
การติดตามผลและทบทวน 

ตารางที ่8 การติดตามผลและทบทวน 

PSRU-ERM 8 

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1. การกําหนดทิศทางนโยบายการ

พัฒนาองคกร 

     -  เพื่อกําหนดแนวทางนโยบาย

การพัฒนาองคกรตามพันธกิจ 

1. องคกรภายนอกที่มี

สวนไดสวนเสียไมมีสวน

รวมในการกําหนด

นโยบายดานการบริหาร

จัดการองคกร 

1. จัดประชุมโดยให

องคกรภายนอกที่มีสวน

ไดสวนเสียเขามามีสวน

รวมในการกําหนด

นโยบายดานการบริหาร

จัดการองคกร 

กันยายน  2554/ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

 

  1.การบริหารจัดการและ

พัฒนาองคกร 

2.  การจัดทําแผนงานและ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

-  เพื่อจัดสรรงบประมาณและกํากับ

ติดตามการดําเนินงานตามภารกิจ 

 

 

 

1. ขาดระบบและกลไก

การติดตามการ

ดําเนินงาน 

1. จัดทําปฏิทินการ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติงาน 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายนโยบายและ

แผน 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.  สมรรถนะของ

บุคลากรไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

1. สงเสริมใหบุคลากร

เขารับการฝกอบรมตาม

ความรูเฉพาะตําแหนง 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายนโยบายและ

แผน 

  1.การบริหารจัดการและ

พัฒนาองคกร 

3.  การพัฒนาบุคลากร 

-  เพื่อเพิ่มทักษะและองคความรู

ของผูบริหารและบุคลากรใน

หนวยงาน 2.  การพัฒนาองค

ความรูอยางไมตอเนื่อง 

และขาดการรวบรวม

ความรูอยางเปนระบบ 

-ขาดที่ปรึกษาในการ

ปฏิบัติงานและแนะนํา

ความถูกตองของงาน 

-ขาดการตระหนักในการ

ใฝรูในตําแหนงหนาที่

ของตนเอง 

-  ขาดระบบการจัดการ

ตนเอง 

 

2. จัดทําโครงการ

จัดการความรู  (KM) 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน  อาทิตยละ 1 

ครั้ง 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

 3.  การประสานงาน

ระหวางผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานไมตรงกัน 

3.  ประชุมบุคลากร

ประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

   

1.  ระบบขอมูล

สารสนเทศไมครอบคลุม

ภาระงานตามพันธกิจ 

1. พัฒนาระบบ

ฐานขอมูล 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายนโยบายและ

แผน 

θ  

1.การบริหารจัดการและ

พัฒนาองคกร 

4.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     -  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานการบริหารจัดการองคกร 

 2. ขอมูลสารสนเทศไม

เปนปจจุบัน 

2.  มอบหมายภาระงาน

ใหบุคลากรจัดทําขอมูล

ใหเปนปจจุบันและสง

ขอมูลใหแกผูดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

 θ  
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.การบริหารจัดการและ

พัฒนาองคกร 

 3.ขาดระบบการประเมิน

ประสิทธิภาพความ

ปลอดภัยของฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

3. ประชาสัมพันธให

บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยและ

หนวยงานตาง ๆ เขาใช

บริการเว็บไซตและ

ฐานขอมูลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

htpp://rdi.psru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยไดมีประชาสัมพันธ

ผานทาง จดหมายขาว 

สวจ. ฉบับที 3/2554 

เดือน ก.ค. 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.  ขาดการถายทอดคา

เปาหมายการประกัน

คุณภาพระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

1.  จัดทํา TOR  และ 

KPIของแตละบุคคล 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายนโยบายและ

แผน 

 

 ไดมีการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

2.  ขาดความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการ

จัดเก็บเอกสารประกัน

คุณภาพ 

2. จัดทําโครงการ

จัดการความรู  (KM) 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน  เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพเปน

ประจําอยางตอเนื่อง 

   

