
แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2559  

ด้าน    การบริหารจัดการงานวิจัย         .             

1. วัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการงานวิจัยที่ดีมปีระสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 4.ผลกระทบของความเสี่ยง 6. วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(โครงการ/กจิกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ  
9 เดือน 

9. รายงานผล 
รอบ 12 เดือน 

1.  การด าเนนิงานวิจัย
ไม่เป็นไปตามแผนและ
ไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา 

 มาตรการในการติดตามใน
เชิงปฏิบัติยงัไม่เคร่งครัด 

 นักวิจัยมีภาระงานสอนมาก 

มีผลต่อการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณดา้นวิจัยในภาพ
ของมหาวิทยาลัย  ท าให้ได้
งบประมาณลดง 

เพิ่มมาตรการในการติดตาม
งานวิจยัให้แล้วเสร็จในเชิงรุก 
(โครงการพัฒนาระบบริหาร
จัดการงานวิจัย) 

จ านวนโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จ 41 โครงการ 

  

2. การด าเนนิงาน
โครงการตาม
แผนปฏบิัติการของฝ่าย
วิจัยในเป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงเวลาและ
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

มหาวิทยาลยัก าหนดให้บรรจุ

โครงการวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยถูก

บรรจุภายในแผนปฏิบตัิการ

โครงการสนบัสนนุทนุวิจัย  แต่

นักวิจัยไม่สามารถด าเนินการ

เสร็จตามระยะเวลา 

ผลการประเมินโครงการตาม

แผนปฏบิัติการเมื่อเสร็จสิ้น

ปีงบประมาณ  ท าให้

โครงการทึ่ถูกประเมินไมผ่่าน

ตามเกณฑ์การประเมินเชงิ

งบประมาณ  และเชิงเวลา 

เพิ่มมาตรการในการติดตาม
งานวิจยัให้แล้วเสร็จในเชิงรุก 
(โครงการพัฒนาระบบริหาร
จัดการงานวิจัย) 

จ านวนโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จ 41 โครงการ 

  

3. โครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุนไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ให้
ทุนและผู้ใช้ประโยชน์ 

นักวิจัยขาดทักษะ ความ

เชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

 

ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่มี

คุณภาพ  ไม่ได้รับการ

สนับสนนุงบประมาณจาก

แหล่งทุนต่างๆ 

พัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และสนบัสนนุ
ให้นักวิจัยใช้บริการปรึกษา
วิจัยในการพัฒนาการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการวิจัย) 

โครงการวิจัยที่ได้รบัการ
สนับสนนุทุนจ านวน 41 
โครงการ 

  

PSRU_MR 2 



ด้าน : การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนามีระบบบริหารจดัการงานบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 4.ผลกระทบของความเสี่ยง 6. วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(โครงการ/กจิกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ  
9 เดือน 

9. รายงานผล 
รอบ 12 เดือน 

1. กิจกรรมบริการ
วิชาการทีน่ ามาใช้ใน
การพัฒนาชุมชน
บริเวณรอบ
มหาวิทยาลยัยังมีน้อย 

สถาบนัวิจัยและพัฒนายงัไม่มี

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

รอบๆมหาวิทยาลยัอย่างชัดเจน  

และเห็นอย่างเป็นรปูธรรม 

ชุมชนที่ตั้งใกล้มหาวิทยาลยั

ไม่ได้รับการพัฒนาตามความ

ต้องการ 

ท ากิจกรรมบริการวิชาการ
พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 
ตามความต้องการของชุมชน 
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในพืน้ที่ต าบล
พลายชุมพล  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก) 

ความพึงพอใจของ
ชุมชนผู้รับบริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

2. การด าเนนิการ
โครงการบริการวิชาการ  
ไม่เป็นไปตามเวลา   

ขาดการวางแผนการด าเนินงานที่

ชัดเจน 

 

งบประมาณดา้นการบริการ

วิชาการในภาพหน่วยงานและ

มหาวิทยาลยัถูกปรับลดลง 

ก าหนดช่วงเวลาของการ
ด าเนินการให้เหมาะสม 
(โครงการพัฒนาระบบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ
และสืบสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน) 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตัวชีว้ัดเชิง
เวลา 

  

 

 

 

 

 

 



ด้าน : การบริหารจัดการองค์กร 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนามีระบบบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ความเสี่ยง 3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 4.ผลกระทบของความเสี่ยง 6. วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(โครงการ/กจิกรรม) 

7. KRI 
ดัชนีการเตือนภัย 

8. ติดตามรอบ  
9 เดือน 

9. รายงานผล 
รอบ 12 เดือน 

1.กระบวนการจัดการ
ความรู้ยังไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานได้เทา่ที่ควร 

บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดการความรู ้

ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรไม่

สามารถจัดระบบและพร้อม

ในการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงาน 

การให้ความรู้ด้านการจัดการ
ความรู้และจัดกิจกรรม
จัดการความรู้โดยมุ่งหวังให้
ได้มาซึ่งแนวปฏบิัติที่ดี 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน) 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดการความรู้ตาม
แผนจัดการความรูไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

  

2.ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การสนับสนนุท างาน
ของผู้บริหาร  ไม่พร้อม
ใช้งานอยา่งทนัที 

การจัดเก็บยังไม่เปน็หมวดหมู่ 

ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิจัย  

และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสนับสนนุ

การบริหารงานของผูบ้ริหาร 

  

ข้อมูลส าหรับการสนบัสนุน

ท างานของผู้บริหารไม่

เพียงพอหรือพร้อมใช้งาน  

ก าหนดรูปแบแนวทางการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 
(โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ) 

ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ใช้งานไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 85 

  

3.บุคลากรบางคนยัง
ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

 บุคลากรยังไม่มีความช านาญ

ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

 บุคลากรมีแผนพัฒนา  แต่ยัง

ไม่มีการด าเนนิการตามแผน 

การด าเนินงานเกิดความ

ล่าชา้หรือไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานที่รบัผิดชอบ 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน) 

จ านวนบุคลากรที่น า
ความรูท้ี่ได้รับมาใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

  

 


