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แบบฟอร์มรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรมควบคุม 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่เหลืออยู่ 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้ ระบุข้อมูล (Data) 

ที่ใช้ประกอบการประเมิน 
L I LxI L I LxI 

ความเส่ียง 
ด้านยุทธศาสตร์ 
(S) 

1. ผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรมไม่ได้เข้าสู่ 
กระบวนการจด 
ทะเบียนทรัพย์สินทาง 
ปัญญาหรือไม่ได้นำไป 
ต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

1. การจัดตั้งหน่วยใหม่ ภายใต้โครงสร้าง
สำนักงานสถาบัน เพื่อรองรับภาระงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

2. ดำเนินการโครงการนำร่อง จัดตั้งหนว่ยพัฒนา
ธุรกิจ (Business Development Unit: 
BDU) 

ดำเนินการ
แล้ว 

1. มีผลดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
1.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับเลขคำขอแลว้  

1. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนแผ่นผืน" 
เลขที่ 2102005167 

2. เครื่องหมายการค้า AD-1 เลขที่คำขอ 210145636 
1.2 ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการยื่นขอจด IP 

1.กรรมวิธีการผลิตสารเคลือบผิวผลไม้จากไขผึ้ง  
              (ดร.วิลาวัลย์ คำปวน) 

       2.กรรมวิธกีารผลิตเยลลี่กัมมี่ผลไม้รวมบำรุงสุขภาพ  
              (ดร.จุไรรัตน์ โขงรัมย์) 

3.กระจกสำหรับติดต้ังใช้งานควบคู่กับเก้าอี้ชว่ยผู้ปว่ย
สวนปัสสาวะ (ศ.ดร.กอบวุฒ ิรุจิจนากุล) 

2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการนำร่องการจัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจที่
สามารถขยายผลเชิงพาณิชย ์

1 เตียงฝึกยืนปรับความสูงได้ 
2. วีลแชร์ 
3. ล้อฝึกเดิน 
4. เครื่องทำลายเช้ือในอากาศสำหรับรถพยาบาล (AD-1) 
5. เครื่องตรวจคุณภาพอากาศ (DustBoy) รุ่น N Wifi และ 
    รุ่น N offline 
6. เครื่องตรวจคุณภาพอากาศ (DustBoy) รุ่น T-Plus 
7. เครื่องตรวจคุณภาพอากาศ (DustBoy) รุ่น LED 
8. ชาข้าวสีเข้ม 
9. สเปรย์แอลกอฮอล์ฆา่เช้ือกลิ่นหอม 

2 1 2 
ต่ำ
มาก 

2 2 4 
ต่ำ
มาก 

L: ได้มีการดำเนินการอยา่ง 
ต่อเนื่อง 

I: มีการดำเนินการกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

ความเส่ียง 
ด้านยุทธศาสตร์  
(S) 

2. จำนวนงบประมาณ 
สนับสนุนงานวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่ำ 
กว่าเปา้หมาย 

1. กิจกรรมพัฒนาขอ้เสนอโครงการร่วมกับหน่วย 
งานภายในและภายนอก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ได้จัดประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ดงันี้ 
1. ร่วมกับสุภาฟาร์มผ้ึง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เกีย่วกบั การ

จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องผลิตซีเรียลบาร์ 

4 4 16 
สูง
มาก 

4 4 16 
สูง
มาก 

L: เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
I: เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรมควบคุม 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่เหลืออยู่ 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้ ระบุข้อมูล (Data) 

ที่ใช้ประกอบการประเมิน 
L I LxI L I LxI 

2. ร่วมกับบริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด ตำบลสะลวง 
อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ประเด็นศึกษาวจิัยเกี่ยวกับกระท่อม 

ความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติงาน 
(O) 

3. การเกิดอัคคีภัย 1. ทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน 
อาคารสถาบันโดยมีการเปลี่ยน/ติดต้ังสายไฟ 
ปลั๊กไฟ เบรกเกอร์ และมิเตอร์ไฟฟ้า ใหม้ีการ 
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

2. ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟ ปลั๊กไฟ 
เบรกเกอร์ มิเตอร์ไฟฟ้า และถังดับเพลิง ใน
อาคารสถาบันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

3. สำรวจตัดแต่งต้นไม้ส่วนที่ใกล้อาคารและแนว 
สายไฟฟ้าเพือ่ลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อีก
ทางหนึ่ง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารสถาบัน ตลอดจนตรวจเช็ค
สภาพ ถังดับเพลิงในอาคาร และสำรวจตัดแต่งต้นไม้ส่วนที่ใกล้
อาคาร และแนวสายไฟฟา้ 

2 1 2 
ต่ำ
มาก 

2 2 4 
ต่ำ
มาก 

L: เนื่องจากมีการสำรวจอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

I: มีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง 

ความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติงาน 
(O) 

4. การเกิดโรคระบาด 
และมลภาวะเป็นพิษ 

1. มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างสม่ำ 
เสมอ ได้แก่ การสวมหนา้กาอนามยั จัดหาเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ จัดให้มีเคร่ืองมือวัด
อุณหภูมิ เครื่องฟอกอากาศ การรักษา
ระยะหา่ง (Social Distancing) 

2. จัดทำประกาศสถาบัน แนวทางปฏิบตัิ/
มาตรการที่สอดคล้องกับประกาศมหาวทิยาลัย
และมีการสื่อสารทุก ช่องทางให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

มีการดำเนินการให้บุคลากรเข้ารับการฉดีวัคซีนตามนโยบายของ
รัฐบาล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยา่งต่อเนื่อง เพื่อลดความ
เส่ียงการเกิดความรุนแรง 

3 3 9 
ปาน
กลาง 

3 3 9 
ปาน
กลาง 

L: เนื่องจากมีการปฏิบัติตาม 
นโยบายและมาตรการอย่าง 
เคร่งครัด 

I: มีผลกระทบปานกลาง 
เนื่องจาก บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการและ
นโยบายที่กำหนด 

ความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติงาน 
(O) 

5.การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ระลอก
ใหม่ๆ 

1. บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนอยา่งทั่วถงึ 
2. จัดทำประกาศสถาบันฯ แนวทางปฏบิัติงาน/ 

มาตรการที่สอดคล้องกับประกาศมหาวทิยาลัย 
และสื่อสารทุกช่องทางให้บุคลากรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามาตราการอย่างเข้มงวด เว้นระยะหา่ง 
(Social Distancing) และได้ทำประกาศสถาบันฯ จำนวน 3 ฉบับ 
1. ประกาศสถาบัน เร่ือง มาตรการปฏบิัติงานของบุคลากรสถาบัน 

ในลักษณะการทำงานที่บา้น (Work from Home) ใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม ่(ฉบับที ่7) ฉบบัลงวันที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564  

2. ประกาศสถาบัน เร่ือง มาตรการปฏบิัติงานของบุคลากรสถาบัน 
ในลักษณะการทำงานที่บา้น (Work from Home) ใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม ่ฉบับลงวันที ่11 มกราคม พ.ศ. 2565  

3 3 9 
ปาน
กลาง 

3 3 9 
ปาน
กลาง 

L: เนื่องจากสถานการณ์ยังคง 
ระบาดแต่เพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

I: เนื่องจากสถานการณ์ยังคง 
ระบาดอยา่งต่อเนื่อง ดังนั้น 
บุคลากรยังต้องมีความเส่ียง
ในการติดเช้ือฯ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรมควบคุม 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่เหลืออยู่ 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้ ระบุข้อมูล (Data) 

ที่ใช้ประกอบการประเมิน 
L I LxI L I LxI 

3. ประกาศสถาบัน เร่ือง มาตรการปฏบิัติงานของบุคลากรสถาบัน 
ในลักษณะการทำงานที่บา้น (Work from Home) ใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม ่(ครั้งที่ 2) ฉบบัลงวันที่ 14 มกราคม 
พ.ศ. 2565 

ความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

6.ภัยคุกคามด้านเทคโน
โลยีสารสนเทศ 
(Cyber Attack) 

1.ให้มีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัย
คุกคามทางด้านไซเบอร์รวมถึงการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สร้างความตระหนักรู้ภยั Cyber มีการแจ้ง 
ข่าวสารให้ความรู้แก่ผูบ้รหิารระบบเครือข่าย 
และผู้ใช้งานทุกช่องทาง 

3. จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 
Firewall ที่ทันสมัยและสอดรับกับการทำงาน
ของสถาบันฯ พร้อมกับตั้งค่า (Configuration) 
ระบบเครือข่ายทั้งหมดของสถาบันฯ ให้
สามารถทำงานร่วมกับระบบ Firewall กลาง
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพิ่มระบบยนืยัน
ตัวตนทกครั้งก่อนใช้งาน internet ด้วยบัญชี 
CMU Account 

ดำเนินการ
แล้ว 

1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการตรวจสอบและดแูลระบบ
โดย จัดให้มอีุปกรณ์สำหรับตรวจสอบปอ้งกันภัยจากคุกคาม
ทางด้าน ไซเบอร์รวมถึงการดูแลรักษาอปุกรณ์ในสภาพที่ใช้งาน
ได้อย่างมี ประสิทธภิาพ  

2. มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ระบบเกิดความ
เสียหาย 

3. สร้างความตระหนักรู้ภยั Cyber มีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้ แก่
ผู้บริหารและผู้ใช้งานในทุกช่องทาง 

4. ตรวจประเมินความเส่ียงจากช่องโหวข่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Vulnerability Assessment) อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายและอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นการบริการจากสำนัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น โดยปิดช่องโหว่ Hardening 

   4.1 Update Services Pack and Patch 
   4.2 Upgrade Programs 
   4.3 Update Configure 
   4.4 Disable Unused Services 
5. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ที่ถกูลิขสิทธิ์ให้กบัคอมพิวเตอร์

ทุกเครื่อง ภายใต้ระบบเครือขา่ยของสถาบันฯ 

2 2 4 
ต่ำ
มาก 

3 3 9 
ปาน
กลาง 

L: มีการตรวจสอบและดูแล
ระบบ โดยเจ้าหนา้ที่รับผด
ชอบ 

I: ผลกระทบค่อนขา้งน้อย 
เนื่องเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแล อยา่งใกล้ชิด 

รายได้จาก 
งบประมาณ

แผ่นดิน ลดลง 

7.รายได้จาก 
งบประมาณแผ่นดิน 
ลดลง 

1.แสวงหาทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุน      
ภายนอก 

2.กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วย 
งานภายในและภายนอก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1. มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก โดยการเสนอขอรับทุนอุดหนุน 
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม- 
31 ธันวาคม 2564) จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 
65,320,640 บาท และได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 17 โครงการ 
จำนวนเงิน 22,015,000 บาท (ฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจยั) 
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L: สถาบันฯ ยังคงดำเนินการ 
บูรณาการงานวิจยัและ
เสนอ ขอรับทุนสนับสนุน
จาก แหล่งทุนภายนอกเป็น
หลัก 

I: ได้ดำเนินการเสนอขอรับทุน 
อุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก อยา่งต่อเนื่อง 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรมควบคุม 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่เหลืออยู่ 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้ ระบุข้อมูล (Data) 

ที่ใช้ประกอบการประเมิน 
L I LxI L I LxI 

2. มีการประชุมหารือและพบปะกับผู้ประกอบการ ดังนี้ 
2.1 ร่วมกับสุภาฟาร์มผ้ึง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกบั

การจัดทำขอ้เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องผลิต 
ซีเรียลบาร์ 

2.2 ร่วมกับบริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนคิฟาร์ม จำกัด ตำบล 
     สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นศึกษาวจิัย

เกี่ยวกบักระท่อม 
2.3 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนวิถียั่งยืน เกษตรอินทรีย์สารภี 

เชียงใหม่ 
2.4 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สร้างงาน บ้าน

ดอยแกว้ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
 

 

  


