
 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

  

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2562 



ค าน า 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์

การประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของส านักคณะกรรมการ

ป้องกันการทุจริต ข้อ 036 ก าหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 

และข้อที่ 037 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการ

ด าเนนิการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

 บทที่ 1 บทน า  

  บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม)           

   ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

     ..../กันยายน/2562 
 

1



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน ”

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก 

หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยง

ลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของ

ส านักคณะกรรมการป้องกันการทุจริต ข้อ 036 ก าหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ และข้อที่ 037 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชนส์่วนรวม และตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ นั้น 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปตามเป้าประสงค์

และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง

และเฝา้ระวังความเสี่ยงใหมท่ี่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

  จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยง

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และ 5) ความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามา

บริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก 

2. จัดโครงการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ

3. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับ

บุคลากรในหนว่ยงาน 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร

หนว่ยงานทราบ 

5. รายงานผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการ

ทุกไตรมาส 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยี ไปใ ช้ประโยชน์ ในเ ชิง

พาณชิย์มีน้อย 

1. แต่งตัง้คณะท างานการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่

เชงิพาณิชย์ 

3. น าผลผลิต/นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยออกแสดงหรือจ าหน่ายใน

งาน 

4. ติดตามการน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ใน

เชงิพาณิชย์ 

5. รวบรวมและสรุปรายงานผลการด าเนินงานการน างานวิจัย 

นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่

เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 40 งาน  

รายละเอียด ดังนี้ 

 

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

1.งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารการร่าง/พิมพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บเอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

6 

2. งานประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

4 

3. งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

5 

4. งานบริการให้ค าปรึกษาแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการ

บริการให้บุคลากรในหนว่ยงาน ได้รับการบริการและค าปรึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

4 
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งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

5. งานพัสด ุ

    5.1 งานเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่าย 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการรายงานทางการเงิน (F) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

6 

    5.2 งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จดั

จ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอก

งบประมาณ) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการรายงาน (R) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

4 

     5.3 งานควบคุมพัสด ุ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

8 

6. งานจ าหน่ายพัสด ุ วัตถุประสงค์ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

11 

7. งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

6 

8. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอื้อตอ่การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

7 
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งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

9. งานอาคารและสถานท่ี วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ให้

อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

10. งานยานพาหนะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการยานพาหนะในการปฏิบัติราชการ

ส าหรับผู้บริหารและบุคลากร รวมท้ังบ ารุงรักษาให้ยานพาหนะ 

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

4 

11. งานจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาได้รับการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทยและสามารถรับงาน

โครงการวจิัยหรือบริการวิชาการได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

12. งานแผนงานและงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

7 

13. งานบริหารความเสี่ยงและงาน

ควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงานสามารถหา

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับท่ียอมรับได้ 

2.เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

9 

14. งานโครงการวาระส าคัญ

ประจ าป ี(Agenda) 

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

6 
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งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

15. งานประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

8 

16. งานพัฒนาเอกลักษณ ์ วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน

ประเด็นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

6 

17. งานการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาใช้

ประโยชน์ในงานท่ีปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย 

นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

8 

18. งานตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ (กพร.) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

10 

19.งานพฒันา-ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้

เกิดผลลัพธ์ท่ีด ีและตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

6 
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งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

20. งานจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาให้โครงการวิจัยได้รับการรับรอง

จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

4 

21. งานตดิตามและรายงานผล

การขับเคลื่อนการจัดอันดับ 

วัตถุประสงค์ เพื่อตดิตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการจัด

อันดับให้กับมหาวทิยาลัยทราบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

4 

22. งานเผยแพร่ผลงานในระดับ

นานาชาติ 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่

ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน

ฐานขอ้มูล Google Scholar 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

8 

23. งานส่งเสริมการตพีิมพใ์น

ระดับนานาชาต ิ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาตขิองอาจารย์และนักวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

6 

24. งานให้ค าปรึกษาดา้นงานจัด

อันดับ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินด้านงานจัดอันดับ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 
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งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

25. งานพัฒนานักวจิัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี

ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

4 

26. งานจัดสรรทุนและตดิตาม

งานวจิัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อจัดสรรทุนและติดตามผลการด าเนิน

โครงการวจิัยของคณาจารย์และนักวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

5 

27. งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการฯ ด้านวิจัย 

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการฯ ด้านวิจัยได้อยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

3 

28. งานประกันคุณภาพด้านวิจยั วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้าน

วจิัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคั บท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

3 

29. งานการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

วัตถุประสงค ์เพื่อสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัย

ของคณาจารยใ์ห้ได้แสดงองค์ความรู้ใหม ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

6 

30. งานสง่เสริมการตพีมิพแ์ละ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยัตามมาตรฐานที่ก าหนด  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

4 
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งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

31. งานการจดัท าวารสารวชิาการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงาน

วิชาการให้แก่นักวิจัยรวมท้ังนิสิตและนักศึกษาวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

9 

32. งานการคุ้มครองและตอ่ยอด

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ

ชิ้นงานยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

6 

33. งานวจิัยสถาบัน วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาเมื่อสถาบันมีปัญหาหรืออุปสรรค 

จ าเป็นต้องมีการวิจัย ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

ตดิตาม และปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของสถาบัน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การด าเนนิงาน (O) 

7 

34. งานสง่เสริมการประกวด

ผลงานวชิาการสูเ่วทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการ

ประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

7 

35. งานจัดสรรงบประมาณและ

ตดิตามโครงการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถด าเนินการสนับสนุนการจัดสรร

งบประมาณ และติดตามโครงการบริการวิชาการได้อย่าง

ครบถ้วนและถูกตอ้ง  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

7 

36. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การบริการวชิาการตรงตามต้องการของ

ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

8 
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งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

37. งานสร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้บริการวชิาการ 

วัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแหง่

การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

4 

38. งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการฯ ด้านบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการฯ ด้านบริการวิชาการได้อยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

3 

39. งานประกันคุณภาพด้านบริการ

วชิาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้าน

บริการวิชาการได้อยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

3 

40. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กิจกรรมดา้นบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ รับบริการสามารถเข้าถึงข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการวิชาการ และเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องตา่งๆ ของการบริการวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด

มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หนว่ยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 

3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจหน่วยงานและ

ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
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 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ

การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหนว่ยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันวจิัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2.1 โครงสร้างสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักอ านวยการ 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ  ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ 

และประกันคณุภาพ 
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพฒันา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจรญิ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรกิารวชิาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์  ภูค าชะโนด 

1. คณะกรรมการประจ า

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจริยธรรม

วจิัยในมนุษย ์

อธกิารบด ี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกดิวชิยั 

หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ 

น.ส.พรทิพย ์เรืองปราชญ์ 

2. นายสุทัศ      โยธานันท์ 

3. น.ส.อทิตยา     บัวศรี 

4. น.ส.ชไมพร     ยะปวง 

2. น.ส.วราภรณ์  ศรีบัวแก้ว 

3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 

4. น.ส.อารยา ยอดฉิม 

2. น.ส.เจนจิรา   ชินวงษ ์

 
2. นายวุฒิกร     มะลิคง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและประกัน

คุณภาพ 
1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ชุตมิา ธีรสุวรรณ 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานตธิรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง

วิชาการ พรอ้มทั้งมกีารวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อน าไป

พัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใชป้ระโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

 2) คุณธรรม (Morality)  

 3) เครือขา่ย (Partnership)  

 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

 มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการดว้ยหลักธรรมาภบิาล 

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติดา้นการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิต

สาธารณะ 

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวชิาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรูสู้่สากล 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

 2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชน

     และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 3. มุ่งเน้นการใชง้านวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหนว่ยงาน 

 4.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
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1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างม ี          

 ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

 

1.2.12 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute for Research and Development 

Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งพัฒนาหน่วยงานให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ

อย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับ 

เป้าหมายที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการผลติผลงานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับหนว่ยงาน 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนทั้งสิ้น 499 

ผลงาน มีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 377 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 75.55 

ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ั้งหมด ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงาน 2560 2561 2562 

จ านวนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 534 551 499 

จ านวนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 283 384 377 

รอ้ยละของงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 35.42 63.16 75.55 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลปฏิบัตริาชการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดอืน สถาบันวจิัยและพัฒนา 
 

1.3.2 ข้อมูลการบริการทางวชิาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 93 

โครงการ มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 92

โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 98.92 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการบริการทางวชิาการ 

ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 2560 2561 2562 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด 459 506 93 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทัง้การเรียนการสอน

และการวิจัย 

450 500 92 

รอ้ยละของโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใชพ้ัฒนาทั้งการเรยีนการ

สอนและการวิจัย 

98.03 98.81 98.92 

.  

แหล่งข้อมูล : แผนปฏิบัตกิารดา้นบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1.3.3 ข้อมูลบุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากร จ านวนทั้งสิน้ 20 คน จ าแนกเป็นบุคลากร

สายวิชาการ จ านวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 16 คน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร ข้าราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจา้ง 

ประจ า 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ประจ า) 

ลูกจา้ง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ช่ัวคราว) 

รวม 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 - - 3 - - 4 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

- 2 - 13 1 - 16 

รวม 1 2 - 16 1 - 20 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1.3.4 ข้อมูลงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 79,792,700 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จ านวน 64,772,600 บาท และเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 15,020,100 บาท ผลการเบิกจ่าย

รวมทั้งสิ้น 120,433,145.65 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 64,772,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 

100.00 และเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 12,039,345.65 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 66.64 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ข้อมูลงบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 64,772,600 53,979,694 83.33 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 15,020,100 11,621,531 77.37 

รวม 79,792,700 65,601,225 80.35 

แหล่งข้อมูล : สถาบันวจิัยและพัฒนา 13 สิงหาคม 2562 
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1.3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

22
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

  เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6  รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งการประเมิน "คุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)" ของ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ที่ก าหนดให้มีการ

บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สถาบันวิจัย

และพัฒนา จงึก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 3. การปฏิบัติหรอืการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

ตามปกติ 

 4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความส าเร็จ และคา่เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เ พื่ อ ใ ห้ บุ คล ากรขอ ง 

หน่วยงานจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความ

เสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียด ดังน ้ี 

 

ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลพัธ์/ผลผลิต 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6-26 ส.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ใ ห้ ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ตรวจสอบ 

26 ส.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากกองนโยบายและแผน 

4 ปรับแก้เล่ม (ร่าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ

ข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ

แผน (ถา้มี) 

27-30 ส.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจาก

ป รั บ แ ก้ ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ

ข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ

แผน (ถา้มี) 

5 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /

อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุด

ของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

1-5 ก.ย.62 ฝ่ายแผนงานฯ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ที่ผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหาร/อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน 
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ล าดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลพัธ์/ผลผลิต 

6 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

6 ก.ย.62 ฝ่ายแผนงานฯ แผนบริหารความเสี่ ยงและการ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

7 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ บุคลากรรับทราบแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายแผนงานฯ ผลการด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

9 ติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนบริ ห า รความ เสี่ ย ง แล ะ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ฝ่ายแผนงานฯ 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.63 

- รอบ  12 เดือน ก.ย.63 

10 ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ต่ อ คณะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /

อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุด

ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

  ฝ่ายแผนงานฯ มีมติจากคณะกรรมการบริหาร /

อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของ

หน่วยงาน 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.63 

- รอบ  12 เดือน ก.ย.63 
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ล าดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

 11 

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อกอง

นโยบายและแผน 

  ฝ่ายแผนงานฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และ 12 

เดือน  

- รอบ  6 เดือน 15 ม.ีค.63 

- รอบ  12 เดือน 15 ก.ย.63 

12 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก

การด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายในมาปรับปรุง 

ส.ค.63 ฝ่ายแผนงานฯ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

13 

 

เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย.63 ฝ่ายแผนงานฯ ประชาคมได้รับรู้รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลติ 

1 ทบทวนงานตามโครงสร้างภาระ

งานของหน่วยงาน 

ส.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ มีโครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน

ที่เป็นปัจจุบัน 

2 จัดท าแผนการควบคุมภายใน โดย

ก าหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมการควบคุมให้ครบทุก

งานตามโครงสรา้งภาระงาน 

ส.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ แผนการควบคุมภายใน ที่ได้มีการ

ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรม

ก า ร ค ว บ คุ ม ค ร บ ทุ ก ง า น ต า ม

โครงสรา้งภาระงาน 

3 น าแผนการควบคุมภายในมา

บรรจุในเล่มแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน และจัดส่งให้กอง

นโยบายและแผน 

ส.ค.62 ฝ่ายแผนงานฯ แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

4 ด า เนินการตามกิจกรรมการ

ควบคุมที่ก าหนด 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายแผนงานฯ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการ

ควบคุมที่ก าหนด 

5 ประเมินผลการควบคุมภายใน 

รอบ 6 เดือน 

(1) รายงานผลการประเมินของ

งวดก่อน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

(2) รายงานการประเมินผลและ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(ปค.5)  ตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 และส่งให้กองนโยบายและ

แผน 

มี.ค.63 ฝ่ายแผนงานฯ (1) รายงานผลการประเมินของงวด

ก่อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

(2) รายงานการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 

ต า ม แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ  6 เดือน 
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ล าดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

6 ประเมินผลการควบคุมภายใน 

รอบ 12 เดือน 

( 1 )  รายงานผลการประ เมิ น

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  

(ปค.4) 

(2) รายงานการประเมินผลและ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(ปค.5)  ตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 และส่งให้กองนโยบายและ

แผนรวบรวมส่ ง ต่ อ ให้ หน่ ว ย

ตรวจสอบภายใน 

30 ก.ย.63 ฝ่ายแผนงานฯ ( 1 )  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  

(ปค.4) 

(2) รายงานการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 

ต า ม แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 12 เดือน 

7 หน่วยงานรับการตรวจประเมิน

การควบคุมภายในจากหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

ต.ค.-พ.ย.63 ฝ่ายแผนงานฯ ร า ย ง านผลก า รส อบทานก า ร

ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้

ตรวจสอบภายใน (ปค.6) 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

สถาบั น วิ จั ย แล ะพัฒนา ไ ด้ ป รั บ ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง า นก า รบ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า

แนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ

วิเคราะห ์ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ

ท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชน การ

ร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน า

การตัดสินใจนัน้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การ

บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
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ที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ 

การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท า

นิตกิรรมสัญญา การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ  แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน

ร่วม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัต ิหรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี ้

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและ
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ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ใน

เชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ

เกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง    ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้   5  ระดับ  ได้แก่  สูงมาก  สูง  ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แตล่ะปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี ้

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น

มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความ

รุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก

ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = 

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น  

5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุง่เน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความ

เสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้

การควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่

จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง

ระบบการท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ

หยุดด าเนินงานหรอืกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนัน้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ

โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ

จา้งบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้  โดยกิจกรรมที่ก าหนด

ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงใหก้ับผูบ้ริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เชน่ ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

การตดิตามและเฝา้ระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน

มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการ

ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ส า ม า ร ถ ล ด ห รื อ ป้ อ ง กั น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น

35



บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร

การร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 

รวมท้ังการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้ ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3) ร่าง/พมิพห์นังสือให้ถูกตอ้งตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ 

4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟม้แยกตามประเภท 

6) จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสอื (จากน้อยไปหามาก) 

2. งานประชุม    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

(การจัดประชุม)  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การ

จัดประชุม) 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) แจ้งแผนการประชุมตลอดท้ังปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค. 62 

3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหนา้ 7 วัน ต.ค.62-ก.ย.63 

4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. งานพัฒนาบคุลากร    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ี

ตรงตามสมรรถนะท่ีก าหนด/ต าแหน่งงานท่ี

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากบคุลากร ส.ค.62 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) น าความตอ้ง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัตจิาก

ผู้บริหารระดับสูง 

ก.ย.62 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด ต.ค.62-ก.ย.63 

4) ติดตามการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลากรภายในหน่วยงาน อยา่งน้อยปีละ 

2 คร้ัง 

ก.พ. 63, ส.ค. 63 

5) รายงานผลการน ารู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างนอ้ยปี

ละ 2 คร้ัง 

ม.ีค. 63, ก.ย. 63 

4. งานบริการให้ค าปรึกษาแบบเบด็เสร็จ ณ 

จุดเดียว 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ด้านการบริการให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการ

บริการและค าปรึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานบริการให้ค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

3) จัดท าคู่มือ งานบริการให้ค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

4) ด าเนนิการประเมินผลความพงึพอใจผู้รับบริการงานบริการให้ค าปรึกษาแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. งานพสัด ุ

    5.1 งานเบิกจ่าย 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการรายงานทางการเงิน (F) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) มโีครงการได้รับอนุมัตจิากผูบ้ริหาร ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ  

5) เสนอผู้บริหารอนุมัตกิารเบิกจ่าย 

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 

    5.2 งานจัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธี

ตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ) 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อ

จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

1. ด้านการรายงาน (R) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) ส ารวจพัสดุเป็นประจ าทุกเดอืน ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) เทียบราคาพัสดุท่ีจะจัดซือ้ จ านวน 2 รา้นค้าขึน้ไป 

3) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซือ้-จัดจ้าง 

    วงเงินเกิน    100,001 คกก. จ านวน 3 คน 

    วงเงินไมเ่กิน 100,000 คกก. จ านวน 1 คน 

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจา้ง 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

    5.3 งานควบคุมพสัด ุ    

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้

พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

การควบคุมวัสด ุ

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) จัดเก็บวัสดุอยา่งเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน 

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย 

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปงีบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ ์

1) ลงทะเบียนครุภัณฑใ์นระบบ ERP 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) เขยีนหมายเลขท่ีครุภัณฑ์ 

3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ ์

4) เก็บรักษาครุภัณฑใ์ห้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. งานจ าหน่ายพัสด ุ    

วัตถุประสงค์ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์

1) ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) รายงานบัญชคีรุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งาน

เพื่อขอจ าหนา่ยให้กับมหาวิทยาลัย 

3) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด 

สูญหาย 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้

อธิการบดีพิจารณาอนมุัต ิ

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและ

รายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

6) ขออนุมัตจิ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด 

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ 

8) รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบภายใน 30 

วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบญัช ี

การจ าหน่ายวัสด ุ

1) ส ารวจเศษวัสดุท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นในการใชง้าน 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) ขออนุมัตจิ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด 

3) รายงานการจ าหน่ายเศษวัสดุให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7. งานประชาสัมพันธ ์    

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีของ

หนว่ยงาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชงิรุก  ก.ย.62 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมท้ังเสนอ

ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานอนุมัต ิ

3) รายงานผลการด าเนนิการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหาร

และมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส 

ธ.ค. 62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย.63 

4) ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณท่ี์มีต่อหนว่ยงาน ปีละ 2 รอบ รอบท่ี 1 ก.พ. 63 

รอบท่ี 2 ส.ค. 63 

5) ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อ

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ย.63 

6) น าผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชงิรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป 

8. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนามี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการบริหาร

จัดการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1) จัดท าและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) จัดท าคู่มือระบบสารสนเทศ 

3) ดูแลและแก้ไขระบบฐานขอ้มูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4) ดูแล/ซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์Hardware, Software 

5) จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ 

6) ดูแล Server ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

7) ยมื-คืนวัสดุอุปกรณแ์ละครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

9. งานอาคารและสถานที ่    

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูก

สร้างและภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์

อยู่ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคของส านักงาน ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) ตรวจสอบอุปกรณด์้านความปลอดภัยของอุปกรณไ์ฟฟา้ 

3) จัดกิจกรรม 5 ส 

10. งานยานพาหนะ    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการยานพาหนะใน

การปฏิบัติราชการส าหรับผู้บริหารและ

บุคลากร รวมท้ังบ ารุงรักษาให้ยานพาหนะ 

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

1) การขออนุญาตใชย้านพาหนะไปราชการในเขตกรุงเทพฯ และตา่งจังหวัด ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ   

3) ตรวจสภาพรถยนต์ ตอ่ประกนัภัย ภาษีประจ าปแีละ พ.ร.บ.รถยนต์ราชการ 

4) รายงานการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิ   
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11. งานจดทะเบียนที่ปรกึษาไทย    

วัตถุประสงค์  เพื่อ ให้อาจารย์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการ

จดทะเบียนท่ีปรึกษาไทยและสามารถรับ

งานโครงการวจิัยหรือบริการวิชาการได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) ตอ่ทะเบียนท่ีปรึกษาไทยของอาจารย์ท่ีมีรายช่ือในทะเบียน ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) ยื่นขอจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทยของอาจารย์ท่ีมีความประสงคข์อขึ้นทะเบียนใหม่ 

3)  ใหค้ าปรึกษาการรับงานโครงการวจิัยหรือบริการวิชาการ 

12. งานแผนงานและงบประมาณ    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องค์กรท่ีชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ

ปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1) รวบรวมขอ้มูลภายใน-ภายนอกของหนว่ยงาน ม.ีค.-พ.ค.63 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ 

2) วเิคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน 

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปี 

ม.ิย.-ก.ค.63 

4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปใีห้สอดคล้องกับทิศทางของ

มหาวทิยาลัย 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปตีอ่คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

ส.ค.-ก.ย. 63 

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปใีห้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้

รับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏบัิติ 

 

 

ต.ค.63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

13. งานบรหิารความเสี่ยงและงาน

ควบคุมภายใน 

   

วัตถุประสงค์  1 . เพื่ อ ให้ บุคลากรของ 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับท่ียอมรับได้ 

2.เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงาน

จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส.ค.62 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ 
2) จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส.ค.-ก.ย.62 

3) เสนอแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ่

คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.62 

4) จัดส่งแผนบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดร้ับ

ความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

ก.ย.62 

5) เผยแพร่แผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค.62-ก.ย.63 

6) ด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค.62-ก.ย.63 

7) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ม.ีค.63,ก.ย.63 

8) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

ม.ีค.63,ก.ย.63 

9) น าข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งและควบคุม

ภายในมาปรับปรุง 

ก.ย.63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14. งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)    

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

    

1) จัดท าแนวทางการด าเนินโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ 2) จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ

ประจ าป ี(Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ต.ค.62 

3) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์รายละเอียดโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

ต.ค.62 

4) รวบรวม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้กับ

กองนโยบายและแผน 

ต.ค.62 

5) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ธ.ค.62,ม.ีค.63,ก.ย. 

