช่อง (3)    √ = มี           × = ไม่มี                 ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ 
เคร่ืองหมายที่ระบุในช่อง (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย         × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย             ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 



แบบ RMUTP – ERM 8 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาระงาน / กิจกรรม : การบริการวิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอน/ 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ขั้นตอน : เพิ่มการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
วัตถุประสงค์ : 
เพื่อให้มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ความเสี่ยง :  
1 .กา รบู รณาการ งานบริ ก า ร
วิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยยังมีน้อยอยู่ 
 
 
2.ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการขาด
ความเข้าใจกระบวนการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ปัจจัยความเสี่ยง : 
1.บุคลากรไม่ให้/ไม่เห็น
ความส าคัญของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและหรือการวิจัย 
 
2. ผู้รับผดิชอบงานบริการวิชาการ
ขาดความเข้าใจในกระบวนการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและหรือการวิจัย 
 

1.จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
2.ให้บุคลากรน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการมาต่อยอดท างานวิจัยโดยต้อง 
บูรณาการให้เสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 
3.ให้บุคลากรน าผลจากการบริการวิชาการ 
ประยุกต์เขียนในเอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา  (มคอ.3) และรายงานผลการ
ด าเนินงานในรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) โดยการด าเนินงานต้อง
บูรณาการให้เสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 
4.ติดตามผลการด าเนินงานโดยการติดตาม
ทางเอกสารหรือจัดประชุมผู้รับผิดชอบหรือ
การติดตามในพ้ืนท่ีด าเนินงาน 
 
 

30 ก.ย. 56 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะ 9 คณะ 

 



แบบ RMUTP – ERM 9 

แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กิจกรรม : งานบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอน/ 
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ
ด าเนินงาน 

(6) 

วิธีการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
(7) 

เ พื่ อ ใ ห้ มี
การบูรณาการ
ง า น บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร กั บ
การเรียนการ
สอนและการ
วิ จั ย เ ป็ น ไ ป
ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

1.การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยยังมีน้อยอยู ่
 
 
2.ผู้รับผิดชอบงานบริการ
วิชาการขาดความเข้าใจ
กระบวนการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

1.บุคลากรไม่ให้/ไม่เห็น
ความส าคัญของการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและหรือ

การวิจัย 
 
2. ผู้รับผดิชอบงานบริการ
วิชาการขาดความเข้าใจใน
กระบวนการ บูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและหรือการวิจยั 
 

1.จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
2.ให้บุคลากรน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการมาต่อยอดท างานวิจัยโดยต้อง
บูรณาการให้เสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 
3.ให้บุคลากรน าผลจากการบริการ
วิชาการ ประยุกต์ เขียนในเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) และ
รายงานผลการด าเนินงานในรายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
โดยการด าเนินงานต้องบูรณาการให้
เสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 
4.ติดตามผลการด าเนินงานโดยการ
ติดตามทางเอกสารหรือจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบหรือการติดตามในพื้นที่
ด าเนินงาน 

30 ก.ย. 55 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- คณะ 9 คณะ 

O 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 

หมายเหตุ:  สถานะด าเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่ก าหนดไว้นี้เพ่ือใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด    
              √ =  ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าท่ีก าหนด     X = ยังไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการ      และ O  =  อยู่ระหวา่งด าเนินการ 



 



แบบ ปย. 2 
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2556 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

และวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(2) 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(7) 
กลุ่มวิจัย 
1. ขั้นตอน : น ำผลงำนวิจัย
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ 
หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ หรือรับรอง 
 

วัตถุประสงค์ : เพือ่ให้ได้
ผลงำนวิจัยท่ีตีพมิพ์ เผยแพร่ 
หรือใช้ประโยชน์ในระดับชำติ
และหรือนำนำชำติ  หรือจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
ของแต่ละคณะเพิ่มขึ้นอย่ำง
น้อยร้อยละ 5 ของ ปี 2555 
 
 
 
 

 
1. มอบโล่และประกำศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มี
ผลงำนตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ หรือมีผลงำนกำรจด
ทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ ดีเด่น 
2.มอบโล่และประกำศเกียรติคุณแก่หน่วยงำนท่ี
สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ให้
มีกำรตีพิมพ์  เผยแพร่  หรือใช้ประโยชน์ ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ หรือมีผลงำนกำรจด
ทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ ดีเด่น 
3.มอบโล่และจัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำร
น ำผลงำนวิจัย/งำนสร้ ำงสรรค์ เพื่ อตีพิมพ์ 
เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ ในระดับชำติและ
นำนำชำติ หรือมีจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
4. จัดท ำระเบียบหรือประกำศเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์เพื่อ
ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ ในระดับชำติ
และนำนำชำติ หรือมีจดทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

 
? 
 
