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การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 
ตารางท่ี 1 การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน  

 PSRU- ERM1 
การก าหนดขัน้ตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

คณะ/ส านัก/สถาบนั วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม 

(1) 
ขั้นตอนหลัก 

(2) 
วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 

(3) 
การบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร 1. การก าหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาองค์กร  เพื่อก าหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาองค์กรตามพันธกจิ 

2.  การจัดท าแผนงานและด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี

เพื่อจัดสรรงบประมาณและก ากบัติดตามการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

3.  การพัฒนาบคุลากร เพื่อเพิ่มทกัษะและองค์ความรู้ของผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 
5.   การประกันคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจดัการพัฒนาองค์กรเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
6.  การประเมินระบบการบริหารจัดการองคก์ร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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 PSRU- ERM1 
การก าหนดขัน้ตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

คณะ/ส านัก/สถาบนั วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม 

(1) 
ขั้นตอนหลัก 

(2) 
วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 

(3) 
การบริหารจดัการงานวิจยั 1. การก าหนดทิศทางนโยบายการวิจัย เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ชาติและการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนการวจิัย 1.  เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย 

2.  เพื่อพัฒนาศกัยภาพนักวิจยั 
3.  เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลด้านการวจิัย 

3. การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจยัส าเร็จลุล่วงตามแผน 
4. การประเมินงานวิจยัและการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้งานวจิัยมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ และน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
5.  การประเมินผลการบริหารจัดการงานวจิัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวจิัย 
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 PSRU- ERM1 
การก าหนดขัน้ตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

คณะ/ส านัก/สถาบนั วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม 

(1) 
ขั้นตอนหลัก 

(2) 
วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 

(3) 
การบริหารจดัการงานบรกิารวชิาการแก่สังคมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

1. การก าหนดทิศทางนโยบายการบริการวิชาการแก่
สังคมและโครงการสืบสานอันเนือ่งมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 2. การสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริตามพันธกจิของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 3. การด าเนินงานบริหารจดัการด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการติดตามการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลด้านบริการวชิาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 4. การประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคมและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการ
น าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงบูรณาการ 

เพื่อประเมินผลการบริการวชิาการแก่สังคมและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการน าไปใช้ประโยชนใ์นเชิง
บูรณาการ 

 5.  การประเมินผลการบริหารจัดการบริการวิชาการแก่
สังคมและสืบสารโครงการอันเนือ่งมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
ตารางท่ี 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/ส านกั/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม   การบริหารจัดการองคก์ร 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนาองคก์ร 

เพื่อก าหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาองค์กรตาม
พันธกิจ 

ด้านกลยุทธ ์ 1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จัดการสถาบันวิจัย ไม่
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น  

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารจัดการองค์กร 
 

2.  การจัดท าแผนงานและ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี

เพื่อจัดสรรงบประมาณและก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 

1.  การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของแผ่น 

1.  ขาดระบบและกลไกการติดตามการด าเนินงาน 

2.  การปฏิบัติงานกับแผน
ไม่สอดคล้องกัน 
 
 
 
 

1.  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้อต่อ
การด าเนินงานโครงการ 
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/ส านกั/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

3.  การพัฒนาบคุลากร เพื่อเพิ่มทกัษะและองค์ความรู้ของผู้บริหารและ
บุคลากรในหนว่ยงาน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  สมรรถนะของ
บุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงานเฉพาะ
ต าแหน่ง 

2.  การจัดการความรู้ยัง
ไม่ต่อเนื่อง 

1.  การพัฒนาองค์ความรู้อยา่งไม่ต่อเนื่อง และขาด
การรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ 
2.  ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิานและแนะน าความ
ถูกต้องของงาน 
3.  ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ในต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง 
4.  ขาดระบบการจัดการตนเอง 

5.การประสานงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ตรงกัน 
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/ส านกั/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

4.  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารจดัการ
องค์กร 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ข้อมูลสารสนเทศไม่