63 

6) จัดท า รวบรวม ตรวจสอบและสรุปผลการด าเนินงานโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบไตรมาสท่ี 1,2,3 

และ 4 และจัดสง่ให้กองนโยบายและแผน 

ธ.ค.63,ม.ีค.63,ก.ย. 

63 
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15. งานประกันคณุภาพ    

วัตถุประสงค์  เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ต.ค.62 ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ 

และประกันคุณภาพ 

2) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

พ.ย.62 

3) เผยแพร่คูม่อืประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ย.62 

4) ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ส.ค.62-ก.ค.63 

5) ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 และ 

2/2562 

ธ.ค.62,พ.ค.63 

6) รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาท่ี 

1/2562 และ 2/2562 ตอ่กองนโยบายและแผน 

ม.ค.63,ม.ิย.63 

7) เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2562 

ต.ค.63 

8) น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนคุณภาพ (Improvement 

Plan) ในปีถัดไป 

ต.ค.63 
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16. งานพัฒนาเอกลักษณ ์    

วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยในประเด็นเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สูส่ากล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1) ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปี

การศึกษา 2562 

ส.ค.62 ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ 

และประกันคุณภาพ 

2) จัดส่งแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้

กองนโยบายและแผน 

ก.ย.62 

3) ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 

2562 

ก.ย.62-ก.ค.63 

4) รายงานความก้าวหน้าผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

เอกลักษณ์ รอบ 6,9 และ 12 เดอืน ประจ าปกีารศึกษา 2562 

ม.ค.63,เม.ย.63,ก.ค.

63 

5) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการด าเนนิงานตามเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยแบบ Online 

ม.ค.-ก.พ.63, ก.ค.-

ส.ค.63 

6) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏบัิตงิานพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 

2562 

ส.ค.63 
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กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

17. งานการจัดการความรู ้    

วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสริมให้มีการ

น าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ใน

งาน ท่ีปฏิ บัติ  และต่อยอดองค์

ความรู้สู่งานวิจัย นวัตกรรม และ

ผลงานสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ก.ย.62 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ 
2) ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) จัดสง่แผนการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กองนโยบาย

และแผน 

4) ด าเนนิการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้  ต.ค.62-ส.ค.63 

5) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานจัดการความรู้รอบ 3,6, 9, 12 เดอืน ธ.ค.62,ม.ีค.63,ม.ิย.

63,ส.ค.63 

6) คัดเลอืกและส่งกลุ่มความรู้เพื่อเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏบัิตท่ีิดี ส.ค.63 

7) ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

ส.ค.63 

8) เขา้รว่มกิจกรรม KM Share & Learn ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ก.ย.63 
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18. งานตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ (กพร.) 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏบัิตริาชการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

ก.ย.62 ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ 

และประกันคุณภาพ 

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนว่ยงาน 

3) จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ

หนว่ยงาน 

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณของ

หนว่ยงาน 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ใน

ระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค.62 

6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหนว่ยงานลงสูร่ะดับบุคคล ต.ค.62 

7) สรา้งความรูค้วามเข้าใจและชี้แจงแนวทางการตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

8) ติดตามความก้าวหนา้การปฏบัิตริาชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลทุกเดือน 

ต.ค.62-ก.ย.63 

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการในระบบตดิตามให้มหาวทิยาลัยทราบทุกเดือน 

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

และรายงานให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 
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19. งานพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

   

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พื่ อ พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการปฏบัิตงิานให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี และ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ 

วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

 

1) จัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญและตัวช้ีวัดของกระบวนการสร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญ 

ต.ค.– พ.ย.62 ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ 

2) ออกแบบกระบวนการและขั้นตอนปฏบัิตงิาน พ.ย.-ธ.ค.62 

3) สื่อสารกระบวนการปฏบัิตใิหผู้้เกี่ยวข้องทราบและน าไปปฏบัิติ ธ.ค.62 

4) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จกระบวนการปฏบัิตงิาน ม.ีค.,ม.ิย.,ก.ย.63 

5) รายงานผลการน ากระบวนการไปปฏบัิตติอ่ผู้บริหารและมหาวิทยาลัย ม.ีค.,ม.ิย.,ก.ย.63 

6) น าผลไปปรับปรุงกระบวนการไปปฏบัิตงิานในปตีอ่ไป ก.ย.63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

20. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์    

วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาให้โครงการวิจัย

ได้รับการรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) ตรวจสอบค าขอพจิารณาจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ 

2) จัดแยกประเภทโครงการวจิัย 

3) จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย ์

4) ออกหนังสอืแจ้งผลการรับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

21. งานตดิตามและรายงานผลการขับเคลื่อน

การจัดอันดับ 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและรายงานผลการ

ขับเคลื่อนการจัดอันดับให้กับมหาวทิยาลัยทราบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

 

1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนนิงานการขับเคลื่อนการจดัอันดับ

มหาวทิยาลัยให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ต.ค.62 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ 2) จัดประชุมและจัดท าบันทึกข้อความตดิตามความก้าวหนา้ของการ

ด าเนนิงานตามแผนการจัดอันดบัมหาวทิยาลัยของหน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 

3) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนนิงานจากหน่วยงาน 

4) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน และรายงานผลการขับเคลื่อน

การจัดอันดับเสนอตอ่กองนโยบายและแผนทุกเดอืน 
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22. งานเผยแพร่ผลงานในระดับ

นานาชาติ 

   

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์

และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน

ฐานขอ้มูล Google Scholar 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

1) สืบค้นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตท่ีิอยูใ่นฐานข้อมูล Google Scholar ก.ค.62,ต.ค.62,ก.พ.

63 

ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ 
2) ประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์และนักวิจัยส่งบทความเข้าร่วมการน าเสนอในงานประชุม

วชิาการระดับนานาชาต ิ

3) รวบรวมใบสมัครการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและบทความ ส.ค.62,พ.ย.62,ม.ีค.

63 4) จัดอบรมการสง่บทความวิจัย 

5) จัดอบรมการน าเสนอภาคภาษาอังกฤษและการจัดท าไฟล ์Power Point เพื่อการน าเสนอ ก.ย.62,ม.ค.63,พ.ค.

63 6) การลงทะเบียนเข้าสูร่ะบบงานประชุมวิชาการ 

7) จัดประชุมช้ีแจงการเดินทางไปน าเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต.ค.62,ม.ีค.63,ม.ิย.

63 

8) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ย.62,เม.ย.63,ก.ค.

