
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2558 



 

บทน า 
 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดท าแผนการบริหารความเสียงและการวางระบบควบคุมภายในด้านการวิจัย พ.ศ. 2558 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงภาวะคุกคาม 

ปัญหา อุปสรรค หรือ การสูญเสียโอกาส ที่มีผลต่องานในระดับมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับหน่วยงานด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านกฎหมายที่ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือแผนงานที่ก าหนดไว้ การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงนี้ได้วิเคราะห์
ความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งสถาบันวิจัยได้แบ่งการบริหารความเสี่ยงเป็น ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน        
ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ยังได้รวบรวมมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ าไว้ด้วย 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์   อยู่แพทย์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ  
 หน้า 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัย ก 
แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัย ค 
การประเมินความเสี่ยง ง 
แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการทั่วทั้งองค์กรของสถาบันวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558  
ตารางท่ี 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในความเสี่ยงที่ก าหนดให้ด าเนินการทั่วทั้งองค์กรของสถาบันวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558  1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 
4.1 การพัฒนาระบบบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 1 

1. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า (สมศ.6) 1 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า(สกอ.4.3) 7 

4.2 การจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 11 
1. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1 เดิม 4.2) 11 
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ.2.3) ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า (สมศ.5) 13 
ตารางท่ี 2 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการปฏิบัติงาน 20 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านงบประมาณและการเงิน 30 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านกฎหมาย 34 
ตารางท่ี 2 (ต่อ)  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคมุภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต มาตรการเฝ้าติดตามปัจจยัที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการปฏิบัติงาน 45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 

กิจกรรม 2558 2559 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งสถาบันวิจัย            
ปีละ 3 ครั้ง 

            

2. คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง วิเคราะห์ทบทวนข้อมูล 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดนโยบายด้านความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง และความ
เสี่ยงท่ีต้องด าเนินการทั่วท้ัง
องค์การ 

            

3. มีการด าเนินการตามแผน             

4. คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง ก าหนดแนวทางและตติาม
การด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงตา่งๆ ของ
สถาบันวิจัย 

            

5. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ด้านบริหารความเสี่ยง ผลการ
ประกันคณุภาพ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

            

6. จัดท ารายงานการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

            

7. จัดท ารายงานส่งส านัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจทาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

            



การประเมินความเสี่ยง 
ในการประเมินความเสี่ยง จะประเมินโอกาสที่จะเกิดตามความเสี่ยงนั้นๆ และประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามค าจ ากัดความดังนี้ 
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือน ต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปี ต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 

 
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 



 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) อาจก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง 

ที่มา:  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2558: หน้า 16. 

 
3. การประเมินความเสี่ยงภายในสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จะประเมินโอกาสที่จะเกิดตามความเสี่ยง และ ผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสเกิด ผลกระทบ 
1 ยากท่ีจะเกิดขึ้น (Rare) ไม่มีผลกระทบ (Negligible) 
2 ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น (Unlikely) กระทบเล็กน้อย (Minor) 
3 เป็นไปได้ (Possible) กระทบปานกลาง (Moderate) 
4 น่าจะเกิดขึ้นได้ (Likely) กระทบมาก (Significant) 
5 เกิดข้ึนได้มากท่ีสุด (Extremely Likely) กระทบสูงมาก (Disastrous) 

 



 

ระดับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ = โอกาสเกิด X ผลกระทบ 

โอกาสเกิด 
 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 13 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

ที่มา:  แผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2555-2559. 



