


 

 

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลยั 
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ค าน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็น
กระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ที่องค์กรต้องการด าเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 6 ประเด็น ได้แก ่

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ 
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ด้านเสถียรภาพทางการเงิน (สภาพคล่อง) ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส  
ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 

3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย์  ชั้น 9 เรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 
2562 (ปีงบประมาณ 2563) จะเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตอนที่ 1 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

  ในการด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจ าปีการศึกษา 
2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีที่ 141/2563 โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น คือ 

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

3. การสร้างความเป็นสากล 

4. การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

6. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการตลอดระยะเวลาในการด าเนินการ เพ่ือ
สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานออกมาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงผลการด าเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ดูแลและให้
ข้อเสนอแนะทั้งระบบ  

1 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ
และประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ไว้ที่ ระดับ 10 ขึ้นไป และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากโดยมี
ระบบและกลไกในการก ากับ ดูแล และก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและ
เคร่งครัด ซึ่งข้ันตอนการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมี ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันสิ่งที่จะส่งผลเสียหายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ท างานด้วยความโปร่งใส ซึ่งเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
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1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ก าหนดให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสามารถระบุความเสี่ยงได้ 

1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย (คณะ/ส านัก/สถาบัน) ทราบวิธีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 1.3 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกระบวนการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงโดยให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกัน
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยค านึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการ
ด าเนินการวิเคราะห์ ซึ่งการระบุความเสี่ยงประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุม ดังนี้ 

1.3.1 ความเสี่ยงภายใน เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยมหาวิทยาลัยเอง ได้แก่  ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial and Asset Risk) ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์และนโยบาย (Strategic and Policy Risk) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (Hazard Risk) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) และความ
เสี่ยงด้านบุคคล (Personal Risk) 

1.3.2 ความเสี่ยงภายนอก เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่  ความเสี่ยงด้าน
การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ (Political Risk) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) ความเสี่ยง
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Risk) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological 
Risk) และความเสี่ยงระหว่างประเทศ (International Risk) 

1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1.4.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 
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ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
1 น้อยมาก 
2 น้อย 
3 ปานกลาง 
4 สูง 
5 สูงมาก 

1.4.2 ผลกระทบ (Impact : I) คือ ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ ผลกระทบ 
1 น้อยมาก 
2 น้อย 
3 ปานกลาง 
4 สูง 
5 สูงมาก 

1.4.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk : D) คือ สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้ 

1) ระดับความเสี่ยง (Degree of risk : D) = ระดับโอกาส (Likelihood : L) × ระดับผลกระทบ 
(Impact : I) เมื่อทราบคะแนนความเสี่ยงแล้วให้น าค่ามาเทียบในตารางเพ่ือดูระดับความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 (Im

pa
ct 

: 
I) 

5 5 (M) 10 (H) 15 (E) 20 (E) 25 (E) 
4 4 (M) 8 (H) 12 (H) 16 (E) 20 (E) 
3 3 (M) 6 (M) 9 (H) 12 (H) 15 (E) 
2 2 (L) 4 (M) 6 (H) 8 (H) 10 (H) 
1 1  2 (L) 3 (M) 4 (M) 5 (M) 

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 
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2) เกณฑ์การแบ่งความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 

1.5 แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)  
     แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมีอยู่ 4 แนวทางหลัก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

1.5.1 การยอมรับความเสี่ยง (Take)  

การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไว้ให้ด าเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใดๆ เพ่ิมเติมจาก
ที่มีและด าเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการจัดการ
เพ่ิมเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า 

1.5.2 การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)  

การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการ
เพ่ิมเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า อาจต้องท าการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุหรือไม่เพ่ือท าการ
ปรับเปลี่ยนต่อไป 

1.5.3 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) 

การพิจารณาวิธีการแก้ไขที่จะลดทั้งความน่าจะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง การด าเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1.5.4 การโอนถ่ายหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer) 

การยกภาระในการเผชิญความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบร่วมกัน โดยแบ่งความ
เสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืน 

 
 
 
 

สี ระดับความ
เสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ความหมาย 

 สูงมาก 13-25 ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที 
 สูง 7-12 ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการ 
 ปานกลาง 3-6 อยู่ในระดับที่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ (เป็นเขตเฝ้าระวัง) 
 ต่ า 1-2 สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่ต้องเพ่ิมการจัดการ 
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1.6 แนวทางการจัดการแต่ละความเสี่ยง (Control Activities) 
นโยบาย วิธีการ มาตรการ การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานก าหนดขึ้น อาจจะเป็น

กิจกรรมคิดริเริ่มใหม่ๆ งานประจ าหรือลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าหากมีการปฏิบัติตาม
วิธีการจัดการที่ก าหนดขึ้น อาจจะท าให้ความเสี่ยงหมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผลและในเวลาที่
ก าหนด ทั้งนี้ ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือกกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.6.1 ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอมาเพ่ือ
จัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถท าได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ท าได้
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงจะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจาก ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสของ
หน่วยงานทีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ว จึงน ามา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ซึ่งเมื่อท าการ
ประเมินได้ผลที่ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว ได้ผลดังต่อไปนี้ 

 1.7.1 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562  

1) ประเด็นความเสี่ยงที ่1. เรื่อง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยง 

1.  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ การใช้สื่อโซเซียลของนักศึกษาและบุคลากร 
2.  ผลการจัดล าดับของมหาวิทยาลัย 
3. คุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์  :   

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการด าเนินการที่สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม  
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ตัวช้ีวัด :   
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
3. มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ 

การประเมินความเสี่ยง  

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (4) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (16) = ความเสี่ยงสูงมาก 
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง 

 

 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

1. ปฐมนิเทศและอบรมให้
ความรู้นักศึกษาและบุคลากร
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏบิัติตนท่ีดี มี
คุณธรรมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  
- นักศึกษา 

30 ก.ค 63 
รองอธิการบดีทุก
ฝ่าย/คณบดีทุก

คณะ/ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบันทุก

หน่วย 

100 1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่าน
ระบบออนไลน์ในวันที่ 24  มิ.ย. 63 
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วก าเนิด 
อาคารสุเมธตันติเวชกุล โดยมีคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าโดยท่าน
อธิการบดี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 
เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ ซึ่งในการปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อ 
ให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ในด้าน
ต่ า ง ๆ  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  ด้ า น ก า ร
บริหารงาน ด้ านวิ ชาการ ด้ าน
กิจการนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน กฎระเบียบการใช้ชีวิต
ระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 
การให้บริการและสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย ปลูกฝังให้นักศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในหลัก
ของความดี เกิดความผูกพัน รักและ
หวงแหนมหาวิทยาลัย ส่ง เสริม
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ใหม่ ให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย การใช้
สื่ อ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562  
3 .  จั ดท า คู่ มื อนั กศึ กษาร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

- บุคลากร 28 กค 63 
ส านักงานอธิการบด ี

100 4. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดย
ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่น
งาม เป็นผู้กล่าวโอวาสและมอบ
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานที่ดีในปี
การศึกษา 2562 จัดขึ้น 2 รอบ 
ได้แก ่
   4.1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มี
บุ ค ล าก ร ใหม่ เ ข้ า ร่ ว ม  20  ค น 
แ บ่ ง เ ป็ น  ส า ย วิ ช า ก า ร  7  ค น 
พนักงานสายสนับสนุน 6 คน และ
พนักงานราชการ 7 คน 
   4.2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มี
บุ ค ล าก ร ใหม่ เ ข้ า ร่ ว ม  1 4  ค น 
แบ่ ง เป็ น  ส ายวิ ชาการ  10  คน 
พนักงานสายสนับสนุน 2 คน และ
พนักงานราชการ 2 คน 
5. ช้ีแจงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบโดย
ให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
หรือการแสดงความคิดเห็นได ้
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

6. จัดท ากิจกรรมอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสอบธรรมศึกษา และจิต
อ า ส า  9 0 4  ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร
มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสา
ด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพและมี
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

2. ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และสร้างวัฒนธรรมที่ดี  ทั้ง
ก า รแต่ ง กาย  ก ารพัฒนา
บุคลิกภาพ และการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นที่ ถู ก ต้ อ ง ให้ กั บ
นักศึกษาและบุคลากร โดย
การช้ีแจงระเบียบว่าด้วยการ
แต่งกายและคะแนนความ
ประพฤติแก่นักศึกษาหากแต่ง
กายผิ ด ระ เบี ยบจะมี ก า ร
ตักเตือนและตัดคะแนนความ
ประพฤติ 

30 มิ.ย 63 
กองพัฒนานักศึกษา

และฝา่ยบุคคล 

90% มหาวิทยาลยัฯ ออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคับและการสร้างวัฒนธรรมที่ดี 
ได้แก ่
1. ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ว่าด้วย เครื่องแบบและการ
แต่งการของนักศึกษา พ.ศ. 2552 
เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มี
ความเรยีบร้อยเหมาะสมกับสภาพ
การเป็นนักศึกษาและเป็นเอกลักษณ์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรไีดม้ี
การออกระเบยีบภายในหน่วยงาน
เอง เช่น 