63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

23. งานส่งเสริมการตพีิมพใ์นระดับ

นานาชาติ 

   

วัตถุประสงค์  เพื่ อส่ ง เส ริมการเขียน

บทความเพื่ อตีพิมพ์ ในวารสารระดับ

นานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

1) สืบค้นวารสารระดับนานาชาตท่ีิอยูใ่นฐานข้อมูล SJR Scopus หรือ ISI ต.ค.62 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ 
2) ประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์และนักวิจัยส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พ.ย.-ธ.ค.62 

3) จัด โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์  และการคัดเลือก

วารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ 

ธ.ค.62-เม.ย.63 

 

4) จัดอบรมการสง่บทความวิจัยเข้าสูก่ารตพีมิพใ์นวารสาร พ.ค.-ม.ิย.63 

5) ตดิตามและรวบรวมผลการสง่บทความวิจัยของอาจารย์ ก.ค.-ส.ค.63 

6) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการและรายงานผลให้แกผู่้บริหารทราบ ก.ย.63 

24. งานให้ค าปรึกษาดา้นงานจัดอันดับ    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูล ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนนิดา้นงานจัดอันดับ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1) รับข้อมูลจากอาจารย์หรือเจ้าหนา้ที่ ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ 
2) ตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาประกอบการให้ค าปรึกษาหรอืขอ้เสนอแนะ 

3) ให้ขอ้มูล ข้อเสนอแนะ ด าเนินการแก้ไข 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

25. งานพัฒนานักวิจัย    

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียน

ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

1) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการวจิัยท่ีผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี ก.ย.62 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) จัดโครงการพัฒนานักวจิัยตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต.ค.62-ก.ย.63 

3) อาจารย์ประจ าของหน่วยงานท่ีผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวจิัย 

4) รายงานผลจ านวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 

26. งานจัดสรรทนุและตดิตามงานวิจัย    

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรทุนและติดตาม

ผลการด าเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์

และนักวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) ประชาสัมพันธ์การส่งขอ้เสนอโครงการวิจัย ก.ค. 62 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) พจิารณาอนุมัตทุินสนับสนุนการวจิัย ต.ค. 62 

3) ตรวจสัญญาทุนอุดหนุนวจิัยเบือ้งต้น ต.ค.-พ.ย. 62 

4) ตดิตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในระบบ ธ.ค.62 –ม.ีค. 63 

5) ติดตามเล่มรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ เม.ย.– ก.ย.63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

27. งานประเมนิผลการปฏิบตัริาชการฯ 

ด้านวิจัย 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ด้านวิจัยได้

อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) จัดท าแนวทางการด าเนนิงานตัวช้ีวัดด้านการวจิัย ต.ค.62  ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) รวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนนิงานและหลักฐานตัวช้ีวดัดา้นวจิัยของคณะ/วทิยาลัย  ต.ค.62-ก.ย.63 

3) จัดสง่รายงานผลการปฏบัิตริาชการฯ (กพร.) ในตัวช้ีวัดท่ีฝ่ายวจิัยและเผยแพร่รับผิดชอบ 

พร้อมหลกัฐานใหฝ้่ายแผนงานฯ 

28. งานประกันคุณภาพด้านวิจัย    

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การ

ประกันคุณภาพด้านวิจัยได้อย่างถูกต้อง

และครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) จัดท ารายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 ด้านวจิัย ก.ค.62-ส.ค.63 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) รวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนนิงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ดา้นวจิัยของคณะ/วทิยาลัย 

3) จัดสง่รายงานประเมินตนเอง องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านวจิัย พร้อมหลักฐานให้ฝ่ายแผนงานฯ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

29. งานการจัดประชุมวชิาการ

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

   

วัตถุประสงค ์เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ศักยภาพดา้นงานวจิัยของคณาจารยใ์ห้ได้

แสดงองค์ความรู้ใหม ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1) รับนโยบายและจัดท าแผนการจัดประชุมวิชาการ ก.ย.62 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะด าเนินงานและหนังสอืเชญิเจ้าภาพร่วม 

3) ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ก.ย.-ต.ค.62 

4) จัดท าเอกสารประกอบการประชุม พ.ย.62 

5) ผู้น าเสนอผลงานวจิัย ปรับแก้บทความตามค าแนะน าของกรรมการประจ าห้องน าเสนอ พ.ย.-ธ.ค.62 

6) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดประชุมวิชาการ ม.ค.63 

30. งานสง่เสริมการตพีิมพ์และเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

อ า จ า ร ย์ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่

ผลงานวจิัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยให้แก่อาจารย์ ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุก

คนรับทราบ 

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหนว่ยงานภายนอก

มหาวทิยาลัย 

พ.ย.-ธ.ค.62 

4) สรุปและรายงานผลการผลการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกของ

อาจารย์ลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ 

ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

31. งานการจัดท าวารสารวิชาการ    

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย 

และผลงานวิชาการให้แก่นักวิจัยรวมท้ังนิสิตและ

นักศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1) จัดตัง้กองบรรณาธกิารด าเนนิงานจัดท าวารสารวจิัยและพฒันา ต.ค.62 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

3) คัดเลอืกผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินบทความ พ.ย.62 

4) รวบรวมบทความน าสง่ให้กับผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินบทความ พ.ย.62-เม.ย.63 

5) ส่งบทความท่ีผ่านการประเมินคืนให้ผู้เขียน 

6) จัดเตรียมรายละเอยีดรูปเล่มวารสารท่ีจะลงตพีมิพ์ พ.ค.63 

7) ตรวจสอบคุณภาพของตน้ฉบับเล่มวารสาร 

8) จัดสง่รูปเล่มวารสารให้โรงพิมพ์ พ.ค.-ม.ิย.63 

9) เผยแพร่วารสารวชิาการวิจัยและพัฒนา ม.ิย.63 

32. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรพัย์สินทาง

ปัญญา 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการคุม้ครองทรัพย์และต่อยอด

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

ต.ค.62 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใหไ้ด้รับการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 

พ.ย.62-ก.ย.63 

3) ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารยแ์ละนักวิจัยส่งผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อย่ืน

ขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

4) รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ท่ีสง่เข้ามา   

5) น าผลงานวจิัยยื่นจดสทิธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

6) รายงานผลการด าเนนิการขอรับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

33. งานวิจัยสถาบัน    

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาเมื่อสถาบันมี

ปัญหาหรืออุปสรรค จ าเป็นต้องมีการวิจัย 

ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการตัดสินใจ ติดตาม 

และปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของสถาบัน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าข้อเสนอโครงการวจิัยสถาบัน ต.ค.62 – ก.ย.63 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) ออกแบบเครื่องมือวจิัย 

3) ส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลวจิัย 

4) ด าเนนิการคยีแ์ละวิเคราะห์ขอ้มูล 

5) สรุปและจัดท ารายงานวจิัย 

6) น าเสนอผลการวจิัยใหผู้้บริหารรับทราบ 

7) เผยแพร่ผลงานวิจัย 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

34. งานสง่เสริมการประกวดผลงาน

วิชาการสู่เวทีระดับชาตแิละนานาชาติ 

   

วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิชาการ

ใ น เ ว ที ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

 

1) จัดโครงการอบรมการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ ต.ค.62-ส.ค.63 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2) ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานส าหรับประกวด 

3) เชญิผู้ทรงคุณวุฒใิหค้วามรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