เป็นปัจจุบัน 

1.  ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

2.  ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล 

1.  ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 

5.   การประกันคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจดัการพัฒนาองค์กรเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิล
สงคราม 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ความเขา้ใจระบบการ
ประกันคุณภาพระดับ
ปฏิบัติการ 

1.  ขาดการถ่ายทอดคา่เปา้หมายการประกัน
คุณภาพระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
 
2.  ขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจดัเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพ 
 
3.  ขาดระบบการรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/ส านกั/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

6.  การประเมินระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการ
องค์กรยงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  ขาดระบบการประเมินการบรหิารจัดการองค์กร 

2.  ขาดการทบทวนระบบการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์องการบริหารจัดการ
องค์กร 
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/ส านกั/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการวิจยั 

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติและการพัฒนาท้องถิ่น 

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ไม่
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย 
 

2.  ไม่มียุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ปี 
2554 - 2559 

1.  ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้เนื่องจากขาด
การสนับสนนุด้านงบประมาณในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารวิจัย 
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/ส านกั/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 
(5) 

2. การติดตามความก้าวหน้า
งานวจิัย 

เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจยัส าเร็จลุล่วงตามแผน การ
ปฏิบัติงาน 

1. การรายงาน
ความกา้วหน้างานวิจยัไม่
เป็นไปตามแผน 

1.  นักวิจัยขาดความรู้  ความเข้าใจ  และไม่ให้
ความส าคัญในการรายงานความก้าวหน้าในระบบ  
NRPM 

3. การประเมินงานวิจยัและ
การน าไปใช้ประโยชน ์

เพื่อให้งานวจิัยมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ และ
น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  บทความวิจยัที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมีน้อย 

1.  นักวิจัยขาดทกัษะในการเขียนบทความวจิัย 

2.วารสารไมม่ีมาตรฐาน
ในระบบฐานข้อมูล TCI 

1.  บทความวิจยัในวารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามไมม่ีการถูกน าไปอ้างองิ 
2.นักวิจยัขาดแรงจูงใจในการจัดท าบทความลงใน
วารสารฯ   

3.  การสังเคราะห์
งานวจิัยองค์ความรู้ใน
ด้านระเบยีบวิธวีิจัยเพื่อ
การน าไปใช้ประโยชน์มี
น้อย   

1. ขาดการส่งเสริมในการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์  
2.  ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นระเบียบวิธวีิจยัใน
การสังเคราะหง์านวิจัย   
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

มหาวทิยาลัย/คณะ/ส านกั/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

   4. การเผยแพร่งานวิจัยสู่

ชุมชนมีน้อย 

 1. ขาดทักษะในการจดัการความรู้เพื่อเผยแพร่
งานวจิัยสู่ชมุชน 
2.  ช่องทางการเผยแพร่มีน้อย 

4.  การประเมินผลการบริหาร
จัดการงานวิจยั 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวจิัย การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการยงั
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการ 

2.  ขาดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

สถาบัน วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการบริการวิชาการ
แก่สังคมและโครงการสืบสาน
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ 
ไม่ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้สว่นเสียมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายน้อย 
 

2.  ความชัดเจนของ
แผนการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริน้อย 

1. ขาดการทบทวนแผนการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

2. การสนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานดา้นบริการ
วิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

ด้าน
ทรัพยากร 

1. การจัดสรรงบประมาณ
ไม่เหมาะสมกับแผนและ
ความต้องการของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 

1. ขาดความชัดเจนในการใหง้บประมาณของการ
บริการวชิาการของมหาวิทยาลัยฯ  
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

สถาบัน วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

3. การด าเนินงานบริหาร
จัดการด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการ
ติดตามการให้บริการวชิาการ
แก่สังคมและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลด้านบริการ
วิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ด้าน
ทรัพยากร 

1.  แหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลดา้นบริการ
วิชาการและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริยังไม่สมบูรณ์ 

1.  ขาดบุคลากรในการจดัการข้อมูลในห้องจดัการ
การเรียนรูใ้ห้สมบูรณ ์
2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมอืในการสืบค้นข้อมูล
ที่เพียงพอ 
3.  ขาดระบบฐานข้อมูลดา้นการบริการวชิาการและ

