
หนวยงาน สถาบันวจิัยและพัฒนา
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1. ประชาสัมพันธและเปดรับผลงาน

สําหรับการพัฒนางานวิจัย

สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดมีการประชาสัมพันธอาจารยและนักวิจัย 

เพื่อสงผลงานสําหรับการคัดเลือกงานนวัตกรรมที่สามารถพัฒนา

ไปสูเชิงพาณิชย ผานระบบ E-office

2. เชิญผูทรงคุณวุฒิใหความรูเกี่ยวกับ

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสูเชิงพาณิชย

 และการนําผลผลิต นวัตกรรมที่ไดจาก

งานวิจัยออกแสดงหรือจําหนาย

3. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมการ

พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสูเชิงพาณิชย

ใหแกนักวิจัย
4. สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยนําผลผลิต

 นวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัยออกแสดงหรือ

จําหนาย

สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดนําผลผลิต นวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย

ออกแสดงหรือจําหนายในนิทรรศการงาน "แสดงผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม ภายใตงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาต ิ2564 (Thailand 

Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 

2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวลิด กรุงเทพฯ 

https://ird.ssru.ac.th/th/news/view/2211202101

https://thailandresearchexpo2021vr.com/index.php/main/main
5. สรุปโครงการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม 

ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

สถบันวิจัยและพัฒนา ไดรวบรวมและสรุปรายงานผลงานการ

ดําเนินงานการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

จากการจัดแสดงผลงานและจัดจําหนายในงานนิทรรศการประจําป 

พ.ศ.2565 โดยมีผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชยจากอาจารยและนักวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 

12 ผลงาน

1. กําหนดนโยบายการดูแลและปองกันภัย

คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หนวยงาน

สถาบันวจิัยและพัฒนามีการกําหนดนโยบายการดูแลและปองกัน

ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทาง

วิธีการใชงานระบบสารสนเทศ ตลอดจนการบํารุงรักษา และวิธีการ

ปองกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน

สถาบันวจิัยและพัฒนา มีนโยบายการดูแลและ

ปองกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี สถาบันวจิัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(Information technology security policy) 

เพื่อใหบุคลากรรับทราบแนวทางปฏิบัติในการ

ดูแลและปองกันภัยคุกคามเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงาน

2. ใหความรูเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรใน

หนวยงาน

ยังไมถงึปฏิทินดําเนินงาน

3. ตรวจสอบอุปกรณทางเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีความพรอมตอการใชงาน

และอัปเดตตลอดเวลา

ยังไมถงึปฏิทินดําเนินงาน

4. มีการอัปเดตโปรแกรมแอนตีไ้วรัสอยาง

สม่ําเสมอ

ยังไมถงึปฏิทินดําเนินงาน

ผูกํากับดูแล :

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ :

นายอนุพันธ สุทธมิาร

ผูกํากับดูแล :

รองผูอํานวยการฝายวิจัย

และเผยแพร

ผูรับผิดชอบ :

น.ส.สรวงสุดา ทรัพยเจริญ

การลดความ

เส่ียง

2 2 4 ความเสี่ยงนอย

2 4 8 ความเสี่ยงปาน

กลาง

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่

ความเสี่ยงสูง 2 3 6 ความเสี่ยงปาน

กลาง

3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ไดรับการแจงเตือนจากเว็บไซต

หรือองคกรที่เชื่อถือไดเก่ียวกับภัย

คุกคามทางสารสนเทศ

2. ตรวจพบภัยคุกคามจาก

หนวยงานภายในองคกรหรือ

ภายนอกองคกร

2 5 10P

2.ดานการปฏิบัติงาน

8 ความเสี่ยงปาน

กลาง

การลดความ

เส่ียง

2.1 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป

ใชประโยชนในเชิงพาณิชยมีนอย

ไมมีงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย

5 5 25P

สถาบันวจิัยและพัฒนา เชิญผูทรงคุณวุฒิ และจัดโครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสูเชิงพาณิชย และการนํา

ผลผลิต นวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัยออกแสดงหรือจําหนาย โดยมี 

รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม 

สถาบันวจิัยและพัฒนา เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรมสูเชิงพาณิชย แกอาจารยและนักวิจัย จํานวน 9 

คน

 (Online) โดยมี รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ ที่ปรึกษางานวิจัยและ

นวัตกรรม สถาบันวจิัยและพัฒนา เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับ

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสูเชิงพาณิชย แกอาจารยและนักวิจัย 

จํานวน 14 คน เพ่ือเตรียมความพรอมการพัฒนาผลงานวิจัย 

นวัตกรรมสูเชิงพาณิชย ในป 2565-2566 ตอไป

จากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันวจิัยฯ ไดมีการจัดโครงการอบรมการ

พัฒนาผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย แกอาจารยและ

นักวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ผานการคัดเลอืกจาก

ผูทรงคุณวุฒแิละคณะกรรมการฯ ที่จะนําไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย จํานวน 12 ผลงาน

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความ

เสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

เส่ียงสูงมาก 2 4


