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การประเมินมาตรการควบคุม 
ตารางท่ี 6  การประเมินมาตรการควบคุม 

 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการและพัฒนาองคก์ร 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

1. การก าหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาองค์กร 
     -  เพื่อก าหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาองค์กรตาม
พันธกิจ 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 

1. จัดประชุมโดยให้องคก์ร
ภายนอกที่มีส่วนได้สว่นเสีย
เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ก าหนดนโยบายดา้นการ
บริหารจัดการองค์กร 

? ? 

2.  การจัดท าแผนงานและด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี
     -  เพื่อจัดสรรงบประมาณและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

1.  ผู้รับผิดชอบขาดการด าเนินการติดตาม  ไม่ปฏิบัติ
ตามระบบและกลไก 
2.  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 

1. จัดท าปฏิทินการติดตาม
ผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน 

? ? 

3.  การพัฒนาบคุลากร 
     -  เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของผู้บริหารและ
บุคลากรในหนว่ยงาน 

1.  ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงานเฉพาะต าแหน่ง 1. ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้
รับการฝึกอบรมตามความรู้
เฉพาะต าแหน่ง 
 

 ? 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการและพัฒนาองคก์ร 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

 2. การพัฒนาองคค์วามรู้อยา่งไมต่่อเนื่อง และขาดการ
รวบรวมความรู้อยา่งเป็นระบบ 
    -ขาดการตระหนักในการใฝ่รู้ในต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง 
   -ขาดระบบการจัดการตนเอง 
   -ขาดขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. จัดท าโครงการจัดการ
ความรู้  (KM) ของบุคลากร
ในหน่วยงาน  อาทติย์ละ 1 
ครั้ง 
 

? ? 

3.  การประสานงานระหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่
ตรงกัน 

3.  ประชุมบุคลากรประจ า
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

? ? 

4.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     -  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 
 

1.  ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 1. มอบหมายภาระงานให้
บุคลากรจดัท าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและส่งข้อมูลให้แก่
ผู้ดูแลระบบ 

? ? 

1.  ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล 

2.  จัดท าคูม่ือการประเมิน
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการและพัฒนาองคก์ร 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

5.   การประกันคุณภาพ 
     -  เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

1.  ขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจดัเก็บเอกสาร

ประกันคุณภาพ 

1.  จัดท า TOR  และ KPI
ของแต่ละบุคคล 

  

2.  ขาดระบบการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. จัดท าโครงการจัดการ
ความรู้  (KM) ของบุคลากร
ในหน่วยงาน  เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

? ? 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการและพัฒนาองคก์ร 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

 3.  ขาดระบบการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

3. จัดท าโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพ 

? 
 

? 

6.  การประเมินระบบการบริหารจัดการองคก์ร 
     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคก์ร 

1.  ขาดระบบการประเมินการบรหิารจัดการองค์กร 
 

1. จัดท าวิจัยสถาบันเรื่อง
การประเมินผลส าเร็จของ
การบริหารงาน 

  

2.  ขาดการทบทวนระบบการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  

3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิข์องการบริหารจัดการ
องค์กร 

3. โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การบริหาร
จัดการองคก์ร 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

1. การก าหนดทิศทางนโยบายการวิจัย   
     -  เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติและการพัฒนาท้องถิ่น 
     -  เพื่อพัฒนาศกัยภาพนักวจิยั 
     -  เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลดา้นการวจิัย 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย 
 

1. องค์กรภายนอกที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียไม่มีส่วนรว่มใน
การก าหนดนโยบาย 

? ? 

2.  ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้เนื่องจากขาดการ
สนับสนนุด้านงบประมาณในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารวิจัย 

1. ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนไดเ้นื่องจากขาด
การสนับสนนุด้าน
งบประมาณในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การวจิัย 

  

3. จัดท าคู่มือบริหารจัดการ
งานวจิัย 

? ? 

2. การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย 
     -เพื่อให้สามารถด าเนินการวจิยัส าเร็จลุล่วงตามแผน 

1.  นักวิจัยขาดความรู้  ความเข้าใจ  และไม่ให้
ความส าคัญในการรายงานความก้าวหน้าในระบบ  
NRPM 

1. นักวิจยัขาดความรู้  
ความเขา้ใจ  และไม่ให้
ความส าคัญในการรายงาน
ความกา้วหน้าในระบบ  
NRPM  

? ? 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

3. การประเมินงานวิจยัและการน าไปใช้ประโยชน์ 
     -  เพื่อให้งานวจิัยมคีุณภาพ สามารถเผยแพร่ และ
น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

1.  นักวิจัยขาดทกัษะในการเขียนบทความวจิัย 
 

1. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ
เขียนบทความวิจยั 

  