 
? 
 
 
 
? 
 
 
? 

 

 
ความเสี่ยง :  ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่  หรือใ ช้ประโยชน์ ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ   จด
ทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำของ
แต่ละคณะ เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 
ของ ปี 2555 
 
ปัจจัยเสี่ยง :  
1 นักวิจัยไม่เห็นควำมส ำคัญของ
ก ำ ร ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พร่  ห รื อ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ชน์  ห รื อ จ ดทะ เ บี ย น
ทรัพย์ สินทำงปัญญำหรือกำร
รับรองคุณภำพผลงำนวิจัย 
2 นักวิจัยขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้
ประโยชน์  หรือจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
1. น ำไปเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้
รำงวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงำน
บริหำรงำนวิจัยดีเด่น มทร.พระนคร 
2.จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในกำรน ำ
ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่  หรือใช้ประโยชน์ ในระดับชำติ
และหรือนำนำชำติ  
3. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 4. จัดท ำประกำศหรือระเบียบเพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจยั/งำน
สร้ำงสรรคเ์พื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ หรอืใช้
ประโยชน์ ในระดับและหรือนำนำชำติ 
หรือกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
ก.ย.56/สวพ./คณะ 

 
 

ก.ย.56/สวพ./คณะ 
 
 
 

ก.ย.56/สวพ./คณะ 
 

ก.ย.56/สวพ./คณะ 
 

 

 

 
 
 



แบบ ปย. 2 
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2556 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

และวัตถุประสงคข์อง 
การควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(7) 
กลุ่มบริการวิชาการ 
1. ขั้นตอน : งำนบริกำร
วิ ชำกำรที่ บู รณำกำรหรื อ
เชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน
และหรื อก ำรวิ จั ย ต่ ำ กว่ ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้มี
กำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
และหรือกำรวิจัยเพิ่มขึ้นจำก
ปี 2555 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 
 

 
 

 
1.จัดประชุมผู้รบัผดิชอบเพื่อสรำ้งควำมเข้ำใจเรื่อง
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 
 
2.ให้บุคลำกรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรบริกำร
มำต่อยอดท ำงำนวิจัยโดยต้องบูรณำกำรให้
เสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 
3.ให้บุคลำกรน ำผลจำกกำรบริกำรวิชำกำร 
ประยุกต์ เขียนในเอกสำรรำยละเอียดของ
รำยวิชำ  (มคอ.3)  และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
รำยวิชำ (มคอ.5) โดยกำรด ำเนินงำนต้อง
บูรณำกำรให้เสร็จสิ้นในปีท่ืประเมิน 
 
4.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรติดตำมทำง
เอกสำรหรือจัดประชุมผู้รับผิดชอบหรือกำร
ติดตำมในพื้นที่ด ำเนินงำน 

 
? 
 
 
 
? 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 
? 
 

 
ความเสี่ยง : กำรบูรณำกำรงำน
บริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัยยังมีน้อยอยู่ 
 
ปัจจัยเสี่ยง :  
1.บุคลำกรไม่ให้/ไม่เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรบู รณำกำรงำนบริ กำร
วิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ
หรือกำรวิจัย 
 
2. ผู้รับผดิชอบงำนบริกำรวิชำกำร
ขำดควำมเข้ำใจในกระบวนกำร 
บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนและหรือกำรวิจัย 
 
 
 

 
1. แต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำงำนบริกำร
วิชำกำรเพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนและ
ด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนงำนบริกำร
วิชำกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ 
 
2. ช้ีแจงวิธีกำร/ขั้นตอนกำรบูรณำกำร
งำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นใน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจร 
 
3. จัดท ำแผนกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำร 
 
4. ติดตำมผลกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรทำงเอกสำร/กำรจัดประชุม/ 
กำ รประส ำนงำนกั บผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงกำร 
 
 

 

 
ก.ย.2556 / สวพ./

คณะ 
 
 
 
ก.ย.2556 / สวพ./

คณะ 
 
  
ก.ย.2556 / สวพ./

คณะ 
 
ก.ย.2556 / สวพ./

คณะ 
 
 
 

