การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์
ตารางที่ 1 การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน
PSRU- ERM1

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม
(1)
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

การกาหนดขัน้ ตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน
คณะ/สานัก/สถาบัน วิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนหลัก
(2)
1. การกาหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาองค์กร
2. การจัดทาแผนงานและดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. การประกันคุณภาพ
6. การประเมินระบบการบริหารจัดการองค์กร
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วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
(3)
เพื่อกาหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาองค์กรตามพันธกิจ
เพื่อจัดสรรงบประมาณและกากับติดตามการดาเนินงานตาม
ภารกิจ
เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

PSRU- ERM1

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม
(1)
การบริหารจัดการงานวิจยั

การกาหนดขัน้ ตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน
คณะ/สานัก/สถาบัน วิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
(2)
(3)
1. การกาหนดทิศทางนโยบายการวิจัย
เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติและการพัฒนาท้องถิ่น
2. การสนับสนุนการวิจัย
1. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
3. เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลด้านการวิจัย
3. การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
เพื่อให้สามารถดาเนินการวิจยั สาเร็จลุล่วงตามแผน
4. การประเมินงานวิจยั และการนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ และนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
5. การประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย
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PSRU- ERM1

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม
(1)
การบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

การกาหนดขัน้ ตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน
คณะ/สานัก/สถาบัน วิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนหลัก
(2)
1. การกาหนดทิศทางนโยบายการบริการวิชาการแก่
สังคมและโครงการสืบสานอันเนือ่ งมาจากแนว
พระราชดาริ
2. การสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
(3)
เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านบริการวิชาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. การดาเนินงานบริหารจัดการด้านการบริการ
เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการและ
วิชาการแก่สังคมและการติดตามการให้บริการวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
แก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
4. การประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เพื่อประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการอัน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและการ
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริและการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ
บูรณาการ
5. การประเมินผลการบริหารจัดการบริการวิชาการแก่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
สังคมและสืบสารโครงการอันเนือ่ งมาจากแนว
พระราชดาริ
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
PSRU- ERM2

ขั้นตอนหลัก
(1)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
1. การกาหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนาองค์กร

2. การจัดทาแผนงานและ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
เพื่อกาหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาองค์กรตาม
ด้านกลยุทธ์ 1. นโยบายและ
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการสถาบันวิจัย ไม่
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
เพื่อจัดสรรงบประมาณและกากับติดตามการ
ด้าน
1. การดาเนินงานไม่
ดาเนินงานตามภารกิจ
ปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของแผ่น
2. การปฏิบัติงานกับแผน
ไม่สอดคล้องกัน

15

ปัจจัยเสี่ยง
(5)
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร

1. ขาดระบบและกลไกการติดตามการดาเนินงาน

1. ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้อต่อ
การดาเนินงานโครงการ

PSRU- ERM2

ขั้นตอนหลัก
(1)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
3. การพัฒนาบุคลากร

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของผู้บริหารและ
ด้านการ
1. สมรรถนะของ
บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
2. การจัดการความรู้ยัง
ไม่ต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง
(5)
1. ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงานเฉพาะ
ตาแหน่ง
1. การพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่ต่อเนื่อง และขาด
การรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ
2. ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิ านและแนะนาความ
ถูกต้องของงาน
3. ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ในตาแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง
4. ขาดระบบการจัดการตนเอง
5.การประสานงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ตรงกัน
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PSRU- ERM2

ขั้นตอนหลัก
(1)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
4. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

5. การประกันคุณภาพ

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
ด้านการ
1. ข้อมูลสารสนเทศไม่
องค์กร
ปฏิบัติงาน เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิล
สงคราม

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง
(5)
1. ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

2. ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล

1. ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล

1. ความเข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพระดับ
ปฏิบัติการ

1. ขาดการถ่ายทอดค่าเป้าหมายการประกัน
คุณภาพระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
2. ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพ
3. ขาดระบบการรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
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PSRU- ERM2

ขั้นตอนหลัก
(1)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
6. การประเมินระบบการ
บริหารจัดการองค์กร

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
การ
1. การบริหารจัดการ
ปฏิบัติงาน
องค์กรยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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ปัจจัยเสี่ยง
(5)
1. ขาดระบบการประเมินการบริหารจัดการองค์กร
2. ขาดการทบทวนระบบการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการบริหารจัดการ
องค์กร

PSRU- ERM2

ขั้นตอนหลัก
(1)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
1. การกาหนดทิศทาง
นโยบายการวิจยั

