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บทที่ 3 การบริหารความเสีย่ ง
มหาวิทยาลัยไดนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนแนวทางในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานในทุกระดับ และบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้นเพื่อไมใหเปน
อุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน เริ่มจากการวิเคราะหและทําความเขาใจกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และโครงสรางองคกร แลวกําหนดวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานตั้งแตระดับภารกิจของมหาวิทยาลัยลงไปจนถึงระดับภาระงาน/กิจกรรม มีขั้นตอนคือ
การกําหนดภารกิจ/ภาระงานในระดับหนวยงาน
การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจ/ภาระงานในระดับหนวยงาน
การกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคระดับหนวยงาน
การกําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
ในการกําหนดวัตถุประสงคควรมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สามารถวัดผลได
2. การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ที่อาจสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3. การประเมินความเสี่ยง ที่จะมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนคือ
การกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแกระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง
การจัดลําดับความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการหรือกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู วาสามารถที่จะปองกันหรือ
ลดความเสีย่ งไดในระดับใด
5. การจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณามาตรการหรือการควบคุมที่มีอยูเดิมและที่กําหนด
ขึ้นใหม เพื่อปองกันความเสี่ยงหรือใหความเสี่ยงลดลงจนอยูในระดับที่ยอมรับได จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนนําแผนไปปฏิบัติ
6. การรายงานการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการนําแผนไปปฏิบัติ ตอ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
7. การติดตามผลการปฏิบัติตามแผน และนําผลมาทบทวนเพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น
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รายละเอียดในแตละขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
1. การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
เปนการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน หรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานในทุกระดับกิจกรรม โดยกําหนดใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1.1 วัตถุประสงคระดับมหาวิทยาลัย
คือวัตถุประสงคของการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานในระดับภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงาน
ตามที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ของมหาวิทยาลัย
1.2 วัตถุประสงคระดับหนวยงานยอย
คือวัตถุประสงคของการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานในระดับของหนวยงาน
โดยใหมีความสอดคลองกับภารกิจ และภาระงานของหนวยงาน และใหมีความสอดคลองและ
สนับสนุนกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1.3 วัตถุประสงคระดับขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม
คือวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนที่ดําเนินการในภาระงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่
จะรวมกันสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคทก่ี าํ หนดไว
วัตถุประสงค
ระดับมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
ระดับหนวยงานยอย
วัตถุประสงค
ระดับภาระงาน

วัตถุประสงค
ระดับภาระงาน

วัตถุประสงค
ระดับภาระงาน

วัตถุประสงค
ระดับภาระงาน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน

วัตถุประสงค
ระดับขั้นตอน
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การใชแบบฟอรม
1. แบบฟอรม RMUTP-ERM 1
ใชแสดงขั้นตอนของการดําเนินงานในแตละภาระงาน/กิจกรรม โดยระบุรายละเอียด
ของการดําเนินงานไปตามลําดับขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1,2,3,...
ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในแตละภาระงาน มีหลักในการพิจารณาคือ
- โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสําคัญตอภารกิจหลักทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และใน
ระดับหนวยงานยอย
- โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการปฏิบัติราชการต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําป (ก.พ.ร.ตัวแดง)
- โครงการ/กิจกรรม ที่ตองการเพิ่มเปาหมายในการดําเนินการใหมากกวาปกติ
- โครงการ/กิจกรรมที่สงผลใหตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน มีผลการดําเนินงานต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
- โครงการ/กิจกรรม ที่ตองการเพิ่มเปาหมายในการดําเนินการใหมากกวาปกติ
แบบ RMUTP-ERM 1

ภาระงาน / กิจกรรม............................................................................................
วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม.............................................................
KEY PROCESS
ขั้นตอนที่ ......

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
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ตัวอยาง

แบบ RMUTP-ERM 1

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
KEY PROCESS

6. ติดตามและ
ประเมินผล

5. ใชประโยชน
และเผยแพร

4. ดําเนินการวิจัย

1. จัดทํา
แผนงานวิจยั

2. คัดเลือก
ขอเสนอการวิจัย

3. ขออนุมัติ
ขอเสนอการวิจัย
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2. แบบฟอรม RMUTP-ERM2
ใชแสดงวัตถุประสงคของการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม ควร
กําหนดวัตถุประสงคที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพ มี
ความสมเหตุสมผลที่จะสามารถดําเนินการและมีโอกาสที่จะบรรลุได
ในแตละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานได
หลายขอ
แบบ RMUTP-ERM 2

ภาระงาน / กิจกรรม............................................................................................
วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม.............................................................
OBJECTIVE MAP
วัตถุประสงค ....

วัตถุประสงค 1.1

วัตถุประสงค .....

วัตถุประสงค 1.2

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ ......

วัตถุประสงค 2.1

วัตถุประสงค 4.1

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2

วัตถุประสงค 4.2

วัตถุประสงค 3.3

วัตถุประสงค 2.3

ขั้นตอนที่ 3
วัตถุประสงค 3.1
วัตถุประสงค 3.2

วัตถุประสงค 2.2
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ตัวอยาง

แบบ RMUTP-ERM 2

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
OBJECTIVE MAP
6.1 เพื่อใชเปนขอมูลการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัย

6. ติดตามและ
ประเมินผล

1.1 เพื่อใหไดแผนงานวิจัยที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1. จัดทํา
แผนงานวิจยั

1.2 เพื่อใหไดแผนงานวิจัย
ที่ตอบสนองทิศทางการ
พัฒนาประเทศ

5.1 เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และไดมาตรฐาน
5.2 เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางนอย 30 เรื่อง

5. ใชประโยชน
และเผยแพร

5.3 เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพ/เผยแพร อยางนอย 20 เรื่อง

4.1 เพื่อใหผลงานวิจัยมีความกาวหนา
ตามระยะเวลาที่กําหนด

4. ดําเนินการวิจัย

4.2 เพื่อใหผลงานวิจัยดําเนินการแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

2.1 เพื่อใหไดขอเสนอการวิจัยตามเกณฑ
และขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

2. คัดเลือก
ขอเสนอการวิจัย

3.1 เพื่อใหไดจํานวนขอเสนอการวิจัยที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณอยางนอย 70 โครงการ