 

ชื่อผู้รำยงำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ พีรพัชระ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

วนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 



แบบ ปย. 1 
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2555) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ผู้บริหารให้ความส าคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นจริยธรรมและความซื่อสัตย์ การก าหนด
โครงสร้างองค์กรการบริหารงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบมีความชัดเจนรวมถึงมีนโยบายที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการควบคุมภายใน 
 

 
   สภาพแวดล้อมการควบคุมสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน มีการระบุความเสี่ยงโดยค านึงถึงปัจจัย
ภายในและภายนอกและที่ระบุโดยผู้ปฏิบัติ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้บริหารมีเกณฑ์การพิจารณามี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีที่ก าหนด 
 

 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินความเสี่ยงโดย
ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯก าหนดและตาม
ข้อแนะน าของหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมทั้งข้อแนะน า
จากเอกสาร โดยมีการก าหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและ
เผยแพร่ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติทุกกิจกรรมความเสี่ยงที่
ชัดเจนโดยบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
ท าให้มั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตา
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมหาวิทยาลัยฯก าหนด และกิจกรรมหลักจะเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
   มีระบบข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเป็น
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งผ่านการวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับน าใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 

5. การติดตามประเมินผล 
   หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุรภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือการติดตามอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลแบบ

 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแต่
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
รายครั้ง เมื่อพบข้อบกพร่องหัวหน้าหน่วยงานมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

อักษรในกรณีหัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือในกรณีมี
ข้อเสนอและต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 
ผลการประเมนิโดยรวม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามมีจุดที่ต้องพัฒนา
ดังนี้ 
 1. ควรพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมี
ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บเป็นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

              
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 

              ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 



 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรบริหำรกำรควบคุมภำยใน
และกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหำรและผู้ประเมินพิจำรณำตัดสินได้ว่ำ ระบบกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยรับตรวจได้รับกำรออกแบบอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด 
อย่ำงไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วย
ข้อควำมภำยใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่ำงใต้หัวข้อ “ควำมเห็น/ค ำอธิบำย” ใช้ส ำหรับจดบันทึกข้อคิดเห็น
หรือค ำอธิบำยในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค ำอธิบำยจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่ำหน่วยงำนให้
ควำมส ำคัญหรือปฏิบัติอย่ำงไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้ อสรุปเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของแต่ละ
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน    ส่วนที่ว่ำงตอนท้ำยของแต่ละองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ใช้
ส ำหรับบันทึกผลกำรประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีกำรที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจำรณำองค์ประกอบนั้นๆ และ
ช่องว่ำงตอนท้ำยสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยรวม 

ในกำรพิจำรณำให้ข้อสรุปผลกำรประเมินแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผู้ประเมินควร
ใช้วิจำรณญำณว่ำ 

1. ข้อควำมใต้ข้อต่ำงๆ ในแบบประเมิน เหมำะสมที่จะน ำไปประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ใน
องค์กรหรือไม่ ถ้ำไม่เหมำะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหำแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

2. หน่วยที่ได้รับกำรประเมินมีกำรปฏิบัติตำมท่ีระบุ หรือไม่ อย่ำงไร 
3. กำรปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน หรือไม่ อย่ำงไร 
4. กำรปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่ำงไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจำรณำแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
กำรควบคุมเพ่ือพิจำรณำว่ำ หน่วยรับตรวจมีสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่
ดี หรือไม่  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในองค์กร  

รวมทั้งกำรติดตำมผล กำรตรวจสอบและกำรประเมินผล 
ทั้งจำกกำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบภำยนอก  

 มีทั ศนคติที่ เ หมำะสมต่ อกำรร ำย งำนทำงกำร เ งิ น 
งบประมำณ และกำรด ำเนินงำน 

 มีทัศนคติและกำรปฏิบัติที่เหมำะสมต่อกำรกระจำยอ ำนำจ 
 มีทัศนคติที่ เหมำะสมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำร

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบคอบ และกำร
พิจำรณำวิธีกำรลดหรือป้องกันควำมเสี่ยง  

 มีควำมมุ่งมั่นที่จะใช้กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
(Performance – Based Management) 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลำยลักษณ์

อักษร และเวียนให้พนักงำนทุกคนลงนำมรับทรำบเป็นครั้ง
ครำว 

 พนักงำนทรำบและเข้ำใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษตำมข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรม 
และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ฝ่ำยบริหำรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 ฝ่ำยบริหำรมีกำรด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี เมื่อไม่มีกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