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับ
ด้าน
1. นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติและการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ไม่
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
2. ไม่มียุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ปี
2554 - 2559
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ปัจจัยเสี่ยง
(5)
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบาย

1. ไม่สามารถดาเนินการตามแผนได้เนื่องจากขาด
การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัย

PSRU- ERM2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
2. การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้สามารถดาเนินการวิจยั สาเร็จลุล่วงตามแผน
การ
1. การรายงาน
งานวิจัย
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้างานวิจยั ไม่
เป็นไปตามแผน
3. การประเมินงานวิจยั และ เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ และ
การ
1. บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์
การนาไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมีน้อย
2.วารสารไม่มีมาตรฐาน
ในระบบฐานข้อมูล TCI

3. การสังเคราะห์
งานวิจัยองค์ความรู้ใน
ด้านระเบียบวิธวี ิจัยเพื่อ
การนาไปใช้ประโยชน์มี
น้อย
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ปัจจัยเสี่ยง
(5)
1. นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้
ความสาคัญในการรายงานความก้าวหน้าในระบบ
NRPM
1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียนบทความวิจัย

1. บทความวิจยั ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามไม่มีการถูกนาไปอ้างอิง
2.นักวิจยั ขาดแรงจูงใจในการจัดทาบทความลงใน
วารสารฯ
1. ขาดการส่งเสริมในการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์
2. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นระเบียบวิธวี ิจยั ใน
การสังเคราะห์งานวิจัย

PSRU- ERM2

ขั้นตอนหลัก
(1)
(จาก ERM1 ช่อง 2)

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
4. การเผยแพร่งานวิจัยสู่
ชุมชนมีน้อย

4. การประเมินผลการบริหาร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย
จัดการงานวิจยั

การ
ปฏิบัติงาน
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1. การบริหารจัดการยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง
(5)
1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่
งานวิจัยสู่ชมุ ชน
2. ช่องทางการเผยแพร่มีน้อย
1. บุคลากรขาดทักษะในการบริหารจัดการ
2. ขาดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการ

PSRU- ERM2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
สถาบัน วิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
1. การกาหนดทิศทาง
เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ด้าน
1. นโยบายและ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้สว่ นเสียมีส่วนร่วมใน
นโยบายการบริการวิชาการ ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริการ
การกาหนดนโยบายน้อย
แก่สังคมและโครงการสืบสาน เนื่องมาจากพระราชดาริ
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
อันเนื่องมาจากแนว
ไม่ตรงตามความต้องการ
พระราชดาริ
ของท้องถิ่น
2. ความชัดเจนของ
1. ขาดการทบทวนแผนการสืบสานโครงการอัน
แผนการสืบสานโครงการ เนื่องมาจากพระราชดาริ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริน้อย
2. การสนับสนุนการบริการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านบริการ
ด้าน
1. การจัดสรรงบประมาณ 1. ขาดความชัดเจนในการให้งบประมาณของการ
วิชาการแก่สังคมและโครงการ วิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ทรัพยากร ไม่เหมาะสมกับแผนและ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
อันเนื่องมาจากแนว
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ความต้องการของ
พระราชดาริ
หน่วยงาน
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PSRU- ERM2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
สถาบัน วิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
3. การดาเนินงานบริหาร
เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลด้านบริการ
ด้าน
1. แหล่งเรียนรู้และ
1. ขาดบุคลากรในการจัดการข้อมูลในห้องจัดการ
จัดการด้านการบริการ
วิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ทรัพยากร ฐานข้อมูลด้านบริการ
การเรียนรูใ้ ห้สมบูรณ์
วิชาการแก่สังคมและการ
วิชาการและโครงการอัน 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
ติดตามการให้บริการวิชาการ
เนื่องมาจากแนว
ที่เพียงพอ
แก่สังคมและโครงการอัน
พระราชดาริยังไม่สมบูรณ์ 3. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการและ
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
โครงการพระราชดาริ

4. การประเมินผลการบริการ เพื่อประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคมและ
วิชาการแก่สังคมและโครงการ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและการ
อันเนื่องมาจากแนว
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ
พระราชดาริและการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
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1. การบริหารจัดการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การรายงานผลการ
ดาเนินงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

4.ขาดทักษะในการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนและการนาไปใช้
ประโยชน์
1. หน่วยงานทีใ่ ห้บริการวิชาการดาเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
2. ขาดการชี้แจงในการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ

PSRU- ERM2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
สถาบัน วิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสีย่ ง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM1 ช่อง 2)
(จาก ERM1 ช่อง 3)
(3)
3. ความเชื่อมโยงใน
3. ขาดทักษะในการบูรณาการโครงการบริการ
การบูรณาการโครงการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนและการนาไปใช้
บริการวิชาการไม่เป็นไป ประโยชน์
ตามเป้าหมาย
4. ความสาเร็จในการ
4. ขาดระบบการสังเคราะห์ความสาเร็จในการ
ให้บริการวิชาการไม่
ให้บริการวิชาการ
เป็นไปตามพันธกิจ
5. การประเมินผลการบริหาร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริการ
การ
1. การบริหารจัดการยัง 1. บุคลากรขาดทักษะในการบริหารจัดการ
จัดการบริการวิชาการแก่
วิชาการ
ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบริหาร
สังคมและสืบสารโครงการอัน
จัดการ
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

24

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ตารางที่ 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
PSRU-ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความ
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
เสี่ยง
(จาก ERM2 ช่อง 1)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
โอกาส ผลกระทบ
(จาก ERM2
(6)
(7)
ช่อง 3)
3
5
1. การกาหนดทิศทาง เพื่อกาหนดแนวทางนโยบายการพัฒนา ด้านกลยุทธ์ 1. นโยบายและยุทธศาสตร์การ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
นโยบายการพัฒนา
องค์กรตามพันธกิจ
บริหารจัดการสถาบันวิจัย ไม่
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายด้าน
องค์กร
ครอบคลุมกับนโยบายระดับชาติ การบริหารจัดการองค์กร
และไม่ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
5
5
2. การจัดทาแผนงาน เพื่อจัดสรรงบประมาณและกากับติดตาม
ด้าน
1. การดาเนินงานไม่บรรลุ
1. ผู้รับผิดชอบขาดการดาเนินการ
และดาเนินงานตาม
การดาเนินงานตามภารกิจ
ปฏิบัติงาน เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ ติดตาม ไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก
แผนปฏิบัติงานประจาปี
แผน
2
5
2. การปฏิบัติงานกับแผนไม่
1. ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่
สอดคล้องกัน
ไม่เอื้อต่อการดาเนินงานโครงการ
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PSRU-ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความ
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
เสี่ยง
(จาก ERM2 ช่อง 1)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
โอกาส ผลกระทบ
(จาก ERM2
(6)
(7)
ช่อง 3)
3
4
3. การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของ
ด้านการ 1. สมรรถนะของบุคลากรไม่
1. ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงาน
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย
เฉพาะตาแหน่ง
5
5
2.ขาดขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
4
4
2. การจัดการความรู้ยังไม่
1. การพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวมความรู้
อย่างเป็นระบบ
3
3
2. ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิ านและ
แนะนาความถูกต้องของงาน
3
5
3. ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ใน
ตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
5
5
4. ขาดระบบการจัดการตนเอง
3
5
5. การประสานงานระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน
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PSRU-ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM2 ช่อง 1)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
(จาก ERM2
ช่อง 3)
4. การพัฒนาระบบ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
ด้านการ 1. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็น
1. ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
สารสนเทศ
บริหารจัดการองค์กร
ปฏิบัติงาน ปัจจุบัน
2. ประสิทธิภาพความปลอดภัย 1. ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ของฐานข้อมูล
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล
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การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(6)
(7)
5