1.1 ประกาศคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายชุด
เครื่องแบบนักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

1.2 ประกาศคณะพยาบาล
ศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
แต่งกายชุดปฏิบัติการของ
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นต้น 

2.  หน่วยงานต่างๆไดม้ีการพัฒนา
และสร้างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 
เช่น  

2.1 พัฒนาอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และบริการด้วยจิตใจ
ความเป็นมนุษย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์  
2.2 การพัฒนาอัตลักษณ์ 
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝรู่้ สู้งาน 
ปฏิบัติการเด่น" โดยการออก
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม จัด
กิจกรรม ต้นแบบคนดีศรีคณะ 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2.3 สร้างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ด้วยหลักไตรสิกขาของกอง
พัฒนานักศึกษา 

3. มีการใส่ชุดผา้ไทย ทุกวันศุกร์ 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัตเิดียวกันและ
สนับสนุนผลติภณัฑ์ผา้ไทยและเชิดชู
เอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผา้
ไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วม
อนุรักษ์และส่งเสริมภมูิปัญญาผ้า
ไทยให้ธ ารงอยู่คู่ชาตไิทยสืบไป 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

3 .  ใ ห้ ค ว า ม รู้  เ รื่ อ ง 
พร ะ ร าชบัญ ญั ติ เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

28 มิ.ย 63 
รองอธิการบดีทุก
ฝ่าย/คณบดีทุก

คณะ/ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบันทุก

หน่วย 

90 1. จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครอง
ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรสาย
สนับสนุน   
2. มีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ได้แก ่

2.1 Banner หน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยและBanner หน้า
เว็บไซต์หน่วยงาน 
2.2 วิดีโอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
2.3 ป้ายสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
2.4 สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ ช่ือ 
PBRU 
2.5 ป้ายจอ LED หน้ามหาวิทยาลัย 
2.6 จดหมายข่าวดอนขังใหญ่  

3.  มี การรณรงค์ ให้ บุ คลากรใน
หน่ วยงานตระหนั กถึ ง ช่ื อ เสี ย ง
มหาวิทยาลัยและแจ้งให้บุคลากรทราบ
เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์โดยการ
แจ้งให้ทราบในที่ประชุม 

 

4. ก าหนดมาตรการท างานที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ กณ ฑ์ ก า ร
จัดล าดับมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ  

30 มิ.ย 63 
รองอธิการบดีทุก
ฝ่าย/คณบดีทุก

คณะ/ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบันทุก

หน่วย 

90 1 .  มี ก า ร ก า ห น ด ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน ในด้ านต่ า ง  ๆ  ขอ ง
บุคลากรรายละเอียดการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่
ถูกต้อง เ ช่น การท าสัญญาจ้ าง 
สัญญารับทุน สัญญาลาศึกษาต่อ 
เป็นต้น 
2. มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

3. พัฒนาเว็บไซด์ของคณะโดยเพิ่ม
ค าส าคัญ (keyword)ในการค้นหา
ให้บุคคลภายนอกสามารถสืบค้นได้
มากขึ้น    
4. พัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้
มีความร่มรื่น น่าอยู่ 
5. มีการก าหนดมาตรการท างาน
ตามโครงการของ Green Office ซึ่ง
เป็นส่ วนหนึ่ งของการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัยโลก (Green and 
Clean University) 
6. การจัดล าดับของมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติด
อันดับมหาวิทยาลั ยที่ มี ผ ลงาน
วิชาการ ในหัวข้อ Google Scholar  
ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ  และอั นดั บที่  21  จาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
- การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย พบว่า  ในปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีอยู่ในอันดับที่ 7    

5. จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนา
ทักษะในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ ใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ และเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ของนักศึกษาและบุคลากร 

31 ส.ค. 63 
รองคณบดีทุกฝ่าย/

ผู้ช่วยคณบดีทุก
ฝ่าย/ประธาน

สาขาวิชาทุกสาขา 

80    1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่
สมาชิกวิชาชีพ 
2. ก าหนดตารางความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนการด าเนินกิ จกรรมตาม
สาขาวิชา 
2.1 ก าหนดตารางเตรียมความพร้อมสู่
สมาชิกวิ ชาชีพ ซึ่ งด าเนินการใน
ระหว่างวันที่ 3 ก.พ 63 - 22 มี.ค 63 

คะแนนยังไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

3. จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะในการสอบวิชาชีพผ่าน
ช่องทางออนไลน ์
3.1 จัดกิจกรรมทบทวนความรู้  5 
สาขาวิชาโดยอาจารย์ภายในคณะและ
มหาวิทยาลัย 
3.2 จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือ
ใ น ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูกับโรงเรียน
เครือข่าย จังหวัดเพชรบุรี (นักศึกษาปี
5) 
4. จัดกิจกรรมวัดและประเมินผลเพื่อ
ทราบสมรรถนะของนักศึกษาที่ต้อง
พัฒนา 
4.1 จัดสอบวัดประเมินผล ระหว่าง
วันที่  16-18 มี .ค 63 เพื่อประเมิน
สมรรถนะหลักของนักศึกษาและวาง
แนวทางพัฒนา ผลการสอบรายบุคคล  
5. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
จะสามารถออกฝึกสอน เช่น ต้องมีผล
การเรียนครบทุกรายวิชา ต้องเข้ารับ
การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออก
ฝึก เป็นต้น  

5.1 จัดอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ 
5.2 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
5 .3  จั ดการ ให้ ความรู้ ผ่ าน
หลักสูตรในวิชา มัคคุเทศก์ และ
ศึ กษาขั้ นตอนผ่ าน เว็ ป ไซด์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

5.4 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
ทักษะการแข่งขันทางวิชาการของ
นักศึกษา (พ.จ.น.ก.) ปีการศึกษา 
2562 

6. จัดโครงการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการแบบออนไลน ์
6.1 ติดตามผลการสอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลและให้ความ
ช่วยเหลือกรณีนักศึกษายังสอบไม่ผ่าน 

6. เข้าร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรฐานที่ ได้ รับการ
ยอมรับ 

31 ก.ย. 63 
รองอธิการบดีทุก
ฝ่าย/คณบดีทุก

คณะ/ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบันทุก

หน่วย 

80 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
AUN-QA Overview & AUN-QA 
Implementation and Gap 
Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ในวันที่ 15 – 16 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอก
ศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 
เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่ง
ผลลัพ ธ์ ก า ร เ รี ยน รู้  ( Outcome 
based Education) และเข้า
ใจความสอดคล้องของ OBE และ 
TQF กับเกณฑ์ AUN-QA 
2.  เข้ าร่ วมและด าเนินการตาม
โครงการของ Green Office ซึ่งเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร จั ด ล า ดั บ
มหาวิทยาลัยโลก (Green and 
Clean University) 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
พันธกิจและกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการ
รับรู้ และการยอมรับให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร 

30 มิ.ย 63 
งานสื่อสารองค์กร 

100 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2 .  มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามพันธกิจ
และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
ผ่านหลายช่องทาง ได้แก ่
2.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
2.2 วิดีโอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
2.3 ป้ายสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
2.4 สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อ PBRU 

 

2) ประเด็นความเสี่ยงที ่2  
เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปัจจัยเสี่ยง 1. การบุกรุกโจรกรรมข้อมูล ถูกไวรัสก่อกวนจากอินเตอร์เน็ต 

                 2. ความไม่พร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  
ทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ 
วัตถุประสงค์  :   
1. เพ่ือให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชว่ยในการบรหิาร ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือป้องกันการเกิดการโจรกรรมข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด :   
1. มีระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ในระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 
2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 5 ด้าน 
 ก. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการบริหาร 
 ข. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน 
 ค. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการวิจัย 
 ง. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านบริการวิชาการ 
 จ. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การประเมินความเสี่ยง  

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (3) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (12) = ความเสี่ยงสูง 
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง 

 

 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

1. ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรการด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

28 ก.ค 63 
ศูนย์เทคโนโลยี

ดิจิทัล และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

80 1. มีคณะท างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
ด้ า น ที่ ชั ด เ จ น  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการก าหนดนโยบายมาตรการ
ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ร ะ บ บ
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน เช่น  

2.1 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติใน
การรั บส่ งข้ อมู ลผ่ านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน 
2.2 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ 
2 .3  ขั้ นตอนในการจั ดการ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ภั ย คุ ก ค า ม ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

3 .  จั ด ห า ฐ า น ข้ อ มู ล ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 สถาบัน 
4. จัดท ากิจกรรม/ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลที่ได้รับจาก สกอ. จ านวน 
11  ฐ า น  ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา แล ะ
บุคลากร 

