
 

 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 



การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด้าน : การบริหารจัดการงานวจิัย 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีมปีระสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสรมิให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

ระบุความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยของความเสี่ยง 
ความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. ขาดข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการงานวิจัย 
(O, ปัจจัยภายใน) 

1.1 ไม่มีการรวบรวม การเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่างๆของการวิจัย  

การบริหารจัดการไม่บรรลุความส าเร็จ 
เนื่องจากขาดข้อมูลที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 

H L ปานกลาง 3 

2. ผลงานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยไม่
เป็นไปตามเปา้หมายของ
หน่วยงาน 
-ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 
-ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

2.1 มหาวิทยาลยัไม่มีมาตรการเด็ดขาด
ที่จะบังคบัให้บุคลากรจัดท า
งานวิจยั 

2.2 แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงานใน
การสนับสนนุด้านวิจัยของ
สถาบนัวิจัยยังไม่ตรงกับความ
ต้องการของนักวิจัย และ
มหาวิทยาลยั  

บุคลากรขาดทักษะด้านการวิจัยเฉพาะ
ด้าน เชน่ การเขียนข้อเสนอโครงการ  
การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่   
การท าวิจัยในลักษณะชุดโครงการ การ
ท าวิจัยเชิงพื้นที่ เปน็ตน้ 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่สามารถ
สร้างผลงานวิจัยทีส่ะท้อนให้เห็นผลลัพธ์
ตามเป้าประสงคท์ี่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย 

H H สูง 1 

PSRU_RM 1 



ระบุความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยของความเสี่ยง 
ความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

- ตามมาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพ 
(O, ปัจจัยภายนอกและ
ใน) 

3. การด าเนินงานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน  และไม่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
(O, ปัจจัยภายใน) 

3.1 นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหนา้ 
และจัดส่งรายงานการวิจัยตาม
ระยะเวลา 

3.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบยงัขาดระบบ
ติดตามทีช่ัดเจน และมีความ
ต่อเนื่อง 

มีผลต่อการพิจารณางบประมาณ
โครงการวิจัยในปีต่อๆไป 

H L ปานกลาง 2 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด้าน : การบริหารจัดการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและการสืบสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ระบุความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยของความเสี่ยง 
ความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. ขาดการก าหนดนโยบาย
และพื้นทีด่้านการบริการ
วิชาการและโครงการสบื
สานงานตามแนว
พระราชด าริที่ชัดเจน 
(S,ปัจจัยภายนอก) 

1.1 มหาวิทยาลยัยังขาดการก าหนด
แนวทางการสนบัสนุนโครงการ
บริการวิชาการที่ตรงต่อความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย/และการ
ก าหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการ
วิชาการ 
 

1.ผลจากการให้การบริการวิชาการใน
ภาพมหาวิทยาลัยและสบืสานงานตาม
แนวพระราชด าริ ยังไม่เห็นภาพ
ผลกระทบในเชิงพฒันาอย่างยั่งยืน 
2.โครงการบริการวิชาการที่ครอบคลุม
พื้นที่รับผดิชอบของมหาวิทยาลยั และ
ความต้องการของชุมชนมีน้อย 
 

L H ปานกลาง 1 

2. ขาดระบบติดตามและ
ประเมินผลด าเนนิงานที่
จะสามารถสะท้อนว่าการ
ด าเนินการบริการวิชาการ
ตอบสนองต่อประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 ไม่มีการจัดท าระบบติดตามและ
ประเมินผลที่สามารถวัดผลกระทบ
ต่อการให้บริการวิชาการอย่างเป็น
ธรรม จากชุมชน/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
จากทุกโครงการ 

ขาดผลทีส่ะท้อนการตอบสนองต่อการ
ให้บริการวิชาการอย่างเปน็ธรรม จาก
ชุมชน/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  เพื่อน าไปใช้
ในการก าหนดนโยบายในปีต่อไป 

L H ปานกลาง 2 

PSRU_RM 1 



ระบุความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยของความเสี่ยง 
ความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