1 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

ตารางท่ี 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ ความเสี่ยงที่ก าหนดให้ด าเนินการทั่วทั้งองค์การในปีการศึกษา 2558 ระดับหน่วย 
 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

4. การพัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
4.1 การพัฒนา
ระบบบริหาร
การวิจยัและ
งานสร้างสรรค์
ของ
มหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ  

          

 1.ร้อยละงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เทียบ
กับจ านวนอาจารย์
ประจ า (สมศ.6) 

1.ประชุมชี้แจงผ่านกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการซ่ึง
คณะกรรมการชุดนี้เป็นตัวแทน
จากคณะวิชา 
 
2.สวจ.จัดท าคู่มือการกรอก
ข้อมูลประกันคุณภาพด้าน

3x4  
(3x4) 
((3x4)) 

12 
(12) 
((16)) 

1.จัดท าคู่มือการกรอก
ข้อมูลและหลักฐาน
ด้านการวจิัยที่
สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

คณะ/สวจ 2x4  
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

การรับรองการใช้ประโยชน์ 
ของงานวิจัยจากหน่วยงานที่
เกี่ยว ข้อง ให้มีจ านวน อย่าง
น้อยร้อยละ 20 ของจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 
 
 

 



2 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

งานวิจัย เพื่อให้คณะกรอกข้อมูล
ได้ตรงกันโดยก าหนดให้มีการ
แสดงเอกสารการรับ รองการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยจากหน่วย 
งานที่เกี่ยว ข้อง 
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  (1) 
คณะ คณบดีรับรองว่า มีการน า
ผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ในการสอน แสดงเอกสารค าสอน
ใน  มคอ.3 (2) หน่วยงานที่น า
ประโยชน์ไปใช้ และแสดงให้เห็น
หลักฐานการน าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม   
- จัดท า template เพื่อ ให้ 
download ไปใช้ได้          

2.ส ารวจข้อมูลจาก
คณะ เพื่อรอตรวจผล
การรับรองคุณภาพ
จากฐานขอ้มูลของ
ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
 
3.ชี้แจงราย
รายละเอียดการใช้
ประโยชน์ 4 ด้าน 1.
เชิงสาธารณะ 2.เชิง
นโยบาย 3.เชิงพาณิชย์ 
4.ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์ 
 
4.มีการติดตาม
ความก้าวหนา้การ
ด าเนินงานผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวจิัยและบริการ

เอกสารอ้างอิง 
1.สวจ. 3 สมศ.6-3  
เอกสารประกอบการรับรอง  
ตัวบ่งชี้ สมศ.6 ร้อยละงานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เทียบกับจ านวน
อาจารย์ประจ า 
 

2.เอกสารค าสอนใน  มคอ.3 
(คณะจัดเก็บ) 
 

3.ฐานข้อมูลรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ในการท าวจิัยของคณาจารย์ที่
ได้รับทุนภายใน สวจ. 
 

4.ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 

5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ



3 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

วิชาการ จ านวน 3 
ครั้ง 

บริการวิชาการ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 
2 และ ครั้งที่ 3 

 2.เงินสนับสนุนงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ า (สกอ.
4.3) 
 

มาตรการปัจจบุัน 
1.ให้โอกาสนักวิจยัพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัยของตนเอง
โดยการ  จัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั 
ให้คณาจารย์ที่สนใจ โดยท าการ
ประกาศ 3 คร้ัง/ป ี
 
2.จัดโครงการฝึกอบรม เพิ่มพูน 
ทักษะทางการวิจยั ใหก้ับ
อาจารย์บุคลากร 
 
3.สนับสนุนด้านครุภัณฑ์ 
งานวิจัยในกรณีที่งบไม่เกิน 
100,000 บาท 
 
4.สถาบันวิจยัร่วมกับฝา่ยวิจยั
และบริการวิชาการ ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมการขอทุนวิจยัจาก

3x4  
(3x4) 
((3x4)) 

12 
(12) 
((16)) 

1.วิเคราะห์ความเส่ียง
จากรายคณะเทียบกับ
จ านวนเงินต่อนักวิจัย
ตามเกณฑ์ สกอ.4.3 
 
2.การเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย โดยเน้นนักวิจัย
หน้าใหม่ รวมถึงนักวิจัย
ประสบการณ์ โดย เชิญ
วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวจิัยมา
ท าการจัดอบรม โดยใน
ปีนี้มีการแยกสาขาการ
อบรมอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ตรงกับ
เป้าหมาย และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 

