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แผนบริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2561
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แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ 2561
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามคาสั่ง
ที่ 002/2560 ซึ่ งคณะกรรมการด าเนิ น งานประกอบผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นาเป็ น ประธาน และ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน การผลิตครู การ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4. พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ต่อเนื่อง และ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนาข้อสังเกตจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ หน่วยงาน
สนับสนุน ผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดาเนินงานของฝ่าย
ต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้ดังนี้
1. การระบุวัตถุประสงค์
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุน
ให้สถาบันวิจัยและพัฒ นาบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒ นา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จึงให้กาหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่สอดรับกับเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒ นาได้กาหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
การดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้
2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
บุคลากร
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2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่
เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย
นอกจากนี้ยังกาหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกาหนด
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ
3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
แบ่ งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจษ.” และ “หน่วยงาน
ภายใน มจษ.” ตามลาดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง
นั้น มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น เท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่ วนงานย่อย” ให้ พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อย
จานวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง
ดังนี้
โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood :
L)
1. โอกาสเกิ ด เชิ ง
ปริมาณระดับ
มหาวิทยาลัย (L1)
2. โอกาสเกิ ด เชิ ง
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย (L2)
3. โอกาสเกิ ด เชิ ง
ปริมาณระดับ
มหาวิทยาลัย (L3)

1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

1 ครั้งในรอบ 5 ปี 1 ครั้งในรอบ 3 ปี 1 ครั้งในรอบ 1 ปี 1 ครั้ ง ในรอบ 6 1 เดื อ น ต่ อค รั้ ง
เดือน
หรือมากกว่า
ยากที่จะเกิดขึ้น

มี โ อกาสเกิ ด แต่ มี โ อ ก า ส เ กิ ด มี โ อ ก า ส เ กิ ด
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
ค่ อ นข้ า งสู ง หรื อ
บ่อยๆ
มี โอกาสเกิ ด น้ อ ย มีโอกาสเกิด
มีโอกาสเกิด
มีโอกาสเกิด
กว่า 5.0 %
5.1 – 20.0 %
20.1 – 50.0 % 50.1 – 80.0 %

มีโอกาสเกิดเกือบ
ทุกครั้ง
มีโอกาสเกิด
มากกว่า 80%
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3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 13 ลักษณะ คือ ด้าน
เวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านความสามารถในการแข่งขัน ความเสียหายด้านคุณค่าและความดี
งาม ด้านความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิผล ด้านการดาเนินงานตามแผน ด้านความพึงพอใจ ด้าน
ผลงานวิจัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ด้านเป้าหมายขององค์กร โดยรายละเอียดลักษณะความเสียหาที่
จะเกิดขึ้นทั้ง 13 ด้าน มีดังนี้
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
(Impact : I)
1. ด้านเวลา
1.1 ความล่าช้า
ของโครงการที่ใช้
เงินลงทุนสูง
(I1.1)
1.2 ความล่าช้า
ของโครงการ
สาคัญ (I1.2)
1.3 ความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน
ตามปกติ (I1.3)

1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ ล่าช้าของโครงการ ล่าช้าของโครงการ ล่าช้าของโครงการ ล่าช้าของโครงการ
ไม่เกิน 45 วัน
46 - 90 วัน
91 - 135 วัน
136 – 180 วัน
มากกว่า 180 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
ไม่เกิน 90 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานน้อย
กว่า 5 วัน

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
91 - 180 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 6 –
12 วัน

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
181 - 270 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 13 –
18 วัน

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
271 - 360 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 19 –
24 วัน

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
มากกว่า 360 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
มากกว่า 24 วัน

2. ด้านการเงิน
2.1 จ านวนเงิ น ไม่เกิน 10,000 บาท
(I2.1)

10,001 – 50,000 50,001 – 250,000
บาท
บาท

250,001 –
1,000,000 บาท

มากกว่า 1,000,000
บาท

2.2 ความมั่ น คง สูญเสียเงิน
ทางการเงิน (I2.2) 0.1–0.99 % ของ
เงินสะสม
3. ด้านชื่อเสียง
มีการเผยแพร่ข่าว
ของ องค์กร (I3) ทางลบเฉพาะ
ภายใน
มหาวิทยาลัย

สูญเสียเงิน
1.0–1.99 % ของ
เงินสะสม
เป็นข่าวทางลบใน
หนังสือพิมพ์ที่ไม่
อยู่หน้า 1 น้อย
กว่า 5 ฉบับ