4) จัดประชุมเพื่อช้ีแจงการเตรียมการส าหรับการประกวดผลงานวชิาการ 

5) สนับสนุนการเตรียมอุปกรณ์และเอกสารส าหรับการประกวด 

6) น านักวจิัยไปประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

7) จัดท ารายงานสรุปโครงการอบรมการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

ส.ค.63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

35. งานจัดสรรงบประมาณและตดิตาม

โครงการบริการวิชาการ 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถด าเนินการ

สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ และ

ติดตามโครงการบริการวิชาการได้อย่าง

ครบถ้วนและถูกตอ้ง  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1) จัดประชุมช้ีแจงการขอรับงบประมาณบริการวิชาการ ก.ย.-ต.ค.62 ฝ่ายบริการวิชาการ 

2) แจ้งให้คณาจารยจ์ัดส่งขอ้เสนอโครงการบริการวิชาการ 

3) รวบรวมขอ้เสนอโครงการบริการวชิาการน าส่งให้คณะกรรมการฯ พจิารณาจัดสรร

งบประมาณ 

4) จัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ 

5) จัดประชุมช้ีแจงการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ย.62 

6) ติดตามผลการด าเนนิงานและการเบิกจ่ายของโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงาน พ.ย.62-ก.ย.63 

7) ติดตาม และตรวจสอบโครงการบริการวิชาการ และประเมินผลการปฏบัิตริาชการตาม

ตัวช้ีวัด 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

36. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 
   

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การบริการวชิาการตรง

ตามตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

  

  

1) มสี่วนร่วมในการก าหนดกลุม่ชุมชนและองคก์ารเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคมกับมหาวทิยาลัย 

ส.ค.62  ฝ่ายบริการวิชาการ 

  

  

  

  

  

  

  

2) ส ารวจความตอ้งการจากกลุม่ชุมชนและองค์การเป้าหมาย ส.ค.62 

3) น าผลการส ารวจความตอ้งการมาจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปแีละแผนการใช้

ประโยชนจ์ากการบริการวิชาการ 

ก.ย.62 

4) จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปแีละแผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการท่ี

ผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัย 

ก.ย.62 

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต.ค.62-ม.ีค.63 

6) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ได้ครบถ้วน 

ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63 

7) ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการบริการวิชาการและ

เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัยพจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.63 

8) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัยมาพฒันาและปรับปรุงในการท า

แผนบริการวิชาการในปีถัดไป 

ส.ค.63 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

37. งานสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้

บริการวิชาการ 
   

วัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการ

วชิาการแกชุ่มชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

1) ลงพื้นท่ีส ารวจปัญหาและความตอ้งการชุมชน ต.ค.-พ.ย.62 ฝ่ายบริการวิชาการ 

  

  

2) ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนนิโครงการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้บริการ

วชิาการ 

พ.ย.-ธ.ค.62 

3) ด าเนนิโครงการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ธ.ค.62.-ก.ค.63 

4) จัดท าเล่มรายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ส.ค.-ก.ย.63 

38. งานประเมินผลการปฏบิตัริาชการฯ 

ด้านบริการวชิาการ 

   

วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนข้อมูล การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ด้านบริการ

วชิาการได้อยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) จัดท าแนวทางการด าเนนิงานตัวช้ีวัดด้านการบริการวชิาการ ต.ค.63 ฝ่ายบริการวิชาการ 

  

 

2) รวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนนิงานและหลักฐานตัวช้ีวดัดา้นบริการวิชาการของ

คณะ/วทิยาลัย  

ต.ค.62-ก.ย.63 

3) จัดสง่รายงานผลการปฏบัิตริาชการฯ (กพร.) ในตัวช้ีวัดท่ีฝ่ายบริการวิชาการรับผิดชอบ 

พร้อมหลักฐานใหฝ้่ายแผนงานฯ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

39. งานประกนัคุณภาพดา้นบริการ

วิชาการ 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การ

ประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการได้อย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) จัดท ารายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ ก.ค.62-ส.ค.63 ฝ่ายบริการวิชาการ 

 2) รวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนนิงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ดา้นบริการวิชาการของ

คณะ/วทิยาลัย 

3) จัดสง่รายงานประเมินตนเอง องคป์ระกอบท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ พร้อมหลักฐานให้

ฝ่ายแผนงานฯ 

40. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กจิกรรมด้านบริการวิชาการ 

   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ

เข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ

บริการวิชาการ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ตา่งๆ ของการบริการวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการ ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ายบริการวิชาการ 

2) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาคผนวก 2 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และประเมนิความเสี่ยง  

(FM-RM 01) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2563
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โอกาสเกดิขึ้นภายใน 12 เดอืน สูงมาก 5 ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ

 21 ขึ้นไป

สูงมาก 5

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 9 - 11 เดอืน สูง 4 ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ

 16-20

สูง 4

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 6 - 8 เดอืน ปานกลาง 3 ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ

 11-15

ปานกลาง 3

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 3 - 5 เดอืน นอย 2 ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ

 6-10

นอย 2

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 1 - 2 เดอืน 

หรอืไมเกดิขึ้นเลย

นอยมาก 1 ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ

 5 ลงมา

นอยมาก 1

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 1 

เดอืน

สูงมาก 5 มผีลการดําเนนิงานตัวบงช้ีประกันคุณภาพ

การศกึษาดานการบรกิารวชิาการมากกวาหรอื

เทากับ 2 ขอ

สูงมาก 5

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 3 

เดอืน

สูง 4 มผีลการดําเนนิงานตัวบงช้ีประกันคุณภาพ

การศกึษาดานการบรกิารวชิาการมากกวาหรอื

เทากับ 3 ขอ

สูง 4

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 6 

เดอืน

ปานกลาง 3 มผีลการดําเนนิงานตัวบงช้ีประกันคุณภาพ

การศกึษาดานการบรกิารวชิาการมากกวาหรอื

เทากับ 4 ขอ

ปานกลาง 3

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 9 

เดอืน

นอย 2 มผีลการดําเนนิงานตัวบงช้ีประกันคุณภาพ

การศกึษาดานการบรกิารวชิาการมากกวาหรอื

เทากับ 5 ขอ

นอย 2

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 1 ป นอยมาก 1 มผีลการดําเนนิงานตัวบงช้ีประกันคุณภาพ

การศกึษาดานการบรกิารวชิาการครบทัง้ 6 ขอ

นอยมาก 1

P การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกมผีลตอการกําหนดยุทธศาสตร

และการดําเนนิงานดานบรกิารวชิาการ

การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล 3 3

P20

9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

P P

หนวยงานที่เกี่ยวของ

 (3) ความเสี่ยง

1.ดานกลยุทธ

(4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกจิ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมนิกอนควบคุม 

ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด

1. นโยบายของผูบรหิาร มกีารเปลี่ยนแปลง

2. การกําหนดคาเปาหมายที่สูงเกนิกวาความสามารถ

ของหนวยงาน

3. งบประมาณมกีารเปลี่ยนแปลง สงผลใหไมสามารถ

ดําเนนิงานได

4 5 เสี่ยงสูง

มาก

PP

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมนิความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563

หนวยงาน (1) สถาบันวจัิยและพัฒนา
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกจิ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมนิกอนควบคุม 

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 1 

เดอืน

สูงมาก 5 ไมมงีานวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิย

สูงมาก 5

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 3 

เดอืน

สูง 4 มงีานวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิยได นอยกวาหรอืเทากับ 8 เรื่อง

สูง 4

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 6 

เดอืน

ปานกลาง 3 มงีานวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิยได มากกวาหรอืเทากับ 10 เรื่อง