สวจ./คณะ 2x4  
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

เมื่อมีมาตรการเพิ่มเติม
สนับสนุน มีทางเลือกให้นักวิจัย
ท ามากขึ้นและขยายโอกาสใน
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตลอดทั้งปีอาจารยจ์ึงมี
ระยะเวลาในการขอทุนเพิ่มมาก
ขึ้น  
 
1.กลุ่มมนุษยศาสตร์ไม่ต่ ากวา่ 
25,000 บาท      ต่อคน 
 
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่
ต่ ากวา่ 50,000 บาท ต่อคน 
 
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บาท ต่อคน 
 
เอกสารอ้างอิง 

 



4 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ภายนอกโดย 
การเพิ่มศักยภาพนกัวจิัย  
 
5.จัดงบประมาณสนับสนุน 
- จัดท าโครงการความร่วมมอื
ด้านการวจิัย และส่งเสริมการขอ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก  
- สนับสนุนให้ตั้งศูนย์วิจยัเฉพาะ
ทาง 
- สร้างความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก สถาบัน
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเพือ่ร่วม
ขอทุนจากภายนอก 
 
6.ด้านการจัดการชว่ย
ประสานงานเกี่ยวกับการลงนาม
สัญญาทุน-การเปิดบัญช ี
 
7.ด้านการแบ่งผลประโยชนจ์าก
ทุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอกมี

3.มีหัวข้อวจิัยเกีย่วกับ 
สังคมธรรมาธิปไตย ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบาย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
และ โครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริระยะ 5 ป ี
(2554-2559)  ซ่ึง
สอดคล้องกับโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัย ได้
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตลอดปี(ตามรอบทุน)
โดยเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้วิจยัที่สนใจ
หัวข้อนี ้
 
4.มีการแจกคู่มือการ
ด าเนินงานคณะกรรม 
การวิจยัและบริการ
วิชาการ และคู่มือ

1. เอกสารประกาศรับทุนวิจยั 
 
2. คู่มือการด าเนินงานคณะ
กรรม การวจิัยและบริการ
วิชาการ และคู่มือนกัวจิัย 
 
3.ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 
 
4.รายงานการประชุมบุคลากร 
สถาบันวิจยั ครั้งที่ 1 คร้ังที่ 2 
และ ครั้งที่ 3 
 
5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 
2 และ ครั้งที่ 3 
 
 



5 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

นโยบายให้ผู้วจิัย สามารถตกลง
กับทางคณะฯเรื่องการลดภาระ
งาน อันเนื่องมาจากงานวจิัย ที่
ได้รับทุนจากภายนอก 

นักวิจยัแก่ตวัแทน
คณะเพื่อให้คณะทราบ
ถึงภารกิจด้านการวิจัย
ที่คณะต้องด าเนินการ
และให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดว้ย เช่น 
การฝึกอบรม การ
ด าเนินงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 
เป็นต้น  
 
5.มีการสนับสนุน
งบประมาณแก่นักวิจยั
หน้าใหม่ที่ขอรับทุน
จากถาบันวิจัย เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน นกัวิจยัพี่
เล้ียง 3,000บาท/ 
โครง การ 
 



6 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

6.จัดระบบนักวิจยัพี่
เล้ียง เพื่อส่งเสริม
คุณภาพงานวิจยัให้
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
7. มีการติดตาม
ความก้าวหนา้การ
ด าเนินงานผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวจิัยและบริการ
วิชาการ จ านวน 3 
ครั้ง 
 
8.มีการมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้
เข้ารับการอบรมในแต่
ละโครงการอบรมของ
สถาบันวิจยั  
 
 



7 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 2.เงินสนับสนุนงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ า (สกอ.
4.3) 
 

มาตรการปัจจบุัน 
1.ให้โอกาสนักวิจยัพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัยของตนเอง
โดยการ  จัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั 
ให้คณาจารย์ที่สนใจ โดยท าการ
ประกาศ 3 คร้ัง/ป ี
 