4 . 1  ป ร ะ ชุ ม วา งแผนงาน /
มาตรการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ด้าน IT 
4.2 แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้ของส านักฯ 
4.3 ก าหนดมาตรการ/คู่มือการใช้
ง า น แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า ร ะ บ บ
สารสนเทศและอุปกรณ์ด้าน IT 

2. ประกาศนโยบาย ให้
ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลส่วน
บุคคล ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

28 ก.ค 63 
ศูนย์เทคโนโลยี

ดิจิทัล ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียนและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

80 1. มีการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อ
สั งคมออนไลน์  ภายใต้  Page 
Facebook ช่ือ ศูนย์เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล -มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
เพชรบุรี  และ WebmasterPBRU 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ปลอดภั ย  และข้ อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
1.2 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ และการใช้งาน 
WiFi, edurom, VPN, google 
App การเครื่องมือในการสอน 
online และ Video Conference 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

2. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เรื่ องนโยบายด้านการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อ
ป้องกันการกระท าผิดด้านการส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
3 .  มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ร อ ง รั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น  ( IT 
Contingency Plan) เพื่อเป็น
แนวทางในการดูแลรักษาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
เสถียรภาพและมีความพร้อมส าหรับ
การใช้งาน 
4. มีก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เช่น 

4.1 การเข้าถึงหรือควบคุมการ
ใช้งานสารสนเทศ 
4 . 2  ก า ร จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ
สารสนเทศและระบบส ารอง
สารสนเทศ ซึ่ งอยู่ ในสภาพ
พร้อมใช้งานและจัดเตรียมแผน
เตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ
ด้ า นวิ ธี ท า งอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 
เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น
สารสน เทศตามปกติ อย่ า ง
ต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

3. มีการส ารองข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันข้อมูลสูญ
หาย 

ก.ค. 63 
ศูนย์เทคโนโลยี

ดิจิทัล และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

100% 1. มีการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ
ที่ดูแลและให้ค าแนะน าหน่วยงานที่มี
ระบบของตนเอง 

1.1 ก าหนดความถี่ในการส ารอง
ข้อมูลตามระดับความส าคัญของ
ข้อมูล เช่น การส ารองข้อมูลแบบ
อัตโนมัติทุกวัน และการส ารองตาม
รอบเวลา 
1.2 การทดสอบการกู้คืนระบบก่อน
น าข้อมูลกลับคืนสู่ ระบบมีการ
ส ารองข้อมูลเว็บไซต์ทุกสิ้นเดือน 
โดยมีเว็บไซต์ ดังนี้  
- www.acad.pbru.ac.th 
- www.grad.pbru.ac.th 

 

4. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ 

30 ส.ค. 63 
ศูนย์เทคโนโลยี

ดิจิทัล และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

100% 1. มีการทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าส ารองภายในห้อง Data Center 
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ภายใต้ Page 
3. มีการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากร
เฝ้าระวังระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
4. มีการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากร
เฝ้าระวังระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
ภาคนอกเวลา ภาคการศึ กษาที่ 
1/2563 
 

 

http://www.acad.pbru.ac.th/
http://www.grad.pbru.ac.th/
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

5. มีการตรวจสอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบซอฟต์แวร์ 
หากพบว่ามีข้อผิดพลาดด าเนินการ
แก้ไข และปรับปรุงให้อยู่ ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 

5. ทวนสอบระบบ ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

28 ก.ค. 63 
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

80% 1. การก าหนดรอบเวลาการตรวจสอบ
อุปกรณ์ อายุการใช้งาน และ Update 
Firmware 
2. การส ารองอุปกรณ์ส าหรับกรณี
ฉุกเฉิน 
3. ใช้ Software ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดในระบบเครือข่าย 
4. พัฒนาระบบขอรับบริการและแจ้ง
ปัญหา (PBRU Helpdesk) เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ ,อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์มีการให้ความรู้บทความ
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
5 ขั้นตอนการเริ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัยแบบ Zero Trust วิธีเสริม
ความปลอดภัยระบบไอทีในองค์กร
เป็นต้น หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแผน
รองรับ ดังนี้ 
4.1 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อ
จ ากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจาย
ไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้
การจ ากัดการเช่ือมต่อเข้าระบบ
เครือข่าย 
4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบ
ทีเ่กิดจากไวรัสที่ระบาด 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

4.3 ด าเนินการป้องกันระบบเครือข่าย
เพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส 

4.4 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่
ติดไวรัสและด าเนินการแก้ไขกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินระบบล่มก าหนดให้มี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

4.4.1 มอบหมายบุคคลรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายไว้ล่วงหน้า 

4.4.2 แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
ล่ม เมื่อพบปัญหาให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประเมินสถานการณ์สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ภายใน 15 นาที โดย
บุคคลที่ได้รับมอบหมายท าการ 
Restart server ตรวจสอบ/เปลี่ยน
อุปกรณ์เช่ือมต่อ Server และ
ตรวจสอบไวรัส/ฆ่าไวรัส 

2) ประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหา
ได้ภายใน 16-30 นาที รายงาน
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ กู้คืน
ระบบเครือข่าย 

3) มีการบริหารจัดการในการท า
การส ารองข้อมูล (Backup) เป็น
ประจ า อย่างสม่ าเสมอ 

- จัดท าการส ารองข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ (ทุกวัน) 

- มีการทดสอบการน าข้อมูล
กลับคืนสู่ระบบ (Restore) 

4.4.3 ตรวจสอบระบบเครือข่าย
สื่อสารหลัก 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
 

1) จัดหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตส ารองเพื่อเป็นช่องทางให้
ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ตรวจสอบการเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3) มีการน าซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยใน
การตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบ
อินเตอร์เน็ต เช่น Solar winds 
Network Management 

4) มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ที่ให้บริการในทุกวัน 

4.4.4 มีระบบรับแจ้งและบันทึก
ปัญหาจากผู้ใช้ภายใน พร้อมกับ
บริการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้ภายใน
ขอบเขตที่ท าได้ 

1) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การดูแลและทวนสอบระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) จัดสรรงบประมาณในกา
บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. มีการปรับปรุงระบบรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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3) ประเด็นความเสี่ยงที ่3 เรื่อง ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ 

ปัจจัยเสี่ยง 1.  การเกิดอัคคีภัย 
       2.  การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 

             3.  ทรัพย์สินของราชการ บุคลากร และนักศึกษาสูญหาย 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และ 
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ 
2. เพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินของราชการ บุคลากรและนักศึกษา 
ตัวช้ีวัด :  
1. อัตราการเกิดอัคคีภัยเป็นศูนย์ 
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ 
3. อัตราการเกิดการสูญหายของทรัพย์สินของราชการ บุคลากรและนักศึกษาเป็นศูนย์ 
การประเมินความเสี่ยง  

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง 

2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง 

 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

1. จัดท าโครงการซ้อมแผน
อัคคีภัยแก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

30 สค 63 
รองอธิการบดีทุก
ฝ่าย/คณบดีทุก

คณะ/ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบันทุก

หน่วย 

100% 1. จัดท าโครงการฝึกการอพยพเหตุ
เพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้น
จากถังดับเพลิงและสายฉีดน้ าแก่
บุคลากรและนักศึกษา 
1.1 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การ
อพยพจากเหตุเพลิงไหม้และการ
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

ดับเพลิงข้ันต้นจากถังดับเพลิงและ
สายฉีดน้ า” ในวันพุธ ที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอก
ศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันตเิวชกุล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 105 คน 
โดยวิทยากรจาก เทศบาลต าบลหาด
เจ้าส าราญจังหวดัเพชรบุรี  
1.2 ก าหนดการตรวจเช็คอุปกรณ ์
1.3 ก าหนดจุดคัดกรอง การเข้าออก
อาคารหลังเวลาราชการให้ท าบันทึก
ขอใช้อาคารและก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละอาคาร 
2 จัดระบบความปลอดภัย ก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละอาคาร จัดท า
ประกาศเข้าออกอาคารหลังเวลา
ราชการ 

2. การส ารวจและท าแผน
ปรับปรุงอาคารเก่า   

30 สค 63 
รองอธิการบดีฝ่าย
อาคารและสถานท่ี 
และกลุม่งานพัฒนา

กายภาพ ภูมสิ
ถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้อม 

80% มีการส ารวจและพิจารณาอาคาร
และสถานท่ีที่มคีวามเหมาะสมใน
การปรับปรุง โดยการพิจารณา
ร่วมกับผู้บริหารและวางแผน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้มีการ
ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร ์

 

3. ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรการด้านความปลอดภัยใน
การ ใ ช้ อาคารสถานที่ และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

30 มิ.ย 63 
รองอธิการบดฝี่าย
อาคารและสถานที่ 
และกลุ่มงานพัฒนา

กายภาพ ภมูิสถาปตัย์
และสิ่งแวดลอ้ม 

100% 1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
รับมือภาวะฉุกเฉิน 
2. ประกาศส านักงานอธิการบดี เรื่อง 
มาตรการประหยัดพลังงานของ
ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 6 
ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

2.1 ลดปริมาณการใช้ฟ้า 
2.2 ลดปริมาณการใช้น้ า 
2.3 ลดปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 
2.4 ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
2.5 ลดปริมาณของเสีย 
2.6 การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
3. มหาวิทยาลัย มีการติดตั้งถัง
ดับเพลิงไว้ใกล้กับบริเวณจุดเสี่ยง
ต่างๆ เพื่อให้ง่ายแก่การน าไปใช้และ
เพื่อป้องกันเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิด
อัคคีภัย มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และด าเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจท าให้เกิด
อัคคีภัยได้เป็นประจ าทุกปี และมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย 
4. มีการออกค าสั่งมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ า
ทุกเดือน  
5. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในจุดเสี่ยงของแต่ละอาคาร 
6. ก าหนดเวลาการเข้า-ออกอาคาร
และสถานที่ท างาน ให้ปฏิบัติงานใน
เวลาราชการ หากต้องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาต้องท าหนังสือให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความคืบหน้า 
 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

4. ประกาศนโยบาย ให้ความรู้
และสร้างความตระหนักในการ
รักษาความปลอดภัยในการใช้
อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ
ทางราชการ ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

30 ก.ค 63 
รองอธิการบดีกลุม่
งานพัฒนากายภาพ 
ภูมิสถาปตัย์และ
สิ่งแวดล้อมและ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

100% มีการจัดท าแผ่นป้ายและขั้นตอน
การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดไว้ทุกอาคาร
บริเวณหน้าลิฟท์ ในลิฟท์ และ
บริเวณอื่นๆ ตามอาคารตา่งๆและ
ติดป้ายรณรงค์การเปดิ-ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นักศึกษาบุคลากร 
และบุคลากรทั่วไป ปิดไฟและปดิ
แอร์ตามห้องต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

 

5. ก าหนดพื้นที่จอดรถให้เป็น
สั ด ส่ ว น แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ
ก า ร จ ร า จ ร ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ค ล่ อ ง ตั ว แ ล ะ ร ณ ร ง ค์ ใ ห้
นักศึกษาและบุคลากรลดการ
ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

30 ส.ค 63 
รองอธิการบดีกลุม่
งานพัฒนากายภาพ 
ภูมิสถาปตัย์และ
สิ่งแวดล้อมและ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

100% มีการก าหนดพื้นท่ีจอดรถโดยรอบ
อาคารให้เป็นสัดส่วนและจดัระบบ
การจราจรให้เกิดความคล่องตัว โดย
ให้นักศึกษาสามารถจอดรถท่ีโรงรถ
และโดยสารรถไฟฟ้าไปยังตึกเรยีน
ได้ และด้านหลังของโรงเรียนการ
อาหารฯ และจัดใหด้้านข้างอาคาร
เป็นที่จอดรถยนต์แทน 

 

4) ประเด็นความเสี่ยงที ่4. เรื่อง ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ปัจจัยเสี่ยง 1.  ภัยธรรมชาติ 

2.  โรคระบาด เช่น โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
3.  การก่อการร้าย 
4. ความไม่เสถียรทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
          กลยุทธ์ : การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตและ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
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วัตถุประสงค์  :   
1) เพื่อจัดระบบการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิด 
เหตุและภายหลังเกิดเหตุ 
2) เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และบุคลากร 
ตัวช้ีวัด : 1. มาตรการป้องกันภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 มาตรการ 

2. อัตราการความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นศูนย์ 
การประเมินความเสี่ยง  
1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง 
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง 

 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

1. จัดท าแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

30 มิ.ย. 63 
รองอธิการบดี
กลุ่มงานพัฒนา
กายภาพ ภูมสิ
ถาปัตย์และ

สิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

80% 1. ด าเนินการตามประกาศของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณา
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
แนวทางการสนับสนุนซมิการด์ส าหรับ
นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน ์
4. มีการจัดเตรียมแผนกระบวนการ
ขั้นตอนในสถานการณ์ที่มีนักศึกษา
หรือบุคลากรป่วยหรือมีการติดเชือ้ 

เนื่องจากเหตุ
ฉุกเฉิน
สามารถเกดิ
ได้ในหลาย
รูปแบบจึง
ต้องมีการเฝ้า
ระวังอยู่เสมอ 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

5. มีการจัดระบบคดักรองบุคลากร
เมื่อกลับมาท างานปกติ รวมถึงมีการ
ตั้งจุดคัดกรอง/วัดอุณภูมิบริเวณ
ทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยฯ 
6. มีการจัดแผนการเรียนการสอน 
ออนไลน์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

7. มีการปรับระบบการท างาน
ของบุคลากรหากมสีถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน หรือ 
Work from Home เพื่อเลี่ยงต่อ
ความเสีย่งในการติดเชื้อจากการ
เดินทางรวมถึงการพบปะผู้คนรวมถึงมี
การใช้มาตรการ Social Distancing   

2. เผยแพร่ข้อมูลในการเตรียมความ
พร้อมรับภาวะวิกฤตและสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

30 มิ.ย. 63 
รองอธิการบดี
กลุ่มงานพัฒนา
กายภาพ ภูมสิ
ถาปัตย์และ

สิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

80% 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ C0VID-19 ผ่าน
สื่อออนไลน ์
1.1 วีดีโอ สื่อรณรงค์การล้างมือ 
1.2 แต่งเพลงและ MV ให้ก าลังใจ 
1.3 สื่อรณรงค์อื่นๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (Coronavirus 
Diseases 2019 : COVID-19) ภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
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5) ประเด็นความเสี่ยงที ่5 เรื่อง ด้านเสถียรภาพทางการเงิน (สภาพคล่อง) ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยง  1. ภาระผูกพัน 

2.  สถานการณ์ฉุกเฉิน   
3.  กิจกรรมหารายได้ไม่เป็นไปตามแผน 
4. จ านวนนักศึกษาลดลง 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
          กลยุทธ์ : การบริหารจัดการสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การวิเคราะห์สภาพคล่องเพ่ือการบริหาร 
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์  :   
1. เพ่ือบริหารจัดการการเงินของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาวะปกติ 
2. เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาความขัดข้องทางการเงิน 
ตัวช้ีวัด :  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินหรือแผนงบประมาณประจ าปี จ านวน 1 แผน 

2. มีการรายงานข้อมูลสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยง  
1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง 
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง 

 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

31 ก.ค 63 
รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย/คณบดี

ทุกคณะ/
ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบัน

ทุกหน่วย 

90% 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินหรือแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 ของ
มหาวิทยาลยัและของแตล่ะหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
2. มีการประชุมผู้บรหิารระดับ
มหาวิทยาลยั/คณะ/ส านัก/สถาบนั/
โรงเรียน เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
3. ติดตามผล และเร่งรัดในการใช้เงิน
ตามแผนไตรมาสของโครงการต่างๆใน
ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

4. มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด 
โดยใช้กลยุทธ์ให้รุ่นพ่ีแนะน ารุ่นนอ้ง
จากโรงเรียนเดมิและใช้เครดติรุ่นพี่ไป
ท ากิจกรรมใหรุ้่นน้อง 
5. มีการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึง 
การบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน 

2. จัดท าแผนการช าระหนี้ภาระผูกพัน
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

31 กค 63 
ส านักงาน
อธิการบด ี

80% 1. แผนกลยุทธ์การเงินของส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2562 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า พัฒนา 
ทบทวนแผน เพื่อท าหน้าที่ทบทวน
พัฒนา ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงิน  
1.2 คณะกรรมการด าเนินการจัดท า 
พัฒนา ปรับปรุง โดยน าแผนกลยุทธ์
การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 
2562 มาพิจารณาและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
แนวทางปฏิบัติ โดยระดมความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้อง 
1.3  เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
และถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปสู่การปฏิบัติ 

 

3. วิเคราะห์และประมาณรายรับและ
รายจ่ายและรายงานอย่างต่อเนื่อง 

31 สค 63 
ส านักงาน
อธิการบด ี

80% 1. ก าหนดแนวทางในการแสวงหารายได้ 
1.1 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงาน
ให้บริการวิชาการ  
1.2 มีการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ ด้านการ
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

จัดหารายได้ 4 แห่ง ได้แก่ 
1.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา   (ส านักทรัพย์สินและ
รายได้) 
1.2.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(สถาบันเสริมศกึษาและทรัพยากร
มนุษย์) 
1.2.3 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
(ส านักการศึกษาต่อเนื่อง) 
1.2.4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) 