3. ขออนุมัติ
ขอเสนอการวิจัย
3.2 เพื่อใหไดงบประมาณวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกอยางนอย 5,800,000 บาท
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2. การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
เปนการคนหาและระบุความเสี่ยงที่อาจสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว จากนั้นใหระบุปจจัยเสี่ยงซึ่งก็คือสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง
แนวทางในการระบุความเสี่ยงมีดังนี้
- พิจารณาจากแตละวัตถุประสงคในแบบ RMUTP-ERM2 แลวคนหาความเสี่ยงที่อาจ
สงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
- พิจารณาถึงผลที่เกิดจะขึ้นจากความเสี่ยง
- พิจารณาเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในทางที่ตรงกันขามกับวัตถุประสงค
- ใหระบุประเภทของความเสี่ยงวาเปนความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญอยูในดานใด
ประเภทของความเสี่ยงมี 4 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ( Strategic Risk) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับนโยบายและ
แผนกลยุทธของหนวยงาน รวมไปถึงการตัดสินใจดานการบริหารที่สงผลตอทิศ
ทางการดําเนินงานในทางที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร สงผล
ใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรได เชน ความเสี่ยง
จากการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงค ความเสี่ยงดาน
ภาพลักษณของหนวยงาน ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนเกี่ยวของ
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน( Operational Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางานตามแผนยุทธศาสตร และสงผลกระทบตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน เชน การขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การวางขั้นตอน
การดําเนินงานที่ไมเหมาะสม การปฏิบัติงานผิดพลาดหรือลาชา การขาดขอมูล
สนับสนุน การขาดบุคลากรและเครื่องมือที่จําเปน
3. ความเสี่ยงดานการเงิน( Financial Risk) คือความเสี่ยงจากการบริหารงบประมาณที่
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหการดําเนินการไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง
หรือไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด เชน การตั้งวงเงิน
งบประมาณไวต่ํากวาที่ควรเปน การเพิ่มขึ้นของราคาเครื่องมือ/วัสดุ การจัดสรร
งบประมาณ/เครื่องมือ/ทรัพยากรที่จําเปนอยางไมเหมาะสม
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk) คือความ
เสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน การไมดําเนินงานใหเสร็จครบถวนตาม
กําหนดสัญญา กระบวนการดําเนินงานไมเปนไปตามขอบังคับ/ขอตกลง บุคลากร
ไมยอมรับตอกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม
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การใชแบบฟอรม
1. แบบฟอรม RMUTP-ERM 3
ใชระบุความเสี่ยงที่อาจสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
ใหระบุความเสี่ยงของแตละวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวแลวในแบบ RMUTP-ERM 2
ในแตละความเสี่ยงที่ระบุนั้น จะตองมีการระบุถึงปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
ไวดวย โดยจะระบุลงในแบบสรุปขอมูล RMUTP-ERM 1-3 ซึ่งจะอธิบายในแบบฟอรมตอไป
แบบ RMUTP-ERM 3

ภาระงาน / กิจกรรม............................................................................................
วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม.............................................................
RISK MAP
ความเสี่ยงของวัตถุประสงค ....

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 1.1

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค .....

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 1.2

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ ......

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 2.1

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 4.1

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 4.2

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 3.3

ความเสี่ยงของ
วัตถุประสงค 2.2

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 2.3

ขั้นตอนที่ 3

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 3.2

ความเสี่ยงของวัตถุประสงค 3.1
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ตัวอยาง

แบบ RMUTP-ERM 3

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
RISK MAP
6.1 ไมไดขอมูลการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารงานวิจัย

6. ติดตามและ
ประเมินผล

1.1 ไมไดแผนงานวิจัยที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1. จัดทํา
แผนงานวิจยั

1.2 ไมไดแผนงานวิจัยที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

5.1 ไมไดผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และไดมาตรฐาน
5.2 ไมไดผลงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชน
ไดตามเปาหมาย 30 เรื่อง

5. ใชประโยชน
และเผยแพร

5.3 ไมไดผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพ/เผยแพร ตามเปาหมาย 20 เรื่อง

4.1 ไมไดรายงานความกาวหนาของ
ผลงานวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด

4. ดําเนินการวิจัย

4.2 ผลงานวิจัยไมดําเนินการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

2.1 ไมไดขอเสนอการวิจัยตามเกณฑและ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

2. คัดเลือก
ขอเสนอการวิจัย

3.1 ไมไดจํานวนขอเสนอการวิจัยที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามเปาหมาย 70 โครงการ

3. ขออนุมัติ
ขอเสนอการวิจัย
3.2 ไมไดงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 5,800,000 บาท
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ขอมูลจากแบบฟอรม RMUTP-ERM 1 ถึง RMUTP-ERM 3 จะนํารายละเอียดขั้นตอน
วัตถุประสงค และความเสี่ยง มาสรุปในรูปของตาราง พรอมระบุปจจัยเสี่ยงและประเภทของ
ความเสี่ยง ตามแบบสรุปขอมูล RMUTP-ERM 1-3 ดังตอไปนี้
2. แบบสรุปขอมูล RMUTP- ERM 1-3

แบบสรุปขอมูล RMUTP- ERM 1-3

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ประเภทของ
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
วัตถุประสงค
ขัน้ ตอน

(ของแตละขั้นตอน)
1. จัดทําแผนงาน 1.1 เพื่อใหไดแผน
วิจัย
งานวิจัยที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย

1.2 เพื่อใหไดแผน
งานวิจัยที่ตอบสนอง
ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

2. คัดเลือก
ขอเสนอการวิจัย

3. ขออนุมตั ิ
ขอเสนอการวิจัย

(ของแตละวัตถุประสงค)
1.1 ไมไดแผนงานวิจัยที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย

1.2 ไมไดแผนงานวิจัยที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

2.1 เพื่อใหไดขอเสนอ 2.1 ไมไดขอเสนอการวิจัยตาม
เกณฑและขอกําหนดของ
การวิจยั ตามเกณฑ
มหาวิทยาลัย
และขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

3.1 เพื่อใหไดจํานวน
ขอเสนอการวิจัยที่
ไดรับการจัดสรร

3.1 ไมไดจํานวนขอเสนอการ
วิจัยที่ไดรับการจัดสรร งปม.
ตามเปาหมาย 70 เรื่อง

(ของแตละความเสี่ยง)
1.1.1 ไมไดศึกษาแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ความเสีย่ ง
กลยุทธ

1.1.2 ไมไดนําแผนยุทธศาสตร
มาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนงานวิจัย
1.2.1 ไมไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ

1.2.2 ไมไดนําขอมูลเกี่ยวกับ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ
มาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนงานวิจัย
2.1.1 ผูวิจัยไมศึกษาเกณฑและ
ขอกําหนด

กลยุทธ

กลยุทธ

กฏระเบียบ

2.1.2 ผูวิจัยไมศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัย

กฎระเบียบ

2.1.3 ผูวิจัยขาดความรูและ
ประสบการณในการเขียน
ขอเสนอการวิจัย
3.1.1 ดําเนินการสงขอเสนอ
การวิจัยลาชา