5

5

5

PSRU-ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM2 ช่อง 1)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
(จาก ERM2
ช่อง 3)
5. การประกันคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร
ด้านการ 1. ความเข้าใจระบบการประกัน 1. ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ
ปฏิบัติงาน คุณภาพระดับปฏิบัติการ
จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ
2. ขาดระบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
6. การประเมินระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การ
1. การบริหารจัดการองค์กรยัง 1. ขาดระบบการประเมินการบริหาร
การบริหารจัดการ
จัดการองค์กร
ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จัดการองค์กร
องค์กร
2. ขาดการทบทวนระบบการบริหาร
จัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการ
บริหารจัดการองค์กร
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การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(6)
(7)
3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PSRU-ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความ
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
เสี่ยง
(จาก ERM2 ช่อง
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
โอกาส ผลกระทบ
1)
(จาก ERM2
(6)
(7)
ช่อง 3)
5
5
1. การกาหนด
เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
ด้าน
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
ทิศทางนโยบาย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ
ยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไม่
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
การวิจัย
การพัฒนาท้องถิ่น
ครอบคลุมกับนโยบายระดับชาติ
และไม่ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
5
5
2. ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัยของ 1. ไม่สามารถดาเนินการตามแผนได้
มหาวิทยาลัยฯ ปี 2554 - 2559 เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัย
4
5
2. การติดตาม
เพื่อให้สามารถดาเนินการวิจยั สาเร็จ
การ
1. การรายงานความก้าวหน้า
1. นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจ
ความก้าวหน้า
ลุล่วงตามแผน
ปฏิบัติงาน งานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน
และไม่ให้ความสาคัญในการรายงาน
งานวิจัย
ความก้าวหน้าในระบบ NRPM
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PSRU-ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความ
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
เสี่ยง
(จาก ERM2 ช่อง
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
โอกาส ผลกระทบ
1)
(จาก ERM2
(6)
(7)
ช่อง 3)
5
5
3. การประเมิน
เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถ
การ
1. บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์
1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน
งานวิจัยและการ
เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ปฏิบัติงาน เผยแพร่ในวารสารวิชาการมีน้อย บทความวิจัย
5
5
นาไปใช้ประโยชน์
2. บุคลากรที่ทาวิจัยมีจานวนน้อย
5
5
2.วารสารไม่มีมาตรฐานในระบบ 1. บทความวิจยั ในวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามไม่มีการถูกนาไป
ฐานข้อมูล TCI
อ้างอิง
4
5
2.นักวิจยั ขาดแรงจูงใจในการจัดทา
บทความลงในวารสารฯ
5
5
3. การสังเคราะห์งานวิจัยองค์ 1. ขาดการส่งเสริมในการสังเคราะห์
ความรู้ในด้านระเบียบวิธวี ิจยั
งานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
4
5
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์มีน้อย 2. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ น
ระเบียบวิธวี ิจยั ในการสังเคราะห์งานวิจัย

30

PSRU-ERM 3

ขั้นตอน
(1)
(จาก ERM2 ช่อง
1)

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
(จาก ERM2
ช่อง 3)
4. การเผยแพร่งานวิจัยสูช่ ุมชนมี 1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้เพื่อ
น้อย
เผยแพร่งานวิจยั สู่ชุมชน

4. การประเมินผล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การบริหารจัดการ จัดการงานวิจยั
งานวิจัย

การ
ปฏิบัติงาน

1. การบริหารจัดการยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
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1. บุคลากรขาดทักษะในการบริหาร
จัดการ
2. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ

การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(6)
(7)
4

5

4

5

4

5

PSRU-ERM 3
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
สถาบัน วิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM2 ช่อง 1)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
(จาก ERM2
ช่อง 3)
1. การกาหนดทิศทาง เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
ด้าน
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมี
นโยบายการบริการ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา ยุทธศาสตร์ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายน้อย
วิชาการแก่สังคมและ ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
ไม่ตรงตามความต้องการของ
โครงการสืบสานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ท้องถิ่น
เนื่องมาจากแนว
2. ความชัดเจนของแผนการสืบ 1. ขาดการทบทวนแผนการสืบสาน
พระราชดาริ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พระราชดาริน้อย
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การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(6)
(7)
5

5

5

5

PSRU-ERM 3
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
สถาบัน วิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM2 ช่อง 1)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
(จาก ERM2
ช่อง 3)
2. การดาเนินงาน
เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูล
ด้าน
1. แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูล
1. ขาดบุคลากรในการจัดการข้อมูลใน
บริหารจัดการด้านการ ด้านบริการวิชาการและโครงการอัน
ทรัพยากร ด้านบริการวิชาการและโครงการ ห้องจัดการการเรียนรูใ้ ห้สมบูรณ์
บริการวิชาการแก่สังคม เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
และการติดตามการ
ยังไม่สมบูรณ์
สืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคมและโครงการอัน
3. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านการบริการ
เนื่องมาจากแนว
วิชาการและโครงการพระราชดาริ
พระราชดาริ
4.ขาดทักษะในการบูรณาการโครการ
บริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและ
การนาไปใช้ประโยชน์
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การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(6)
(7)
5

5

5

5

4

5

4

5

PSRU-ERM 3
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
สถาบัน วิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM2 ช่อง 1)
(จาก ERM2 ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM2 ช่อง 4)
(จาก ERM2 ช่อง 5)
(จาก ERM2
ช่อง 3)
4. การประเมินผลการ เพื่อประเมินผลการบริการวิชาการแก่
ด้านการ 1. การบริหารจัดการไม่เป็นไป 1. หน่วยงานทีใ่ ห้บริการวิชาการ
บริการวิชาการแก่สังคม สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนว
ปฏิบัติงาน ตามเป้าหมาย
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
และโครงการอัน
พระราชดาริและการนาไปใช้ประโยชน์ใน
โครงการ
เนื่องมาจากแนว
เชิงบูรณาการ
พระราชดาริและการ
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
บูรณาการ
5. การประเมินผลการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การ
1. การบริหารจัดการยังไม่
1. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ
บริหารจัดการบริการ จัดการงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย
ระบบบริหารจัดการ
วิชาการแก่สังคมและ
สืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ
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การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(6)
(7)
5