 ฝ่ำยบริหำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปได้ 
และไม่สร้ำงควำมกดดันให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่เป็นไปไม่ได้ 

 ฝ่ำยบริหำรก ำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ ำเป็นเพ่ือให้
มั่นใจว่ำพนักงำนจะมีควำมซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตำม
จริยธรรม  

 ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญำณแจ้งว่ำอำจ
มีปัญหำเรื่องควำมซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงำน
เกิดข้ึน  
 

   สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำหนด
ปรัชญำ และรูปแบบกำรท ำงำนของ
ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมควำมซื่อสัตย์และ
จริยธรรมมีกำรก ำหนดควำมรู้ ทักษะ
และควำมสำมำรถของบุ คลำกรมี
โครงสร้ำงองคืกร ภำรมอบอ ำนำจและ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มีกำรก ำหนด
นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร และ
กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน 



 

 

 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีกำรก ำหนดระดับควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถ 
 มีกำรจัดท ำเอกสำรค ำบรรยำยคุณลักษณะงำนของแต่ละ

ต ำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  
 มีกำรระบุและแจ้งให้พนักงำนทรำบเกี่ยวกับควำมรู้ทักษะ และ

ควำมสำมำรถที่ต้องกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
 มีแผนกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของพนักงำนทั้งหมด

อย่ำงเหมำะสม 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพิจำรณำจำกกำรประเมิน

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของงำน และมีกำรระบุอย่ำง
ชัดเจนในส่วนพนักงำนมีผลกำรปฏิบัติงำนดี และส่วนที่ต้อง
มีกำรปรับปรุง 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
 มีกำรจัดโครงสร้ำงและสำยงำน  กำรบังคับบัญชำที่ชัดเจน

และเหมำะสมกับขนำดและลักษณะกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยรับตรวจ 

 มีกำรประเมินผลโครงสร้ำงเป็นครั้งครำวและปรับเปลี่ยนที่
จ ำเป็นให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 มีกำรแสดงแผนภูมิกำรจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้
พนักงำนทุกคนทรำบ 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีกำรมอบหมำยอ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับ

บุคคลที่เหมำะสมและเป็นไปอย่ำงถูกต้อง และมีกำรแจ้งให้
พนักงำนทุกคนทรำบ 

 ผู้บริหำรมีวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนที่มอบหมำย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนหรือข้อก ำหนดในกำรว่ำจ้ำง

บุคลำกรที่เหมำะสม โดยเน้นถึงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
ควำมซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

 มีกำรจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงำนใหม่ และจัดฝึก  อบรม
พนักงำนทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

 กำรเลื่อนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน และกำรโยกย้ำย
ขึ้นอยู่กับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนได้พิจำรณำ
รวมถึงควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีกำรลงโทษทำงวินัยและแก้ไขปัญหำ เมื่อมีกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมนโยบำยหรือข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรม 



 

 

 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร และมีกำรก ำกับดูแล กำร
ปฏิบัติงำนภำยในองค์กรให้เป็นไปตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

 มีผู้ตรวจสอบภำยใน และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 
 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้ควำมส ำคัญในระดับมำกที่สุดกับกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 

              
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  พีรพัชระ) 

              ผู้ชว่ยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านการประเมินความเสี่ยง 
   

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 

ก่อนกำรประเมินควำมเสี่ยงจะต้องสร้ำงควำมชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม (เช่น แผนงำน หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย) 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยในนี้      
เพ่ือทรำบกระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงว่ำ เหมำะสม เพียงพอ หรือไม่  

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนอย่ำงชัดเจนและวัดผลได้ 
 มีกำรเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลำกรทุกระดับทรำบและ

เข้ำใจตรงกัน 
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

 มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
 บุคลำกรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและให้

กำรยอมรับ 
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 ผู้บริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรระบุและประเมินควำม
เสี่ยง  

 มีกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกปัจจัย
ภำยในและภำยนอก  เช่น กำรปรับลดบุคลำกร กำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ กำรเกิดภัยธรรมชำติ  กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยง 

 มีกำรวิ เครำะห์และประเมินระดับควำมส ำคัญหรือ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงและควำมถี่ที่จะเกิดหรือโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยง 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นและ