1.3 จากการศึกษาดูงานและร่วม
ประชุมคณะกรรมการแล้วสามารถ
สรุปจากการศึกษาดูงานได้ว่าควรรวม
การบริหารทรัพย์สินและรายได้
ทั้งหมดไว้ในส านักบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ รวมทั้งแยกการบริหาร
ทรัพย์สินกับการอบรมออกจากกัน 

4. จัดท าแผนการใช้เงินสะสมของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 

31 กค 63 
ส านักงาน
อธิการบด ี

80% 1. อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจาก  

1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 
20 ปี และ ระยะ 5 ปี 
1.2 แนวทางการจัดท าโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.3 แผนกลยุทธ์การเงินของ
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2562 
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6) ประเด็นความเสี่ยงที ่6 เรื่อง การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส 
ปัจจัยเสี่ยง 1.  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

       2.  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง   
             3.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม 
             4. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
          กลยุทธ์ : การบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  
การสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม และโปร่งใส 
วัตถุประสงค์  :   
1. เพ่ือสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้ สร้างแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  Transparency Assessment : ITA) 
ตัวช้ีวัด : มหาวิทยาลัยผ่านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
การประเมินความเสี่ยง  
1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง 
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง 

 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

1. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆของบุคลากร ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องและเพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง 

30 กย 63 
รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย/คณบดี

ทุกคณะ/
ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบัน

ทุกหน่วย 

80% 1. มีการจัดท าคูม่ือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/มาตรฐานการให้บริการ
ตามต าแหน่งที่รับผดิชอบ และ
เผยแพร่ใหส้าธารณชนได้รับทราบ 
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น 

1.1 คู่มือการปฏิบัติงานระบบสาร
บรรณ (E-document PBRU) 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

1.2 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการ
ลา Online 
1.3 คู่มือการปฏิบัติงานแนว
ทางการปฏิบัติและการตรวจสอบ
ระบบการจ่ายเงิน และการน าส่ง
คลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Coporate Online)  
1.4 คู่มือการปฏิบัติงานจดัซื้อ-จัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 
56 (2)(ข) (โปรแกรม e-GP) 
1.5 คู่มือการปฏิบัติงานการ
ให้บริการระบบจองรถออนไลน ์
1.6 คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
1.7 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่าน
ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
1.8 คู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการ
จ าหน่ายพัสด ุ
1.9 มาตรฐานการปฏิบัติงานการ
ยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอก
งบประมาณ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในด้านตา่ง ๆ ผ่านระบบ E-
doc และหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

2. เผยแพร่และให้ความรู้ สร้างแนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

30 กย 63 
รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย/คณบดี

ทุกคณะ/
ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบัน

ทุกหน่วย 

80% มหาวิทยาลยั โดยงานบริหารทั่วไป 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ไดม้ี
การเผยแพร่มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการ โดยส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เป็นแนวปฏบิัติ 
โดยงานนิติการได้ด าเนินการจดัท า
ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่องมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ และ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการการ
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรยีนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน มี
การจัดท าช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

 

3. มีกระบวนการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างมีมาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

30 กย 63 
รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย/คณบดี

ทุกคณะ/
ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบัน

ทุกหน่วย 

80% 1. มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ ดังนี้ 
1.1 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และควบคมุติดตาม 
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบตัติาม
กฎหมาย ระเบียน ข้อบังคับ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 
1.2  ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
พนักงาน ให้มีการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมทีไ่มผ่ิดกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

สร้างจิตส านึกและไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต รายงานต่อช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตหากพบกรร
พฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อว่ามกีาร
กรท าผิดหรือทุจรติเกิดขึ้น ตลอดจน
ให้ความร่วมมือในกระบวนการ
สอบสวน/สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต 
1.3 ก าหนดให้พันธกิจบริหารของ
มหาวิทยาลยัก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ให้ความรู้แก่พนักงานเพือ่ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะการกระท าผดิและการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
1.4 ก าหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) จะจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัสู่ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกดั
ดั้นมิให้เกิดการทุจรติประพฤติมิชอบ
ได้  
1.5 ก าหนดให้งานนิติการจัดท าคูม่ือ
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
หลักเกณฑ์การรับเรื่อง ข้ันตอน
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กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

 
 

กระบวนการในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ
ดังกล่าว โดยมีกระบวนการจดัการ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ ดังนี้ 
1.5.1 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่าน
ช่องทางการร้องเรียน 
1.5.2 ประสานงานหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการตาม
กระบวนการที่กฎหมายก าหนด 
1.5.3 แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่อง
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
1) กรณียุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรยีน/รอ้ง
ทุกข์ทราบ 
2) กรณีไมยุ่ติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 
1.5.4 สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ 
1.6 ก าหนดให้มีการลงโทษทางวินยั 
และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อ
พนักงานท่ีมีผลการสอบสวน/ผลการ
พิจารณาว่ามีการกระท าอันเป็นการ
ทุจริต  
1.7 ก าหนดให้มีการจัดท าสถิติการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติราย
ปีงบประมาณเสนอต่ออธิการบด ี
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1.7.2 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน มีการติดตามเฝ้าระวังความ
เสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน ดังนี้ 

1) ติดตามผลรอบ 3 เดือน เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงว่าแต่ละหน่วยงานสามารถระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานได้หรือไม่ รวมถึงการประเมินความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) ติดตามผลรอบ 6,9 เดือน เพ่ือประเมินและด าเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง
ในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าวิธีการที่ก าหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ มี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 

3) ติดตามผลรอบ 12 เดือน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าแผนที่ก าหนดสามารถผลักดันเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละ
ประเด็นให้บรรลุผลส าเร็จได้หรือไม่ 
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ตอนที่ 2 

การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และยัง
เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้อง
กระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้
ด าเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การก ากับดูแลของ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด าเนินการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ดังนี้ 
1.1 ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ

ด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในมหาวิทยาลัย 

1.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

1.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของราชการ 

 2 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 2.5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
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 3 เอกสารรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2563 ที่
รายงานต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีดังต่อไปนี้  

 3.1 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) เป็นแบบหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรค 3 
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 3.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ก ำกับดูแล และฝ่ำยบริหำรสร้ำงบรรยำกำศ
ให้ทุกระดับตระหนักถึงควำมส ำคัญและกำร
ด ำเนินงำน ตำมควำมคำดหวังของผู้ก ำกับดูแล
และฝ่ำยบริหำร โดยผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญ
กับควำมซื่อสัตย์ สุจริตและจริยธรรม ซึ่งตรง
กับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ “ซื่อสัตย์ 
ใฝ่รู้ สู้งำน” มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มี
กำรบริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับหลักธรรมำ      
ภิบำล รวมถึงกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำร
ควบคุมเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุม
ภำยใน ตลอดจนมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
 1. หน่วยงำนมีควำมยึดมั่นในคุณค่ำของ
ควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
 2. ผู้บริหำรมีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มีกำร
พัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึง
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรควบคุมภำยใน 
 3. มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ 
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม ใน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
 4. หน่วยงำนแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นใน
กำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำน 
 

  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีสภำพแวดล้อมกำร
ควบคุมภำยในเหมำะสมและมีส่วนช่วยให้กำรควบคุม
ภำยในมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยผู้บริหำรมีกำร
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำน ยึดมั่นใน
คุณค่ำของควำมซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรง
กับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้
งำน” มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนอย่ำง
ชัดเจน  มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ที่ชัดเจน โดยให้
ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ ค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติ
หน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์ สุจริต ในกำร
บริหำรและปฏิบัติงำน ภำยใต้  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มีกำรก ำหนดนโยบำย กำรปรับเปลี่ยนตำมควำม
เหมำะสมกับกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์จรรยำบรรณบุคลำกรมหำวิทยำลัย ให้
บุคลำกรในคณะได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง เพ่ือสร้ำง
จิตส ำนึกท่ีดีให้บุคลำกรได้ประพฤติตนเป็น แบบอย่ำงที่
ดี มีทัศนคติที่ดีและส่งเสริมทักษะเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ 
ศั กยภำพเ พ่ื อ ให้ ก ำ รปฏิ บั ติ ง ำน เป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพ
ให้กับบุคลำกรโดยจัดอบรมภำยในและส่งเสริมให้เข้ำ
รับกำรอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือน ำควำมรู้มำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ตระหนักถึง

แบบ ปค.4 
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 5. หน่วยงำนให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำร
ควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐ 
 
 
 

ควำมจ ำเป็น และควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยใน 
ตลอดจนมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์  มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนพัฒนำคุณภำพ 
(Improvement Plan) โดยให้บุคลำกรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและแจ้งต่อที่ประชุมคณะ 
เพ่ือสอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
       ผู้บริหำรมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำร
ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระดับองค์กร
และเป้ำหมำยระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยง
กันในกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้บรรลุ
เป้ำหมำย และมีกำรจัดสรรทรัพยำกรในกิจกรรม
ที่ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมส ำคัญ
กับกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ภำยนอก มีกำร
ระบุ เหตุกำรณ์ เสี่ ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำง/
กิจกรรมควบคุม  
 2.1 หน่วยงำนระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุม
ใ น ข อ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนไว้อย่ำงชัดเจนและ
เพียงพอที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 2.2 หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำง
ครอบคลุมทั้งมหำวิทยำลัย และวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเพ่ือก ำหนดวิธีกำรจัดควำมเสี่ยงนั้น 
 2.3 หน่วยงำนได้พิจำรณำโอกำสที่อำจเกิด
กำรทุจริต เพื่อประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่
ส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.4  หน่ วยงำนระบุ และประ เมินกำร
เปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ต่อระบบควบคุมภำยใน 

  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีมีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่
เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ประเมินควำมเสี่ยง ตำมระเบียบมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะ โดย
ประเมินควำมเสี่ยงตำมวิธีที่ก ำหนด ซึ่งทำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรีได้ใช้ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 
แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Trade way Commission)  
     โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้ำหมำย
ของมหำวิทยำลัยด้วยงบประมำณและทรัพยำกรที่
เหมำะสมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือลดควำมเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งก ำหนดแนวทำงกำรควบคุม
เพ่ือเป็นหลักกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนและยังสำมำรถ
ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคตจำกปัจจัยต่ำงๆที่เปลี่ยนแปลงไป มีกำรรำยงำน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และ
สภำมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงบรรลุตำมเป้ำหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีสิ่งทีค่วรปรับปรุงเพ่ือให้กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงโดยรวมมีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น คือ 
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     ควรจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด
วำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรวิเครำะห์ปัจจัยควำม
เสี่ยง และกำรคัดเลือกปัจจัยที่จะน ำมำบริหำรจัดกำร
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกันของผู้ บริหำร
ระดับคณะ ส ำนักและสถำบัน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 หน่วยงำน ได้ก ำหนดให้ส่วนงำนภำยใน
สถำบันด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง จำกระดับคณะ ส ำนัก สถำบัน โดยมีกำร
ก ำหนดกิจกรรม แนวทำงหรือมำตรกำรในแต่ละ
ด้ำน รวมถึงก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพ่ือ
ไม่ให้เหตุกำรณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
 3.1 หน่วยงำนระบุและพัฒนำกิจกรรมกำร
ควบคุ ม  เ พ่ื อ ลดควำม เ สี่ ย ง ในกำ รบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3.2 หน่วยงำนระบุและพัฒนำกิจกรรมกำร
ควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.3 หน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม 
โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยประกอบด้วยผลส ำเร็จ
ที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

  
กิจกรรมกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีมีควำมเหมำะสมเพียงพอ ครอบคลุมกำร
ปฏิบัติงำนทุกด้ำน มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและสอดคล้อง
กับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรก ำหนด
กิจกรรมควบคุมให้ เป็นส่วนหนึ่ ง ในนโยบำยและ
กระบวนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด และกำรก ำกับติดตำมผลกำรควบคุมอยู่เป็น
ระยะ ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมำตรกำร
ต่ำง ๆ ให้ทุกฝ่ำยได้รับทรำบ โดยบุคลำกรภำยใน
องค์กรมีควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญ ตระหนักถึง
ควำมจ ำเป็นต้องมีระบบควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัย
ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนรองรับกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมควบคุมภำยใน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 หน่วยงำนมีนโยบำยด้ำนกำรจัดระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรรวบรวมข้อมูล ให้ควำมรู้และ
ข่ำวสำรต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และ
เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
 4.1 หน่วยงำนจัดท ำหรือจัดหำและใช้
สำรสนเทศที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณภำพ เ พ่ือ
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่
ก ำหนด 

 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีมีควำมเหมำะสม ทันสมัย มีระบบสำรสนเทศ
ที่สำมำรถท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ กำร
ก ำกับติดตำม กำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนผล
โดยมีกำรก ำกับดูแลด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อย่ำงเป็นระบบ ส ำหรับกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำร 
หัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน และเพ่ือให้
กำรประชำสัมพันธ์ กำรสื่อสำรข้อมูลเป็นไปอย่ำง
กว้ำงขวำงทั่วถึง ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร รับฟัง
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 4.2 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับ
สำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำม
รับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
 4 . 3  ห น่ ว ย ง ำ น มี ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
กำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
 

ควำมคิดเห็นของบุคลำกรเพ่ือประกอบกำรแก้ไข
ปรับปรุง และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย  
     มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีได้ก ำหนดให้มีกำรน ำ
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
มำใช้ในกำรควบคุมและด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำน
ด้ ำนต่ ำ งๆ  เป็ นกำรประหยั ด งบประมำณและ
ประหยัดเวลำ รวดเร็ว ง่ำยต่อกำรสืบค้น ประกอบด้วย 
1. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งเป็น
ข้อมูลประวัติพ้ืนฐำนของบุคลำกร ได้แก่ ประวัติกำร
ท ำงำน กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรลำ กำรได้รับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และกำรเลื่อนเงินเดือนค่ำจ้ำง 
2. ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 
ซึ่ งเป็นระบบงำนสำรบรรณในกำรรับ -ส่งหนังสือ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. ระบบงำนทะเบียน ได้แก่ ระบบแผนกำรเรียน และ
หลักสูตรระบบบันทึกผลกำรเรียน ระบบส่ง มคอ. 
4. ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร
เพ่ือควำมโปร่งใส ยุติธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ระบบเครือข่ำยในองค์กรบำงครั้ง ยังไม่
เสถียร เกิดควำมล่ำช้ำ 
5. ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่  ระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หลักสูตร/มคอ.7 ระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับคณะ/หลักสูตร 
6. ระบบบริหำรงบประมำณกำรเงินและกำรบัญชี 3 มิติ 
7. ระบบกำรติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ หรือ e-
menscr เพ่ือติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนแผนงำน โครงกำร หรือ
กำรด ำเนินงำนกำรต่ำงๆในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ตำมยุทธศำสตร์  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     อย่ำงไรก็ตำม ระบบเครือข่ำยในองค์กรบำงครั้งยัง
ไม่เสถียร และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม เกิดปัญหำข้อมูล
ไม่ตรงกันของระบบฐำนข้อมูลท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
กันของข้อมูล และยังขำดกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือ
รองรับระบบสำรสนเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยในได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นกำร
ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในและคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของฝ่ำยบริหำร 
 5.1 หน่วยงำนมีกำรระบุ  พัฒนำ และ
ด ำเนินกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
และหรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้ งตำมที่
ก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติ
ตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
 5.2 หน่วยงำนมีกำรประเมินผลและสื่อสำร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำง
เหมำะสม 

  
     กิจกรรมกำรติดตำมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุ รี ถื อว่ ำปฏิบั ติ ต ำมแนวทำงกำรติ ดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสม มี
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำน
และกำรด ำเนินงำนในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ก ำหนดไว้มีควำมเหมำะสม เป็นไปตำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย สำมำรถลดปัญหำ
และได้รับกำรแก้ไขปัญหำได้เหมำะสมและทันเวลำ 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีการด าเนินการ
ครบถ้วน มีการมอบหมายงานและก าหนดหน้าที่การท างานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการก ากับดูแลให้งานตรวจสอบภายในเป็ นอิสระจาก
ผู้บริหาร มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดแนวทางการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตามสายงานการบริหาร 
และสายงานสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับติดตามและควบคุมที่มี
ประสิทธิผลควบคู่กับการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้การ
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ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 
     ลำยมือชื่อ ..................................................................... 
         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม) 
       ต ำแหน่ง  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี       
        วันที่ 4  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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3.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นแบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้ 

การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณและการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าป ี

1. การก าหนด
ขอบเขตของงาน 
(Term of 
Reference : TOR) 
การก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคา และการจดัท า
รายงานขอซื้อขอจ้างมี
ความล่าช้า 
2. ผู้ปฏิบัติงานขาด
ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 

 

1. จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน เพื่อให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณและ
การจัดซื้อจดัจ้างเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบพสัดุและวิธีการ
จัดท าเอกสาร ขัน้ตอนการ
ด าเนินการ เพื่อการขอ
อนุมัติซื้อ/จดัจ้างให้แก่
บุคลากร 
3. มีการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายโดยการประชุม/
บันทึกข้อความเร่งรัด 
4. วิเคราะหต์้นทุนต่อ
หน่วยในทุกๆปี 

การควบคุมภายในที่มีอยู่มี
ความเพียงพอสามารถลด
ความเสีย่งตามที่ระบุไวไ้ด้

ในระดับหนึ่ง 

1. ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(คู่สัญญา) มี
กระบวนการทีล่่าช้า  
3. การใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
4. ระบบสารสนเทศท่ี
น ามาใช้ปฏิบัติงาน
ค่อนข้างยุ่งยากต้องท า
หลายระบบซ้ าซ้อน 