1.การบริหารจัดการและ

พัฒนาองคกร 

5.   การประกันคุณภาพ 

     -  เพื่อใหการบริหารจัดการ

พัฒนาองคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ขาดระบบการรายงาน

ผลการดําเนินงานอยาง

เปนรูปธรรม 

3. จัดทําโครงการอบรม

พัฒนาบุคลากรดานการ

ประกันคุณภาพ 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.  ขาดระบบการ

ประเมินการบริหาร

จัดการองคกร 

1. จัดทําวิจัยสถาบัน

เรื่องการประเมินผล

สําเร็จของการ

บริหารงาน 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายนโยบายและ

แผน 

  

2.  ขาดการทบทวน

ระบบการบริหารจัดการ

ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 θ  

1.การบริหารจัดการและ

พัฒนาองคกร 

6.  การประเมินระบบการบริหาร

จัดการองคกร 

     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองคกร 

 

 

3. ขาดการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการบริหาร

จัดการองคกร 

3. โครงการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การบริหาร

จัดการองคกร 

 

 

 

 

 

 θ  
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1. นโยบายและ

ยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ ไม

ครอบคลุมกับนโยบาย

ระดับชาติและไมตรง

ตามความตองการของ

ทองถิ่น 

1.จัดประชุมองคกร

ภายนอกที่มีสวนไดสวน

เสียเขามามีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบาย

ยุทธศาสตรการวิจัย 

กันยายน  2554/ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

ฯ 

 

 ไดมีการจัดประชุมเพื่อ

กําหนดนโยบายการ

วิจัยและไดมีจัดการ

ประชาพิจารณ(ราง) 

แผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 

11 (พ.ศ.2555-2559) 

ในวันศุกรที่ 17 มิ.ย.54  

2.  จัดทํายุทธศาสตร

การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม พ.ศ. 

2554 – 2559 

 θ  

2.การบริหารจัดการ

งานวิจัย 

1. การกําหนดทิศทางนโยบายการ

วิจัย   

     -  เพื่อใหไดทิศทางและนโยบาย

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ

และการพัฒนาทองถิ่น 

     -  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

     -  เพื่อสนับสนุนแหลงเรียนรูและ

ฐานขอมูลดานการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

2.  ไมมียุทธศาสตรการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

ป 2554 – 2559 

3.  จัดทําคูมือบริหาร

จัดการงานวิจัย 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

2. การติดตามความกาวหนา

งานวิจัย 

     -เพื่อใหสามารถดําเนินการวิจัย

สําเร็จลุลวงตามแผน 

1.  นักวิจัยขาดความรู  

ความเขาใจ  และไมให

ความสําคัญในการ

รายงานความกาวหนา

ในระบบ  NRPM 

1. จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยการจัดการ

งานวิจัยโดยระบบ 

NRPM  

กันยายน  2554/ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

ฯ 

 

θ ระยะเวลากําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ ป2554 

ในเดือน ก.ค.54  

1.  นักวิจัยขาดทักษะใน

การเขียนบทความวิจัย 

1. จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเขียน

บทความวิจัย 

กันยายน  2554/ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

ฯ 

θ ระยะเวลากําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ ป2554 

ในเดือน ก.ค.54 

2.การบริหารจัดการ

งานวิจัย 

3. การประเมินงานวิจัยและการ

นําไปใชประโยชน 

     -  เพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพ 

สามารถเผยแพร และนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

 

 

 

 

 

2.  บทความวิจัยใน

วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามไม

มีการถูกนําไปอางอิง 

2. พัฒนาวารสารวิจัย

แบบออนไลน 

  ระยะเวลากําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ ป2554 

ในเดือน ก.ค.54 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

3.นักวิจัยขาดแรงจูงใจ

ในการจัดทําบทความลง

ในวารสารฯ  

3.  จัดทําประกาศเงิน

รางวัลในการจัดเตรียม

บทความเพื่อตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิจัย

ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

   

4. ขาดการสงเสริมใน

การสังเคราะหงานวิจัย

เพื่อการ 

นําไปใชประโยชน 

4.  จัดใหมีการ

สังเคราะหงานวิจัยเพื่อ

การไปใชประโยชน 

   

2.การบริหารจัดการ

งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

5. ขาดการพัฒนาองค

ความรูดานระเบียบวิธี

วิจัยในการสังเคราะห

งานวิจัย  

5.  จัดอบรมพัฒนาองค

ความรูดานระเบียบวิธี

วิจัยในการสังเคราะห

งานวิจัย 

 

 