5

5

5

ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย
5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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5

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสีย่ ง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
1. การกาหนดทิศทาง เพื่อกาหนดแนวทางนโยบายการพัฒนา ด้านกลยุทธ์ 1. นโยบายและ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการพัฒนา
องค์กรตามพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การ
ไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
องค์กร
บริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
สถาบันวิจัย ไม่
ครอบคลุมกับ
นโยบายระดับชาติ
และไม่ตรงตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่น
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
3
5
สูงมาก

PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
2. การจัดทาแผนงาน เพื่อจัดสรรงบประมาณและกากับ
ด้าน
1. การดาเนินงานไม่ 1. ผู้รับผิดชอบขาดการดาเนินการ
และดาเนินงานตาม
ติดตามการดาเนินงานตามภารกิจ
ปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายตาม ติดตาม ไม่ปฏิบัติตามระบบและกลไก
แผนปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของ
ประจาปี
แผน
2. การปฏิบัติงาน
1. ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่
กับแผนไม่สอดคล้อง ไม่เอื้อต่อการดาเนินงานโครงการ
กัน
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
5
5
สูงมาก

2

5

สูง
มาก

PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
3. การพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของ
ด้านการ 1. สมรรถนะของ
1. ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงาน
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เป็นไป
เฉพาะตาแหน่ง
ตามเป้าหมาย
2. ขาดขวัญและกาลังใจในการ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
3
4
สูง
5

5

สูงมาก

4

4

สูงมาก

3

3

สูง

3

5

สูงมาก

5

5

สูงมาก

ปฎิบัติงาน
2. การจัดการ
1. การพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่
ความรู้ยังไม่ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวมความรู้
อย่างเป็นระบบ
2. ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิ านและ
แนะนาความถูกต้องของงาน
3. ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ใน
ตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
4. ขาดระบบการจัดการตนเอง
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PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอน
(1)
(จาก ERM3 ช่อง 1)

4. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
5.การประสานงานระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการองค์กร

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. ข้อมูลสารสนเทศ 1. ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
3
5
สูงมาก

5

5

สูงมาก

5

5

สูงมาก

ไม่เป็นปัจจุบัน
2. ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล
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1. ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล

PSRU-ERM 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
5. การประกัน
เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร
ด้านการ 1. ความเข้าใจ
1. ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุณภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ ปฏิบัติงาน ระบบการประกัน
จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ
คุณภาพระดับ
2. ขาดระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
6. การประเมินระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การ
1. การบริหาร
1. ขาดระบบการประเมินการบริหาร
การบริหารจัดการ
จัดการองค์กร
ปฏิบัติงาน จัดการองค์กรยังไม่ จัดการองค์กร
องค์กร
เป็นไปตาม
2. ขาดการทบทวนระบบการบริหาร
เป้าหมาย
จัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการ
บริหารจัดการองค์กร
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
3
5
สูงมาก

5

5

สูงมาก

5

5

สูงมาก

5

5

สูงมาก

5

5

สูงมาก

PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
1. การกาหนดทิศทาง เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
ด้าน
1. นโยบายและ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการวิจยั
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การวิจัย ไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยฯ
ไม่ครอบคลุมกับ
นโยบายระดับชาติ
และไม่ตรงตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่น
2. ไม่มียุทธศาสตร์ 1. ไม่สามารถดาเนินการตามแผนได้
การวิจัยของ
เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้าน
มหาวิทยาลัยฯ ปี
งบประมาณในการจัดทาแผน
2554 - 2559
ยุทธศาสตร์การวิจัย
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
5
5
สูง
มาก

5

5

สูง
มาก

PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
2. การติดตาม
เพื่อให้สามารถดาเนินการวิจยั สาเร็จ
การ
1. การรายงาน
1. นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจ
ความก้าวหน้า
ลุล่วงตามแผน
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า
และไม่ให้ความสาคัญในการรายงาน
งานวิจัย
งานวิจัยไม่เป็นไป
ความก้าวหน้าในระบบ NRPM
ตามแผน
3. การประเมินงานวิจยั เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถ
การ
1. บทความวิจยั ที่ 1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน
และการนาไปใช้
เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ปฏิบัติงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
บทความวิจัย
ประโยชน์
วารสารวิชาการมี
2.บุคลากรที่ทาวิจยั มีจานวนน้อย
น้อย
2.วารสารไม่มี
1. บทความวิจยั ในวารสาร
มาตรฐานในระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่มี
การถูกนาไปอ้างอิง
ฐานข้อมูล TCI
2.นักวิจยั ขาดแรงจูงใจในการจัดทา
บทความลงในวารสารฯ
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
4
5
สูง
มาก