การ
ดําเนินงาน
การ
ดําเนินงาน
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ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ประเภทของ
วัตถุประสงค
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
ขัน้ ตอน
(ของแตละขั้นตอน)
งบประมาณ อยางนอย
70 เรื่อง

3.2 เพื่อใหได
งบประมาณวิจัยจาก
แหลงทุนภายในและ
ภายนอกอยางนอย
5,800,000บาท
4. การดําเนินการ 4.1 เพื่อใหไดผลการ
วิจัย
ดําเนินการวิจัย เพื่อ
รายงานความกาวหนา
ตามระยะเวลาที่
กําหนดเปนรายไตร
มาส

4.2 เพื่อใหได
ผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาที่
กําหนด

(ของแตละความเสี่ยง)
3.1.2 บางหนวยงานจัดสง
ขอเสนอการวิจัยเปนจํานวนที่
นอยมาก
3.2.1 การขอรับงบประมาณ
จากแหลงทุนภายนอกมีการ
แขงขันสูง

ความเสีย่ ง
การ
ดําเนินงาน

4.1 ไมไดผลการดําเนินการวิจัย 4.1.1 ไมมรี ายงาน
เพือ่ รายงานความกาวหนาตาม ความกาวหนา
ระยะเวลาที่กําหนดเปนรายไตร
4.1.2 รายงานความกาวหนาสง
มาส
ชากวากําหนด

การ
ดําเนินงาน

(ของแตละวัตถุประสงค)

3.2 ไมไดงบประมาณวิจัยจาก
แหลงทุนภายในและภายนอก
ตามเปาหมาย 5,800,000บาท

4.2 ผลงานวิจัยไมเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

การเงิน

การ
ดําเนินงาน

4.1.3 ผูวิจัยมีภาระงานหลาย
ดาน

การ
ดําเนินงาน

4.1.4 ขั้นตอนการสื่อสาร
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ลาชา

การ
ดําเนินงาน

4.1.5 ระยะเวลาดําเนินการ
กระชั้นชิด
4.2.1 ขาดการวางแผนในการ
ดําเนินการ

การ
ดําเนินงาน
การ
ดําเนินการ

4.2.2 ขาดการดําเนินการตาม
แผน

การ
ดําเนินการ

4.2.3 ผูวิจัยมีภาระงานหลาย
ดาน

การ
ดําเนินการ
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ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ประเภทของ
วัตถุประสงค
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
ขัน้ ตอน
(ของแตละความเสี่ยง)
4.2.4 ขั้นตอนการดําเนินการที่
เกี่ยวของลาชา

ความเสีย่ ง
การ
ดําเนินการ

4.2.5 ไมสามารถควบคุมปจจัย
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการวิจัย
5.1.1 ผูวิจัยขาดความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย

การ
ดําเนินการ
กฎระเบียบ

5.1.2 ผูวิจัยขาดทักษะการเขียน
รายงานการวิจยั

การ
ดําเนินการ

5.1.3 ผลการวิจัยไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการวิจัย
5.2.1 ผลงานวิจัยไมไดคุณภาพ
และมาตรฐาน

กลยุทธ
การ
ดําเนินการ

5.2.2 ไมมีการนําผลงานวิจัยมา
ใชประโยชน

การ
ดําเนินการ

5.2.3 ผูวิจัยขาดความมั่นใจใน
การนําผลงานวิจยั มาใช
ประโยชน

การ
ดําเนินการ

5.2.4 ผูวิจัยไมเห็นความสําคัญ
ของการนําผลงานวิจยั มาใช
ประโยชน

การ
ดําเนินการ

5.2.5 หนวยงานที่เกี่ยวของไม
เห็นความสําคัญของการนํา
ผลงานวิจัยมาใชประโยชน
5.3 เพื่อใหไดบทความ 5.3 บทความไมไดรับการ
5.3.1 ผูวิจัยขาดความมั่นใจใน
วิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ/ระดับ การเขียนบทความวิจัย

การ
ดําเนินการ

(ของแตละขั้นตอน)

5. การใช
ประโยชนและ
เผยแพร

(ของแตละวัตถุประสงค)

5.1 เพื่อใหได
5.1 ไมไดผลงานวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คุณภาพและไดมาตรฐาน
และไดมาตรฐาน

5.2 ไมไดผลงานวิจัยที่สามารถ
5.2 เพื่อใหได
ผลงานวิจัยที่สามารถ นําไปใชประโยชนไดตาม
นําไปใชประโยชนได เปาหมาย 30 เรื่อง
อยางนอย 30 เรื่อง

การ
ดําเนินการ
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ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ประเภทของ
วัตถุประสงค
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
ขัน้ ตอน
(ของแตละขั้นตอน)
เผยแพรระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ
อยางนอย 20 เรื่อง

6. การติดตาม
และประเมินผล

6.1 เพื่อเปนขอมูลใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหาร
งานวิจัย

(ของแตละวัตถุประสงค)
นานาชาติตามเปาหมาย 20
เรื่อง

6.1 ไมมีขอมูลการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานวิจัย

(ของแตละความเสี่ยง)
5.3.2 ผูวิจัยไมมีทักษะการเขียน
บทความวิจยั

ความเสีย่ ง
การ
ดําเนินการ

5.3.3 ผูวิจัยไมมีทักษะการใช
ภาษา

การ
ดําเนินการ

5.3.4 ผูวิจัยไมแจงผลการ
ดําเนินงานตอหนวยงาน

การ
ดําเนินการ

5.3.5 ไมมีระเบียบ ขอบังคับให
นักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยใน
รูปแบบของบทความ
6.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนที่
ปฏิบัติงานวิจัยไมเพียงพอ

กฎระเบียบ

6.1.2 ไมมกี ารติดตามผลการ
ดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนด

การ
ดําเนินการ

6.1.3 ไมมีการประเมินผลการ
ดําเนินการ

การ
ดําเนินการ

6.1.4 ขอมูลการประเมินผลไม
ถูกตอง

การ
ดําเนินการ

การ
ดําเนินการ
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3. การประเมินความเสี่ยง
หลังจากขั้นตอนการระบุปจจัยเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไปคือการวิเคราะหประเมินความ
เสี่ยง วิธีที่ใชกันโดยทั่วไปคือ การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความ
เสี่ยง พิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบจากความเสี่ยง จากนั้นจึงจัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงจะตองมีการกําหนด
เกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง สามารถกําหนดไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานและลักษณะของผลจากการดําเนินงาน
การใชแบบฟอรม
1. แบบฟอรม RMUTP – ERM 4
เปนแบบฟอรมที่ใชกําหนดเกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง โดยมีรูปแบบดังนี้
แบบ RMUTP – ERM 4

ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

เกณฑมาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด
4
คอนขางรุนแรง
3
ปานกลาง
2
นอย
1
นอยมาก