1. ด าเนินโครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563  
2.  ถ่ายทอดเป้าหมายการ
เบิกจ่าย และการก ากับ
ติดตามตามไตรมาส  
น าเสนอต่อที่ประชุม  
3.  วิเคราะห์งบประมาณ
ย้อนหลังในปีงบ 2561-
2562 และก าลังด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
วิเคราะห์งบประมาณในปี
งบ 2563 

 

ทุก
หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลั
ย 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

 3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

   4. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้
กับเจ้าหน้าที่,หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน
ต่างๆและบุคลากรที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
5. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ทันสมัยและเข้าใจง่าย 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านการผลิตบัณฑิต 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 
21 
2) ผลิตบณัฑิตที่มีอตัลักษณ์
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
3) เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั 
2. จ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. การจัดการเรียน
การสอนไม่ครอบคลุม
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1. มีการจัดท าโครงการ
ประชาสมัพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดับ
ปริญญาตรี ในหลากหลาย 
ช่องทางและเพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อ
เข้าถึงผู้สมคัรเรียนและ
เพื่อให้ได้ผูส้มัครเรียน
เพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
ปัจจุบันแข่งขันทักษะทาง
วิชาการให้ไดร้ับรางวัล
ระดับชาติและ
ประชาสมัพันธ์เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถ
ของนักศึกษา 
3. บริการวิชาการให้เป็นท่ี
รู้จักและไดร้ับความ
น่าเชื่อถือจากสังคม   
4. ติดตามประเมินผลจาก
นักศึกษาเพื่อน ามา
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แตย่ังไม่
เพียงพอเนื่องจาก 
นักศึกษายังไม่ได้ตามแผน
ที่ก าหนดจะต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2563 

1. จ านวนนักศึกษายังไม่
เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากนักศึกษามี
ทางเลือกในการเข้า
ศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยัมากข้ึน 
2. ระบบการรับสมคัร
นักศึกษายังไม่เสถียร 
เนื่องจากไมส่ามารถระบุ
สถานะภาพการสมัครได ้
3. นักศึกษาท่ีจะสมัคร
เข้าเรียนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการศึกษา
ต่อ 
4. นักศึกษายังไม่มี
อ านาจการตดัสินใจเป็น
ของตนเอง 

1. วางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าโดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนและมีการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน เช่น
การให้ทุนการศึกษาต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้มีนักศึกษาที่
มีผลการเรียนดีมาเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. ควรส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อ
น ามาปรับปรุงหลักสูตร 
3. คณะ/สาขา ต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการ
สอดรับกับความต้องการใน 
ศตวรรษที่ 21 

ทุก
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลั
ย 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

  5. จัดท าโครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ให้มี
ความเชียวชาญเฉพาะ
วิชาชีพ 
6. สนับสนุนให้นักศึกษา
สอบใบประกอบวิชาชีพให้
เป็นไปตามเป้าหมายซึ่ง
ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ด้านการผลติบัณฑติ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร ให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

2) เพื่อให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) เพื่อให้บุคลากรเป็นไป
ตามกรอบอัตราก าลังที่
ก าหนดของแต่ละหน่วยงาน 

1. ขาดความรู้
ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญการ
ท างานเฉพาะด้าน 
2. ภาระงานไม่
สอดคล้องกับจ านวน
บุคลากรที่มีอยู ่
3. ด าเนินการ
ปฏิบัติงานประจ าสู่
การท างานเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
4. ความเช่ือมโยงและ
ประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานยังมี
น้อย 

1. ก าหนดให้บุคลากรใหม่
ได้รับการเรียนรู้งานจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
แต่ละด้านอย่างชัดเจน
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ส่งเสรมิให้บุคลากรมี
การพัฒนาตนเอง โดยการ
เข้าร่วมอบรมตาม
เป้าหมายอยา่งต่อเนื่อง 
และสรุปรายงานผลการ
พัฒนางานองค์ความรู้จาก
การอบรม 
3. มีการจัดท าแผนการ
สรรหาและเลือกสรร
บุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 
4. ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติของบุคลากรแต่
ละต าแหน่งให้ตรงตาม
ความต้องการของ
หน่วยงาน 

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง เนื่องจากขาด
การน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่
เกิดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

1. ผู้สมัครเข้ารบัการคดั
สรรในสายวิชาการทีต่รง
ตามความต้องการของ
มหาวิทยาลยั 
2. บุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง 
3. ระบบการประเมิน
บุคลากรยังไม่เสถียรและ
ไม่มรีะยะเวลาที่แน่นอน 
ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
2. ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาบุคลากรให้ทุก
หน่วยงานรับทราบ 
3. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  
4. บุคลากรขาดความ
ตระหนักถึงความส าคญัใน
การพัฒนาตนเอง 

ทุก
หน่วยงาน
ของ
มหาวิทยาลั
ย 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านบริหารงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้บริหารจัดการ
งานวิจัยมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 
   2) เพื่อให้งานวิจัยไดร้ับ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
Thai-Journal Citation 
Index (TCI) มากขึ้น 
   3) เพื่อให้งานวิจัย
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ระดับท้องถิ่นและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได ้

1. งานวิจัยไม่สามารถ
บรรลตุามเป้าได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. งานวิจัยท่ีได้รับ
สนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกมีปรมิาณ
น้อย 
3. หัวข้อการวิจัยไม่
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
เนื่องจากการขาดการ
ส ารวจปญัหาที่
ต้องการ 
 

1. ก ากับ ติดตาม เร่งรัด
งานวิจัยและขยายเวลา
เพื่อรายงานผลงาน
ความกา้วหน้าเพือ่หา
แนวทางในการผลักดัน
งานให้เสร็จสิ้นตามกรอบ
เวลา 
2. ลดภาระงานด้านอื่น
ของนักวิจัยให้สามารถ
ด าเนินการไดต้าม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง 

1. เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการ
ท างานวิจัยยังไม่ชัดเจน 
2. นักวิจัยยังไม่สามารถ
ท างานวิจัยเสรจ็ตาม
ก าหนดสญัญาและมี
จ านวนลดลง 
2. จ านวนเงินทุนที่ได้รับ
อยู่ในระดับน้อย 
3. หัวข้อการวิจัยไม่
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

1. จัดท าฐานข้อมูล
งานวิจัย (ฐานข้อมูล 
ระบบออนไลน์) และน า
ข้อมูลจากระบบออนไลน์
มาใช้ในการก ากับติดตาม 
เพื่อให้บรรลตุามคา่
เป้าหมาย 
2. มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนภายในและ
ภายนอกให้กับบุคลากร
และนักวิจัยทราบ 
3. เพิ่มความเช่ือมโยง กับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยไดม้ากขึ้น 
4. คณะ ส านัก สถาบัน
และมหาวิทยาลัยต้อง
ร่วมมือกันในการพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษาให้
เป็นนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
นวัตกรรม/
สถาบันวิจัย
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อสร้างระบบ
เครือข่ายแกนหลักให้รองรับ
การใช้งานระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 
    2) เพื่อปรับปรุงระบบ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
มั่นคงและปลอดภยั 
    3) เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

1. อุปกรณ์ด้านการ
บริหารจดัการระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 
2. ระบบสารสนเทศไม่
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ตรวจสอบและบรหิาร
จัดการอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการ
ใช้งาน 
2. มีแผนและมาตรการ
การบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ รวมถึง
อุปกรณ์สารสนเทศ 
3. มีการระบภุาระงาน
ตามความถนดัของ
บุคลากรภายใน 
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึง
กระบวนการด าเนินงาน 

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง เนื่องจากระบบ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. อุปกรณ์สารสนเทศ
บางส่วนยังขาดการ
ติดตามตรวจสอบ ซ่อม
บ ารุงและพัฒนาให้
ทันสมัยเพื่อรองรับกับ
การปฏิบัติงานท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
2. ระบบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานยังมีความไม่
เสถียร เช่น ระบบ MIS 
3. บุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ระบบและ
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ 

1. ส่งเสริมให้มีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
อุปกรณ์และระบบต่างๆใน
การปฏิบัติงาน 
2. มีคู่มือการใช้งานต่าง ๆ 
เช่น การ Login เข้าใช้งาน 
Internet 
3. มีการจัดท าแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (IT 
Contingency Plan) เพื่อ
เป็นแนวทางในการดูแล
รักษาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีเสถียรภาพและมีความ
พร้อมส าหรับการใช้งาน 
4. มีระบบรับแจ้งและ
บันทึกปัญหาจากผู้ใช้
ภายใน พร้อมกับบริการ
แก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้ภายใน
ขอบเขตที่ท าได ้
 
 
 
 