 θ ปญหา โครงการไมมีใน

แผนปฏิบัติการ ป 54 

แตจะมีการดําเนินการ

จัดทําในแผนปฏิบัติ

การป 55 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

6.  ขาดการจัดการ

ความรูเพื่อเผยแพร

งานวิจัยสูชุมชน 

 

6.  จัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ

เผยแพรงานวิจัยสูชุมชน 

(KM) 

   2.การบริหารจัดการ

งานวิจัย 

 

7. ชองทางการเผยแพรมี

นอย 

7. จัดใหมีการเผยแพร

องคความรูจากงานวิจัย

สูชุมชนดวยการจัด

รายการวิทยุวิทยาลัย

ชาวบานและผลิตสื่อ

สําหรับรายการวิทยุ 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.  บุคลากรขาดทักษะ

ในการบริหารจัดการ 

 

1.  โครงการพัฒนา

บุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนาในการ

บริหารจัดการงานวิจัย 

กันยายน  2554/ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

ฯ 

 

θ ปญหา โครงการไมมีใน

แผนปฏิบัติการ ป 54 

แตจะมีการดําเนินการ

จัดทําในแผนปฏิบัติ

การป 55 

2.การบริหารจัดการ

งานวิจัย 

4.  การประเมินผลการบริหาร

จัดการงานวิจัย 

     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ขาดการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการ 

2.  โครงการประเมิน

ประสิทธิภาพพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย 

 

 θ ตามแผนปฏิบัติงาน 54  

ระยะเวลาไดมีการ

กําหนดปฏิทินอยู

ในชวงเดือน ส.ค.54 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.  องคกรภายนอกที่มี

สวนไดสวนเสียมีสวน

รวมในการกําหนด

นโยบายนอย 

 

1.  จัดประชุมองคกร

ภายนอกที่มีสวนไดสวน

เสียเขามามีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบาย

และยุทธศาสตรการ

บริการวิชาการ 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายบริการวิชาการ 

 

 ไดมีการจัดประชุมเพื่อ

กําหนดนโยบายการ

วิจัยและไดมีจัดการ

ประชาพิจารณ(ราง) 

แผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 

11 (พ.ศ.2555-2559) 

ในวันศุกรที่ 17 มิ.ย.54 

1. สํารวจความตองการ

การบริการวิชาการของ

ชุมชนหรือหนวยงาน

ภาครัฐ/ เอกชน 

หนวยงานวิชาชีพ 

   

3. การบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและ

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

1. การกําหนดทิศทางนโยบายการ

บริการวิชาการแกสังคมและ

โครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

 -  เพื่อใหไดทิศทางและนโยบายที่

สอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาทองถิ่นและสืบสานโครงกา ร 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

          

  

2.  ขาดการทบทวนแผน

โครงการบริการวิชาการ

และโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

2.  จัดทําแผนการ

ทบทวนโครงการบริการ

วิชาการและโครงการอัน

 θ ตามแผนปฏิบัติงาน 54  

ระยะเวลาไดมีการ

กําหนดปฏิทินอยู
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

ในชวงเดือน ส.ค.54 

3. การบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและ

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

2. การสนับสนุนการบริการวิชาการ

แกสังคมและโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

     -  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานบริการวิชาการและ

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

1.  ขาดความชัดเจนใน

การใหงบประมาณของ

การบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยฯ 

1. จัดทําประกาศ

แนวทางในการ

พิจารณาจัดสรร

งบประมาณของการ

บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยฯ 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายบริการวิชาการ 

 

θ ตามแผนปฏิบัติงาน 54  

ระยะเวลาไดมีการ

กําหนดปฏิทินอยู

ในชวงเดือน ส.ค.54 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.  ขาดบุคลากรในการ

จัดการขอมูลในหอง

จัดการการเรียนรูให

สมบูรณ 

 

1.  มอบหมายภาระงาน

ใหกับบุคลากรในการ

จัดการขอมูลในหอง

จัดการการเรียนรูให

สมบูรณ 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายบริการวิชาการ 

 

  

2. ขาดวัสดุอุปกรณและ

เครื่องมือในการสืบคน

ขอมูลที่เพียงพอ 

2.  จัดหาวัสดุอุปกรณ

และเครื่องมือในการ

สืบคนขอมูลที่เพียงพอ 

   

3. การบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและ

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

3. การดําเนินงานบริหารจัดการดาน

การบริการวิชาการแกสังคมและการ

ติดตามการใหบริการวิชาการแก

สังคมและโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชดําริ 

-  เพื่อสนับสนุนแหลงเรียนรูและ

ฐานขอมูลดานบริการวิชาการและ

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

 

 

 

 

 

 

 

3.ขาดระบบฐานขอมูล

ดานการบริการวิชาการ

และโครงการ

พระราชดําริ 

 

 

3.จัดทําระบบ

ฐานขอมูลดานการ

บริการวิชาการและ

โครงการพระราชดําริ 

 

 

 θ ตามแผนปฏิบัติการ 54 

ระยะเวลาไดมีการ

กําหนดปฏิทินไวในการ

ปฏิบัติงานไวตลอดทั้ง

ป 
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

3. การบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและ

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

 4.  ขาดทักษะในการ 

บูรณาการโครงการ

บริการวิชาการสูการ

เรียนการสอนและการ

นําไปใชประโยชน 

4.  จัดทําโครงการ

จัดการความรูเพื่อ

พัฒนาทักษะในการ 

บูรณาการโครงการ

บริการวิชาการสูการ

เรียนการสอนและการ

นําไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 θ ปญหา โครงการไมมีใน

แผนปฏิบัติการ ป 54 

แตจะมีการดําเนินการ

จัดทําในแผนปฏิบัติ

การป 55 



PSRU-ERM 8 

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

1.  หนวยงานที่ใหบริการ

วิชาการดําเนินงานไม

เปนไปตามเปาหมาย

ของโครงการ 

 

1.  จัดทําระบบติดตาม

โครงการบริการวิชาการ

แกสังคมและโครงการ

อันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายบริการวิชาการ 

 

 วิธีการดําเนินการ ได

ดําเนินการติดตามผล

การดําเนินโครงการใน

รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 

เดือน และ12 เดือน 

โดยไดมีการสง

แบบฟอรมติดตามไป

ยังคณะ/หนวยงาน 

3. การบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการและ

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

4. การประเมินผลการบริการ

วิชาการแกสังคมและโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชดําริและ

การนําไปใชประโยชนในเชิงบูรณา

การ 

 -  เพื่อประเมินผลการบริการ

วิชาการแกสังคมและโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชดําริและ

การนําไปใชประโยชนในเชิงบูรณา

การ 

2.  ขาดการชี้แจงในการ

จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการ 

 

 

 

 

2.  จัดทําคูมือบริหาร

จัดการงานบริการ

วิชาการ 

 

   



PSRU-ERM 8 

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

(1) 

(จาก ERM7ชอง1) 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค 

ของขั้นตอน 

(2) 

(จาก ERM7 ชอง 2) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู 

(3) 

(จาก ERM7 ชอง 3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(จาก ERM6 ชอง 5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

 

(6) 

วิธีการดําเนินการ/

ปญหา/อุปสรรค/

ขอคิดเห็น 

(7) 

5.  การประเมินผลการบริหาร

จัดการบริการวิชาการแกสังคมและ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

1.  บุคลากรขาดทักษะ

ในการบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการแกสังคม

และสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

1.  โครงการพัฒนา

บุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนาในการ

บริหารจัดการงาน

บริการวิชาการแกสังคม

และสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

กันยายน  2554/ 

รองฯฝายบริการวิชาการ 

 

θ ปญหา โครงการไมมี

ในแผนปฏิบัติการ ป 

54 แตจะมีการ

ดําเนินการจัดทําใน

แผนปฏิบัติการป 55 

 2.  ขาดการทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการงาน

บริการวิชาการแกสังคม

และสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

2.  โครงการประเมิน

ประสิทธิภาพพัฒนา

ระบบบริหารบริการ

วิชาการแกสังคมและ

สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ 

 θ ตามแผนปฏิบัติการ 54 

ระยะเวลาไดมีการ

กําหนดปฏิทินไวในชวง

เดือน ส.ค.54 

หมายเหต:ุ สถานะดําเนินงาน  = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาที่กําหนด    = ยังไมไดเริ่มดําเนินการ และ  θ = อยูระหวางดําเนินการ 