อย่างเป็นธรรมจากทุก
โครงการ (O, ปัจจัย
ภายใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด้าน : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดโีดยยดึหลักธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ระบุความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยของความเสี่ยง 
ความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. ขาดการจัดท าแผนกลยทุธ์
ทางการเงิน (S, ปัจจัย
ภายใน) 

1.1 ขาดความเข้าใจในการบริหาร ท า
ให้ไม่ทราบว่าควรมีการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 

หน่วยงานงานข้อมูลด้านการเงนิในการ
บริหารจัดการ เกิดผลเสีย ดังนี ้

- ขาดระบบการจัดหา และ
จัดสรรงบประมาณ 

- ขาดการวิเคราะห์รายได้ทีไ่ด้รับ  
และค่าใช้จา่ยของงบด าเนนิงาน 

- ขาดการจัดท ารายงานทางการ
เงินตามพนัธกิจ 

- ขาดระบบการตรวจสอบการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

H L ปานกลาง 3 

2. การถ่ายทอดกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติยังไม่เห็นผลชัดเจน 
(O,ปัจจัยภายใน) 

2.1 ในกระบวนการถ่ายทอดไม่มีการ
วัดผลความเข้าใจ ท าให้ผู้ปฏบิัติ
ตีความหมายผิด  

ผลจากการปฏิบัติงานไม่สะท้อนให้เห็นถึง
การบรรลุผลตามกลยุทธ์อยา่งแท้จริง 

H H สูง 2 

PSRU_RM 1 



ระบุความเสี่ยง 
สาเหตุ/ 

ปัจจัยของความเสี่ยง 
ความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

3. ขาดกฏระเบียบ  แนวปฏิบัติ 
และกระบวนการติดตาม
การบริหารจัดการต่างๆ ใน
ด้านตา่งๆดังนี ้

- ด้านวสัดุ/อุปกรณ์ส านักงาน 
- ด้านพสัด ุ
- ด้านบุคลากร 

(C,ปัจจัยภายใน) 

3.1 ไม่มีการก าหนดกฏระเบียบ  แนว
ปฏิบัติ และกระบวนการติดตาม
การบริหารจัดการต่างๆ ในด้าน
ต่างๆดังนี ้

- ด้านวสัดุ/อุปกรณ์
ส านักงาน 

- ด้านพสัด ุ
- ด้านบุคลากร 

การด าเนินการในประเด็นการบริหาร
จัดการองค์กรไม่บรรลุผลอย่างชดัเจน  
เนื่องจากการขาดการก าหนดกฎระเบียบ 
ตลอดจนขาดกระบวนการติดตาม 

H H สูง 1 

4. ไม่มีระบบการจัดการความรู ้
(O,ปัจจัยภายใน) 

4.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ของการจัดการความรู้อย่าง
แท้จริง 

บุคลากรขาดทักษะและองค์ความรู้ของ
งานตามสมรรถนะ 

L H ปานกลาง 4 

 

 

 

 

 



ระดับของความเสี่ยง (Risk Profile/Matrix) 

ความเสี่ยงปานกลางLH 
 ผลกระทบรนุแรงมาก 
 โอการสเกิดน้อย      (Transfer) 

ความเสี่ยงสูงHH 
 ผลกระทบรนุแรงมาก  
 โอกาสเกิดมาก                       (Terminate) 

ความเสี่ยงต่ าLL 
 ผลกระทบน้อย 
 โอกาสเกิดน้อย       (Take) 

ความเสี่ยงปานกลางHL 
 ผลกระทบน้อย 
 โอกาสเกิดมาก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผล
กร

ะท
บ 

น้อย 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น น้อย มาก 

เกิดน้อยมาก 

อยู่ระดับที่ยอมรับได้ + มีระบบควบคุมที่รัดกุม ป้องกันที่ด ี

(L) 

 

เกิดขึ้นบ่อยมาก 

เกินระดับที่ยอมรับได้ + ขาดควบคุม ป้องกัน  

(H) 

 

สูญเสียสงูมาก 

เกินระดับที่ยอมรบัได ้+ ขาดระบบส ารองไว้ ลด

ผลกระทบ (H) 

สูญเสียน้อยมาก 

อยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้+ มีระบบส ารองเผ่ือไว้ ลด

ผลกระทบ (L) 

 

ประเภทความเสี่ยง  S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

O = ด้านการปฏิบัติงาน 

R = ด้านการรายงาน 

C = ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

 



แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2558  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด้านการบริหารจัดการงานวิจยั 

1.วัตถุประสงค.์.เพื่อให้มีระบบบริหารจดัการงานวิจัยท่ีดีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสริมใหเ้กิดผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภยั 

8. ติดตามรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.57 – มี.ค.58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. – 

ก.ย. 58) 
1. ขาดข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

1.1  ไม่มีการรวบรวม 
การเช่ือมโยงข้อมลูด้าน
ต่างๆของการวิจัย 

การบริหารจัดการไม่
บรรลคุวามส าเรจ็ 
เนื่องจากขาดข้อมูลที่
สนับสนุนการตัดสินใจ 

HL 
(ปานกลาง) 

1. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนระบบข้อมลู
สารสนเทศด้านการวิจัย  

มีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย
ได้แก ่

1. ข้อมูลทุนวิจัย 
2. ข้อมูลการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

 

2. ผลงานวิจัยและการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 
-ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 
-ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
- ตามมาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพ 

2.1 แนวทาง/ขั้นตอน
การด าเนินงานในการ
สนับสนุนด้านวิจัยของ
สถาบันวิจัยยังไม่ตรงกับ
ความต้องการของ
นักวิจัย และ
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรขาดทักษะด้าน
การวิจัยเฉพาะด้าน เช่น 
การเขียนข้อเสนอ
โครงการ  การเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่   การท าวิจยั
ในลักษณะชุดโครงการ 
การท าวิจัยเชิงพื้นที่ 
เป็นต้น 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาไม่สามารถสร้าง

HH 
(สูง) 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
โครงการ 
2. โครงการสนับสนุน
การเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ 
3.โครงการสนับสนุนทุน
ชุดโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

กิจกรรมที่พัฒนานักวิจัย 
จ าแนกตามประเภท
ระดับนักวิจยั 

1. กลุ่มนักวิจัยระดับสูง 
การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยมุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้นักวิจัยสามารถเป็น
ผู้บริหารชุดโครงการได้จึง
ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
2.กลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง 
การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยมุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้นักวิจัยสามารถ
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2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภยั 

8. ติดตามรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.57 – มี.ค.58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. – 

ก.ย. 58) 
ผลงานวิจัยท่ีสะท้อนให้
เห็นผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ของ
มหาวิทยาลยั 

เผยแพรผ่ลงานวิจยัจึงจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Research 
connect  module 2 
เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนบทความทาง
วิชาการ 
3.กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่
มุ่งเน้นการส่งเสรมิให้
นักวิจัยสามารถเขียน
ข้อเสนอส่งเสริมให้นักวิจยั
ข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนานักวิจยั
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ระหว่าง
วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 
2558โครงการวิจัย จึงจัด
โครงการ   

3.  การด าเนินงานวิจัย
ไม่เป็นไปตามแผน  และ

3.1นักวิจัยไม่รายงาน
ความก้าวหน้า และ

มีผลต่อการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ
โครงการวิจัยในปี

LH 
(ปานกลาง) 

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการงานวิจัย 

1.จ านวนงานวิจัยท่ีแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา 

ยังด าเนินงานไมบ่รรลุ
ความส าเร็จ 

 



2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภยั 

8. ติดตามรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.57 – มี.ค.58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. – 

ก.ย. 58) 
ไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดส่งรายงานการวิจัย
ตามระยะเวลา 
3.2หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบยังขาด
ระบบตดิตามที่ชัดเจน 
และมีความต่อเนื่อง 

ต่อๆไป ในภาพ
มหาวิทยาลยั 

2. ระบบและกลไกการ
ติดตามงานวิจัย 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ 

 



แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2558  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด้านการบริหารจัดการงานบรกิารวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ 

1. วัตถุประสงค.์.เพื่อให้มีระบบบริหารจดัการงานบริการวิชาการและการสืบสานความรู้ตามแนวพระราชด าริที่เสริมสรา้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.57 – มี.ค.58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. – 

ก.ย. 58) 
1. ขาดการก าหนด
นโยบายและพื้นท่ีด้าน
การบริการวิชาการและ
โครงการสืบสานงาน
ตามแนวพระราชด าริที่
ชัดเจน 

1.1 ยังขาดการก าหนด
แนวทางการสนับสนุน
โครงการบริการวิชาการ
ที่ตรงต่อความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย/และการ
ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี
การให้บริการวิชาการ 

1.ผลจากการให้การ
บริการวิชาการในภาพ
มหาวิทยาลยัและสืบ
สานงานตามแนว
พระราชด าริ ยังไมเ่ห็น
ภาพผลกระทบในเชิง
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.โครงการบริการ
วิชาการที่ครอบคลมุ
พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั และความ
ต้องการของชุมชนมี
น้อย 

LH 
(ปานกลาง) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการงาน
บริการวิชาการและสืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริเพื่อการ
พัฒนา 

นโยบาย/เกณฑ์ในการ
สนับงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ
และโครงการสืบสาน
งานตามแนว
พระราชด าร ิ

คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ
และโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ได้มี
นโยบายให้มีการบูรณา
การโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริทุก
โครงการลงสูโ่รงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  
โดยขอความร่วมมือให้
แต่ละคณะ/ศนูย์/ส านัก  
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2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.57 – มี.ค.58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. – 

ก.ย. 58) 
ที่มีการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริทุก
โครงการเลือกลงพื้นที่
ในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง  
ที่มีความต้องการรับการ
บริการวิชาการจาก
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
มหาวิทยาลยัฯ 
ตามล าดับความต้องการ
ที่แต่ละโรงเรียนเสนอ
ขอมา  (จากการประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ
และโครงการอัน



2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.57 – มี.ค.58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. – 

ก.ย. 58) 
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ประจ าปี
งบประมาณ  2558  ใน
วันที่  26  สิงหาคม  
2557) 

2. ขาดระบบตดิตาม
และประเมินผล
ด าเนินงานท่ีจะสามารถ
สะท้อนว่าการ
ด าเนินการบริการ
วิชาการตอบสนองต่อ
ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ธรรมจากทุกโครงการ 

2.1 ไม่มีการจดัท าระบบ
ติดตามและประเมินผล
ที่สามารถวดัผลกระทบ
ต่อการให้บริการ
วิชาการอย่างเป็นธรรม 
จากชุมชน/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีจากทุกโครงการ 

ขาดผลที่สะท้อนการ
ตอบสนองต่อการ
ให้บริการวิชาการอย่าง
เป็นธรรม จากชุมชน/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อ
น าไปใช้ในการก าหนด
นโยบายในปีต่อไป 

LH 
(ปานกลาง) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการงาน
บริการวิชาการและสืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริเพื่อการ
พัฒนา 

ระบบตดิตามและ
ประเมินผลกระทบงาน
บริการวิชาการและสืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ
 
ผลประเมินผลกระทบ
จากชุมชนรายโครงการ 
 

ยังด าเนนิการไมบ่รรลุ
ความส าเร็จ 

 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิษณุ  ธงไชย 



แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2558  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.วัตถุประสงค.์.เพื่อให้มีระบบบริหารจดัการองค์กรทีด่ีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้

2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ 6 
เดือน (ต.ค.57 – มี.ค.

58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. –

ก.ย. 58) 
1. ขาดการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 

1.1 ขาดความเข้าใจใน
การบริหารจัดการด้าน
การเงิน ท าให้ไม่ทราบ
ว่าควรมีการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 

หน่วยงานงานข้อมูล
ด้านการเงินในการ
บริหารจัดการ เกิด
ผลเสีย ดังนี ้
-ขาดระบบการจัดหา 
และจัดสรร
งบประมาณ 
-ขาดการวิเคราะห์
รายได้ทีไ่ด้รับ  และ
ค่าใช้จ่ายของงบ
ด าเนินงาน 
-ขาดการจัดท า
รายงานทางการเงิน
ตามพันธกิจ 

HL 
(ปานกลาง) 

งานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

แผนกลยุทธท์าง
การเงิน 

มีการจัดท าแผนกล
ยุทธ์การเงิน 
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2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ 6 
เดือน (ต.ค.57 – มี.ค.

58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. –

ก.ย. 58) 
-ขาดระบบการ
ตรวจสอบการใช้เงิน
อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. การถ่ายทอดกล
ยุทธ์ไปปฏิบัตยิังไม่
เห็นผลชัดเจน 

2.1ในกระบวนการ
ถ่ายทอดไม่มีการวัดผล
ความเข้าใจ ท าให้ผู้
ปฏิบัติตีความหมายผิด 

ผลจากการปฏิบัติงาน
ไม่สะท้อนให้เห็นถึง
การบรรลุผลตามกล
ยุทธ์อย่างแท้จริง 

HH 
(สูง) 

งานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

ผลการด าเนนิงาน
โครงการเทียบกับ
เป้าหมายตามกลยุทธ์
อย่างแท้จริง 

มีการประชุมเพื่อ
ทบทวนกลยุทธ์ของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
และถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ดังกล่าวเพื่อ
แนวทางในการจัดท า
โครงการในแผนปฏิบัติ
การ (การประชุม
ทบทวนกลยุทธ์ เมื่อ
วันที่ 1 ส.ค. 2557) 

 

3. ขาดกฏระเบียบ  
แนวปฏิบัติ และ
กระบวนการติดตาม
การบริหารจัดการ
ต่างๆ ในดา้นตา่งๆ
ดังนี ้

3.1 ไม่มีการก าหนด
กฏระเบียบ  แนว
ปฏิบัติ และ
กระบวนการติดตาม
การบริหารจัดการ

การด าเนินการใน
ประเด็นการบริหาร
จัดการองค์กรไม่
บรรลุผลอย่างชัดเจน  
เนื่องจากการขาดการ
ก าหนดกฎระเบียบ 

HH 
(สูง) 

งานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

กฏระเบียบ  แนว
ปฏิบัติ และ
กระบวนการติดตาม
การบริหารจัดการ
ต่างๆ ในดา้นตา่งๆ
ดังนี ้

จากกระบวนการ
จัดการความรู้ท าให้ได้
แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการดา้น
การเงินและพัสดุ  
ทั้งนี้ยังไม่สามารถ

 



2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
4. ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
5. ประเมินความเสี่ยง 

6. วิธีการจัดการความ
เสี่ยง (โครงการ/

กิจกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ 6 
เดือน (ต.ค.57 – มี.ค.

58) 

9. รายงานผลรอบ 
12 เดือน (เม.ย. –

ก.ย. 58) 
-ด้านวสัดุ/อุปกรณ์
ส านักงาน 
-ด้านพสัด ุ
-ด้านบุคลากร 

ต่างๆ ในดา้นตา่งๆ
ดังนี ้
-ด้านวสัดุ/อุปกรณ์
ส านักงาน 
-ด้านพสัด ุ
-ด้านบุคลากร 

ตลอดจนขาก
กระบวนการติดตาม 

-ด้านวสัดุ/อุปกรณ์
ส านักงาน 
-ด้านพสัด ุ
-ด้านบุคลากร 

จัดการความเสี่ยงได้
ทั้งหมด  เนื่องจากได้
แนวปฏิบัติในด้านพัสดุ
เพียงด้านเดียว 

4. ไม่มีระบบการ
จัดการความรู้ 

4.1 ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองของการ
จัดการความรู้อย่าง
แท้จริง 

บุคลากรขาดทักษะ
และองค์ความรู้ของ
งานตามสมรรถนะ 

LH 
(ปานกลาง) 

งานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
(กิจกรรมการจัดการ
ความรู้) 

ระบบและกลไกในการ
จัดการความรู้ 

มีกระบวนการจัดการ
ความรู้แต่ยังไม่
สามารถจัดการความ
เสี่ยงได้ทั้งหมด  
เนื่องจากการ
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ไม่บรรลุตาม
แผนที่ตั้งไว ้

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง 

 


