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ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน (RM-Plan, RM-R6 และ RM-R12) 

บทน ำ 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกำรควบคุมภำยใน 

ข้ันตอนหรือกระบวนการในการป้องกันหรือจัดการเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  
เพ่ือช่วยลดอุปสรรคหรือขนาดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกท้ังยังช่วยสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  
โดยสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

เหตุผล/ควำมจ ำเป็น 

ตามท่ีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าท่ีในการจัดให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้สอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ปี 2564) โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยงเข้าด้วยกัน เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งยกระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กรให้สามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทุกส่วนงานด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายของมหาวิ ทยาลัย  
ตามแนวทางและข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง โดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างโปร่ งใส  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

รูปแบบและกรอบระยะเวลำ 
ในกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 

กำรควบคุมภำยในประจ ำปี แก่มหำวิทยำลัย 
(ระดับมหาวิทยาลัย และ 

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือส่วนงานเทียบเท่า) 

1.  แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในประจ ำปี (RM-Plan)  
    ระยะเวลาในการรายงานแก่มหาวิทยาลัย ประมาณเดือนตุลาคมของปีงบประมาณ   
2.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน 
     ระยะเวลาในการรายงานแก่มหาวิทยาลัย ประมาณเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ   
3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน 
     ระยะเวลาในการรายงานแก่มหาวิทยาลัย ประมาณเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 

กฎหมำยหรือ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

- Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance (COSO 2017) 
- มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  (กระทรวงการคลัง) 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  (หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ , มาตรา 79) 
- มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  (กระทรวงการคลัง) 
- พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (หมวด 2  ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล  มาตรา 19) 
- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคก์ร 2564 (กระทรวงการคลัง) 

กองแผนงำน งำนสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมโปร่งใส มหำวทิยำลัยพะเยำ  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  https://plan.up.ac.th/service/download/5 

       บริการ>ดาวน์โหลดเอกสาร>งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส>รวมค าอธิบายแบบฟอร์ม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ( RM-Plan, RM-R6 และ RM-R12) 
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(RM-Plan) 

(1)   แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-Plan)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ……………(2)…..……….. 

ชื่อหน่วยงำน  ………...........................................(3)..................................................………… 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ   1. พัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต   2. วิจัยและนวัตกรรมพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน   3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   

(4)   4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย   5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ (5) 
ค่ำเป้ำหมำย (6) 
กลยุทธ์ (7) 

 
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
สำเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  
ผลกระทบ 

ของควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับควำมเสี่ยง
ปัจจุบัน 
(โอกาสx

ผลกระทบ) 

วิธีกำร/ 
มำตรกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง
(KRI) 

ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 
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....................................

.......ชื่อควำมเสี่ยง........ 

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

 (11.1)  ปัจจัยภำยใน 
 
 
 
 
(11.2)  ปัจจัยภำยนอก 
 
 
 
 

  AxB=AB  
(สูงมำก) 

   

 

  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้างเว็บไซต์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  https://plan.up.ac.th/service/download/5                      
  บริการ>ดาวน์โหลดเอกสาร>งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส>แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) และรวมค าอธิบายแบบฟอร์ม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12) 



 

  (หน้า -2-)   

 

 
 (18)   แบบกำรวิเครำะห์และประเมินระดับควำมเสี่ยง (ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ)   

ควำมเสี่ยง  : (9) 

 (19)   หลักเกณฑ์กำรประเมินระดับโอกำส x ระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง 

ระดับคะแนนควำมรุนแรง 
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood : L)  
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

ผลกระทบของควำมเสี่ยง  (Impact : I) 
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

5   
4   
3   
2   
1   

  
หมำยเหตุ  :   ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  

                    รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย 
     ระดับควำมเสี่ยง  =  ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ   (คะแนน  1-25)  

ระดับความเสี่ยง   คะแนน  1-2  =  ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)                        ระดับความเสี่ยง   คะแนน  7-12  =  ความรุนแรงสูง (สีส้ม)  
ระดับความเสี่ยง   คะแนน  3-6  =  ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)                ระดับความเสี่ยง   คะแนน  13-25  =  ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 

 
  

ลายมือชื่อ ....................................(20).........................................  
(.....................................................................................................)   

ต าแหน่ง ..................................... (21)..........................................                         