2.จัดโครงการฝึกอบรม เพิ่มพูน 
ทักษะทางการวิจยั ใหก้ับ
อาจารย์บุคลากร 
 
3.สนับสนุนด้านครุภัณฑ์ 
งานวิจัยในกรณีที่งบไม่เกิน 
100,000 บาท 
 
4.สถาบันวิจยัร่วมกับฝา่ยวิจยั
และบริการวิชาร ก าหนดให้มกีาร
ส่งเสริมการขอทุนวิจยัจาก
ภายนอกโดย 
การเพิ่มศักยภาพนกัวจิัย  

3x4  
(3x4) 
((3x4)) 

12 
(12) 
((16)) 

1.วิเคราะห์ความเส่ียง
จากรายคณะเทียบกับ
จ านวนเงินต่อนักวิจัย
ตามเกณฑ์ สกอ.4.3 
 
2.การเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย โดยเน้นนักวิจัย
หน้าใหม่ รวมถึงนักวิจัย
ประสบการณ์ โดย เชิญ
วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการวจิัยมา
ท าการจัดอบรม โดยใน
ปีนี้มีการแยกสาขาการ
อบรมอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ตรงกับ
เป้าหมาย และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

สวจ./คณะ 2x4  
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

เมื่อมีมาตรการเพิ่มเติม
สนับสนุน มีทางเลือกให้นักวิจัย
ท ามากขึ้นและขยายโอกาสใน
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตลอดทั้งปีอาจารยจ์ึงมี
ระยะเวลาในการขอทุนเพิ่มมาก
ขึ้น  
 
1.กลุ่มมนุษยศาสตร์ไม่ต่ ากวา่ 
25,000 บาท ต่อคน 
 
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่
ต่ ากวา่ 50,000 บาท ต่อคน 
 
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บาท ต่อคน 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารประกาศรับทุนวิจยั 
 

 



8 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
5.จัดงบประมาณสนับสนุน 
- จัดท าโครงการความร่วมมอื
ด้านการวจิัย และส่งเสริมการขอ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก  
- สนับสนุนให้ตั้งศูนย์วิจยัเฉพาะ
ทาง 
- สร้างความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก สถาบัน
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเพือ่ร่วม
ขอทุนจากภายนอก 
 
6.ด้านการจัดการชว่ย
ประสานงานเกี่ยวกับการลงนาม
สัญญาทุน การเปิดบัญช ี
7.ด้านการแบ่งผลประโยชนจ์าก
ทุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอกม ี
นโยบายให้ผู้วจิัย สามารถตกลง
กับทางคณะฯเรื่องการลดภาระ
งาน อันเนื่องมาจากงานวจิัย ที่

3.มีหัวข้อวจิัยเกีย่วกับ 
สังคมธรรมาธิปไตย ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบาย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
และ โครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริระยะ 5 ป ี
(2554-2559)  ซ่ึง
สอดคล้องกับโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัย ได้
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตลอดปี(ตามรอบทุน)
โดยเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้วิจยัที่สนใจ
หัวข้อนี ้
 
4.มีการแจกคู่มือการ
ด าเนินงานคณะกรรม 
การวิจยัและบริการ
วิชาการ และคู่มือ

2. คู่มือการด าเนินงานคณะ
กรรม การวจิัยและบริการ
วิชาการ และคู่มือนกัวจิัย 
 
3.ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 
 
4.รายงานการประชุมบุคลากร 
สถาบันวิจยั ครั้งที่ 1 คร้ังที่ 2 
และ ครั้งที่ 3 
 
5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 
2 และ ครั้งที่ 3 
 
 



9 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ได้รับทุนจากภายนอก นักวิจยัแก่ตวัแทน
คณะเพื่อให้คณะทราบ
ถึงภารกิจด้านการวิจัย
ที่คณะต้องด าเนินการ
และให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดว้ย เช่น 
การฝึกอบรม การ
ด าเนินงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 
เป็นต้น  
 
5.มีการสนับสนุน
งบประมาณแก่นักวิจยั
หน้าใหม่ที่ขอรับทุน
จากถาบันวิจัย เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน นกัวิจยัพี่
เล้ียง 3,000บาท/ 
โครง การ 
 