โครงการพระราชด าร ิ

4.ขาดทกัษะในการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนและการน าไปใช้
ประโยชน์ 

4. การประเมินผลการบริการ
วิชาการแก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ 

เพื่อประเมินผลการบริการวชิาการแก่สังคมและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการ
น าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงบูรณาการ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  หน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 

2.  การรายงานผลการ
ด าเนินงานไมเ่ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

2.  ขาดการชี้แจงในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวชิาการ 
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 PSRU- ERM2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

สถาบัน วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก ERM1 ช่อง 2) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM1 ช่อง 3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(3) 

ความเสีย่ง 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

   3.  ความเชื่อมโยงใน
การบูรณาการโครงการ
บริการวชิาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

3.  ขาดทักษะในการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนและการน าไปใช้
ประโยชน ์

4. ความส าเรจ็ในการ
ให้บริการวิชาการไม่
เป็นไปตามพันธกิจ 

4.  ขาดระบบการสังเคราะห์ความส าเร็จในการ
ให้บริการวิชาการ 

5.  การประเมินผลการบริหาร
จัดการบริการวิชาการแก่
สังคมและสืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการยงั
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการ 

2.  ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการ 
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การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
ตารางท่ี 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

 PSRU-ERM 3 
 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนา
องค์กร 

เพื่อก าหนดแนวทางนโยบายการพัฒนา
องค์กรตามพันธกิจ 

ด้านกลยุทธ ์ 1.  นโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการสถาบันวิจัย ไม่
ครอบคลุมกับนโยบายระดับชาติ
และไม่ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น  

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้าน
การบริหารจดัการองคก์ร 
 

3 5 

2.  การจัดท าแผนงาน
และด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

เพื่อจัดสรรงบประมาณและก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตามภารกิจ 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 

1.  การด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
แผน 

1.  ผู้รับผิดชอบขาดการด าเนินการ
ติดตาม  ไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก 

5 5 

2.  การปฏิบัติงานกับแผนไม่
สอดคล้องกัน 

1.  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ไม่เอื้อต่อการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 

2 5 
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 PSRU-ERM 3 
 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

3.  การพัฒนาบคุลากร เพื่อเพิ่มทกัษะและองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากรในหนว่ยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  สมรรถนะของบุคลากรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงาน
เฉพาะต าแหน่ง 

3 4 

2.ขาดขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

5 5 

2.  การจัดการความรู้ยังไม่
ต่อเนื่อง 

1.  การพัฒนาองค์ความรู้อยา่งไม่
ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวมความรู้
อย่างเป็นระบบ 

4 4 

2.  ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิานและ
แนะน าความถูกต้องของงาน 

3 3 

3.  ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ใน
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง 

3 5 

4.  ขาดระบบการจัดการตนเอง 5 5 

5.  การประสานงานระหวา่งผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน 

3 5 
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 PSRU-ERM 3 
 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

4.  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็น

ปัจจุบัน 

1.  ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 5 5 

2.  ประสิทธิภาพความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล 

1.  ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของฐานขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 
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                                                                                                                                                   PSRU-ERM 3 

 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

5.   การประกันคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจดัการพัฒนาองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ความเขา้ใจระบบการประกัน
คุณภาพระดับปฏิบัติการ 

1.  ขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ 

3 5 

2.  ขาดระบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5 5 

6.  การประเมินระบบ
การบริหารจดัการ
องค์กร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองคก์ร 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการองค์กรยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  ขาดระบบการประเมินการบรหิาร
จัดการองคก์ร 

5 5 

2.  ขาดการทบทวนระบบการบริหาร
จัดการของสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 

5 5 

3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์องการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

5 5 
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 PSRU-ERM 3 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 
1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

1. การก าหนด
ทิศทางนโยบาย
การวจิัย 

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไม่
ครอบคลุมกับนโยบายระดับชาติ
และไม่ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
 

5 5 

2.  ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ปี 2554 - 2559 

1.  ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้
เนื่องจากขาดการสนบัสนนุด้าน
งบประมาณในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารวิจัย 