   วัน …………(22)……..…. เดือน ........................... พ.ศ. ..................... 
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  บริการ>ดาวน์โหลดเอกสาร>งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส>แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) และรวมค าอธิบายแบบฟอร์ม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12) 
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ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-Plan) 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง การควบคุมกิจกรรม/กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแก่องค์กร
รวมทั้งผลกระทบของความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยการมีส่วนร่วมให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

 กำรควบคุมภำยใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และบุคลากรของส่วนงานจัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ว่า การด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

   การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายใน ส่วนงานอาจด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เข้าด้วยกัน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการเป็นวงจรต่อเน่ือง ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์กร การก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวน และการสื่อสารและการรายงานผล 

(1) แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ 
ควบคุมภำยใน (RM-Plan)   

คือ แผนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือก าหนดมาตรการจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
ตามบริบทภารกิจของส่วนงานภายใต้พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
(กรอบระยะเวลา : ทุกส่วนงานก าหนดแผน (RM-Plan) ประจ าปีของส่วนงานรายงานแก่มหาวิทยาลัย ประมาณเดือน ต.ค. ของทุกปีงบประมาณ) 

(2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. คือ ปีงบประมาณท่ีจัดท าและด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระหว่างเดือน ต.ค. – เดือน ก.ย.) 
(3) ชื่อหน่วยงำน คือ ชื่อส่วนงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ก าหนด จ าแนกออกเป็น 2 ระดับ 
   - ระดับหน่วยงาน      :  ชื่อคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ หน่วย หรือส่วนงานเทียบเท่า 

- ระดับมหาวิทยาลัย  :  ชื่อส่วนงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลักในระดับมหาวิทยาลัย (ตามประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง) 
(4) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ คือ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่ส่วนงานจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปี   
(5) ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่ส่วนงานจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปี   
(6) ค่ำเป้ำหมำย คือ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหรือที่ส่วนงานก าหนดตามบริบท อาจก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ซึ่งสามารถท าให้แยกแยะได้ว่า  

การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ภายในระยะเวลาท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน 
(7) กลยุทธ ์ คือ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหรือที่ส่วนงานก าหนดตามบริบท 
(8) ล ำดับ คือ ล าดับที่ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  {กรณีระบุความเสี่ยงมากกว่า 1 ประเด็น ให้จัดล าดับความเสี่ยงโดยเรียงจากประเด็นที่มี ระดับความเสี่ยง  

(โอกาสxผลกระทบ) มากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดตามล าดับของแต่ละยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา} 
(9) ควำมเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เป็นความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ตามเป้าห มาย 

ขององค์กร (อาจเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้) 
(10) ประเภทควำมเสี่ยง  คือ ประเภทของความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อภารกิจของส่วนงาน ซึ่งความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกันจะถูกจัดกลุ่มเป็นประเภทเดียวกัน ได้แก่ 7 ประเภทความเสี่ยง ดังน้ี 

   1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks) 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) 
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks)  
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and Compliance Risks)  

5. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ ภัยพิบัติ หรืออันตราย (Event and Disaster Risks)   
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภบิาล (Reputation 
and Good Governance Risks)  
7. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) 
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(11) สำเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด  ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ                                                                    
(11.1) ปัจจัยภายใน      คือ สภาพแวดล้อมภายในส่วนงานที่อาจส่งผลท าให้เกิดความเสี่ยง  (เช่น ข้ันตอนการด าเนินงานภายในองค์กร กฎระเบียบภายในองค์กร) 
(11.2) ปัจจัยภายนอก   คือ สภาพแวดล้อมภายนอกส่วนงานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงาน หรือไม่สามารถควบคุมได้ (เช่น เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี) 
(12) ผลกระทบของควำมเสี่ยง คือ ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือส่วนงานตามบริบท  ได้แก่ 

   1. ผลกระทบด้านการจัดการศึกษา (คุณภาพการเรียนการสอน) 
2. ผลกระทบด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
3. ผลกระทบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. ผลกระทบด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทย 
5. ผลกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 
6. ผลกระทบด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 

7. ผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
8. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส                                       
9. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
10. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               
11. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร 
12. ผลกระทบด้านอื่นๆ (โปรดระบุ...) 