10 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

6.จัดระบบนักวิจยัพี่
เล้ียง เพื่อส่งเสริม
คุณภาพงานวิจยัให้
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
7. มีการติดตาม
ความก้าวหนา้การ
ด าเนินงานผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวจิัยและบริการ
วิชาการ จ านวน 3 
ครั้ง 
 
8.มีการมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้
เข้ารับการอบรมในแต่
ละโครงการอบรมของ
สถาบันวิจยั  
 
 



11 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

4.2 การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

          

 1.ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
 
 
 
 
 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
1.พัฒนาระบบการสนับสนุนให้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัที่
ขอทุนวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในวารสารพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 
2. พัฒนาวารสารพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐานใน
ระดับชาติ 
 
3.ด าเนินการผลักดันให้มีการน า
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนเข้าสู่ระบบการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

3 x 4 12 1.ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลรายชื่อวารสารที ่
TCI ให้การรับรองให้
ผู้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน
รับทราบ ซ่ึงจะท าให้
สามารถเข้าถึงแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจยั
ภายนอก 
 
2.ในส่วนของ
สถาบันวิจยัได้จัดท า
ชุดประสบการณ์ด้าน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และในปี 

คุณเบญจพร/
ศสพ. 
คุณกนกรัตน์ 
/สวจ. 

2 x 4 8 ปัจจุบันวารสารพัฒนาการเรียน
การสอนมหาวิทยาลัยรังสิตได้
ผ่านการประเมินคุณภาพและมี
รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) แล้ว  
 
เอกสารอ้างอิง 
1.เล่มวารสารพัฒนาการเรียน

การสอนมหาวิทยาลัยรังสิต 
 

2.สามารถตรวจสอบรายชื่อ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจาก ศสพ. ได้ที่ 
เว็บไซต์  
http://isdc.rsu.ac.th/ 

 

http://isdc.rsu.ac.th/


12 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
4. สร้างระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากการวจิัยหรอื
งานสร้างสรรค์ 
 

5.ในส่วนของสถาบันวิจยัได้
จัดท าชุดประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 
 

6.สถาบันวิจยัขอความ
อนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภายใน และภายนอก ตลอดจน
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้าน
การเผยแพร่ผลงานวจิัย ประเมิน
ชุดประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 
 
7.สถาบันวิจยั ได้มีการจัดอบรม
ในหัวข้อของการเผยแพร่

2557 ได้มีการขอ
ความร่วมมือกับทาง
คณะต่างๆ ถอดความรู้
ด้านงานวิจยัมา
เพิ่มเติม เพื่อที่จะ
พัฒนาชุด
ประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ 
 
3.สถาบันวิจยัขอความ
อนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภายใน และภายนอก 
ตลอดจนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั 
ประเมินชุด
ประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั

research 
 

3. ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัที่ TCI 

รับรองได้ที่เว็บไซต์  

http://isdc.rsu.ac.th 

 

4.ชุดประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ จัดท าโดย
อนุกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
 
5.เว็บไซต์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต  
http://isdc.rsu.ac.th/km/co
ps/category/2 



13 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ผลงานวิจัย และน าหัวขอ้ที่อบรม
เข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลยั 
 

และงานสร้างสรรค์ 

 2.ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนกั
งานวิจยัหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
(สมศ.5) 

1.จัดท าประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(มิ.ย. 56) 
 
2.จัดท าประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ (มิ.ย.
56) 
 
3.สนับสนุนอาจารย์ที่มีศักยภาพ
ให้มีโอกาสไปน าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการต่างประเทศได้
มากกว่า 1 ครั้ง 
 

3x4 
(3x4) 
((3x4)) 

12 
(12) 
((12)) 

1.จะก าหนดเป็น
นโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัยดา้นการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
และสัมพันธก์ับแบบ
ประเมินผลงาน
รายบุคคลประจ าปีใน
ระดับประเทศ  
 