5

5

สูง
มาก

5

5

สูง
มาก

5

5

สูง
มาก

4

5

สูง
มาก

PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(จาก
4)
ERM3 ช่อง
3)
3. การสังเคราะห์
1. ขาดการส่งเสริมในการสังเคราะห์
งานวิจัยองค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
ในด้านระเบียบวิธี
2. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ น
วิจัยเพื่อการนาไปใช้ ระเบียบวิธวี ิจยั ในการสังเคราะห์
ประโยชน์มีน้อย
งานวิจัย
4. การเผยแพร่
1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้เพื่อ
งานวิจัยสู่ชมุ ชนมี
เผยแพร่งานวิจยั สู่ชุมชน
น้อย
4. การประเมินผลการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การ
1. การบริหารจัดการ 1. บุคลากรขาดทักษะในการบริหาร
บริหารจัดการงานวิจัย จัดการงานวิจยั
ปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นไปตาม
จัดการ
เป้าหมาย
2. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
ช่อง 6)
5
5
สูง
มาก
4

5

สูง
มาก

4

5

สูง
มาก

4

5

สูง
มาก

4

5

สูง
มาก

PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
4)
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3 ช่อง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
3)
ช่อง 6)
5
5
สูง
1. การกาหนดทิศทาง เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
ด้าน
1. นโยบายและ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมี
มาก
นโยบายการบริการ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การ
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายน้อย
วิชาการแก่สังคมและ พัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
บริการวิชาการของ
โครงการสืบสานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยฯ ไม่
เนื่องมาจากแนว
ตรงตามความ
พระราชดาริ
ต้องการของท้องถิ่น
5
5
สูง
2. ความชัดเจนของ 1. ขาดการทบทวนแผนการสืบสาน
มาก
แผนการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริน้อย
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PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอน
(1)
(จาก ERM3 ช่อง 1)

3. การดาเนินงาน
บริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาการแก่
สังคมและการติดตาม
การให้บริการวิชาการ
แก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
4)
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3 ช่อง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
3)
ช่อง 6)
5
5
สูง
เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ
ด้าน
1. แหล่งเรียนรู้และ 1. ขาดบุคลากรในการจัดการข้อมูลใน
มาก
ฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการและ
ทรัพยากร ฐานข้อมูลด้าน
ห้องจัดการการเรียนรูใ้ ห้สมบูรณ์
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
บริการวิชาการและ
พระราชดาริ
โครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชดาริยังไม่
สมบูรณ์
2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ
3. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการและโครงการพระราชดาริ
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5

5

สูง
มาก

4

5

สูง
มาก

PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
4)
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3 ช่อง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
3)
ช่อง 6)
4
5
สูง
4.ขาดทักษะในการบูรณาการโครการ
มาก
บริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและ
การนาไปใช้ประโยชน์
5
5
สูง
4. การประเมินผลการ เพื่อประเมินผลการบริการวิชาการแก่
ด้านการ 1. การบริหาร
1. หน่วยงานทีใ่ ห้บริการวิชาการ
มาก
บริการวิชาการแก่
สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนว ปฏิบัติงาน จัดการไม่เป็นไปตาม ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
สังคมและโครงการอัน พระราชดาริและการนาไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย
โครงการ
เนือ่ งมาจากแนว
ในเชิงบูรณาการ
พระราชดาริและการ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงบูรณาการ
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PSRU-ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM3 ช่อง 1)
(จาก ERM3ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM3 ช่อง
(จาก ERM3 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
4)
(จาก
(จาก ERM3 เสี่ยง
ERM3 ช่อง
ERM3
ช่อง 7)
(8)
3)
ช่อง 6)
สูง
5
5
5. การประเมินผลการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การ
1. การบริหาร
1. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ
มาก
บริหารจัดการบริการ จัดการงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน จัดการยังไม่เป็นไป ระบบบริหารจัดการ
วิชาการแก่สังคมและ
ตามเป้าหมาย
สืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ
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การจัดลาดับความเสี่ยง
ตารางที่ 5 การจัดลาดับความเสี่ยง
PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4 ช่อง 1)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
3
5
1. การกาหนดทิศทาง เพื่อกาหนดแนวทางนโยบายการ
ด้านกลยุทธ์ 1. นโยบายและ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วน
สูงมาก
นโยบายการพัฒนา พัฒนาองค์กรตามพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหาร
เสียไม่มีส่วนร่วมในการกาหนด
องค์กร
จัดการสถาบันวิจัย ไม่
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
ครอบคลุมกับนโยบาย
องค์กร
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
5
5
2. การจัดทาแผนงาน เพื่อจัดสรรงบประมาณและกากับ
ด้าน
1. การดาเนินงานไม่
1. ผู้รับผิดชอบขาดการ
สูงมาก
และดาเนินงานตาม ติดตามการดาเนินงานตามภารกิจ
ปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายตาม
ดาเนินการติดตาม ไม่ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของแผน
ระบบและกลไก
ประจาปี
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ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