ปานกลาง 3

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 9 

เดอืน

นอย 2 มงีานวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิย มากกวาหรอืเทากับ 12 เรื่อง

นอย 2

มโีอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายในรอบ 1 ป นอยมาก 1 มงีานวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิย มากกวาหรอืเทากับ 14 เรื่อง

นอยมาก 1

20 #REF! Pการนํางานวจัิย นวัตกรรมหรอื

เทคโนโลยไีปใชประโยชนในเชิงพาณชิย

มนีอย

1. อาจารยไมไดดําเนนิการวจัิยที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ

2. ความรวมมอืทางวชิาการและวจัิยกับเครอืขาย

หนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรอืภาคเอกชนยังมนีอย

3. การใหความสําคัญและประสทิธภิาพการทํางาน

วจัิยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารยยังมนีอย

4. ขาดการสังเคราะหงานวจัิยเพื่อนําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย

5 4P

2.ดานการปฏบิัตงิาน
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกจิ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมนิกอนควบคุม 

มโีอกาสเกดิขึ้นมากกวา 3 ครัง้ตอป สูงมาก 5 ระบบ IT ที่สําคัญเกดิความเสยีหาย และทําให

การดําเนนิงานหยุดชะงักนานเกนิกวา 1 วัน

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้น 3 ครัง้ตอป สูง 4 ระบบ IT ที่สําคัญเกดิความเสยีหาย และทําให

การดําเนนิงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้น 2 ครัง้ตอป ปานกลาง 3 ระบบ IT มปีญหาและมคีวามสูญเสยีบางสวน 

และทําใหการดําเนนิงานหยุดชะงักมากกวา 4 

ช่ัวโมง แตไมเกนิ 1 วัน

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้น 1 ครัง้ตอป นอย 2 ระบบ IT มปีญหาและมคีวามสูญเสยีไมมาก 

และทําใหการดําเนนิงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

นอย 2

ไมมโีอกาสเกดิขึ้น นอยมาก 1 ระบบ IT มปีญหาและเกดิความสูญเสยีเล็กนอย นอยมาก 1

มโีอกาสเกดิขึ้นมากกวา 3 ครัง้ตอป สูงมาก 5 ระบบ IT ที่สําคัญเกดิความเสยีหาย และทําให

การดําเนนิงานหยุดชะงักนานเกนิกวา 1 วัน

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้น 3 ครัง้ตอป สูง 4 ระบบ IT ที่สําคัญเกดิความเสยีหาย และทําให

การดําเนนิงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้น 2 ครัง้ตอป ปานกลาง 3 ระบบ IT มปีญหาและมคีวามสูญเสยีบางสวน 

และทําใหการดําเนนิงานหยุดชะงักมากกวา 4 

ช่ัวโมง แตไมเกนิ 1 วัน

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้น 1 ครัง้ตอป นอย 2 ระบบ IT มปีญหาและมคีวามสูญเสยีไมมาก 

และทําใหการดําเนนิงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

นอย 2

ไมมโีอกาสเกดิขึ้น นอยมาก 1 ระบบ IT มปีญหาและเกดิความสูญเสยีเล็กนอย นอยมาก 1

ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ความ

เสี่ยงนอย

P P

PPภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ความเสี่ยงเดมิ ป62)

อุปกรณที่ไมทันสมัยตอการปองกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการพบขอผิดพลาด

ของโปรแกรมที่ใชงานทําใหเกดิภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่)

P 2 2 4

P ไฟฟาดับ (ความเสี่ยงเดมิ ป62) 1. เกดิจากภัยธรรมชาต ิอาจเกดิจากฝนตก พายุ

คะนอง ฟาผาลงสายสงหรอือุปกรณไฟฟา  ไฟปา 

2. เกดิจากสัตวที่เปนสาเหตุใหเกดิไฟฟาในสถานี

ไฟฟาแรงสูง เชน งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟา เเละ

สายไฟฟา แมวหรอืตุกแกปนขึ้นสูอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

หรอืนกเกาะลูกถวยแลวเกดิกระแสไฟฟาลัดวงจรไหล

ผานตัวนกลงสูดนิ สงผลใหอุปกรณปองทํางาน ทําให

ไฟดับ 

3. ขัดของในสวนระบบผลติไฟฟาขัดของจากอุปกรณ

ไฟฟาผิดปกตใินระบบสง การลัดวงจรของระบบสง

ไฟฟาตนไมที่ขึ้นขนานอยูกับแนวสายไฟฟา ไปแตะ

สายไฟฟา

3 2 6
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกจิ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมนิกอนควบคุม 

มโีอกาสเกดิขึ้น 4 ครัง้/ป สูงมาก 5 มผูีทุพพลภาพหรอืเสยีชีวติหรอืมูลคาความ

เสยีหายเกนิกวา 500,000 บาท

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้น 3 ครัง้/ป สูง 4 มกีารบาดเจ็บหรอืเจ็บปวยที่รุนแรง หรอืความ

เสยีหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้น 2 ครัง้/ป ปานกลาง 3 มกีารบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรอืความ

เสยีหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้น 1 ครัง้/ป นอย 2 ไมมกีารบาดเจ็บ หรอืความเสยีหาย 5,001 - 

50,000 บาท

นอย 2

ไมเกดิขึ้นเลย นอยมาก 1 ไมมกีารบาดเจ็บ หรอืมูลคาความเสยีหายไม

เกนิ 5,000 บาท

นอยมาก 1

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 12 เดอืน สูงมาก 5 งบประมาณแผนดนิที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา 

มากกวารอยละ 4 ขึ้นไป

สูงมาก 5

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 9 - 11 เดอืน สูง 4 งบประมาณแผนดนิที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา 

รอยละ 4

สูง 4

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 6 - 8 เดอืน ปานกลาง 3 งบประมาณแผนดนิที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา 

รอยละ 3

ปานกลาง 3

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 3 - 5 เดอืน นอย 2 งบประมาณแผนดนิที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา 

รอยละ 2

นอย 2

โอกาสเกดิขึ้นภายใน 1 - 2 เดอืน 

หรอืไมเกดิขึ้นเลย

นอยมาก 1 งบประมาณแผนดนิที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา 

รอยละ 1 ลงมา

นอยมาก 1

33P P P

4 ความ

เสี่ยงนอย

P

ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

P

การเบกิจายงบประมาณไมเปนไปตาม

แผน

P การเกดิเหตุอัคคภัีย  (ความเสี่ยงเดมิ ป

62)

1. การจัดซื้อจัดจางงบลงทุนไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

2. การจัดโครงการไมเปนไปตามที่วางแผน ทําใหการ

เบกิจายลาชาดวย

1. อาคารตางๆ ภายในมหาวทิยาลัยมคีวามเการะบบ

ไฟฟาอาจมกีารชํารุด หรอืการดูแลที่ไมทั่วถงึ

2. ไมมมีาตรการในการควบคุมดูแลการตดิตัง้อุปกรณ

ไฟฟา อาจกอใหเกดิจุดที่เปนเหตุใหไฟฟาชอตหรอื

ลัดวงจร

2 2

9
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกจิ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมนิกอนควบคุม 

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

1 เดอืน

สูงมาก 5 เกดิความลาชาในการสงมอบงานใหกับ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

3 เดอืน

สูง 4 เกดิความลาชาตอการปฏบิัตงิานของ

มหาวทิยาลัย

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

6 เดอืน

ปานกลาง 3 เกดิความลาชาตอการปฏบิัตงิานระหวาง

หนวยงานภายในมหาวทิยาลัย

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

9 เดอืน

นอย 2 เกดิความลาชาตอการปฏบิัตงิานภายใน

หนวยงาน

นอย 2

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

1 ป

นอยมาก 1 เกดิความลาชาตอการปฏบิัตงิานภายในสวนงาน นอยมาก 1

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุกเดอืน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนนิคด ีหรอืมูลคาความ

เสยีหายเกนิกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 2 เดอืน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิช้ีมูลความผิด 

หรอืมูลคาความเสยีหาย 100,001 – 500,000 

บาท

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 3 เดอืน ปานกลาง 3 มูลคาความเสยีหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 4 เดอืน นอย 2 มูลคาความเสยีหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 5 เดอืน นอยมาก 1 มูลคาความเสยีหายไมเกนิ 5,000 บาท นอยมาก 1

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุกเดอืน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนนิคด ีหรอืมูลคาความ

เสยีหายเกนิกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 2 เดอืน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิช้ีมูลความผิด 

หรอืมูลคาความเสยีหาย 100,001 – 500,000 

บาท

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 3 เดอืน ปานกลาง 3 มูลคาความเสยีหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 4 เดอืน นอย 2 มูลคาความเสยีหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 5 เดอืน นอยมาก 1 มูลคาความเสยีหายไมเกนิ 5,000 บาท นอยมาก 1

5.1 ความเสี่ยงทุจรติที่เกี่ยวของกับการพจิารณาอนุมัต ิอนุญาต

P P

P Pการรับสนิบนจากผูประกอบการเพื่อให

ตรวจผานมาตรฐานงาน

P

P การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมผีล

ตอการปฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัย 

(ความเสี่ยง ป 62)

กฎระเบยีบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย

- การดําเนนิงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ 

สป.อว มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยูตลอดเวลา

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ทํา

ใหนโยบายการบรหิารของรัฐไมตอเนื่องสงผลให

มหาวทิยาลัยไมสามารถแขงขันระดับนานาชาตไิด 

(T:60)

1 P P3 3 ความ

เสี่ยงนอย

1 3 3

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ

การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการ

จัดซื้อจัดจาง (ความเสี่ยงเดมิ ป 62)

P ความ

เสี่ยงนอย

1 3 3 ความ

เสี่ยงนอย

1. กระบวนการปฏบิัตงิานที่เกี่ยวของกับการใชเงนิและ

มชีองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง

2. กระบวนการปฏบิัตงิานที่เกี่ยวของกับการใชดุลย

พนิจิของเจาหนาที่ซึ่งมโีอกาสใชอยางไมเหมาะสมคอืมี

การเอื้อประโยชนหรอืใหความชวยเหลอืพวกพองการ

กดีกันการสรางอุปสรรค

3. กระบวนการปฏบิัตงิานที่มชีองทางเรยีกรองหรอืรับ

ผลประโยชนจากผูที่มสีวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอ

ผูอื่นที่เกี่ยวของ

5. ความเสี่ยงการทุจรติ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ

 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกจิ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมนิกอนควบคุม 

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุกเดอืน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนนิคด ีหรอืมูลคาความ

เสยีหายเกนิกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 2 เดอืน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิช้ีมูลความผิด 

หรอืมูลคาความเสยีหาย 100,001 – 500,000 

บาท

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 3 เดอืน ปานกลาง 3 มูลคาความเสยีหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 4 เดอืน นอย 2 มูลคาความเสยีหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 5 เดอืน นอยมาก 1 มูลคาความเสยีหายไมเกนิ 5,000 บาท นอยมาก 1

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุกเดอืน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนนิคด ีหรอืมูลคาความ

เสยีหายเกนิกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 2 เดอืน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิช้ีมูลความผิด 

หรอืมูลคาความเสยีหาย 100,001 – 500,000 

บาท

สูง 4

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 3 เดอืน ปานกลาง 3 มูลคาความเสยีหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 4 เดอืน นอย 2 มูลคาความเสยีหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มโีอกาสเกดิขึ้นเปนประจําทุก 5 เดอืน นอยมาก 1 มูลคาความเสยีหายไมเกนิ 5,000 บาท นอยมาก 1

P P

P P

การยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบกิจาย

P

การจัดซื้อจัดจางที่มคีวามผูกขาดกับ

ผูประกอบการรายเดมิ

2 ความ

เสี่ยง

นอยมาก

5.2 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่

5.3 ความเสี่ยงทุจรติในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

1 3 3 ความ

เสี่ยงนอย

P

1 2
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หนวยงาน สถาบันวจัิยและพัฒนา
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ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

1.  วเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก

ก.ค.-62

2. จัดโครงการทบทวนและจัดทํา

แผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ

ก.ค.-ส.ค.62

3. ช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานรวมกันใน

แตละยุทธศาสตรกับบุคลากรในหนวยงาน

ต.ค.-62

4. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรใหผูบรหิารหนวยงานทราบ

ต.ค.62-ก.ย.63

5. รายงานผลการดําเนนิงานตาม

ยุทธศาสตรตอมหาวทิยาลัยทุกเดอืน เพื่อ

พจิารณาและใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏบิัตริาชการทุกไตรมาส

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,

ต.ค.63

1. แตงตัง้คณะทํางานการพัฒนางานวจัิย/

นวัตกรรมสูเชิงพาณชิย

ต.ค.-62

2. จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวการ

พัฒนางานวจัิย/นวัตกรรมสูเชิงพาณชิย

พ.ย.-ธ.ค.62

3. นําผลผลติ/นวัตกรรมที่ไดจากงานวจัิย

ออกแสดงหรอืจําหนายในงาน

ธ.ค.62-ก.ย.63

4. ตดิตามการนํางานวจัิย นวัตกรรมหรอื

เทคโนโลยไีปใชประโยชนในเชิงพาณชิย

ธ.ค.62-ก.ย.63

5. รวบรวมและสรุปรายงานผลการ

ดําเนนิงานการนํางานวจัิย นวัตกรรมหรอื

เทคโนโลยไีปใชประโยชนในเชิงพาณชิย

ก.ย.-63

ผูกํากับดูแล :

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ผูรับผดิชอบ :

นายฉัตรไชย ดษิฐเจรญิ

การนํางานวจัิย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยไีป

ใชประโยชนในเชิงพาณชิยมนีอย

มงีานวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิยได นอยกวาหรอืเทากับ 8 เรื่อง

5 4 20 เสี่ยงสูงมาก 2 1 2 ความเสี่ยงนอยมาก การลดความ

เสยีง

ผูกํากับดูแล :

รองผูอํานวยการฝายวจัิย

และเผยแพร

ผูรับผิดชอบ :

ฝายวจัิยและเผยแพร

2 2

P

2.ดานการปฏบิัตงิาน

(4) สัญญาณเตอืนภัย

(7)  วธิกีาร

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กจิกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ดําเนินการ

(10) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ

1.ดานกลยุทธ

ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนด

ผลการปฏบิัตริาชการไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 21 ขึ้นไป

4 5 20 เสี่ยงสูงมาก

(5) ประเมนิกอนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได

แบบฟอรมแผนการบรหิารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

4 ความเสี่ยงนอย การลดความ

เสยีง

(2) พันธกจิ /ประเภทความเสี่ยง

P
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