2.สถาบันวิจยัจะท า
การทบทวนค าสั่ง
ประกาศการสนับสนุน
เผยแพร่ผลงานวิจยั
ระดับสากล เป็น
ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทาง และค่าที่พัก

สวจ./คณะ 2x4 
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

ร้อยละค่าถว่งน้ าหนักงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับจ านวน
อาจารย์ประจ า  
 
1.กลุ่มมนุษยศาสตร์ร้อยละ 10 
 
2.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละ 20 
 
3.กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
ร้อยละ 20 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.ประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

 



14 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

4.จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
ให้นักวิจยัทราบแนวทางการ
เขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ 
 
5.มีมาตรการปัจจุบันในการ
สนับสนุนการน าเสนองานวจิัยใน
ระดับประเทศ  
 
6.มหาวิทยาลัยจัดสรรทุน เพื่อ
เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ซ่ึง
เป็นเวที ที่เปิดโอกาสให้มีการ
ส่งผลงานเข้าน าเสนอในรูปแบบ 
ปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 
ส าหรับแต่ละคณะฯ ได้รับการ
สนับสนุน คิดจากจ านวนอาจารย์
ทั้งหมดท่านละ 2,500 บาท 
 
7.ด้านบัณฑิตวิทยาลัย จัดเวทีให ้
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก มี
การน าเสนอผลงาน ชว่ง

ไม่เกิน 2 คืนที่มี
ลักษณะเพิ่มแรงจูงใจ
มากขึ้นและสนบัสนุน
เผยแพร่ผลงานวิจยัลง
วารสารที่จัดอยู่ในฐาน 
TCI /สกอ./สมศ. 
 
3.เพิ่มแรงจูงใจ โดยให้
เงินรางวัล 5,000-
15,000 บาท แก่
อาจารย์และบุคลากร
ที่น าผลงานวิจัยลง
ตีพิมพ์ในวารสาร 
RJAS RJSH และ
วารสารระดับ
นานาชาติ  ตามค่า 
impact factor  และ
การจัดอันดับคลอไทล์ 
(Q1-Q4) 
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(มิ.ย. 57)   
ค่าที่พักไม่เกิน 2 คืน 
 

2.ประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 
ในรูปแบบการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 
(มิ.ย.57)  
 
3.เอกสารฐานข้อมูลเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 
 
4.แผนการท าและการเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์เป็นรายบุคคล 
 
5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท าวารสาร
การวิจยัระดับชาต ิBRH 



15 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี 
 
8.สถาบันวิจยั จัดเวท ีให้
คณาจารย์และบุคคล ทั้งภายใน
และภายนอกที่สนใจ น าเสนอ
ผลงานวิชาการ ในช่วงเดือน
เมษายนของทุกป ี
 
9.ในส่วนของคณะฯ จัดให้มีการ
น า เสนอโครงการ (Senior 
Project) ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
10.นอกจากนีย้ังมีการไปร่วมใน
การน าเสนอผลงานวิชาการ  จัด
โดย ส านกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และจากส านักงาน
สนับสนุนงาน วิจยัแห่งชาติใน
ระดับสากล  
 
11.การเผยแพร่ในวารสารระดับ

4.การเพิ่มศักยภาพ
นักวิจยั โดยเน้น
นักวิจยัหน้าใหม ่     
โดยเชิญวิทยากรมาก
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยและเผยแพร่มาท า
การจัดอบรม สัมมนา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ครบทุกขั้นตอนการ
เขียนบทความวิจัยเพือ่
ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ
 
5.จะท าการจัดสรรทุน 
เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม สัมมนา
ระดับชาติ เพิ่มขึ้นตาม
ความเหมาะสม โดย
ขอเบิกส่วนเกิน จาก 

Journal of Arts and 
Science 
 
6.ฐานข้อมูลด้านการท าและ
การเผยแพร่งานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ของอาจารย์  
 