ก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 
 มีกำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจำกกำร

 
   สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำร
ก ำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วย
รับตรวจ วัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรม กำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำร
ก ำ ห นด วิ ธี ก ำ ร คว บ คุ ม เ พ่ื อ
ป้องกันควำมเสี่ยง 



 

 

 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
ก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง  

 มีกำรแจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 

 มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุมที่ก ำหนดเพ่ือ
ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 

 

สรุป/วธิีการที่ควรปฏิบัติ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน
ในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรมของกำรประเมินควำมเสี่ยงทุกข้อในระดับสูงเพ่ือให้กำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควยคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 

              
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  พีรพัชระ) 

              ผู้ชว่ยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านกิจกรรมควบคุม 
   

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในกำรประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในผู้ประเมินควร
พิจำรณำว่ำ มีกิจกรรมกำรควบคุมที่ส ำคัญเหมำะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 

3.1 กิจกรรมกำรควบคุมได้ก ำหนดขึ้นตำมวัตถุประสงค์และผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยง 

3.2 บุคลำกรทุกคนทรำบและเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกำร
ควบคุม 

3.3 มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหำรแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร 

3.4 มีมำตรกำรป้องกันและดูแลรักษำทรัพย์สินอย่ำงรัดกุมและ
เพียงพอ 

3.5 มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญหรืองำนที่เสี่ยงต่อ
ควำมเสียหำยตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น กำรอนุมัติ กำรบันทึกบัญชี 
และกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน  

3.6 มีข้อก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่ำฝืนใน
เรื่องกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอำศัยอ ำนำจหน้ำที่ 

3.7 มีมำตรกำรติดตำมและตรวจสอบให้กำรด ำเนินงำนขององค์กร
เป็นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

 
   
    

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมกำรควบคุมทุกข้อในระดับสูงเพ่ือให้
ระดับกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 

              
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  พีรพัชระ) 

              ผู้ชว่ยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 

 
 
 
 
 



 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในจะต้องมีสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ และกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน  

4.1 จัดให้มีระบบสำรสนเทศและสำยกำรรำยงำนส ำหรับกำรบริหำร
และตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร 

4.2 มีกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 
และกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ไว้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

4.3 มีกำรจัดเก็บข้อมูล/เอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินและกำรบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

4.4 มีกำรรำยงำนข้อมูลที่จ ำเป็นทั้งจำกภำยในและภำยนอกให้
ผู้บริหำรทุกระดับ 

4.5 มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกำล 

4.6 มีกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนให้พนักงำนทุกคนทรำบและเข้ำใจ
บทบำทหน้ำที่ของตนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในปัญหำและ
จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในที่เกิดขึ้น และแนวทำงกำรแก้ไข 

4.7 มีกลไกหรือช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

4.8 มีกำรรับฟังและพิจำรณำข้อร้องเรียนจำกภำยนอก อำทิ รัฐสภำ 
ประชำชน สื่อมวลชน 

 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทุกข้อในระดับสูง
เพ่ือให้ระดับกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 

              
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  พีรพัชระ) 

              ผู้ชว่ยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 
 

 



 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านการติดตามประเมินผล 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
5.  การติดตามประเมินผล 

ผู้ประเมินควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของระบบกำรติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยใน  

5.1 มีกำรเปรียบเทียบแผนและผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนให้ผู้
ก ำกับดูแลทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

5.2 กรณีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน มีกำรด ำเนินกำรแก้ไข
อย่ำงทันกำล 

5.3 มีกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  

5.4 มีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  

5.5 มีกำรประเมินผลควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยใน และประเมินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือกำรประเมิน
กำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

5.6 มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินและรำยงำนกำรตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภำยในโดยตรงต่อผู้ก ำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

5.7 มีกำรติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจำกกำรประเมินผลและ
กำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน  

5.8 มีกำรก ำหนดให้ผู้บริหำรต้องรำยงำนต่อผู้ก ำกับดูแลทันที ในกรณีที่
มีกำรทุจริตหรือสงสัยว่ำมีกำรทุจริต มีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีกำรกระท ำอ่ืนที่อำจ
มีผลกระทบต่อองค์กรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

 
 

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกำรติดตำมประเมินผลทุกข้อในระดับสูงเพื่อให้
ระดับกรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 

              
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  พีรพัชระ) 

              ผู้ชว่ยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 
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