(13) กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(การควบคุมภายในที่มีอยู่) 

คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ส่วนงานจัดให้มีข้ึนเป็นแผนงานประจ าในแต่ละภารกิจ เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง เช่น ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ 
 

(14) ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาสxผลกระทบ) 

คือ การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
    โอกาส (Likelihood : L) คือ ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 
 ผลกระทบ (Impact : I) คือ ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 
 ระดับความเสี่ยง คือ สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ น้อย ปานกลาง สูง หรือสูงมาก 

   *ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน 
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ  
ของส่วนงานทุกครั้งที่รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย * ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

     วิเคราะห์และก าหนดหลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ต้ังแต่ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามคะแนนความรุนแรงจากน้อยไปมาก (ระบุลงใน 22) 
     วิเคราะห์และก าหนดหลักเกณฑ์ของผลกระทบของความเสี่ยง  ต้ังแต่ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามคะแนนความรุนแรงจากน้อยไปมาก (ระบุลงใน 22) 
     ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)  สามารถเลือกประเมินได้จากทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามคะแนนความรุนแรงจากน้อยไปมาก  
     ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (I)  สามารถเลือกประเมินได้จากทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามคะแนนความรุนแรงจากน้อยไปมาก  
     ประเมินผลระดับความเสี่ยง ประกอบด้วย ผลคูณของระดับโอกาสและระดับผลกระทบ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ น้อย ปานกลาง สูง หรือสูงมาก 
    

         ตัวอย่าง           ระดับโอกาส  x  ระดับผลกระทบ  =  ระดับความเสี่ยง 
                                   3        x           4            =        12 (สูง)       

         หมายความว่า  ประเด็นความเสี่ยงน้ัน ๆ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระดับคะแนนเป็น (3) และมีผลกระทบของความเสี่ยงระดับคะแนนเป็น (4) ดังน้ัน 
ผลคูณของระดับโอกาสและระดับผลกระทบจึงมีค่าเท่ากับ 12 เมื่อพิจารณาตามแผนภูมิการประเมินระดับความเสี่ยงจึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (สีส้ม) เป็นต้น 
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                           แผนภูมิกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง (โอกำส x ผลกระทบ)  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

  ระดับควำมเสี่ยง = ระดับโอกำส (Likelihood : L) x ระดับผลกระทบ (Impact : I) 

   ระดับควำมเสี่ยง   
      คะแนน 13-25 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
สูงมำก  (สีแดง) 

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมในการ
จัดการความเสี่ยงโดยตรง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง  
      คะแนน 7-12 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
สูง  (สีส้ม)       

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องด าเนินมาตรการเพ่ิมเติมในการจัดการความเสี่ยง
โดยตรง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง 
      คะแนน 3-6 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
ปำนกลำง (สีเหลือง)   

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ควรมีมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันไม่ให้ระดับความเสี่ยง
เพ่ิมมากข้ึนไปจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง 
      คะแนน 1-2 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
น้อย  (สีเขียว)     

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยสามารถด าเนินการควบคุมภายในตามแผนงานประจ าท่ีมีอยู่แล้ว 
เพ่ือควบคุมระดับความเสี่ยงไม่ให้กลับเพ่ิมสูงข้ึนหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป  

(15) วิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ การก าหนดกิจกรรม/มาตรการที่ใชใ้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม นอกเหนือจำกกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ ตาม (13) 
(16) ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง  

(Key Risk Indicator : KRI) 
คือ เครื่องมือที่ช่วยติดตามความเสี่ยงหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดข้ึนเพ่ือน ามาใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งต้องสามารถคาดการณ์ทิศทาง

ความเสี่ยงในอนาคตได้ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพ่ือจัดหามาตรการเพ่ิมเติมก่อนเกิดความเสียหาย น าไปสู่การค้นหาสาเหตุและการปรับปรุงพัฒนา 
(17) ก ำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ   

 ก าหนดเสร็จ     คือ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนดไว้  
(เช่น วันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานบริหารจดัการความเสี่ยงประจ าปี  30 กันยายน ......)   

 ผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(18) แบบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 

(ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ) 
คือ แบบในการวิเคราะห์และระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง  

โดยให้ส่วนงานแนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ในแต่ละความเสี่ยง ทุกครั้งทีร่ายงานแก่มหาวิทยาลัย 
(19) หลักเกณฑ์กำรประเมินระดับโอกำส x 

ระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง 
(ของแต่ละความเสี่ยง) 

คือ การวิเคราะห์และก าหนดหลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ (ก าหนดต้ังแต่ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามคะแนน
ความรุนแรงจากน้อยไปมาก) เพ่ือใช้ในการประเมินค่าระดับโอกาส (Likelihood : L) และค่าระดับผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยง  
**ส่วนงานสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ก าหนด  
รวมถึงสภาพแวดล้อมของส่วนงานหรือองค์กรตามบริบท** 

(20) ลำยมือชื่อ คือ - ระดับหน่วยงาน       :   ลงลายมือชื่อคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ในแต่ละประเด็นควำมสี่ยง)  
   - ระดับมหาวิทยาลัย   :   ลงลายมือชื่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล และลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ในแต่ละประเด็นควำมสี่ยง) 

(21) ต ำแหน่ง คือ ต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ   
(22) วัน เดือน ป ี คือ วันเดือนปีที่รายงาน 



 

  (หน้า -6-)   

 

(RM-R6) 

  (1)    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ……………(2)…..……….. 

ชื่อหน่วยงำน  ……….................................คณะ/วิทยำลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือ ส่วนงำนเทียบเทำ่..........(3)................................………… 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ   1. พัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต   2. วิจัยและนวัตกรรมพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน   3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   

(4)   4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย   5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ โปรดระบุ....................................................................................................................(5).......................................................................................................................... 
ค่ำเป้ำหมำย โปรดระบุ....................................................................................................................(6).......................................................................................................................... 
กลยุทธ์ โปรดระบุ....................................................................................................................(7).......................................................................................................................... 

 
(8) (9) (10) (11) (12) (13) 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

กำรด ำเนินงำน 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รอบ 6 เดือน 

ระดับควำมเสี่ยงที่คงเหลอืหลังกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน  

(โอกาสxผลกระทบ) 
1 

 
 
 

..............................
ชื่อควำมเสี่ยง... 
..............................
........................ 

AxB=AB  
(สูงมำก) 

 
 
 
 
กำรควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
1............................................. 
2............................................. 
วิธีกำร/มำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 
3............................................. 
4............................................. 
 

โปรดระบุผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นการควบคุมที่มีอ ยู่ 
ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง กรณีมีมาตรการใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ, 
อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยกเลิกการด าเนินการให้ระบุสถานะการด าเนินการพร้อมเหตุผล
ประกอบให้ครบถ้วนชัดเจน 
 
1. ได้ด าเนินการ.................................................................อย่างไร........................................ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ..........................................เน่ืองจาก............................................... 
ผลการด าเนินงานในเบื้องต้นเป็นอย่างไร…........................จะสิ้นสุดเมื่อไหร่......................….. 
3. ยังไม่ได้ด าเนินการ...............................................เน่ืองจาก.............................................. 
 
(สรุป) ผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ พบว่ำ 

➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปจัจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ............................ 
➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ .......... 
➢ แสดงสรุปข้อมลูประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน  
ตามข้อมูลที่ก าหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปขอ้มูลประกอบความเสี่ยงอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ................................................................................................................ ............. 

CxD=CD  
(สูง) 

-ระดับโอกาส........(เพ่ิมขึ้น,ลดลง,คงเดิม).........
อย่างไร เน่ืองจาก.............................................. 
-ระดับผลกระทบ......(เพ่ิมขึ้น,ลดลง,คงเดิม)......
อย่างไร เน่ืองจาก.............................................. 
 
*ข้อสังเกต* : โปรดวิเคราะห์และประเมิน 
ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน เปรียบเทียบกับ
ระดับความเสี่ยงรอบแผน รวมถึงหลักเกณฑ์ 
การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 
ที่ส่วนงานได้ก าหนดไว้ให้สัมพันธ์กัน 

 
 



 

  (หน้า -7-)   

 

 
(14)   แบบกำรวิเครำะห์และประเมินระดับควำมเสี่ยง (ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ)   

ควำมเสี่ยง  : (9) 

(15)   หลักเกณฑ์กำรประเมินระดับโอกำส x ระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง 

ระดับคะแนนควำมรุนแรง 
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood : L)  
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

ผลกระทบของควำมเสี่ยง  (Impact : I) 
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

5   
4   
3   
2   
1   

 

หมำยเหตุ  :   ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
                    รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย 

     ระดับควำมเสี่ยง  =  ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ   (คะแนน  1-25)  
ระดับความเสี่ยง   คะแนน  1-2  =  ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)                        ระดับความเสี่ยง   คะแนน  7-12  =  ความรุนแรงสูง (สีส้ม)  
ระดับความเสี่ยง   คะแนน  3-6  =  ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)                ระดับความเสี่ยง   คะแนน  13-25  =  ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 
 
 
 

         ลายมือชื่อ ....................................(16).........................................  