5 5 

2. การติดตาม
ความกา้วหน้า
งานวจิัย 

เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจยัส าเร็จ
ลุล่วงตามแผน 

การ
ปฏิบัติงาน 

1. การรายงานความกา้วหน้า
งานวจิัยไมเ่ป็นไปตามแผน 

1.  นักวิจัยขาดความรู้  ความเข้าใจ  
และไม่ให้ความส าคัญในการรายงาน
ความกา้วหน้าในระบบ  NRPM 
 
 
 

4 5 
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PSRU-ERM 3 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 
1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

3. การประเมิน
งานวจิัยและการ
น าไปใช้ประโยชน ์

เพื่อให้งานวจิัยมีคุณภาพ สามารถ
เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  บทความวิจยัที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมีน้อย 

1.  นักวิจัยขาดทกัษะในการเขียน
บทความวจิัย 

5 5 

2. บุคลากรที่ท าวิจัยมีจ านวนน้อย 5 5 

2.วารสารไมม่ีมาตรฐานในระบบ

ฐานข้อมูล  TCI   

1.  บทความวิจยัในวารสารมหาวทิยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามไมม่ีการถูกน าไป
อ้างองิ 

5 5 

2.นักวิจยัขาดแรงจูงใจในการจัดท า
บทความลงในวารสารฯ   

4 5 

3.  การสังเคราะห์งานวิจัยองค์
ความรู้ในดา้นระเบยีบวิธวีิจยั
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์มีน้อย   
 

1. ขาดการส่งเสริมในการสังเคราะห์
งานวจิัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์  

5 5 

2.  ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ดา้น
ระเบียบวิธวีิจยัในการสังเคราะหง์านวจิัย  
 
 

4 5 
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PSRU-ERM 3 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 
1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

   4. การเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนมี
น้อย 
 

1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้เพื่อ
เผยแพร่งานวิจยัสู่ชุมชน 

4 5 

4.  การประเมินผล
การบริหารจดัการ
งานวจิัย 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจยั 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  บุคลากรขาดทักษะในการบรหิาร
จัดการ 

4 5 

2.  ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ 

4 5 
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 PSRU-ERM 3 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

สถาบัน วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
โครงการสืบสานอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ 
ไม่ตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายนอ้ย 
 

5 5 

2.  ความชัดเจนของแผนการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริน้อย 

1.  ขาดการทบทวนแผนการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 
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 PSRU-ERM 3 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

สถาบัน วิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

2. การด าเนินงาน
บริหารจัดการดา้นการ
บริการวชิาการแก่สังคม
และการติดตามการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคมและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูล
ด้านบริการวิชาการและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ

ด้าน
ทรัพยากร 

1.  แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูล
ด้านบริการวิชาการและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
ยังไม่สมบูรณ์ 
 

1.  ขาดบุคลากรในการจดัการข้อมูลใน
ห้องจัดการการเรียนรูใ้ห้สมบูรณ ์

5 5 

2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมอืในการ
สืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ 

5 5 

3.  ขาดระบบฐานข้อมูลดา้นการบริการ
วิชาการและโครงการพระราชด าริ 

4 5 

4.ขาดทกัษะในการบูรณาการโครการ
บริการวชิาการสู่การเรียนการสอนและ
การน าไปใช้ประโยชน ์
 
 
 
 

4 5 
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PSRU-ERM 3 

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
สถาบัน วิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM2 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM2 ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก ERM2 
ช่อง 3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM2 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM2 ช่อง 5) 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

4. การประเมินผลการ
บริการวชิาการแก่สังคม
และโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและการ
น าไปใช้ประโยชนใ์นเชิง
บูรณาการ 

เพื่อประเมินผลการบริการวชิาการแก่
สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและการน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงบูรณาการ 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.  หน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการ
ด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ 

5 5 

5.  การประเมินผลการ
บริหารจัดการบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
สืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการ 

5 5 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก ่สูงมาก สูง  ปานกลาง และน้อย 

                                                                           