2

1

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอน
(1)
(จาก ERM4 ช่อง 1)

3. การพัฒนา
บุคลากร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(จาก
ERM4 ช่อง
3)
2. การปฏิบัติงานกับแผน 1. ปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ไม่สอดคล้องกัน
ภายนอกที่ไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานโครงการ
เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. สมรรถนะของ
บุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
2. การจัดการความรู้ยัง
ไม่ต่อเนื่อง
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การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
เสี่ยง
(8)

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

2

5

สูงมาก

4

1. ขาดทักษะและองค์ความรู้ของ
งานเฉพาะตาแหน่ง

3

4

สูง

6

2. ขาดขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่
ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวม
ความรู้อย่างเป็นระบบ
2. ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัตงิ าน
และแนะนาความถูกต้องของงาน

5

5

สูงมาก

1

4

4

สูงมาก

5

3

3

สูง

7

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอน
(1)
(จาก ERM4 ช่อง 1)

4. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(จาก
ERM4 ช่อง
3)
3. ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ใน
ตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
4. ขาดระบบการจัดการตนเอง

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการองค์กร

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. ข้อมูลสารสนเทศไม่

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(6)
(7)
ความ
เสี่ยง
(8)

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

3

5

สูงมาก

3

5

5

สูงมาก

5. การประสานงานระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่
ตรงกัน
1. ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

3

5

สูงมาก

1
3

5

5

สูงมาก

1

1. ขาดระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล

5

5

สูงมาก

1

เป็นปัจจุบัน
2. ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล
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PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4 ช่อง 1)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
3
5
5. การประกัน
เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร ด้านการ 1. ความเข้าใจระบบการ 1. ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
สูงมาก
คุณภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธ
ปฏิบัติงาน ประกันคุณภาพระดับ
เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารประกัน
กิจของมหาวิทยาลัยฯ
ปฏิบัติการ
คุณภาพ

6. การประเมินระบบ 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
การบริหารจัดการ
บริหารจัดการองค์กร
องค์กร

การ
ปฏิบัติงาน

1. การบริหารจัดการ
องค์กรยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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2. ขาดระบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
1. ขาดระบบการประเมินการ
บริหารจัดการองค์กร
2. ขาดการทบทวนระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
การบริหารจัดการองค์กร

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

3

5

5

สูงมาก

2

5

5

สูงมาก

1

5

5

สูงมาก

1

5

5

สูงมาก

1

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4 ช่อง 1)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
5
5
1. การกาหนดทิศทาง 1. เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
ด้าน
1. นโยบายและ
1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วน
สูงมาก
นโยบายการวิจยั
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การวิจัยของ เสียไม่มีส่วนร่วมในการกาหนด
การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยฯ ไม่
นโยบาย
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
5
5
2. ไม่มียุทธศาสตร์การ
1. ไม่สามารถดาเนินการตาม
สูงมาก
วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ปี แผนได้เนื่องจากขาดการ
2554 - 2559
สนับสนุนด้านงบประมาณใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การวิจยั
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ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

1

1

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4 ช่อง 1)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
4
5
2. การติดตาม
เพื่อให้สามารถดาเนินการวิจยั สาเร็จ
การ
1. การรายงาน
1. นักวิจัยขาดความรู้ ความ
สูงมาก
ความก้าวหน้า
ลุล่วงตามแผน
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้างานวิจยั ไม่ เข้าใจ และไม่ให้ความสาคัญใน
งานวิจัย
เป็นไปตามแผน
การรายงานความก้าวหน้าใน
ระบบ NRPM
4
5
3. การประเมิน
เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถ
การ
1. บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ 1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน
สูงมาก
งานวิจัยและการ
เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน
บทความวิจัย
5
5
นาไปใช้ประโยชน์
วารสารวิชาการมีน้อย
2. บุคลากรที่ทาวิจัยมีจานวนน้อย
สูงมาก
2.วารสารไม่มีมาตรฐาน
ในระบบฐานข้อมูล TCI
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1. บทความวิจยั ในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไม่มีการถูกนาไปอ้างอิง
2.นักวิจยั ขาดแรงจูงใจในการ
จัดทาบทความลงในวารสารฯ