36
ตัวอยาง

การกําหนดเกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑมาตรฐานระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง

แบบ RMUTP – ERM 4

ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง หรือเกิดไดบอยครั้ง
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นไดเปนบางครั้ง
นอย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง
นอยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก แทบไมเคยเกิดขึ้น

เกณฑมาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด
ไมมีผลงานวิจัยเกิดขึ้น/ไมมีการดําเนินการวิจัย
4
คอนขางรุนแรง
มีงานวิจัย/ดําเนินการวิจัยนอยกวาป งปม. ที่ผานมา
3
ปานกลาง
มีงานวิจัย/ดําเนินการวิจัยเทากับป งปม. ที่ผานมา
2
นอย
มีงานวิจัย/ดําเนินการวิจัยมากกวาป งปม. ที่ผานมา
1
นอยมาก
มีงานวิจัย/ดําเนินการวิจัยเพิ่มขึ้นไดตามเปาหมาย
จากนั้นใหวิเคราะหแตละปจจัยเสี่ยงวามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรง
ของผลกระทบจากความเสี่ยงอยูในระดับใด และเพื่อใหงายตอการพิจารณาความสัมพันธ ใหแสดง
ความสัมพันธของแตละปจจัยเสี่ยงลงในแบบฟอรม RMUPT – ERM 5
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2. แบบฟอรม RMUTP – ERM 5
เปนแบบฟอรมที่ใชแสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง ของแตละปจจัยเสี่ยงที่ไดระบุไวแลว เพื่อให
งายตอการเขาใจมากยิ่งขึ้น

แบบ RMUTP – ERM 5

ความสัมพันธระหวางเกณฑมาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบ

สูง

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

4

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

3

นอย

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

2

นอย

นอย

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

1

สูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
1

2

3

4

ตัวอยาง

5

แบบ RMUTP – ERM 5

ระดับความรุนแรงผลกระทบ

ความสัมพันธระหวางเกณฑมาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1,
1.2.2, 5.1.3

5.2.2, 6.1.3

5.2.5

4.2.1, 5.2.1, 6.1.4

2.2.2, 2.2.3, 4.1.5,
4.2.5, 5.1.1, 5.3.4

3.1.1,
4.2.4,
5.3.3,
2.1.1,
5.3.1

6.1.1

3.2.1, 4.2.2
3.1.2, 4.1.4,
5.1.2, 5.3.2,
6.1.2
5.2.3, 5.2.4,

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.2.3, 5.3.5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5
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3. แบบฟอรม RMUTP – ERM 6
เปนแบบฟอรมที่ใชในขั้นตอนของการจัดลําดับความเสี่ยง โดยนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
ความเสี่ยง ของแตละปจจัยเสี่ยง ดังที่แสดงอยูในแบบ RMUTP – ERM 5 ซึ่งจะแสดงคาระดับ
ความเสี่ยง มาจัดลําดับความเสี่ยง
จากนั้นจะพิจารณาเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และถูกจัดลําดับความเสี่ยงไวใน
ลําดับตนๆ (ลําดับที่ 1, 2, 3,...) มาประเมินการควบคุมและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
ตอไป
แบบ RMUTP- ERM 6

การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ขัน้ ตอน
1. จัดทํา
แผนงาน
วิจัย

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

1.1 เพื่อใหได
แผนงานวิจัยที่
สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
ของ
มหาวิทยาลัย

1.1 ไมไดแผน
งานวิจัยที่
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

1.2 เพื่อใหได
แผนงานวิจัยที่
ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ

1.2 ไมไดแผน
งานวิจัยที่
ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ

ประเภท
ของ
ความเสีย่ ง

โอกาส

ผล
กระทบ

1.1.1 ไมไดศึกษาแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ

1

5

สูง

4

1.1.2 ไมไดนําแผน
ยุทธศาสตรมาเปน
แนวทางในการจัดทําแผน
งานวิจัย
1.2.1 ไมไดศึกษาขอมูล
เกีย่ วกับทิศทางในการ
พัฒนาประเทศ

กลยุทธ

1

5

สูง

4

กลยุทธ

1

5

สูง

4

1.2.2 ไมไดนําขอมูล
เกีย่ วกับทิศทางในการ
พัฒนาประเทศมาเปน
แนวทางในการจัดทําแผน
งานวิจัย

กลยุทธ

1

5

สูง

4

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
จัดลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค

2. คัดเลือก
ขอเสนอ
การวิจัย

2.1 เพื่อใหได
ขอเสนอการวิจัย
ตามเกณฑและ
ขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของ
ความเสีย่ ง

2.1 ไมไดขอเสนอ 2.1.1 ผูวิจัยไมศึกษาเกณฑ กฏระเบียบ
การวิจยั ตามเกณฑ และขอกําหนด
และขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย 2.1.2 ผูวจิ ัยไมศึกษาขอมูล กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธี
วิจัย

2.1.3 ผูวิจัยขาดความรูและ
การ
ประสบการณในการเขียน ดําเนินงาน
ขอเสนอการวิจัย
การ
3.1 ไมไดจํานวน 3.1.1 ดําเนินการสง
3. ขออนุมตั ิ 3.1 เพื่อใหได
ดําเนินงาน
จํานวนขอเสนอ ขอเสนอการวิจัยที่ ขอเสนอการวิจัยลาชา
ขอเสนอ
การวิจัยที่ไดรับ ไดรับการจัดสรร
การวิจัย
การ
3.1.2 บางหนวยงานจัดสง
งปม. ตาม
การจัดสรร
ดําเนินงาน
เปาหมาย 70 เรื่อง ขอเสนอการวิจัยเปน
งบประมาณ
จํานวนที่นอยมาก
อยางนอย 70
เรื่อง
3.2.1 การขอรับ
การเงิน
3.2 เพื่อใหได 3.2 ไมได
งบประมาณวิจัย งบประมาณวิจัย งบประมาณจากแหลงทุน
ภายนอกมีการแขงขันสูง
จากแหลงทุน
จากแหลงทุน
ภายในและ
ภายในและ
ภายนอกอยาง ภายนอกตาม
นอย 5,800,000 เปาหมาย
5,800,000บาท
บาท
การ
4. การ
4.1 เพื่อใหไดผล 4.1 ไมไดผลการ 4.1.1 ไมมรี ายงาน
ดําเนินงาน
ความกาวหนา
ดําเนินการ การดําเนินการ ดําเนินการวิจัย
เพือ่ รายงาน
วิจัย
วิจัย เพื่อ
ความกาวหนาตาม
รายงาน

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
จัดลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