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เส
ี่ยง

 5      สูงมาก 
 

4      สูง  

3      ปานกลาง  

2      น้อย  

 1       

   1 2 3 4 5  
    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสีย่ง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนา
องค์กร 

เพื่อก าหนดแนวทางนโยบายการพัฒนา
องค์กรตามพันธกิจ 

ด้านกลยุทธ ์ 1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์าร
บริหารจัดการ
สถาบันวิจัย ไม่
ครอบคลุมกับ
นโยบายระดับชาติ
และไม่ตรงตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่น  
 
 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
 

3 5 สูงมาก 
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PSRU-ERM 4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

2.  การจัดท าแผนงาน
และด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

เพื่อจัดสรรงบประมาณและก ากบั
ติดตามการด าเนินงานตามภารกจิ 
 
 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 

1.  การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผน 

1. ผู้รับผิดชอบขาดการด าเนินการ
ติดตาม  ไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก 

5 5 สูงมาก 

2.  การปฏิบัติงาน
กับแผนไม่สอดคล้อง
กัน 
 
 
 
 
 

1.  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ไม่เอื้อต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

2 5 สูง
มาก 
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PSRU-ERM 4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

3.  การพัฒนาบคุลากร 1.  เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากรในหนว่ยงาน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  สมรรถนะของ
บุคลากรไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.  ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงาน
เฉพาะต าแหน่ง 

3 4 สูง 

2. ขาดขวัญและก าลังใจในการ
ปฎิบัติงาน 

5 5 สูงมาก 

2.  การจัดการ
ความรู้ยังไมต่่อเนื่อง 

1.  การพัฒนาองค์ความรู้อยา่งไม่
ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวมความรู้
อย่างเป็นระบบ 

4 4 สูงมาก 

2.  ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิานและ
แนะน าความถูกต้องของงาน 

3 3 สูง 

3.  ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ใน
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง 

3 5 สูงมาก 

4.  ขาดระบบการจัดการตนเอง 5 5 สูงมาก 
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PSRU-ERM 4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

    5.การประสานงานระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน 
 

3 5 สูงมาก 

4.  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารจัดการองค์กร 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ข้อมูลสารสนเทศ

ไม่เป็นปัจจุบัน 

1.  ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 5 5 สูงมาก 

2.  ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล 
 
 
 
 

1.  ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของฐานขอ้มูล 

5 5 สูงมาก 
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PSRU-ERM 4 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

5.   การประกัน
คุณภาพ 

เพื่อให้การบริหารจดัการพัฒนาองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ความเขา้ใจ
ระบบการประกัน
คุณภาพระดับ
ปฏิบัติการ 

1.  ขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ 

3 5 สูงมาก 

2.  ขาดระบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5 5 สูงมาก 

6.  การประเมินระบบ
การบริหารจดัการ
องค์กร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองคก์ร 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหาร
จัดการองคก์รยังไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  ขาดระบบการประเมินการบรหิาร
จัดการองคก์ร 

5 5 สูงมาก 

2.  ขาดการทบทวนระบบการบริหาร
จัดการของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

5 5 สูงมาก 

3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์องการ
บริหารจัดการองค์กร 

5 5 สูงมาก 
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 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการวิจยั 

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ 
ไม่ครอบคลุมกับ
นโยบายระดับชาติ
และไม่ตรงตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
 

5 5 สูง
มาก 

2.  ไม่มียุทธศาสตร์
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ปี 
2554 - 2559 

1.  ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้
เนื่องจากขาดการสนบัสนนุด้าน
งบประมาณในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารวิจัย 
 

5 5 สูง
มาก 
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 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

2. การติดตาม
ความกา้วหน้า
งานวจิัย 

เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจยัส าเร็จ
ลุล่วงตามแผน 

การ
ปฏิบัติงาน 

1. การรายงาน
ความกา้วหน้า
งานวจิัยไมเ่ป็นไป
ตามแผน 

1.  นักวิจัยขาดความรู้  ความเข้าใจ  
และไม่ให้ความส าคัญในการรายงาน
ความกา้วหน้าในระบบ  NRPM 

4 5 สูง
มาก 

3. การประเมินงานวิจยั
และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

เพื่อให้งานวจิัยมีคุณภาพ สามารถ
เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  บทความวิจยัที่
ตีพิมพ์เผยแพรใ่น
วารสารวิชาการมี
น้อย 

1.  นักวิจัยขาดทกัษะในการเขียน
บทความวจิัย 

5 5 สูง
มาก 

2.บุคลากรที่ท าวิจยัมีจ านวนน้อย 5 5 สูง
มาก 

2.วารสารไมม่ี

มาตรฐานในระบบ

ฐานข้อมูล  TCI   

1.  บทความวิจยัในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่มี
การถูกน าไปอ้างอิง 

5 5 สูง
มาก 

2.นักวิจยัขาดแรงจูงใจในการจัดท า
บทความลงในวารสารฯ   
 

4 5 สูง
มาก 
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PSRU-ERM 4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

   3.  การสังเคราะห์
งานวจิัยองค์ความรู้
ในด้านระเบียบวิธี
วิจัยเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์มีน้อย   

1. ขาดการส่งเสริมในการสังเคราะห์
งานวจิัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์  

5 5 สูง
มาก 

2.  ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ดา้น
ระเบียบวิธวีิจยัในการสังเคราะห์
งานวจิัย   

4 5 สูง
มาก 

4. การเผยแพร่
งานวจิัยสู่ชมุชนมี
น้อย 

1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้เพื่อ
เผยแพร่งานวิจยัสู่ชุมชน 

4 5 สูง
มาก 

4.  การประเมินผลการ
บริหารจัดการงานวจิัย 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจยั 

การ
ปฏิบัติงาน 

1. การบริหารจดัการ
ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  บุคลากรขาดทักษะในการบรหิาร
จัดการ 

4 5 สูง
มาก 

2.  ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ 

4 5 สูง
มาก 
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 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
โครงการสืบสานอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 
 
 
 
 
 

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์าร
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ ไม่
ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายนอ้ย 
 

5 5 สูง
มาก 

2.  ความชัดเจนของ
แผนการสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริน้อย 
 
 

1.  ขาดการทบทวนแผนการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

5 5 สูง
มาก 
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 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

3. การด าเนินงาน
บริหารจัดการดา้นการ
บริการวชิาการแก่
สังคมและการติดตาม
การให้บริการวชิาการ
แก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลดา้นบริการวิชาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

ด้าน
ทรัพยากร 

1.  แหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลดา้น
บริการวชิาการและ
โครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริยังไม่
สมบูรณ ์

1.  ขาดบุคลากรในการจดัการข้อมูลใน
ห้องจัดการการเรียนรูใ้ห้สมบูรณ ์

5 
 

5 สูง
มาก 

2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมอืใน
การสืบค้นข้อมูลที่เพยีงพอ 

5 5 สูง
มาก 

3.  ขาดระบบฐานข้อมูลดา้นการบริการ
วิชาการและโครงการพระราชด าริ 
 
 

4 5 สูง
มาก 
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 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

    4.ขาดทกัษะในการบูรณาการโครการ
บริการวชิาการสู่การเรียนการสอนและ
การน าไปใช้ประโยชน ์

4 5 สูง
มาก 

4. การประเมินผลการ
บริการวชิาการแก่
สังคมและโครงการอัน
เนือ่งมาจากแนว
พระราชด าริและการ
น าไปใช้ประโยชนใ์น
เชิงบูรณาการ 

เพื่อประเมินผลการบริการวชิาการแก่
สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและการน าไปใช้ประโยชน์
ในเชงิบูรณาการ 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหาร
จัดการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  หน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการ
ด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 สูง
มาก 
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 PSRU-ERM 4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM3 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM3ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM3 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM3 ช่อง 
4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM3 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
(จาก 
ERM3 
ช่อง 6) 

ผลกระทบ 
(7) 

(จาก ERM3 
ช่อง 7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

5.  การประเมินผลการ
บริหารจัดการบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
สืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหาร
จัดการยังไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.  ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการ 

5 5 สูง

มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 
 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
ตารางท่ี 5  การจัดล าดับความเสี่ยง 
 

 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนา
องค์กร 

เพื่อก าหนดแนวทางนโยบายการ
พัฒนาองค์กรตามพันธกิจ 

ด้านกลยุทธ ์ 1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จัดการสถาบันวิจัย ไม่
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น  

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่มีส่วนรว่มในการก าหนด
นโยบายดา้นการบริหารจัดการ
องค์กร 
 

3 5 สูงมาก 2 

2.  การจัดท าแผนงาน
และด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

เพื่อจัดสรรงบประมาณและก ากบั
ติดตามการด าเนินงานตามภารกจิ 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 

1.  การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

1.  ผู้รับผิดชอบขาดการ
ด าเนินการตดิตาม  ไม่ปฏิบัติตาม
ระบบและกลไก 

5 5 สูงมาก 1 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

   2. การปฏิบัติงานกับแผน
ไม่สอดคล้องกัน 

1.  ปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ไม่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 

2 5 สูงมาก 4 

3.  การพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มทกัษะและองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากรในหนว่ยงาน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  สมรรถนะของ
บุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  ขาดทักษะและองค์ความรู้ของ
งานเฉพาะต าแหน่ง 

3 4 สูง 6 

2. ขาดขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

5 5 สูงมาก 1 

2.  การจัดการความรู้ยัง
ไม่ต่อเนื่อง 

1.  การพัฒนาองค์ความรู้อยา่งไม่
ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวม
ความรู้อยา่งเป็นระบบ 

4 4 สูงมาก 5 

2.  ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิาน
และแนะน าความถูกต้องของงาน 

3 3 สูง 7 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

    3.  ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ใน
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง 

3 5 สูงมาก 3 

4.  ขาดระบบการจัดการตนเอง 5 5 สูงมาก 1 
5.  การประสานงานระหวา่ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่
ตรงกัน 

3 5 สูงมาก 3 

4.  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารจัดการองค์กร 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ข้อมูลสารสนเทศไม่

เป็นปัจจุบัน 

1.  ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 5 5 สูงมาก 1 

2.  ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล 

1.  ขาดระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล 
 
 

5 5 สูงมาก 1 
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PSRU-ERM 5 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

5.   การประกัน
คุณภาพ 

เพื่อให้การบริหารจดัการพัฒนาองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ความเขา้ใจระบบการ
ประกันคุณภาพระดับ
ปฏิบัติการ 

1.  ขาดความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารประกนั

คุณภาพ 

3 5 สูงมาก 3 

2.  ขาดระบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5 5 สูงมาก 2 

6.  การประเมินระบบ
การบริหารจดัการ
องค์กร 

1.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการ
องค์กรยงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.  ขาดระบบการประเมินการ
บริหารจัดการองค์กร 

5 5 สูงมาก 1 

2.  ขาดการทบทวนระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันวจิัยและ
พัฒนา 

5 5 สูงมาก 1 

3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์อง
การบริหารจดัการองคก์ร 

5 5 สูงมาก 1 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการวิจยั 

1.  เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ไม่
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่มีส่วนรว่มในการก าหนด
นโยบาย 
 

5 5 สูงมาก 1 

2.  ไม่มียุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ปี 
2554 - 2559 

1.  ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนได้เนื่องจากขาดการ
สนับสนนุด้านงบประมาณใน
การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การวจิยั 

5 5 สูงมาก 1 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

2. การติดตาม
ความกา้วหน้า
งานวจิัย 

เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจยัส าเร็จ
ลุล่วงตามแผน 

การ
ปฏิบัติงาน 

1. การรายงาน
ความกา้วหน้างานวิจยัไม่
เป็นไปตามแผน 

1.  นักวิจัยขาดความรู้  ความ
เข้าใจ  และไม่ให้ความส าคญัใน
การรายงานความก้าวหน้าใน
ระบบ  NRPM 

4 5 สูงมาก 2 

3. การประเมิน
งานวจิัยและการ
น าไปใช้ประโยชน ์

เพื่อให้งานวจิัยมีคุณภาพ สามารถ
เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  บทความวิจยัที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมีน้อย 