สูญเสียเงิน
5.0–9.99 % ของ
เงินสะสม
เป็นข่าวในทางลบ
ในหนังสือพิมพ์ที่
อยู่ในหน้า 1 น้อย
กว่า 5 ฉบับ

สูญเสียเงิน
มากกว่า 10%
ของเงินสะสม
เป็นข่าวทางลบใน
หนังสือพิมพ์ที่อยู่
ในหน้า 1
มากกว่า 5 ฉบับ

สูญเสียเงิน
2.0–4.99 % ของ
เงินสะสม
เป็นข่าวทางลบใน
หนังสือพิมพ์ที่ไม่
อยู่ในหน้า 1
มากกว่า 5 ฉบับ
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ผลกระทบของ
ความเสีย่ ง
(Impact : I)
4. ด้าน
ความสามารถใน
การแข่งขัน
4.1 การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม (I4.1)

1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

4.2 การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรมจากการ
จัดอันดับ (I4.2)
5. ความเสียหาย
ด้านคุณค่าและ
ความดีงาม (I5)
6. ด้านความ
ปลอดภัย (I6)

ไม่อยู่ใน 5 ลาดับ ไม่อยู่ใน 10 ลาดับ ไม่อยู่ใน 15 ลาดับ ไม่อยู่ใน 20 ลาดับ ไม่อยู่ใน 30 ลาดับ
แรกของมหาวิทยาลัย แรกของมหาวิทยาลัย แรกของมหาวิทยาลัย แรกของมหาวิทยาลัย แรกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ราชภัฏ
ราชภัฏ
ราชภัฏ
ราชภัฏ
จานวนนักศึกษา
สมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยลดลง
บาดเจ็บต้องรักษา

มหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุนจาก
สังคมลดลง
บาดเจ็บสาหัส

7. ด้านบุคลากร
(I7)

ถูกลงโทษทางวินัย ถูกเลิกจ้างออก
ตัดเงินเดือน ไม่ได้ จากงาน และ
ขึ้นเงินเดือน
อันตรายต่อ
ร่างกายและชีวิต
โดยตรง
ต่ากว่าเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 16-20% เกิน 20%
ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผน
50-69%
ระดับ
ความพึงพอใจ
มากกว่า
50-59% ขึ้นไป

ไม่ได้รับประโยชน์ เสี ย โอกาสในการ ความไม่บรรลุตาม เสียทรัพยากร
ตามที่ตั้งเป้าหมาย พั ฒ นา/การเพิ่ ม เป้าหมายของ
(เงิน เวลา
ไว้เต็มที่
ขีดความสามารถ หน่วยงาน
บุคลากร) โดยไม่
เกิดประโยชน์

จานวนกิจกรรมที่ ประชาคมใน
ดีและสาเร็จลดลง มหาวิทยาลัยอยู่
อย่างไม่เกื้อกูลกัน
เดือดร้อน ราคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย
หรือไม่มีผลต่อ
สุขภาพ
สร้างความไม่
สร้างความไม่
สะดวกต่อการ
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
ครั้ง

8. ด้าน
ประสิทธิผล (I8)

ต่ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 5%

ต่ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 5–10%

ถูกทาทัณฑ์บน
คุณภาพชีวิตและ
บรรยากาศการ
ปฏิบัติงานไม่
เหมาะสม
ต่ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 11–15%

9. ด้านการ
ดาเนินงานตาม
แผน (I9)
10. ด้านความพึง
พอใจ (I10)

ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผนได้
มากกว่า 90%
ระดับ
ความพึงพอใจ
มากกว่า 80%
ขึ้นไป

ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผน
80-89%
ระดับ
ความพึงพอใจ
มากกว่า
70-79% ขึ้นไป

ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผน
70-79%
ระดับ
ความพึงพอใจ
มากกว่า
60-69% ขึ้นไป

5 = สูงมาก

เสียทรัพยากร
(เงิน เวลา
บุคลากร) โดยไม่
เกิดประโยชน์และ
ก่อให้เกิดความ
เสียหาย

สูญเสียอัตลักษณ์
และความเป็นตัวตน
อันตรายถึงชีวิต

ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผนน้อยกว่า
50%
ระดับ
ความพึงพอใจ
น้อยกว่า 50%
ขึ้นไป

5
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
(Impact : I)
11. ด้าน
ผลงานวิจัย (I11)
12. ด้านระบบ
เทคโนโลยี (I12)

1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

มีผลงานวิจยั /
ดาเนินการวิจยั
เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมาย
เกิดเหตุเล็กน้อยที่
ไม่มีความสาคัญ