3

3

สูง

4

2

4

สูง

4

2

4

สูง

4

3

4

สูง

3

3

4

สูง

3

4

5

สูงมาก

1

4

4

สูงมาก

2
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การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ความกาวหนา ระยะเวลาที่
ตามระยะเวลาที่ กําหนดเปนราย
กําหนดเปนราย ไตรมาส
ไตรมาส

4.2 เพื่อใหได
ผลงานวิจัยที่
เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของ
ความเสีย่ ง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
จัดลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

4.1.2 รายงาน
ความกาวหนาสงชากวา
กําหนด

การ
ดําเนินงาน

4

4

สูงมาก

2

4.1.3 ผูวิจัยมีภาระงาน
หลายดาน

การ
ดําเนินงาน

4

4

สูงมาก

2

4.1.4 ขั้นตอนการสื่อสาร
ระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของลาชา

การ
ดําเนินงาน

3

4

สูง

3

การ
4.1.5 ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินงาน
กระชั้นชิด
การ
4.2 ผลงานวิจยั ไม 4.2.1 ขาดการวางแผนใน
ดําเนินการ
การดําเนินการ
เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่
การ
4.2.2 ขาดการดําเนินการ
กําหนด
ดําเนินการ
ตามแผน

2

4

สูง

4

1

4

สูง

5

4

5

สูงมาก

1

4.2.3 ผูวิจัยมีภาระงาน
หลายดาน

การ
ดําเนินการ

4

4

สูงมาก

2

4.2.4 ขั้นตอนการดําเนิน
การที่เกี่ยวของลาชา

การ
ดําเนินการ

3

4

สูง

3

4.2.5 ไมสามารถควบคุม
ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ
กับการวิจัย

การ
ดําเนินการ

2

4

สูง

4
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การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

5. การใช
5.1 เพื่อใหได
ประโยชน ผลงานวิจัยที่มี
และเผยแพร คุณภาพและได
มาตรฐาน

5.1 ไมได
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและได
มาตรฐาน

5.2 เพื่อใหได
ผลงานวิจัยที่
สามารถ
นําไปใช
ประโยชนได
อยางนอย 30
เรื่อง

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของ
ความเสีย่ ง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
จัดลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

5.1.1 ผูวิจัยขาดความรู
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

กฎระเบียบ

2

4

สูง

4

5.1.2 ผูวิจัยขาดทักษะการ
เขียนรายงานการวิจัย

การ
ดําเนินการ

3

4

สูง

3

กลยุทธ

1

5

สูง

4

การ
ดําเนินการ

1

4

สูง

5

การ
ดําเนินการ

2

5

สูงมาก

3

5.2.3 ผูวิจัยขาดความ
มั่นใจในการนํา
ผลงานวิจยั มาใช
ประโยชน

การ
ดําเนินการ

3

3

สูง

4

5.2.4 ผูวิจัยไมเห็น
ความสําคัญของการนํา
ผลงานวิจยั มาใช
ประโยชน

การ
ดําเนินการ

3

3

สูง

4

5.2.5 หนวยงานที่
เกี่ยวของไมเห็น

การ
ดําเนินการ

3

5

สูงมาก

2

5.1.3 ผลการวิจัยไม
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย
5.2.1 ผลงานวิจยั ไมได
คุณภาพและมาตรฐาน

5.2 ไมได
ผลงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตาม 5.2.2 ไมมีการนํา
เปาหมาย 30 เรื่อง ผลงานวิจยั มาใช
ประโยชน
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การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

การ
ดําเนินการ

3

3

สูง

4

การ
ดําเนินการ

3

4

สูง

3

การ
ดําเนินการ

3

4

สูง

4

5.3.4 ผูวิจัยไมแจงผลการ
ดําเนินงานตอหนวยงาน

การ
ดําเนินการ

2

4

สูง

4

5.3.5 ไมมีระเบียบ
ขอบังคับใหนักวิจัย
เผยแพรผลงานวิจัยใน
รูปแบบของบทความ
6.1 ไมมขี อ มูลการ 6.1.1 บุคลากรสาย
พัฒนาและ
สนับสนุนที่ปฏิบัติ
ปรับปรุงการ
งานวิจัยไมเพียงพอ
บริหารงานวิจัย
6.1.2 ไมมีการติดตามผล
การดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

กฎระเบียบ

4

4

สูงมาก

2

การ
ดําเนินการ

1

3

สูง

6

การ
ดําเนินการ

3

4

สูง

3

ความสําคัญของการนํา
ผลงานวิจยั มาใช
ประโยชน
5.3 บทความไมได 5.3.1 ผูวิจัยขาดความ
5.3 เพื่อใหได
มั่นใจในการเขียน
บทความวิจัยที่ รับการตีพิมพ
บทความวิจยั
ไดรับการตีพิมพ เผยแพร
ระดับชาติ/ระดับ
เผยแพร
5.3.2 ผูวิจัยไมมีทักษะการ
นานาชาติตาม
ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ เปาหมาย 20 เรื่อง เขียนบทความวิจัย
อยางนอย 20
5.3.3 ผูวิจัยไมมีทักษะการ
เรื่อง
ใชภาษา

6. การ
6.1 เพื่อเปน
ติดตามและ ขอมูลในการ
ประเมินผล พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
บริหารงานวิจัย

ประเภท
ของ
ความเสีย่ ง

ระดับ
จัดลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552
ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของ
ความเสีย่ ง

6.1.3 ไมมีการประเมินผล
การดําเนินการ
6.1.4 ขอมูลการ
ประเมินผลไมถูกตอง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
จัดลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

การ
ดําเนินการ

2

5

สูง

4

การ
ดําเนินการ

1

4

สูง

5

4. การประเมินการควบคุมที่มีอยู
สําหรับกิจกรรมควบคุมหรือวิธีการที่นํามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นนั้น โดยปกติจะมีอยูในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานอยูแลว เชน การกําหนดนโยบาย การ
สอบทาน การบันทึกบัญชี การดูแลปองกันทรัพยสิน การควบคุมงาน การอนุมัติ การมอบอํานาจ
การตรวจสอบ การใหคําปรึกษา/คําแนะนํา การจัดทําเอกสารหลักฐาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การใหรางวัลจูงใจ เปนตน
เมื่อไดประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไปคือการวิเคราะหการ
ควบคุมเดิมที่มีอยูกอน วาไดมีการจัดการควบคุมเพื่อชวยลดความเสี่ยงไวอยางไร รวมทั้งพิจารณา
ดวยวาการควบคุมที่ไดกําหนดไวแลวนั้น ไดมีการนํามาปฏิบัติดวยหรือไมและไดผลเปนอยางไร
วิธีการประเมินมาตรการควบคุมคือ พิจารณาปจจัยเสี่ยงที่ประเมินแลววามีระดับความ
เสี่ยงอยูในระดับสูงมากหรือสูง และเมื่อจัดลําดับความเสี่ยงแลวเปนความเสี่ยงที่อยูในลําดับตนๆ
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาปจจัยเสี่ยงนั้นสามารถสงผลใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดย
1. กําหนดกิจกรรมการควบคุมที่ควรมีขึ้น
2. พิจารณาวาเปนการควบคุมที่กําหนดขึ้นในขอ 1 ขางตน มีอยูแลวหรือไม การ
ดําเนินการควบคุมเปนอยางไร
3. พิจารณาวาผลของการควบคุมเปนไปตามที่ตองการหรือไม สามารถสงผลใหความ
เสี่ยงลดลงหรือควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงขึ้นไดหรือไม
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การใชแบบฟอรม
แบบฟอรม RMUTP – ERM 7
เปนแบบฟอรมการประเมินการควบคุมตามรายละเอียดที่ไดอธิบายแลวในขางตน มี
รูปแบบดังนี้
แบบ RMUTP – ERM 7