7.เว็บไซด์สถาบันวิจัย หลักฐาน
การประกันคุณภาพงาน สมศ.5 
และ สมศ.6 
 
8.บันทึกข้อความเชิญชวน
เผยแพร่งานวิจยั RSU 
Research Conference 
 
9.ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 
 



16 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

สากล ได้จัดเตรียมงบประมาณ
ส าหรับการ ตีพิมพ์ ตามราคาจริง  
ที่ปรากฏ ของแต่ละวารสาร 
 
12.จัดท าฐานขอ้มูลด้านทุนวจิัย 
และการเผยแพร่งานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์บนเว็บไซต์ 
 

3,000 ที่ได้รับจาก
คณะฯ ตาม 
ค่าลงทะเบียนจริง แต่
ทั้งนี้วงเงินที่ขอเบิก
ต้องไม่เกิน 3,000 
บาท อาจขอเบกิส่วนที่
เกินได้จากส่วนกลาง
โดยให้สถาบันวิจยัช่วย
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพราะตอนนี้ 
สวจ. รับผิดชอบ
เฉพาะงบน าเสนอ
ต่างประเทศ หรือใน
อนาคต ฝ่ายแผนการ
เงินปรับเพิ่มวงเงินตาม
ความเหมาะสม และ
ให้ทางคณะฯ เป็นผู้
พิจารณา 
 
 

10.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 
2 และ ครั้งที่ 3 



17 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

6.จัดให้มีการน าเสนอ
ผลงาน ปริญญานิพนธ์
ในรูปแบบโปสเตอร์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ทางคณะ
จัดในระดับคณะเอง
และ คัดเลือกคณะฯ
ละ 3 โปสเตอร์ร่วม
น าเสนอในงาน 
National research 
conference ทุกปี 
หรือ จัดร่วมกัน เป็น
งาน Conference 
day โดยมีการ
คัดเลือกผลงานดีเด่น
และรางวัลชมเชย ใน
งานดังกล่าวด้วยใน
ระดับสากล 
 
 



18 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

7.สนับสนุน
ค่าตอบแทนการตรวจ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 
2,000 บาท 
 
8.พัฒนาวารสาร RJAS 
อย่างต่อเนื่อง และ
ผลักดันวารสาร RJAS 
ให้เข้าอยู่ในฐานขอ้มูล
ของศูนย์ดัชนีวารสาร
ไทย (TCI) ซ่ึงขณะนี้
วารสารได้รับการตอบ
รับจาก TCI เรียบร้อย
แล้ว โดยวารสาร 
RJAS จัดในกลุ่มที่ 1  
 
9.มีการติดตาม
ความก้าวหนา้การ
ด าเนินงานผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ



19 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

กลยุทธ ์

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในทีด่ าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ฝ่ายวจิัยและบริการ
วิชาการ จ านวน        
3 คร้ัง 

 



20 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 



21 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

ตารางท่ี 2 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2558 
 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.การบริหาร
จัดการงานวจิัย
ที่ได้รับทุน
สนับสนุน
งานวิจัยจาก
สถาบันวิจยั ทั้ง
ที่เสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว 
และที่อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน 

นักวิจยัไม่ได้รายงานความ ก้าวหน้าตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
(2 ครั้ง/ปีการศึกษา) 

มีการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
จากสถาบันวจิัย ทกุๆภาค
การศึกษา 

2x3 
 (2x3) 
((2x3)) 

6 
(6) 
((6)) 

สถาบันวิจยัมีการ
ประสานงานติดตาม
รายงาน
ความก้าวหนา้โดย
ท าบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังนักวิจยัใน
แต่ละช่วงงวดงาน 
(3เดือน) 

เจ้าหน้าที่  
(คุณมีนมาส 
พรานป่า) 

2x3 
(2x3) 
((2x3)) 

6 
(6) 
((6)) 

นักวิจยัร้อยละ80 ที่ได้รับ
การติดตามทุนนั้น จกัมีการ
ประสานแจ้งผลกลับมาทาง
สวจ.ทั้งในรูปของบันทึก
ข้อความพร้อมรายงาน
ความก้าวหนา้ และการขอ
ขยายเวลา  
ส่วนอีกร้อยละ 20 นั้น 
สวจ.จะประสานทาง
โทรศัพท์และ อีเมล์ เพือ่
สอบถามความก้าว หน้า
โดยตรง  และจัดท าบันทึก
ข้อความ เพือ่ติดตาม
รายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยของผู้รับ
ทุนอุดหนุน จ านวน 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา รวมถึงมีการ