(....................................................................................................)   
ต าแหน่ง ..................................... (17)..........................................                      

 วัน …………(18)……..…. เดือน ....................... พ.ศ. ..................... 
 

  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้างเว็บไซต์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  https://plan.up.ac.th/service/download/5                      
  บริการ>ดาวน์โหลดเอกสาร>งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส>แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  และรวมค าอธิบายแบบฟอร์ม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ( RM-Plan , RM-R6 , RM-R12 ) 
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ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน 
    

 (1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  
(RM-R6)  รอบ 6 เดือน  

คือ รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 6 เดือน ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ เพ่ือสะท้อน
มาตรการที่เพียงพอเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง พัฒนาข้ันตอนและการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้ (ทุกส่วนงานรายงาน (RM-R6) ประมาณเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ) 

(2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. คือ ปีงบประมาณท่ีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตาม RM-Plan (2) 
(3) ชื่อหน่วยงำน คือ ชื่อหน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ตาม RM-Plan (3) 
(4) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (4) 
(5) ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (5) 
(6) ค่ำเป้ำหมำย คือ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือที่ส่วนงานก าหนด ตาม RM-Plan (6) 
(7) กลยุทธ ์ คือ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือที่ส่วนงานก าหนด ตาม RM-Plan (7) 
(8) ล ำดับ คือ ล าดับที่ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  ตาม RM-Plan (8) 
(9) ควำมเสี่ยง คือ ความเสี่ยงตาม RM-Plan (9) 
(10) ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน  

(ระดับโอกาสxระดับผลกระทบ) 
คือ การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ใน RM-Plan (14) 

(11) กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน คือ ข้ันตอน หรือโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน ตามมาตรการที่ระบุไว้ในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน RM-Plan 
(13) รวมถึงมาตรการที่ระบุไว้ในวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง RM-Plan (15)  

(12) ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน คือ ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาติดตามผลฯ รอบ 6 เดือน ซึ่งจะต้องระบุผลการด าเนินงานตามรายมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง  ตาม RM-R6 (11) ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงข้อมูล (สรุป)  
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่สามารถแสดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของมาตรการที่ได้ด าเนินการว่า สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
ได้หรือไม่ อย่างไร อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

1. สรุปผลการด าเนินงานตามรายมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
2. การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบพร้อมสาเหตุ  
3. จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่  
5. สรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่ก าหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ( KRI)  

                หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
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ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน 
    

(13) ระดับควำมเสี่ยงที่คงเหลอืหลังกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) 
 

คือ ผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ช่วงระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 6 เดือน ทั้งน้ี ให้ ส่วนงานประเมิน 
ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากระดับความเสี่ยงต้ังต้นที่ก าหนดไว้ก่อนการบริหารความเสี่ยง  ว่า  
เมื่อได้ด าเนินมาตรการไปแล้วในรอบ 6 เดือน ระดับคะแนนของโอกาส  (เพ่ิมข้ึน,ลดลง,คงเดิม) จากเดิมหรือไม่ อย่างไร และระดับคะแนน 
ของผลกระทบ (เพ่ิมข้ึน,ลดลง,คงเดิม) จากเดิมหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ
ของความเสี่ยงก าหนดไว้ ตาม RM-Plan (18) – (19) 

                           แผนภูมิกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง (โอกำส x ผลกระทบ)  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

  ระดับควำมเสี่ยง = ระดับโอกำส (Likelihood : L) x ระดับผลกระทบ (Impact : I) 
   ระดับควำมเสี่ยง   

      คะแนน 13-25 
ความรุนแรงความเสี่ยง 
สูงมำก  (สีแดง) 

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมในการ
จัดการความเสี่ยงโดยตรง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง  
      คะแนน 7-12 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
สูง  (สีส้ม)       

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องด าเนินมาตรการเพ่ิมเติมในการจัดการความเสี่ยง
โดยตรง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง 
      คะแนน 3-6 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
ปำนกลำง (สีเหลือง)   

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ควรมีมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันไม่ให้ระดับความเสี่ยง
เพ่ิมมากข้ึนไปจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง 
      คะแนน 1-2 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
น้อย  (สีเขียว)     