การประเมินการควบคุม
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม...........................................................................................................................................
วัตถุประสงค .....................................................................................................................................................

ความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยง

การควบคุมทีค่ วรมี

(1)

การควบคุมที่มีอยูแลว

(2)
(พิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมที่ควร
ขั้นตอน ........................ มี แลวใสในชองนี้)
วัตถุประสงค.................
ความเสีย่ ง.....................
ปจจัยเสี่ยง.....................

(3)
( ใสเครื่องหมาย
√ หรือ X หรือ ?
แทนความหมาย
ตามคําอธิบายดานลาง)

(สามารถคัดลอกขอมูล
มาจากแบบฟอรม
RMUTP - ERM 6 )

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (3)
√ = มี
× = ไมมี
? = มีแตไมสมบูรณ
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
√ = ไดผลตามทีค่ าดหมาย × = ไมไดผลตามทีค่ าดหมาย

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยูแลววาไดผลหรือไม
(4)
( ใสเครื่องหมาย
√ หรือ X หรือ ?
แทนความหมาย
ตามคําอธิบายดานลาง)

(กรณีที่ผลเปน X หรือ ?
แสดงวาการควบคุมที่มี
ยังไมทําใหความเสี่ยงลดลง
ไปไดจนเปนที่นาพอใจ
จึงควรใชมาตรการควบคุมนี้
เปนมาตรการในการจัดการ
ความเสีย่ ง ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งจะจัดทําตาม
แบบ RMUTP-ERM8 ตอไป
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง จะใหมกี าร
ประเมินการควบคุมตอไป
ตามลําดับ)
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ตัวอยาง

แบบ RMUTP – ERM 7

การประเมินการควบคุม
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552

ความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยง

(1)
(พิจารณาปจจัยเสี่ยงจาก
ลําดับความเสี่ยงที่ 1)
1. ขั้นตอน : ขั้นตอนที่
3 การขออนุมัติขอเสนอ
การวิจัย

การควบคุมทีค่ วรมี

การควบคุมที่มีอยูแลว

(2)
1. จัดใหมีที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
ขอเสนอการวิจัยใหดียิ่งขึ้น

(3)
X

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยูแลววาไดผลหรือไม
(4)
X

2. จัดตั้งทีมงานเขียนขอเสนองานวิจัย พรอม
ใหมีการรับรองขอเสนองานวิจัยจากที่ปรึกษา/
ผูทรงคุณวฒิ

X

X

วัตถุประสงค : เพื่อให
ไดงบประมาณวิจัยจาก
แหลงทุนภายในและ
ภายนอกเปนเงินอยาง
นอย 5,800,000 บาท
ความเสีย่ ง : ไมไดรับ
งบประมาณวิจัยจาก
แหลงทุนภายในและ
ภายนอกตามเปาหมาย
5,800,000บาท
ปจจัยเสี่ยง : การขอรับ
งบประมาณจากแหลง
ทุนภายนอกมีการ
แขงขันสูง
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (3)
√ = มี
× = ไมมี
? = มีแตไมสมบูรณ
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
√ = ไดผลตามทีค่ าดหมาย × = ไมไดผลตามทีค่ าดหมาย

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
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การประเมินการควบคุม
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552

ความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยง

การควบคุมทีค่ วรมี

การควบคุมที่มีอยูแลว

(1)
(2)
(พิจารณาปจจัยเสี่ยงจาก 1. ใหนักวิจัยเสนอแผนการใชจายเงินและทํา
สัญญารับทุนใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน
ลําดับความเสี่ยงที่ 1)
2. ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ หลังจากไดรับอนุมัติงบประมาณ
4 การดําเนินการวิจัย
2. ใหรายงานผลการดําเนินงานรอบ 3, 6, 9
วัตถุประสงค : เพื่อให และ 12 เดือน เสนอหัวหนาหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
3. กําหนดมาตรการชะลอการพิจารณาการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยในปถัดไปของ
ความเสีย่ ง :
ผลงานวิจัยไมแลวเสร็จ นักวิจัยที่ไมสามารถดําเนินการตามแผนได
ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
4. ประกาศรายชื่อผูที่ทําผลงานวิจัยแลวเสร็จ
ปจจัยเสี่ยง : ขาดการ และไมแลวเสร็จตามแผน
ดําเนินตามแผนที่
5. ประกาศเกียรติคุณใหนักวิจัยที่ทํางานวิจัย
กําหนดไว
แลวเสร็จ และมอบวุฒิบัตรพรอมรางวัลแก
นักวิจัยดีเดนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
6. ใหผลตอบแทนพิเศษสําหรับหนวยงาน/
นักวิจัยที่สามารถดําเนินการไดตามแผนวิจัย

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (3)
√ = มี
× = ไมมี
? = มีแตไมสมบูรณ
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
√ = ไดผลตามทีค่ าดหมาย × = ไมไดผลตามทีค่ าดหมาย

(3)
√

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยูแลววาไดผลหรือไม
(4)
√

√

√

X

X

√

?

√

?

X

X

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
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5. การจัดการความเสี่ยง
เมื่อไดพิจารณากําหนดกิจกรรมควบคุมและผลการประเมินกิจกรรมควบคุมวาไดเกิดผล
เปนอยางไรบางแลว ถาพบวามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไมทําใหความเสี่ยงลดลงไปไดจนเปนที่นา
พอใจหรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู (ผลการประเมินเปน X หรือ ? ) ควรนํากิจกรรมควบคุมนั้น
มากําหนดเปนวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใชในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตอไป
โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแลว ก็จะใหมีการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนตอไป
การใชแบบฟอรม
1. แบบฟอรม RMUTP – ERM 8
เปนแบบฟอรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกําหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู ในการกําหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงนั้นจะกําหนดขึ้นโดยพิจารณาจากกิจกรรม
ควบคุม ที่ยังไมทําใหความเสี่ยงลดลงไปไดจนเปนที่นาพอใจหรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู (ผล
การประเมินเปน X หรือ ? ) พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและผูรับผิดชอบ
แบบ RMUTP –ERM 8

แผนบริหารความเสีย่ ง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค
(1)
ขั้นตอน.............
.........................
วัตถุประสงค.....
..........................