มีผลงานวิจยั
มากกว่าปีที่ผ่าน
มา

มีผลงานวิจยั
เท่ากับปีที่ผ่านมา

มีผลงานวิจยั น้อย
กว่าปีที่ผ่าน

ไม่มผี ลงานวิจัย/
ไม่มีการ
ดาเนินการวิจยั

เกิดเหตุเล็กน้อยที่ ระบบมีปญ
ั หาแต่
แก้ไขได้
มีความสุญเสียไม่
มาก

เกิดความเสียหาย
อย่างมากต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ

13. ด้านเป้าหมาย แทบไม่มี
ขององค์กร (I13) ผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ชื่อเสียงของ
องค์กรเลย

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ชื่อเสียงของ
องค์กรน้อย

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ชื่อเสียงของ
องค์กรบ้าง

เกิดความสูญเสีย
ต่อระบบ IT ที่
สาคัญทั้งหมดและ
เกิดความเสียหาย
อย่างมากต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ
มีผลกระทบต่อ
มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
บางอย่างและ
บางอย่างและ
ชื่อเสียงของ
ชื่อเสียงของ
องค์กรในระดับสูง องค์กรในระดับสูง
มาก

6

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลาดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงจะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจากผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือ โอกาส
ของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ว จึง
นามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดย
มหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคาแนะนาของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังตารางที่ 1

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence)
Impack

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)
5
10
15
20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

การเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนและความหมายต่างๆ แสดงดังนี้
ระดั บความเสี่ ยงต่ า ค่ าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ ต้องควบคุ ม ไม่ ต้ อ ง
พิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดั บ ความเสี่ ย งสู งมาก ค่ าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่ ส ามารถยอมรับ ได้
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
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5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรม
และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2560 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่
ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ รวม 11 ประเด็นความเสี่ยง ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

(L2)

ลักษณะ
ความ
เสียหาย

คะแนน

4

ผลกระทบ

หน่วยงาน

บริหารและจัดการงานวิจัยที่ ไม่มีการพัฒนาระบบ
- ขาดระบบสารสนเทศ
สารสนเทศด้านการวิจัยที่ งานวิจัยเพื่อการตัดสินใจ
มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ในการตัดสินใจ
ได้

มจษ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของผลที่
ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลักและผลที่
ต้องการ (วัตถุประสงค์)

การประเมินโอกาส



ความล่าช้า
ในการ
(I1.3)
ปฏิบัติงาน
ตามปกติ
3

คะแนน
รวม
12

การแปลค่า

ระดับความเสี่ยง
สูง

8

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : 1. มีงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

งานวิจัยดาเนินการแล้วเสร็จ นักวิจัย
ตามที่กาหนดเวลาตามแผน ดาเนินการวิจัย
ไม่เป็นไปตาม
แผน

- นักวิจัยไม่มีการวางแผนบริหาร
งานวิจัยที่ดี
- ไม่มีการกระบวนการติดตาม
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

5 (L1)

นักวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น

-นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
-จานวนนักวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัย
ภายนอกมีน้อย
- ไม่กลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่ง
ทุนภายนอก
- ระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย ยังไม่มีประสิทธิภาพ
- นักวิจัยลงพื้นที่สารวจชุมชน
ค่อนข้างน้อย
-โครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านชุมชนท้องถิ่นมี
จานวนน้อย

5 (L3)

ทุนวิจัย
ภายนอกมี
จานวนน้อย

สนับสนุนโจทย์วิจัยทีม่ าจาก ชุมชนที่ได้รับ
ปัญหาและความต้องการ
การพัฒนาจาก
งานวิจัยมี
ของชุมชนท้องถิ่น
จานวนน้อย

คะแนน

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของผลที่ต้องการ

ผลกระทบ

หน่วยงาน

ความเสี่ยง

มจษ

กระบวนการหลักและผลที่
ต้องการ (วัตถุประสงค์)

คะแนน

การประเมินโอกาส



5
(I9)



4

ลักษณะความ
เสียหาย

คะแนน
รวม

การดาเนินงานตาม
แผน

25

ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก

ด้านผลงานวิจัย

20

ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก

การประเมินใน
ลักษณะนามธรรม

16

ระดับความ
เสี่ยงสูง

(I11)

4
(L3)



4
(I4a)

การแปลค่า

9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์ : มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานวิจัยสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ได้

จานวนผลงานวิจัย - จานวนการตีพิมพ์ผลงานมี
ทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่ยัง จานวนน้อย
น้อย
- นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

สนับสนุนผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม

การนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ยัง
น้อย

งานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ประโยชน์

3

คะแนน

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของผลที่ต้องการ



2

(L3)

ลักษณะความ
เสียหาย
ด้านประสิทธิผล

คะแนน
รวม



4
(L3)

ด้านผลงานวิจัย

การแปลค่า

6

ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง

16

ระดับความ
เสี่ยงสูง

(I11) ต่ากว่าเป้าหมาย
5-10%

(L3)

4

ผลกระทบ

หน่วยงาน

ความเสี่ยง

มจษ.

การประเมินโอกาส

คะแนน

กระบวนการหลักและ
ผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
เป้าประสงค์ : มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

ส่งเสริมโครงการบริการ โครงการบริการ
วิชาการที่สามารถ
วิชาการนาไปใช้
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ประโยชน์ได้น้อย
อย่างแท้จริง

-โครงการบริการวิชาการไม่
สามารถนาไปแก้ปัญหาได้อย่าง
แท้จริง
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่นาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

4
(L2)



ผลกระทบ

คะแนน

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของผลที่ต้องการ

หน่วยงาน

ความเสี่ยง

มจษ

การประเมินโอกาส

คะแนน

กระบวนการหลักและ
ผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

ลักษณะความ
เสียหาย

ด้านความ
สามารถในการ
(I4.1) แข่งขัน
4

คะแนน
รวม
16

การแปลค่า
ระดับความ
เสี่ยงสูง
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6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงได้กาหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง โดย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง
ดังรายละเอียดดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่า เป็นระดับความเสี่ยงที่สถาบันวิจัยและพัฒนายอมรับได้ไม่จาเป็นต้องเสนอกิจกรรม
บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดาเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพอยอมรับได้ แต่จาเป็นต้องมี
การติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย
3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่สถาบันวิจัยและพัฒนายอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่สถาบันวิจัยและพัฒนายอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับโดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที
7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
การทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2561 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของแต่
ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงระดับสูงรวมทุกยุทธศาสตร์ 4 ปัจจัย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ความเสี่ยงสูงคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จึงพิจารณาจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงมีมากจึงพิจารณาดาเนินการเฉพาะปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงระดับสูง 3 ลาดับก่อน จึงมีปัจจัยเสี่ยง รวม 3 ปัจจัย ที่ต้องจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 1 ปัจจัยเสี่ยง และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
ส่ ว นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 มี ปั จ จั ย เสี่ ย งสู งเพี ย งปั จ จัย เดี ย ว จึ งมี ผ ลการประเมิ น ความเสี่ ย งเฉลี่ ย
ปานกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงกาหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมกับติดตามระดับ
ความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
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8. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561
จากผลการประเมินความเสี่ยงปี 2561 จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมากาหนดกิจกรรมการบริหาร
ความเสี ่ย งประจาปี 2561 ในยุท ธศาสตร์ที ่มีค วามเสี ่ย งระดับ สูง คือ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดาเนินการ
ตค – ธค.
60

มค – มีค. เมย – มิย.
61
61

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ


ขาดระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบ
งาน

งานวิจัยเพื่อการตัดสินใจ
สารสนเทศงานวิจัยเพื่อ
บริหารงาน
การตัดสินใจ
ทั่วไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน การผลิต
ครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

- นักวิจัยไม่มีการวางแผน โครงการติดตาม
งานพัฒนา
บริหารงานวิจัยที่ดี
ความก้าวหน้าการวิจัย
และส่งเสริม
- ไม่มีการกระบวนการ
งานวิจัย
ติดตามงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

-นักวิจัยขาดประสบการณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ งานพัฒนา
ในการขอทุนวิจัยจากแหล่ง นักวิจัย
และส่งเสริม
ทุนภายนอก
งานวิจัย
-จานวนนักวิจัยที่เสนอขอ
ทุนวิจัยภายนอกมีน้อย
- ไม่กลยุทธ์ในการแสวงหา
แหล่งทุนภายนอก
- ระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ

-นักวิจัยลงพื้นที่สารวจ
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัย งานพัฒนา
ชุมชนค่อนข้างน้อย
เพื่อชุมชนท้องถิ่น
และส่งเสริม
-โครงการวิจัยด้านชุมชน
งานวิจัย
ท้องถิ่นมีจานวนน้อย

กค.– กย.
611
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดาเนินการ
ตค – ธค.
60

มค – มีค. เมย – มิย.
61
61

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

งานวิจัยไม่ตรงกับความ
โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานพัฒนา
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ การนาผลงานวิจัยไปใช้
และส่งเสริม
ประโยชน์
งานวิจัย
กิ จ กรรมที่ 1 สั ง เคราะห์
องค์ความรู้จากงานวิจัย
กิจกรรมที่ 2 นาองค์
ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
-โครงการบริการวิชาการไม่ โค ร งก า ร ติ ด ต าม แ ล ะ งานเผยแพร่
สามารถนาไปแก้ปัญหาได้ ประเมิ น ผลการน าไปใช้ ผลงานวิจัย
อย่างแท้จริง
ประโยชน์ ของการบริการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่นา วิชาการอย่างต่อเนื่อง
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์

กค.– กย.
611
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9. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินความสาเร็จของแผน
บริหารความเสี่ยงว่าหากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยง
ลดลงเพียงใด สาหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ส อดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
กระบวนการหลัก/ปัจจัย
ปัจจุบัน
เป้าที่ต้องการ
ตัวชี้วัด
หน่วย
เสี่ยง
30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ขาดระบบสารสนเทศงานวิจัย จานวนระบบสารสนเทศงานวิจัย
ระบบ
1
1
เพื่อการตัดสินใจ
เพื่อการตัดสินใจที่ได้รับการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน การผลิตครู การ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- นักวิจัยไม่มีการวางแผน
ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตาม ร้อยละ
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
บริหารงานวิจัยที่ดี
สัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
- ไม่มีการกระบวนการติดตาม มา
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
-นักวิจัยขาดประสบการณ์ใน จานวนงบประมาณจากแหล่งทุน
บาท
3 ล้านบาท 7.5 ล้านบาท
การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน วิจัยภายนอกเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่
ภายนอก
ผ่านมา
-จานวนนักวิจัยที่เสนอขอทุน
วิจัยภายนอกมีน้อย
- ไม่กลยุทธ์ในการแสวงหา
แหล่งทุนภายนอก
- ระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
- จานวนการตีพิมพ์ผลงานมี ร้อยละงานวิจัยที่นาผลงานวิจัยไป ร้อยละ ร้อยละ 25
ร้อยละ 30
จานวนน้อย
ใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัย
- นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการ ประจา
ตีพิมพ์เผยแพร่
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กระบวนการหลัก/ปัจจัย
ปัจจุบัน
ตัวชี้วัด
หน่วย
เสี่ยง
30 ก.ย. 60
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
-โครงการบริการวิชาการไม่ ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ร้อยละ ร้อยละ 50
สามารถนาไปแก้ปัญหาได้
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
อย่างแท้จริง
จานวนโครงการบริการวิชาการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่นา
ทั้งหมด
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

เป้าที่ต้องการ
30 ก.ย. 61
ร้อยละ 75

10. งบประมาณ
งบประมาณสาหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบดาเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจา
ทุกปีอยู่แล้ว
11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน
เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
หรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับ
ความเสี่ยง) จะได้นามากาหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้
1. หากตั ดสิ น ใจที่ ห ลี กเลี่ ย งความเสี่ ย ง จะได้ก าหนดมาตรการที่ ย กเลิ กการด าเนิ น การโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง
2. การแบ่ งปัน ความเสี่ย ง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกาหนดมาตรการดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สานักงานตรวจสอบภายในจะ
ได้นาเสนอหลักเกณฑ์ และกากับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น
3. การลดความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่
สามารถป้องกันได้มีการกาหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณี
ที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการ
กาหนดให้ มี กิจ กรรมควบคุ ม อย่ างเพี ย งพอ ทั้ งนี้ แผนบริห ารความเสี่ ย งของสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาประจ าปี
งบประมาณ 2561 ส่วนใหญ่เป็นกาหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผน
บริหารความเสี่ยง
4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนายอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมิน
ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า หรือระดับปานกลาง และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทาการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และ
เห็นว่าเพียงพอไม่ต้องกาหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับ ความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
อย่างไรก็ตามสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้มีการกาหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบและรูปธรรมต่อไป
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12.การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของสถาบันวิจัแยละ
พัฒนาแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาสู่หน่วยงานดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาหรับการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้การบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นาเป็ น ไปทิ ศ ทางเดี ย วกั น และจะท าให้ ก ารด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมบรรลุ เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสาหรับเป็นข้อมูลการทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป
3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของมหาวิทยาลัย
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13. แนวทางการติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ
1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยง
2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ
2561 จะได้มีการจัดทาแผนการติดตามและจัดทารายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ติดตามรอบ 9 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2561)
ครั้งที่ 2 ติดตามรอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2561)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