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยสามารถด าเนินการควบคุมภายในตามแผนงานประจ าท่ีมีอยู่แล้ว 
เพ่ือควบคุมระดับความเสี่ยงไม่ให้กลับเพ่ิมสูงข้ึนหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป  

    
(14)  แบบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 

(ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ) 
คือ แบบในการวิเคราะห์และระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง  ตาม RM-Plan (18) 

โดยให้ส่วนงานแนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ในแต่ละความเสี่ยง ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย 
(15) หลักเกณฑ์กำรประเมินระดับโอกำส x ระดับ

ผลกระทบของควำมเสี่ยง 
(ของแต่ละความเสี่ยง) 

คือ การวิเคราะห์และก าหนดหลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ตาม RM-Plan (19)  
(ก าหนดต้ังแต่ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามคะแนนความรุนแรงจากน้อยไปมาก) เพ่ือใช้ในการประเมินค่าระดับโอกาส (Likelihood : L) และค่าระดับ
ผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยง  
**ส่วนงานสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ก าหนด  
รวมถึงสภาพแวดล้อมของส่วนงานหรือองค์กรตามบริบท** 

(16) ลำยมือชื่อ คือ - ระดับหน่วยงาน       :   ลงลายมือชื่อคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ในแต่ละประเด็นควำมสี่ยง)  
   - ระดับมหาวิทยาลัย   :   ลงลายมือชื่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล และลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ในแต่ละประเด็นควำมสี่ยง) 

(17) ต ำแหน่ง คือ ต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ   
(18) วัน เดือน ป ี คือ วันเดือนปีที่รายงาน 
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(RM-R12) 

  (1)    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ……………(2)…..……….. 

ชื่อหน่วยงำน  ……….................................คณะ/วิทยำลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือ ส่วนงำนเทียบเทำ่..........(3)................................………… 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ   1. พัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต   2. วิจัยและนวัตกรรมพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน   3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   

(4)   4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย   5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ ระบุ........................................................................................................................................(5).................................................................................................................................. 
ค่ำเป้ำหมำย ระบุ........................................................................................................................................(6).................................................................................................................................. 
กลยุทธ์ ระบุ........................................................................................................................................(7).................................................................................................................................. 

 
(8) (9) (10) (11) (12) (13) 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง 

ที่คงเหลือหลังกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน  

กำรด ำเนินงำน 
จัดกำรควำมเสี่ยง 
รอบ 12 เดือน 

ผลกำรด ำเนินงำน  
รอบ 12 เดือน 

ระดับควำมเสี่ยงที่คงเหลอืหลังกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน  

(โอกาสxผลกระทบ) 
1 

 
 
 

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

...ชื่อควำมเสี่ยง.... 

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

CxD=CD  
(สูง) 

 

 
 
กำรควบคุมท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบัน 
1................................ 
2................................ 
วิธีกำร/มำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 
3............................... 
4................................ 
 

โปรดระบุผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ไ ด้ก าหนดไว้ในการควบคุมที่มีอ ยู่  
ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง กรณีมีมาตรการใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ , 
อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยกเลิกการด าเนินการให้ระบุสถานะการด าเนินการพร้อมเหตุผล
ประกอบให้ครบถ้วนชัดเจน 
1. ได้ด าเนินการ.................................................................อย่างไร...................................... .. 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ..........................................เน่ืองจาก............................................... 
ผลการด าเนินงานในเบื้องต้นเป็นอย่างไร…........................จะสิ้นสุดเมื่อไหร่......................….. 
3. ยังไม่ได้ด าเนินการ...............................................เน่ืองจาก.............................................. 
(สรุป) ผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ พบว่ำ 
➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปจัจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ............................ 
➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ........... 
➢ แสดงสรุปข้อมลูประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน  
ตามข้อมูลที่ก าหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปขอ้มูลประกอบความเสี่ยงอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ..........................................................................................................................➢ 
ความเสี่ยงดังกล่าวที่ก าหนดไว้ จะพิจารณา  
     บริหารจัดการต่อเน่ืองในแผนปีต่อไป เน่ืองด้วย.............................................................    