ความเสีย่ ง
ที่ยังเหลืออยู
(2)
(พิจารณาจาก
ความเสีย่ งใน
แบบฟอรม

(3)
(พิจารณาจาก
ปจจัยเสี่ยงใน
แบบฟอรม

RMUTP-ERM7

RMUTP-ERM7

ที่ผลการควบคุม
(สามารถคัดลอก ในชองที่ (4) ยัง
ไมไดผลตามที่
ขอมูลมาจาก
คาดหมาย)
แบบฟอรม
RMUTP-ERM7)

ปจจัยเสี่ยง

ที่ผลการควบคุม
ในชองที่ (4) ยัง
ไมไดผลตามที่
คาดหมาย)

การจัดการความเสีย่ ง

(4)
(กําหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)
(กําหนด
ระยะเวลา
และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ)

หมายเหตุ
(6)
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แบบ RMUTP –ERM 8

แผนบริหารความเสีย่ ง
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค
(1)
1. ขั้นตอนที่ 3
การขออนุมตั ิ
ขอเสนอการวิจัย
วัตถุประสงค :
เพื่อใหได
งบประมาณวิจัย
จากแหลงทุน
ภายในและ
ภายนอกเปนเงิน
อยางนอย
5,800,000 บาท

ความเสีย่ ง
ที่ยังเหลืออยู
(2)
ความเสีย่ ง :
ไมไดรับ
งบประมาณวิจัย
จากแหลงทุน
ภายในและ
ภายนอกตาม
เปาหมาย
5,800,000บาท

2. ขั้นตอนที่ 4
การดําเนินการ
วิจัย

ความเสีย่ ง :
ผลงานวิจยั ไม
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

วัตถุประสงค :
เพื่อให
ผลงานวิจัยแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสีย่ ง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)
ก.ย. 2552/
สวพ.

(3)
ปจจัยเสี่ยง :
การขอรับ
งบประมาณจาก
แหลงทุน
ภายนอกมีการ
แขงขันสูง

(4)
1. จัดใหมีที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
ขอเสนอการวิจัยใหดียิ่งขึ้น
2. จัดตั้งทีมงานเขียนขอเสนองานวิจัย
พรอมใหมีการรับรองขอเสนองานวิจัยจาก
ที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ

ก.ย. 2552/
สวพ.

ปจจัยเสี่ยง :
ขาดการดําเนิน
ตามแผนที่
กําหนดไว

1. กําหนดมาตรการชะลอการพิจารณาการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยในปถัดไป
ของนักวิจัยที่ไมสามารถดําเนินการตาม
แผนได

ก.ย. 2552/
สวพ.

2. ประกาศรายชื่อผูที่ทําผลงานวิจัยแลว
เสร็จ และไมแลวเสร็จตามแผน

ก.ย. 2552/
สวพ.

3. ประกาศเกียรติคุณใหนักวิจัยที่ทํางานวิจัย
แลวเสร็จ และมอบวุฒิบัตรพรอมรางวัลแก
นักวิจัยดีเดนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

ก.ย. 2552/
สวพ.

4. ใหผลตอบแทนพิเศษสําหรับหนวยงาน/
นักวิจัยที่ดําเนินการไดตามแผนวิจัย

ก.ย. 2552/
สวพ.

หมายเหตุ
(6)
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6. การรายงาน
เปนการรายงานการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ได
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดชี้แจงไปแลวดวยแบบฟอรมที่กําหนด เพื่อเสนอตอผูบริหารทั้งระดับ
หนวยงานยอยและระดับมหาวิทยาลัยรับทราบ รวมทั้งหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของ และมหาวิทยาลัยจะมีการกํากับติดตามใหมีการนํา
แผนการบริหารความเสี่ยงไปใชปฏิบัติควบคูไปกับการดําเนินงานตามปกติดวย
ภายใน

สรุปแบบฟอรมในการรายงานการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

แบบ RMUTP – ERM 1 แบบแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Key Process)
แบบ RMUTP – ERM 2 แบบแสดงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน (Objective Map)
แบบ RMUTP – ERM 3 แบบระบุความเสี่ยง (Risk Map)
แบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3 แบบแสดงขั้นตอน วัตถุประสงค ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง และประเภทของความเสี่ยง
หมายเหตุ : หากมีความชํานาญในกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงแลว สามารถเริ่ม
ดําเนินการตามแบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3 ไดเลย โดยไมจําเปนตองจัดทํา
แบบ RMUTP – ERM 1 ถึง แบบ RMUTP – ERM 3
แบบ RMUTP – ERM 4 แบบกําหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
แบบ RMUTP – ERM 5 แบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง
แบบ RMUTP – ERM 6 แบบประเมินความเสี่ยง
แบบ RMUTP – ERM 7 แบบประเมินการควบคุม
แบบ RMUTP – ERM 8 แผนบริหารความเสี่ยง

7. การติดตามผล
เปนการกํากับและติดตามผลในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดจัดทําไว
และพิจารณาผลจากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวา แผนบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม และไดบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม ซึ่งวัตถุประสงคหลักก็คือการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบจากความ
เสี่ยงลงไดจนเปนที่นาพอใจ

50
การใชแบบฟอรม
แบบฟอรม RMUTP – ERM 9
เปนแบบฟอรมที่ใชรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน โดย
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดจัดทําไวตามแบบฟอรม RMUTP–ERM 8
รวมทั้งรายงานสถานะการดําเนินงาน และปญหา/อุปสรรคที่พบในการดําเนินการ และ
ขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการติดตามนี้มาใชเปนขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการในการควบคุม
ในปตอไป รวมทั้งเพื่อนําขอมูลมาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยดวย
แบบฟอรม RMUTP – ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค
(1)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(2)

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสีย่ ง

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

(สามารถ
คัดลอกขอมูลมา
จากแบบฟอรม
RMUTPERM8)

(สามารถคัดลอก
ขอมูลมาจาก
แบบฟอรม
RMUTP-ERM8)

(สามารถคัดลอก
ขอมูลมาจาก
แบบฟอรม
RMUTP-ERM8)

(สามารถคัดลอกขอมูลมาจาก
แบบฟอรมRMUTP-ERM8)

