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การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี 7  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

1.การบริหาร
จัดการและพัฒนา
องค์กร 

1.  การจัดท าแผนงานและด าเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
     -  เพื่อจัดสรรงบประมาณและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้รับผิดชอบขาดการ
ด าเนินการตดิตาม  ไม่
ปฏิบัติตามระบบและกลไก 
 

1.  การด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
แผน 
 

1.จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ความส าเรจ็ของงาน    
 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายนโยบาย

และแผน 
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 3.  การพัฒนาบคุลากร 
     -  เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้
ของผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1. ขาดทักษะและองค์
ความรู้ของงานเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 

1.  สมรรถนะของบุคลากรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1.โครงการจัดการความรู้
ในสถาบันวิจัยและพฒันา  
 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายนโยบาย

และแผน 
  

 

2.ขาดขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  การจัดการความรู้ยังไม่
ต่อเนื่อง 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร   
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PSRU-ERM 7 

แผนบริหารความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 4.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     -  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 

1.  ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สาระสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
   

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายนโยบาย

และแผน 
 

 

2.  ขาดระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล 

2.  ประสิทธิภาพความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล 
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PSRU-ERM 7 

แผนบริหารความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 5.   การประกันคุณภาพ 
     -  เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนา
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

1.  ขาดระบบการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 
 

1.  ความเขา้ใจระบบการประกัน
คุณภาพระดับปฏิบัติการ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายนโยบาย

และแผน 
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 6.  การประเมินระบบการบริหาร
จัดการองคก์ร 
     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

1.  ขาดระบบการประเมิน
การบริหารจดัการองคก์ร 

1.  การบริหารจัดการองค์กรยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการด้วย  PMQA 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายนโยบาย

และแผน 
 

 

2.  ขาดการทบทวนระบบ
การบริหารจดัการของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

3. ขาดการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการองคก์ร 
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการงานวิจัย 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

2. การบริหาร
จัดการงานวิจยั 

1. การก าหนดทิศทางนโยบายการ
วิจัย   
     -  เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ
การพัฒนาท้องถิ่น 
     -  เพื่อพัฒนาศกัยภาพนักวจิยั 
     -  เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลดา้นการวจิัย 

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียไม่มีส่วนรว่มใน
การก าหนดนโยบาย 
 

1. นโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไม่
ครอบคลุมกับนโยบาย
ระดับชาติและไม่ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

1.  โครงการจดัท า
ยุทธศาสตรด์้านการวจิัย
ของมหาวิทยาลัย 
 

กันยายน  2555/ 
ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจยัฯ 

 

 

2.  ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนไดเ้นื่องจากขาด
การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การวจิัย 
 
 
 

2.  ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ปี 2554 – 2559 
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการงานวิจัย 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 3. การประเมินงานวิจยัและการ
น าไปใช้ประโยชน ์
     -  เพื่อให้งานวจิัยมคีุณภาพ 
สามารถเผยแพร่ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

1.  นักวิจัยขาดทกัษะใน
การเขยีนบทความวิจยั 
 

1.  บทความวิจยัที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมี
น้อย 

1. โครงการพัฒนานักวิจัย
หน้าใหม ่
 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายวิจัย 

 

 

2. บุคลากรที่ท าวิจัยมี
จ านวนน้อย 

2.วารสารไมม่ีมาตรฐานใน
ระบบฐานข้อมูล  TCI   

 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพนกัวิจยัดา้นการ
เขียนบทความวิจยั 

3.  บทความวิจยัในวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลฯ
ไม่มีการถกูน าไปอ้างอิง 

3.  การสังเคราะห์งานวจิัยองค์
ความรู้ในดา้นระเบยีบวิธวีิจยั
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์มีน้อย   
 

3.โครงการจัดท า
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ 

4. ขาดการส่งเสริมในการ
สังเคราะห์งานวิจยัเพื่อการ 
น าไปใช้ประโยชน ์
 

4.โครงการสังเคราะห์และ
เผยแพร่ความรูจ้าก
งานวจิัยสู่การน าไปใช้
ประโยชน ์
 



76 

 

 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

3. การบริหาร
จัดการงานบริการ
วิชาการและ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

1. การก าหนดทิศทางนโยบายการ
บริการวชิาการแก่สังคมและโครงการ
สืบสานอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ         
      -  เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1.  องค์กรภายนอกที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายน้อย 
 

1. นโยบายและยุทธศาสตรก์าร
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ฯ ไม่ตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการการ
บริการวชิาการการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

กันยายน  2555/ 
ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจยัฯ 

 

 

2.  ขาดการทบทวน
แผนการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

2.  ความชัดเจนของแผนการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริน้อย 

2.โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ  
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 3. การด าเนินงานบริหารจดัการด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคมและการ
ติดตามการให้บริการวชิาการแกสั่งคม
และโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ
     -  เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้อมูลดา้นบริการวิชาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ

1.  ขาดบุคลากรในการ
จัดการข้อมูลในห้องจัดการ
การเรียนรูใ้ห้สมบูรณ ์
2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการสืบค้น
ข้อมูลท่ีเพียงพอ 
 

1.  แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูล
ด้านบริการวิชาการและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริยังไม่สมบูรณ์ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและ
บริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายบริการ

วิชาการ 
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 4. การประเมินผลการบริการวิชาการ
แก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริและการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ 
     -  เพื่อประเมินผลการบริการ
วิชาการแก่สังคมและโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการ
น าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงบูรณาการ 
 
 
 
 
 

1.  หน่วยงานท่ีให้บริการ
วิชาการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การบริหารจัดการไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

1.โครงการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการการ
บริการวชิาการการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายบริการ

วิชาการ 
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 PSRU-ERM 7 
แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(1) 
(จาก ERM1ช่อง1) 

ขั้นตอนหลักและวตัถุประสงค ์
ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก ERM6 ช่อง 1) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(3) 
(จาก ERM6 ช่อง 2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 
(จาก ERM5 ช่อง 4) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 5.  การประเมินผลการบริหารจัดการ
บริการวชิาการแก่สังคมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ
     -  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

1.  ขาดการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการ 

1.  การบริหารจัดการยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการการ
บริการวชิาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กันยายน  2555/ 
รองฯฝ่ายบริการ

วิชาการ 
 

 

2.โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการงาน
ส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าร ิ
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