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

2

2

5

5

สูงมาก

1
1

4

5

สูงมาก

2

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอน
(1)
(จาก ERM4 ช่อง 1)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
5
5
3. การสังเคราะห์
1. ขาดการส่งเสริมในการ
สูงมาก
งานวิจัยองค์ความรู้ใน
สังเคราะห์งานวิจยั เพื่อการ
ด้านระเบียบวิธวี ิจัยเพื่อ นาไปใช้ประโยชน์
4
5
การนาไปใช้ประโยชน์มี 2. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้
สูงมาก
น้อย
ด้านระเบียบวิธวี ิจัยในการ
สังเคราะห์งานวิจยั
4
5
4. การเผยแพร่งานวิจัยสู่ 1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้
สูงมาก
ชุมชนมีน้อย
เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ชมุ ชน

4. การประเมินผลการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
บริหารจัดการงานวิจัย จัดการงานวิจยั

การ
ปฏิบัติงาน

1. การบริหารจัดการยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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1. บุคลากรขาดทักษะในการ
บริหารจัดการ
2. ขาดการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดกา

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

1

2

2

4

5

สูงมาก

2

4

5

สูงมาก

2

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4 ช่อง 1)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
5
5
1. การกาหนดทิศทาง เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
ด้าน
1. นโยบายและ
1. บุคลากรขาดทักษะในการ
สูงมาก
นโยบายการบริการ สอดคล้องกับความต้องการในการ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริการ
บริหารจัดการ
วิชาการแก่สังคมและ พัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
โครงการสืบสานอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ ไม่ตรงตามความ
เนื่องมาจากแนว
ต้องการของท้องถิ่น
5
5
พระราชดาริ
2. ความชัดเจนของ
1. ขาดการประเมินประสิทธิภาพ
สูงมาก
แผนการสืบสานโครงการ ของระบบบริหารจัดกา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริน้อย
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ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

1

1

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอน
(1)
(จาก ERM4 ช่อง 1)

3. การดาเนินงาน
บริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาการแก่
สังคมและการติดตาม
การให้บริการวิชาการ
แก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
5
5
เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ
ด้าน
1. แหล่งเรียนรู้และ
1. ขาดบุคลากรในการจัดการ
สูงมาก
ฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการและ
ทรัพยากร ฐานข้อมูลด้านบริการ
ข้อมูลในห้องจัดการการเรียนรูใ้ ห้
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
วิชาการและโครงการอัน สมบูรณ์
5
5
พระราชดาริ
เนื่องมาจากแนว
2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
สูงมาก
พระราชดาริยังไม่สมบูรณ์ ในการสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ
4
5
3. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านการ
สูงมาก

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

1

1
2

บริการวิชาการและโครงการ
พระราชดาริ
4.ขาดทักษะในการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการสู่การเรียน
การสอนและการนาไปใช้
ประโยชน์
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4

5

สูงมาก

2

PSRU-ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนือ่ งมาจากแนวพระราชดาริ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
ประเภท
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเสี่ยง
(4)
(5)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
(จาก ERM4 ช่อง 1)
(จาก ERM4ช่อง 2)
(3)
(จาก ERM4 ช่อง 4)
(จาก ERM4 ช่อง 5)
(6)
(7)
ความ
(จาก
เสี่ยง
ERM4 ช่อง
(8)
3)
5
5
4. การประเมินผลการ 4. เพื่อประเมินผลการบริการวิชาการ
ด้านการ 1. การบริหารจัดการไม่ 1. หน่วยงานทีใ่ ห้บริการวิชาการ
สูงมาก
บริการวิชาการแก่
แก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจาก ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
สังคมและโครงการอัน แนวพระราชดาริและการนาไปใช้
เป้าหมายของโครงการ
เนื่องมาจากแนว
ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ
พระราชดาริและการ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงบูรณาการ
5
5
5. การประเมินผลการ 5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
การ
1. การบริหารจัดการยัง 1. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพ
สูงมาก
บริหารจัดการบริการ บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ของระบบบริหารจัดการ
วิชาการแก่สังคมและ
สืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ
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ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

1

1
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