(เช่น มีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ 
      มีการพัฒนามาตรการ/กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นจากเดิม) 

     ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าของสว่นงาน 

ExF=EF  
(ปำนกลำง) 

-ระดับโอกาส........(เพ่ิมขึ้น,ลดลง,คงเดิม).........
อย่างไร เน่ืองจาก.............................................. 
-ระดับผลกระทบ......(เพ่ิมขึ้น,ลดลง,คงเดิม)......
อย่างไร เน่ืองจาก.............................................. 
*ข้อสังเกต* :  
1) ให้วิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบ
ในรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับระดับโอกาสและ
ระดับผลกระทบในรอบ 6 เดือน พร้อมทั้งระบุสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของระดับโอกาสและระดับผลกระทบ
ให้สัมพันธ์กับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง 
(โอกาสxผลกระทบ) ที่ก าหนดไว้ 
2) การก าหนดแผนในปีต่อไป หากมีการก าหนดความ
เสี่ยงประเด็นเดิมเพื่อด าเนินการบริหารจัดการต่อเนื่องในปี
ต่อไปให้พิจารณาก าหนดแผนให้สอดคล้องกันไปเป็นระบบ 
ดังนี ้
     2.1) ให้น าระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ 
ณ รอบ 12 เดือนของปีก่อน มาพิจารณาก าหนด 
ระดับความเสี่ยงของแผนในปีต่อไปด้วย 
     2.2) ให้มีการทบทวนการระบุ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
มาตรการ และอ่ืน  ๆที่แตกต่างจากแผนปีก่อน เพื่อให้เห็นว่า
ส่วนงานมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 



 

  (หน้า -11-)   

 

 
(14)   แบบกำรวิเครำะห์และประเมินระดับควำมเสี่ยง (ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ)   

ควำมเสี่ยง  : (9) 

(15)   หลักเกณฑ์กำรประเมินระดับโอกำส x ระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง 

ระดับคะแนนควำมรุนแรง 
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood : L)  
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

ผลกระทบของควำมเสี่ยง  (Impact : I) 
(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามล าดับ) 

5   
4   
3   
2   
1   

 

หมำยเหตุ  :   ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
                    รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย 

     ระดับควำมเสี่ยง  =  ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ   (คะแนน  1-25)  
ระดับความเสี่ยง   คะแนน  1-2  =  ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)                        ระดับความเสี่ยง   คะแนน  7-12  =  ความรุนแรงสูง (สีส้ม)  
ระดับความเสี่ยง   คะแนน  3-6  =  ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)                ระดับความเสี่ยง   คะแนน  13-25  =  ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 

 
 
 

ลายมือชื่อ ...................................(16).........................................  

(..................................................................................................)   
  ต าแหน่ง ..................................... (17)..........................................                      

วัน …………(18)……..…. เดือน ...................... พ.ศ. .................... 
  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  https://plan.up.ac.th/service/download/5                      

  บริการ>ดาวน์โหลดเอกสาร>งานสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและความโปร่งใส>แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน (RM-R12)  และรวมค าอธิบายแบบฟอร์ม การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ( RM-Plan , RM-R6 , RM-R12 ) 



 

  (หน้า -12-)   

 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน 
    

 (1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  
(RM-R12)  รอบ 12 เดือน  

คือ รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 12 เดือน ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ เพ่ือสะท้อน
มาตรการที่เพียงพอเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง พัฒนาข้ันตอนและการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้ (ทุกส่วนงานรายงาน (RM-R12) ประมาณเดือนกันยายนของปีงบประมาณ) 

(2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. คือ ปีงบประมาณท่ีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตาม RM-Plan (2) 
(3) ชื่อหน่วยงำน คือ ชื่อหน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ตาม RM-Plan (3) 
(4) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (4) 
(5) ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม RM-Plan (5) 
(6) ค่ำเป้ำหมำย คือ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือที่ส่วนงานก าหนด ตาม RM-Plan (6) 
(7) กลยุทธ ์ คือ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือที่ส่วนงานก าหนด ตาม RM-Plan (7) 
(8) ล ำดับ คือ ล าดับที่ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  ตาม RM-Plan (8) 
(9) ควำมเสี่ยง คือ ความเสี่ยงตาม RM-Plan (9) 
(10) ระดับควำมเสี่ยงที่คงเหลอืหลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) 
คือ ผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน ตามท่ีก าหนดไว้ใน RM-R6 (13) 

 
(11) กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน คือ ข้ันตอน หรือโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ตามมาตรการที่ระบุไว้ในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน RM-Plan 

(13) รวมถึงมาตรการที่ระบุไว้ในวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง RM-Plan (15)  
(12) ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน 