ศูนย์
เทคโนโลยี
ดิจิทัล และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

     5. มีการให้ความรู้
บทความที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทลั เช่น 5 
ขั้นตอนการเริม่ระบบ
รักษาความปลอดภัยแบบ 
Zero trust วิธีเสริมความ
ปลอดภัยระบบไอทีใน
องค์กรเป็นต้น หากมี
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกดิ
จากความขัดข้องด้าน
เทคนิค มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรุีมีแผนรองรับ 
6. มีก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

6. อาคารและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  
ในการใช้อาคาร สถานท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ความไม่ปลอดภยั
ในการใช้อาคาร 
สถานท่ี และทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 
2. การเกิดอัคคีภยั 
3. การเกิดภยัพิบัต ิ

1. จัดท าแผนรับมือเพื่อ
รับมือเหตุการณ์ภาวะวิกฤต
และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2. เผยแพร่ข้อมูลในการ
เตรียมความพร้อมรับภาวะ
วิกฤตและสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
4. จัดหาสิ่งสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
5. การจัดท าแผ่นป้าย
สัญลักษณ์บอกทางหนีไฟ
และช่องทางหนีไฟให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
6. ให้ความรู้และการ
ฝึกซ้อมหนีไฟ การรณรงค์
การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 
การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อย่างสม่ าเสมอ 

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง 

1. ขาดการสร้างความ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน (ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ใช้งาน) 
2. สายไฟฟ้าของแต่ละ
อาคารมสีภาพที่ใช้งาน
มาเป็นระยะเวลานาน
มาก อาจเกิดเหตุได้
ตลอดเวลา ควรมีการ
ปรับปรุงสายไฟฟ้า
อาคารเก่าๆทั้งหมด 

1.จัดหาระบบกล้องวงจร
ปิด 
2. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับ
การป้องกันอัคคีภัย 
3. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
และดูแลรักษาระบบแก๊ส 
โดยการให้ค าแนะน าและ
ช้ีแจงท าความเข้าใจกับ
ผู้ใช้งาน 
4. ตรวจสอบสายไฟฟ้า
และด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มสีภาพใช้งาน
ได้ด ี
5. แจ้งบุคลากรให้
ระมัดระวังทรัพยส์ินของ
ทางราชการตรวจสอบการ
เปิดปิดอุปกรณไ์ฟฟ้า 

กลุ่มงาน
พัฒนา
กายภาพ 
ภูมิสถาปตัย์ 
และ
สิ่งแวดล้อม 
และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ทุก
หน่วยงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

  7. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุ
การใช้งานมานานและเกิด
การช ารุดเสียหาย 

    

7. งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดัชนีตัวช้ีวัด
โดยด าเนินการก ากับติดตาม 
จัดท าแผนงบประมาณเพื่อ
การวิเคราะห์และสรุปผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การก ากบั ติดตาม 
รวบรวมผลการ
ด าเนินงานมีความ
ล่าช้า 

1. จัดท าปฏิทินการ
ติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ประจ า
งบประมาณอย่างชัดเจน
เพื่อควบคุมการด าเนินงาน 
2. มีหนังสือแจ้งไปตาม
คณะ ถึงสาเหตุปญัหาและ
ผลกระทบในการได้ข้อมลู
ล่าช้า 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามปฏิทิน การติดตาม
ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมประจ าปี
งบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัคณะทุกไตร
มาส 
 

1. ยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมทีร่ายงานผล 
การด าเนินงานล่าช้า 
2. บุคลากรไม่เห็นถึง
ความส าคญัในการ
ด าเนินงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ช้ีแจงระเบียบ ข้อบังคับท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดให้
หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติ
ตามเกณฑ์เดียวกัน รวมถึง
มีการก าหนดหลักเกณฑ์
กรณีที่มรีะยะเวลาเกิน
ก าหนด เช่น ลด
งบประมาณเมื่อรายงาน
โครงการล่าช้า 

- คณบด ี
- หัวหน้า
ส านักงาน 
- 
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

 

ลายมือชื่อ …………………............……………………...…….. 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 

ต าแหน่ง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  วันที่  4  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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  3.4.รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  
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4. ปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

ช่วงเวลา กิจกรรมการด าเนินงาน ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

พ.ย.62 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 

ธ.ค.62 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงและพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 

  

ม.ค.63 มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ ส านัก สถาบัน ด าเนินการดังนี้ 
 การระบุ วิ เคราะห์ความเสี่ยง และการ
 จัดล าดับความเสี่ยง จากผลการด าเนินงาน
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 
 2562 

รายงานโดยใช้แบบ ERM1 (การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดล าดับความเสี่ยง) ของปีการศึกษา 2562 
 

ก.พ.63 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาและจัดท า (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

รายงานโดยใช้ 
- ข้อมูลแบบ ERM1 (การระบุวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดล าดับความเสี่ยงปีการศึกษา 2562 ของ
คณะ ส านัก สถาบัน) 
- ข้อมูลแบบ ERM3 (รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2561) 

มี.ค.63 มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เผยแพร่โดยใช้ ERM2 (แผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562 

เม.ย.63 มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
- เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
- เสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม 
- เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยลงสู่
คณะ ส านัก สถาบัน 
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มิ.ย.63 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 คณะ ส านัก สถาบัน รายงานผลการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัย รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูล

จากหน่วยงานผู้ รั บผิ ดชอบเพื่ อจั ดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้แบบ ERM3  
 

ก.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด าเนินการเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ยและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดี 

 

ส.ค.63 ด าเนินการติดตามการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยให้คณะ ส านัก สถาบัน
ด าเนินการจัดส่งรายงาน 
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 

การติดตามการควบคุมภายในรายงานโดยการ
วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล จากรายงานการติ ดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ก.ย.63 จัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
2563 ประกอบด้วย 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) 
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5) 
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 

การควบคุมภายใน เสนอลงนาม ดังน้ี 
1.อธิการบดี 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) 
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5) 
2.หัวหน้างานควบคุมภายใน 
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 

ต.ค.63 ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 

พ.ย. 63 จัดท าเล่มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเผยแพร่ลง
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
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ภาคผนวก 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 141/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

2. แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดล าดับความเสี่ยง (ERM1)  

3. แบบฟอร์มการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (ERM2)  

4. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 3) 

5. มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard for Government Agency) 
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1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 141/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 
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แบบ ERM 1 

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดล าดับความเสี่ยง 

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
วัตถุประสงค์   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

       .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
ตัวชี้วัด :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
ค่าเป้าหมาย :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้ก ากับดูแล :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ประเด็นความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

 
ประเภท

ความเสี่ยง 
 

(2) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง 
เกิดจากปัจจัย 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
งบประมาณ 

 
(12) 

 
จัดล าดับ 

ความเสี่ยง 
 

(13) 

ภายใน 
 
(3) 

ภายนอก 
 
(4) 

โอกาส 
(L) 
(5) 

ผลกระทบ 
(I) 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยง (D) 
(5)X(6)=(7) 

ยอม 
รับ 
(8) 

หลีก 
เลี่ยง 
(9) 

ถ่าย 
โอน 
(10) 

ควบ 
คุม 
(11) 

ความเสีย่ง 
…………………………………
……………………………… 
ปัจจัยเสี่ยง 
…………………………………
………………………………… 
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แบบ ERM 2 

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

ณ วันที่ ................................................................ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์  : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
พันธกิจ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัด :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ประเด็นความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

 
ประเภท

ความเสี่ยง 
 

(2) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง 
เกิดจากปัจจัย 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  
กลยุทธ์/ 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
(10) 

 
 

งบประมาณ 
 

(11) 

ภายใน 
 

(3) 

ภายนอก 
 

(4) 

ยอมรับ 
 

(5) 

หลีกเลี่ยง 
 

(6) 

ถ่ายโอน 
 

(7) 

ควบคุม 
 

(8) 
ความเสีย่ง 
……………………………….... 
........................................ 
ปัจจัยเสี่ยง 
………………………………… 
………………………………... 
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แบบ ERM 3 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ.................................................................... ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. .................................... 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์:  ................................................................................................................................................................................................................................ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/กิจกรรม :.............................................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค ์ :  ........................................................................................................................................................................................................................................... 
พันธกิจ :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด :  ...................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
ประเด็นความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

ประเมินความเสี่ยง 
(หลังการจดัการความเสี่ยงตาม

แผน) 

 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ตามแผนบริหารความเสี่ยง) 

(5) 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

 
ร้อยละของ 

ความ
คืบหน้า 

 
(7) 

 
รายละเอียด 

การด าเนินงาน 
 

(8) 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 
(9) 

โอกาส 
 

(2) 

ผล 
กระทบ 

(3) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(4) 

ความเสี่ยง 
……………………………… 
ปัจจัยเสี่ยง 
………………………………… 

        

 
 (...........................................................) 

ต าแหน่ง ............................................. 
  วันที.่...... เดือน............พ.ศ. ...........
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กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 