(สามารถ
คัดลอก
ขอมูลจาก
แบบฟอรม
RMUTPERM8)

สถานะ
วิธีการดําเนินการ/
ดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/ขอคิดเห็น
(6)
(7)

(รายงาน
สถานะโดย
เลือกใส
เครื่องหมาย
ดานลาง)

(ชี้แจงรายละเอียดที่ได
ดําเนินการ ปญหา/อุปสรรคที่
พบในการดําเนินการ และให
ขอเสนอแนะ)

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายที่กําหนดไวนี้เพื่อใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6) * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
√ = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาที่กําหนด X = ยังไมไดเริม่ ดําเนินการ และ O = อยูระหวางดําเนินการ
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แบบฟอรม RMUTP – ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552

สถานะ
วิธีการดําเนินการ/
ดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/ขอคิดเห็น
(6)
(7)

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค
(1)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(2)

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสีย่ ง

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ

(3)

(4)

1. ขั้นตอนที่ 3
การขออนุมัติ
ขอเสนอการ
วิจัย
วัตถุประสงค :
เพื่อใหได
งบประมาณ
วิจัยจากแหลง
ทุนภายในและ
ภายนอกเปน
เงินอยางนอย
5,800,000 บาท

ความเสี่ยง :
ไมไดรับ
งบประมาณวิจัย
จากแหลงทุน
ภายในและ
ภายนอกตาม
เปาหมาย
5,800,000บาท

ปจจัยเสี่ยง : การ
ขอรับ
งบประมาณจาก
แหลงทุน
ภายนอกมีการ
แขงขันสูง

(5)

1. จัดใหมีที่ปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุง/พัฒนาขอเสนอ
การวิจัยใหดียิ่งขึ้น

ก.ย.2552/
สวพ.

*

1. ทําหนังสือเชิญที่ปรึกษาใน
การจัดทําขอเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอสนับสนุนงบประมาณวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก

2. จัดตั้งทีมงานเขียน
ขอเสนองานวิจัย พรอมให
มีการรับรองขอเสนอ
งานวิจัยจากที่ปรึกษา/
ผูทรงคุณวุฒิ

ก.ย.2552/
สวพ.

*

2.1 จัดประชุมการพัฒนา
ขอเสนอการวิจัยเพื่อใหได
งบประมาณวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก
2.2 สงขอเสนอการวิจัยเพื่อ
ของบประมาณจากแหลงทุน
ภายนอกเปนจํานวน 16
โครงการ

ปจจัยเสี่ยง :
ขาดการดําเนิน
ตามแผนที่
กําหนดไว

1. กําหนดมาตรการชะลอ ก.ย.2552/
การพิจารณาการสนับสนุน
สวพ.
งบประมาณการวิจัยในป
ถัดไปของนักวิจัยที่ไม
สามารถดําเนินการตามแผน
ได

X

1. ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นวา มาตราการดังกลาวอาจ
สงผลกระทบตอนโยบายการ
สงเสริมการทําวิจัย

2. ประกาศรายชื่อผูที่ทํา
ผลงานวิจัยแลวเสร็จ และ
ไมแลวเสร็จตามแผน

√

2.1 ประกาศรายชื่อผูวิจัยที่
ดําเนินการวิจัยเสร็จในการ
ประชุมโครงการสงเสริม
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อ
คนรุนใหม
2.2 แจงรายชื่อผูทําผลงานวิจัย
แลวเสร็จและไมแลวเสร็จตาม

2. ขั้นตอนที่ 4 ความเสี่ยง :
การดําเนินการ ผลงานวิจัยไม
แลวเสร็จตาม
วิจัย
ระยะเวลาที่
วัตถุประสงค : กําหนด
เพื่อให
ผลงานวิจัย
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

ก.ย.2552/
สวพ.
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ในปงบประมาณ 2552

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค
(1)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(2)

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสีย่ ง

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

สถานะ
วิธีการดําเนินการ/
ดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/ขอคิดเห็น
(6)
(7)
แผนถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยแจงใหหนวยงานพิจารณา
ชองทางประชาสัมพันธตาม
ความเหมาะสม

ก.ย.2552/
สวพ.

√

3. ประกาศเกียรติคุณให
นักวิจัยที่ดําเนินการวิจัยแลว
เสร็จ โดยมอบเกียรติบัตรใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

4. ใหผลตอบแทนพิเศษ
ก.ย.2552/
สําหรับหนวยงาน/นักวิจัยที่
สวพ.
ดําเนินการไดตามแผนวิจัย

X

4. ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
ไมมีระเบียบรองรับ

3. ประกาศเกียรติคุณให
นักวิจัยที่ทํางานวิจัยแลว
เสร็จ และมอบวุฒิบัตร
พรอมรางวัลแกนักวิจัย
ดีเดนเพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจ

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายที่กําหนดไวนี้เพื่อใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6) * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
√ = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาที่กําหนด X = ยังไมไดเริม่ ดําเนินการ และ O = อยูระหวางดําเนินการ

เมื่อไดมีการรายงานผลตามแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอนแลว จะนํา
ขอมูลจากการรายงานมาพิจารณาวา วิธีการจัดการกับความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
ประการหนึ่งควรมีการใหรายงานผลเปนระยะๆ หรือใหรายงานตามชวงเวลาที่กําหนด
เชนทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือทุกไตรมาส เปนตน เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ในการรายงานนอกจากจะรายงานตามแบบฟอรมที่กําหนดแลว ควรมี
การติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามปกติดวย
ผลจากการดําเนินงานควรนํามาใชทบทวนการดําเนินงานตามภารกิจ และทบทวน
สัมฤทธิ์ผลของการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาการดําเนินงานและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
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สรุปแบบฟอรมที่ใชในการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

แบบ RMUTP – ERM 1 แบบแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Key Process)
แบบ RMUTP – ERM 2 แบบแสดงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน (Objective Map)
แบบ RMUTP – ERM 3 แบบระบุความเสี่ยง (Risk Map)
แบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3 แบบแสดงขั้นตอน วัตถุประสงค ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง และประเภทของความเสี่ยง
หมายเหตุ : หากมีความชํานาญในกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงแลว สามารถเริ่ม
ดําเนินการตามแบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3 ไดโดยไมจําเปนตองจัดทํา แบบ
RMUTP – ERM 1 ถึง แบบ RMUTP – ERM 3
แบบ RMUTP – ERM 4 แบบกําหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
แบบ RMUTP – ERM 5 แบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
แบบ RMUTP – ERM 6 แบบประเมินความเสี่ยง
แบบ RMUTP – ERM 7 แบบประเมินการควบคุม
แบบ RMUTP – ERM 8 แผนบริหารความเสี่ยง
แบบ RMUTP – ERM 9 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน

