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การประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

ครั้งที่ 1/2552    
วันที่อังคารที่  26 พฤษภาคม   2552    

เวลา  13.00 น.    
ณ  หองประชุมราชาวดี  ชั้น 3  อาคารศรีพิบูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา   กลุมงานบริหารทั่วไป    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ 1/2552   
วันอังคารที่ 26  พฤษภาคม  2552  เวลา  13.00 น. 

ณ  หองประชุมราชาวดี  ชั้น 3   อาคารศรีพิบูล   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

4.1     การสงผูบริหารและเจาหนาที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบตักิารการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับคณะ สํานัก/สถาบัน/ศนูย และกอง 
 
ระเบียบวาระที่  5    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1      ราง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา   
5.2       การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  สถาบันวิจัยและพัฒนา    

 
ระเบียบวาระที่  6    เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศกึษา ไดแจงวาใหหนวยงานสงแผนบริหารความเสีย่ง
ของหนวยงาน ตามแบบฟอรมที่ สปค. ไดจัดสงใหแลว  ภายในวันที ่29 พฤษภาคม 2552  เพ่ือ สปค. จะ
ไดรวบรวมเสนอตออธิการบดีตอไป  
 
 มติที่ประชุม ........................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ 
 - ไมมี - 

 
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองสืบเนื่อง 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบ 

4.1    การสงผูบริหารและเจาหนาที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบตักิารการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับคณะ สํานัก/สถาบัน/ศนูย และกอง 
  สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศกึษา ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดบัคณะ สํานัก/สถาบัน ศูนยและกอง ในวนัศุกรที่ 24 เมษายน 2552 ซ่ึงทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงผูเขารวมประชุมเชิงปฏบิตัิการในครั้งน้ี 3 คน คือ  รองฯ ชนิกานต  คุมนก  
รองฯ กุลกนิษฐ   ใจดี และคณุโชคชัย   นอยกลิ่น 
  การจัดประชุมดังกลาวเพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตาง ๆ ไดมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกบัขั้นตอนการจดัทําแผนบริหารความเสีย่งของหนวยงาน   รองฯ  ชนิกานต   คุมนก ไดจัดทํา
สรุปความรูและแนวปฏบิัตใินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี  
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข. แผนภูมิความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรของคณะกับแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทศัน 
สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันสรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

แผนบริหารความเสี่ยง 

พันธกิจ 
1. สรางระบบบรหิารจัดการงานวิจัยที่เขมแข็ง 
2. พัฒนานักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
3. เพ่ิมคุณภาพและสงเสริมงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
4. เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชใหเกิดการพฒันาทองถิ่น 
5. บริการและสงเสริมวิชาการวิชาการแกชมุชน 
6. สงเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาใหสถาบันมีคณุภาพจามมาตรฐานอุดมศกึษาทางดานการวิจัย 
โดยมุงสงเสริมการวิจัยที่สมดุลทั้งการวจัิยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และการสราง 
นักวิจัย 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไกขบัเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น 
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ค. แนวทางการบริหารความเสีย่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 
 

วงจรการบรหิารความเสีย่งของหนวยงาน  
1. การระบุความเสี่ยงและปจจยัเสี่ยง 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
3. การจัดการความเสี่ยง 
4. การติดตามและทบทวน 

1.  การระบุความเสี่ยง (Risk) และปจจยัเสี่ยง     (โดยสํานกังาน กพร.) 

 ใหแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน 

       1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)          ตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 

       2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

       3. ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk) 

       4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน 

2. ประชุมช้ีแจงเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงานกับบุคลากร 

3. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงาน 

4.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. รายงานขอมูลและสรุปผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยง 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 2.1  ใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  5 ระดับ   
 2.2  ระดับของผลกระทบ  แบงออกเปน 5 ระดับ  
 2.3  นํามาลงในตารางจัดทาํความเสี่ยง เพ่ือแบงระดับความเสี่ยง 
 2.4  จัดลําดับความเสี่ยง ตามความสําคญัขององคกร 
 

ความเสี่ยง/ ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)    
ยุทธศาสตรที่ ... : 

………………………………………….. 

    

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

ยุทธศาสตรที่ ... : 

………………………………………….. 

    

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

2. ความเสี่ยงดานการปฏบัิติงาน (Operational Risk)     

     

     

3. ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk)     

     

     

     

     

4. ความเสี่ยงดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 
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ตารางการจัดทําความเสี่ยง 
 

5 

     

4 

     

3      

2 

     

1 

     

 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
3. การจัดการความเสี่ยง 

3.1 วิธจีัดการความเสี่ยง 
1) การยอมรับความเสีย่ง (Risk Acceptance)  

2) การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)  

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสีย่ง (Risk Sharing) 

4) การหลกีเลีย่งความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
3.2 การจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง 

   ระดับความเส่ียง สูงมาก 
   ระดับความเส่ียง สูง 
   ระดับความเส่ียง ปาน กลาง 
   ระดับความเส่ียง นอย 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับโอกาสที่จะเกิด 
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ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1   (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวจัิยและพัฒนา   

 

มติที่ประชุม ........................................................................................................................... 

        

    5.2   การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

             ข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจยัและพฒันา ซึ่งตองมข้ัีนตอนการระบุ

ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจดัลําดับ และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  

 

มติที่ประชุม ........................................................................................................................... 