1.  นักวิจัยขาดทกัษะในการเขียน
บทความวจิัย 

4 5 สูงมาก 2 

2. บุคลากรที่ท าวิจัยมีจ านวนน้อย 5 5 สูงมาก 1 
2.วารสารไมม่ีมาตรฐาน

ในระบบฐานข้อมูล  TCI   

1.  บทความวิจยัในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไม่มีการถกูน าไปอ้างอิง 

5 5 สูงมาก 1 

2.นักวิจยัขาดแรงจูงใจในการ
จัดท าบทความลงในวารสารฯ  
 
 

4 5 สูงมาก 2 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

   3.  การสังเคราะห์
งานวจิัยองค์ความรู้ใน
ด้านระเบยีบวิธวีิจัยเพื่อ
การน าไปใช้ประโยชน์มี
น้อย   

1. ขาดการส่งเสริมในการ
สังเคราะห์งานวิจยัเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์  

5 5 สูงมาก 1 

2.  ขาดการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านระเบยีบวิธวีิจัยในการ
สังเคราะห์งานวิจยั   

4 5 สูงมาก 2 

4. การเผยแพร่งานวิจัยสู่
ชุมชนมีน้อย 

1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้
เพื่อเผยแพร่งานวจิัยสู่ชมุชน 

4 5 สูงมาก 2 

4.  การประเมินผลการ
บริหารจัดการงานวจิัย 
 
 
 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจยั 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการยงั
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  บุคลากรขาดทักษะในการ
บริหารจัดการ 

4 5 สูงมาก 2 

2.  ขาดการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจดักา 

4 5 สูงมาก 2 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

1. การก าหนดทิศทาง
นโยบายการบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
โครงการสืบสานอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ฯ ไม่ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

1.  บุคลากรขาดทักษะในการ
บริหารจัดการ 

5 5 สูงมาก 1 

2.  ความชัดเจนของ
แผนการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริน้อย 
 
 
 
 
 

1.  ขาดการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจดักา 

5 5 สูงมาก 1 
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 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วตัถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

3. การด าเนินงาน
บริหารจัดการดา้นการ
บริการวชิาการแก่
สังคมและการติดตาม
การให้บริการวชิาการ
แก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลดา้นบริการวิชาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

ด้าน
ทรัพยากร 

1.  แหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลดา้นบริการ
วิชาการและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริยังไม่สมบูรณ์ 

1.  ขาดบุคลากรในการจดัการ
ข้อมูลในห้องจัดการการเรียนรูใ้ห้
สมบูรณ ์

5 5 สูงมาก 1 

2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมอื
ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเพียงพอ 

5 5 สูงมาก 1 

3.  ขาดระบบฐานข้อมูลดา้นการ

บริการวชิาการและโครงการ

พระราชด าร ิ

4 5 สูงมาก 2 

4.ขาดทกัษะในการบูรณาการ
โครงการบริการวชิาการสู่การเรียน
การสอนและการน าไปใช้
ประโยชน ์
 

4 5 สูงมาก 2 



57 

 

 PSRU-ERM 5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวชิาการแกสั่งคมและโครงการสืบสานอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน 
(1) 

(จาก ERM4 ช่อง 1) 

วัตถุประสงคข์องขั้นตอน 
(2) 

(จาก ERM4ช่อง 2) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก 

ERM4 ช่อง 
3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

(จาก ERM4 ช่อง 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(5) 

(จาก ERM4 ช่อง 5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(9) 

4. การประเมินผลการ
บริการวชิาการแก่
สังคมและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและการ
น าไปใช้ประโยชนใ์น
เชิงบูรณาการ 

4.  เพื่อประเมินผลการบริการวชิาการ
แก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริและการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  หน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการ
ด าเนินงานไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ 

5 5 สูงมาก 1 

5.  การประเมินผลการ
บริหารจัดการบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
สืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

5.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

การ
ปฏิบัติงาน 

1.  การบริหารจัดการยงั
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.  ขาดการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจดัการ 

5 5 สูงมาก 1 
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