 
คือ ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ระยะเวลาติดตามผลฯ รอบ 12 เดือน ซึ่งจะต้องระบุผลการด าเนินงานตามรายมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง  ตาม RM-R12 (11) ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงข้อมูล (สรุป)  
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่สามารถแสดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของมาตรการที่ได้ด าเนินการว่า สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
ได้หรือไม่ อย่างไร อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

1. สรุปผลการด าเนินงานตามรายมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
2. การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบพร้อมสาเหตุ  
3. จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

             5. สรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่ก าหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)  
                 หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

6. การพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อเน่ืองในแผนปีต่อไป หรือลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าของส่วนงาน 
    เช่น  ส่วนงานได้พิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อเน่ืองในแผนปีต่อไป เน่ืองด้วย มีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้ระดับความเสี่ยง   
          เพ่ิมข้ึนจากเดิม หรือมีการพัฒนามาตรการ/กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนจากเดิม เป็นต้น 

    



 

  (หน้า -13-)   

 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-R12)  รอบ 12 เดือน 
    

(13) ระดับควำมเสี่ยงที่คงเหลอืหลังกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) 
 

คือ ผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ช่วงระยะเวลาการติดตามผลฯ รอบ 12 เดือน ทั้งน้ี ให้ส่วนงานประเมิน  
ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ว่า 
เมื่อได้ด าเนินมาตรการครบถ้วนแล้ว ในรอบ 12 เดือน ระดับคะแนนของโอกาส (เพ่ิมข้ึน,ลดลง,คงเดิม) จากเดิมหรือไม่ อย่างไร และระดับคะแนน 
ของผลกระทบ (เพ่ิมข้ึน,ลดลง,คงเดิม) จากเดิมหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ
ของความเสี่ยงก าหนดไว้ ตาม RM-Plan (18) – (19) 

                           แผนภูมิกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง (โอกำส x ผลกระทบ)  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

  ระดับควำมเสี่ยง = ระดับโอกำส (Likelihood : L) x ระดับผลกระทบ (Impact : I) 
   ระดับควำมเสี่ยง   

      คะแนน 13-25 
ความรุนแรงความเสี่ยง 
สูงมำก  (สีแดง) 

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมในการ
จัดการความเสี่ยงโดยตรง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง  
      คะแนน 7-12 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
สูง  (สีส้ม)       

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องด าเนินมาตรการเพ่ิมเติมในการจัดการความเสี่ยง
โดยตรง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง 
      คะแนน 3-6 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
ปำนกลำง (สีเหลือง)   

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ควรมีมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันไม่ให้ระดับความเสี่ยง
เพ่ิมมากข้ึนไปจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

   ระดับควำมเสี่ยง 
      คะแนน 1-2 

ความรุนแรงความเสี่ยง 
น้อย  (สีเขียว)     

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยสามารถด าเนินการควบคุมภายในตามแผนงานประจ าท่ีมีอยู่แล้ว 
เพ่ือควบคุมระดับความเสี่ยงไม่ให้กลับเพ่ิมสูงข้ึนหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป  

    
(14)  แบบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 

(ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบ) 
คือ แบบในการวิเคราะห์และระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง  ตาม RM-Plan (18) 

โดยให้ส่วนงานแนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ในแต่ละความเสี่ยง ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย 
(15) หลักเกณฑ์กำรประเมินระดับโอกำส x ระดับ

ผลกระทบของควำมเสี่ยง 
(ของแต่ละความเสี่ยง) 

คือ การวิเคราะห์และก าหนดหลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ตาม RM-Plan (19)  
(ก าหนดต้ังแต่ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามคะแนนความรุนแรงจากน้อยไปมาก) เพ่ือใช้ในการประเมินค่าระดับโอกาส (Likelihood : L) และค่าระดับ
ผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยง  
**ส่วนงานสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ก าหนด  
รวมถึงสภาพแวดล้อมของส่วนงานหรือองค์กรตามบริบท** 

(16) ลำยมือชื่อ คือ - ระดับหน่วยงาน       :   ลงลายมือชื่อคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ในแต่ละประเด็นควำมสี่ยง)  
   - ระดับมหาวิทยาลัย   :   ลงลายมือชื่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล และลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ในแต่ละประเด็นควำมสี่ยง) 

(17) ต ำแหน่ง คือ ต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ   
(18) วัน เดือน ป ี คือ วันเดือนปีที่รายงาน 