 
  
ระเบียบวาระที่  6    เร่ืองอ่ืน ๆ  

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ราง) 
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที่ 5/2552 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

********************************** 
  เพ่ือใหสถาบนัวิจัยและพัฒนา สามารถนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ  จึงขอแตงตั้งบคุคลเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัย
และพัฒนา ดังตอไปน้ี 
  นางถาวร    พงษพานิช ประธานกรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุลักษณ  วิริยะสุมน กรรมการ 
  นางสาวกุลนิษฐ    ใจดี  กรรมการ 
  นายโชคชัย    นอยกลิ่น กรรมการ 
  นางจิตรา    มีคํา  กรรมการ 
  นางณัฐมน    บาดดิษฐ กรรมการ 
  นายสามารถ    เนาบู  กรรมการ 
  นางชนิกานต    คุมนก  กรรมการและเขานุการ 
  นางญาดา    ทองโพธิ์เลน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีบทบาทหนาที่ ดังตอไปน้ี 
  1.  ประธานกรรมการ  มีหนาที่  

1.1 สงเสริม และกําหนดแนวทางการบรหิารความเสี่ยงสถาบันวิจัยและพัฒนา   
   1.2  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง   
รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารเสี่ยงตออธิการบดี 
  2.  คณะกรรมการ  มีหนาที่  
   2.1  นํานโยบายบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัต ิ
   2.2  รวบรวม/วิเคราะห/ระบ/ุประเมินความเสี่ยง 
   2.3  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
   2.4  จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการบริหารเสี่ยงเสนอผูอํานวยการ
สถาบัน 
 
      สั่ง   ณ    วันที่    26     พฤษภาคม    2552  
 
 

    (นางถาวร        พงษพานิช) 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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การจัดทาํการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 1. การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 
     ความเสี่ยงดานกลยทุธ (Strategic Risk)    
ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาใหสถาบันมีคณุภาพจามมาตรฐานอุดมศกึษาทางดานการวิจัย โดยมุงสงเสริมการ
วิจัยที่สมดุลทัง้การวิจัยพ้ืนฐานและการวจัิยประยุกต และการสราง 
นักวิจัย 
 กลยุทธ 

1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชดัเจนและเชื่อมโยงงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น 

2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมจากภูมิปญญาไทยและสากล และนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนา
สังคมทองถิ่น 

3. วิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาสถาบัน 
4. เพ่ิมศักยภาพของนักวิจัย 

สรางเครือขายการวิจัย 
 

ปจจัยเสี่ยง 

 1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      2. ………………………………………………………………………………………………………..     

      3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      6. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      7. ………………………………………………………………………………………………………..     

      8. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      9. ……………………………………………………………………………………………………….. 

    10. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น 
      กลยุทธ 

5. ศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคน ชุมชน และทองถิ่น 
6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
7. ใหบริการวชิาการแกชุมชนรูปแบบตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสในการเขารับการ

บริการของชุมชนอยางทั่วถงึ 
8. เปนแหลงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
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ปจจัยเสี่ยง 

      1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      2. ………………………………………………………………………………………………………..     

      3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      6. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      7. ………………………………………………………………………………………………………..     

      8. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      9. ……………………………………………………………………………………………………….. 

    10. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ความเสีย่งดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ปจจัยเสี่ยง 

      1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      2. ………………………………………………………………………………………………………..     

      3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      6. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      7. ………………………………………………………………………………………………………..     

      8. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      9. ……………………………………………………………………………………………………….. 

    10. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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 ความเสีย่งดานการเงนิ (Financial Risk) 
ปจจัยเสี่ยง 

      1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      2. ………………………………………………………………………………………………………..     

      3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      6. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      7. ………………………………………………………………………………………………………..     

      8. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      9. ……………………………………………………………………………………………………….. 

    10. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ความเสีย่งดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ปจจัยเสี่ยง 

      1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      2. ………………………………………………………………………………………………………..     

      3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      6. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      7. ………………………………………………………………………………………………………..     

      8. ……………………………………………………………………………………………………….. 

      9. ……………………………………………………………………………………………………….. 

    10. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

การประเมินความเสี่ยงของคณะ 
 

ความเสี่ยง/ ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)    
ยุทธศาสตรที่ ... : 

………………………………………….. 

    

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

ยุทธศาสตรที่ ... : 

………………………………………….. 

    

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

ยุทธศาสตรที่ ... : 

………………………………………….. 

    

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

(ปจจัยเสี่ยง......................)     

2. ความเสี่ยงดานการปฏบัิติงาน (Operational Risk)     

     

     

     

3. ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk)     

     

     

     

4. ความเสี่ยงดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง แผนงาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
(Strategic Risk)    

     

      

      
      
      

ยุทธศาสตรที่ ... : ………      

      
      
      

      

      
      
      
2. ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (Operational 
Risk) 
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ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง แผนงาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงนิ 
(Financial Risk) 

     

      
      
      
      
      
      
      
4. ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 
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4. การติดตามและทบทวน 

 

ตารางการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการติดตามความเสี่ยง 
 

 

เวลาที่ดําเนนิการ 
 

กิจกรรมที่ตองทํา 

ไตรมาส 1 
(ภายในวันที ่/ ผูรับผิดชอบ) 

ไตรมาส 2  
(ภายในวันที ่/ ผูรับผิดชอบ) 

ไตรมาส 3  
(ภายในวันที ่/ ผูรับผิดชอบ) 

ไตรมาส 4  
(ภายในวันที ่/ ผูรับผิดชอบ) 
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