2.  บทความวิจยัในวารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามไมม่ีการถูกน าไปอ้างองิ 

2. พัฒนาวารสารวจิัยแบบ
ออนไลน์ 

  

3.นักวิจยัขาดแรงจูงใจในการจัดท าบทความลงใน
วารสารฯ  

3.  จัดท าประกาศเงิน
รางวัลในการจัดเตรียม
บทความเพื่อตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

  

4. ขาดการส่งเสริมในการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการ 
น าไปใช้ประโยชน ์
 

4.  จัดให้มกีารสังเคราะห์
งานวจิัยเพื่อการไปใช้
ประโยชน ์

  

5. ขาดการพัฒนาองคค์วามรู้ดา้นระเบียบวิธวีิจยัในการ
สังเคราะห์งานวิจยั  

5.  จัดอบรมพัฒนาองค์
ความรู้ด้านระเบียบวิธีวจิัย 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

 6.  ขาดการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่งานวิจยัสู่ชุมชน 
 

6.  จัดโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อเผยแพร่งานวิจยั
สู่ชุมชน (KM) 

  

7. ช่องทางการเผยแพร่มีน้อย 7. จัดใหม้ีการเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวจิัยสู่ชมุชน
ด้วยการจดัรายการวิทยุ
วิทยาลัยชาวบ้านและผลิต
ส่ือส าหรับรายการวิทย ุ

  

4.  การประเมินผลการบริหารจัดการงานวจิัย 
     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจยั 

1.  บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการงานวจิัย 1.  บุคลากรขาดทักษะใน
การบริหารจดัการ 

? ? 

2.  ขาดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการ 

2.  ขาดการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการ 
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PSRU-ERM 6 

การประเมินมาตรการควบคุม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 

(1) 
(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

1. การก าหนดทิศทางนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม
และโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ          
      -  เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายน้อย 
 

1.  บุคลากรขาดทักษะใน
การบริหารจดัการ 

? ? 

2.  ขาดการทบทวนแผนโครงการบริการวชิาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

2.  ขาดการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการ 

  

2.  จัดท าแผนการทบทวน
โครงการบริการวชิาการ
และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

? ? 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

2. การสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ
     -  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานดา้นบริการ
วิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

1.  ขาดความชัดเจนในการให้งบประมาณของการ
บริการวชิาการของมหาวิทยาลัยฯ 

1. จัดท าประกาศแนวทาง
ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ 

  

3. การด าเนินงานบริหารจดัการด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและการติดตามการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
     -  เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลดา้นบริการ
วิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

1.  ขาดบุคลากรในการจดัการข้อมูลในห้องจดัการการ
เรียนรู้ให้สมบูรณ ์
 

1.  ขาดบุคลากรในการ
จัดการข้อมูลในห้องจัดการ
การเรียนรูใ้ห้สมบูรณ ์

  

2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมอืในการสืบค้นข้อมูลท่ี
เพียงพอ 

2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการสืบค้น
ข้อมูลท่ีเพียงพอ 

? ? 

3.  ขาดระบบฐานข้อมูลดา้นการบริการวชิาการและ
โครงการพระราชด าร ิ

3.  ขาดระบบฐานข้อมูล

ด้านการบริการวิชาการและ

โครงการพระราชด าร ิ

? ? 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

 4.  ขาดทักษะในการบูรณาการโครงการบริการวิชาการสู่
การเรียนการสอนและการน าไปใช้ประโยชน ์

4.ขาดทกัษะในการบูรณา
การโครงการบริการวิชาการ
สู่การเรียนการสอนและการ
น าไปใช้ประโยชน ์
 

  

4. การประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละการน าไปใช้ประโยชน์
ในเชงิบูรณาการ 
     -  เพื่อประเมินผลการบริการวชิาการแก่สังคมและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ 
 
 
 
 

1.  หน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการด าเนินงานไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการ 
 
 
 
 
 

1.  จัดท าระบบตดิตาม
โครงการบริการวชิาการแก่
สังคมและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ
 

? ? 
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 PSRU-ERM 6 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและโครงการสืบสานอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ขั้นตอน /วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(1) 

(จาก ERM5 ช่อง 1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก ERM5 ช่อง 5) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
(3) 

การควบคุมที่
มีอยู่แล้ว 

(4) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีอยูว่่าได้ผล

หรือไม ่
(5) 

5.  การประเมินผลการบริหารจัดการบริการวิชาการแก่
สังคมและสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริ 
     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ 

1.  ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 

1.  โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวจิัย  
 

  

 
หมายเหตุ  เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  = ม ี   = ไม่มี    ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ 
               เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (5) = ได้ผลตามที่คาดหมาย    =ไม่ได้ผลตามทีค่าดหมาย   ? =ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 