 



22 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ติดตามการคืนใบเสร็จจากการ
ยืมเงินทดรองจา่ยจากแผนก
จ่ายเงิน และ สวจ.             
ร่วมติดตามดว้ย  
ปี 2558 = 2 คร้ัง 
(19 ต.ค. 58  และ 4 มี.ค. 
59) 
 
ปี 2557 = 2 คร้ัง 
(9 พ.ย. 57  และ 11 มี.ค. 
58) 
 
ปี 2556 = 2 คร้ัง 
(3 ก.ย. 56  และ 18 ก.พ. 
57) 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.บันทึกข้อความติดตาม
การด าเนินงานวิจยั 



23 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
2.รายงานความกา้วหนา้
เป็นเอกสาร เช่น 
ความก้าวหนา้ตามงวดงาน 
(มรส.84)  / ขยายเวลาเป็น
รายบุคคล (มรส.92) หรือ 
ส่ง(ร่าง)รายงานการวิจยั 

2.การจัดท า
และรวบรวม
ข้อมูลทุนแหล่ง
ทุนภายใน 
ภายนอก 

1. การจัดท าเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งทุนวิจยัทั้งภายในและ
ภายนอกมีไม่มากพอ(20 ฉบับ/ปี
การศึกษา) 
 
2. เนื่องด้วยในปัจจุบันมกีารจัดการงาน
ของสถาบันวจิัยที่เพิ่มขึ้นท าให้มีข่าวที่
ประชาสัมพันธ์มปีริมาณลดลงซ่ึงอาจไม่
สอดคล้องกับจ านวนฉบับที่ได้ก าหนดไว ้

1. จัดท าจดหมายขา่วราย
สัปดาห์ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธข์้อมูล 
ข่าวสาร ด้านการวิจยั จาก
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรังสิต โดย
เฉลี่ยเดือนละ 4 ฉบับ 
 
2. มีการแบ่งข่าวที่ได้รับ
ล่าช้า และข่าวที่ไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้ทันเวลา
ว่ามีจ านวนเท่าไหร่ในกรณี

3x3  
(3x3) 
((3x3)) 

9 
(9) 
((9)) 

มีการน าขา่วสาร
ด้านการวจิัยหรอื
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ขอทุนลงในเว็บไซต์
ของสถาบันวจิัย 
เพื่อสามารถติดตาม
ข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

เจ้าหน้าที ่
(คุณอลิสา) 

2x3  
(2x3) 
((2x3)) 

6 
(6) 
((6)) 

จ านวนขา่วสารในแต่ละ
สัปดาห์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น
และส่งจดหมายสัปดาห์ละ 
1 คร้ัง 
 
 
 
 
ปี 2558 = 124 ข่าว 
ปี 2557 = 78 ข่าว 
ปี 2556 = 148 ข่าว 
เอกสารอ้างอิง 

 



24 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ที่มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารไม่ทันเวลาที่
ก าหนด และเลยระยะเวลา
ที่ก าหนดรับสมัคร 

1.เอกสารจดหมายข่าวราย
สัปดาห์ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธข์้อมูล 

3.การรวบรวม
จัดท า
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจยัที่
สอดคล้องกับ
การประกัน
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

1.ฐานข้อมูลด้านการวจิัยที่สอด คล้อง
กับตัวบ่งชี้ของสมศ.สกอ.  
ยังไม่สมบูรณ์ 

จัดท าฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับตวับ่งชี้ 
สมศ. และสกอ. ส าหรับ
รองรับการประกันฯ 

3x3  
(3x3) 
((3x3)) 

9 
(9) 
((9)) 

1.มีการจัดท าคู่มือ
แบบตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพดา้น
งานวิจัย และ
สร้างสรรค์ มรส.  
ให้แก่คณะกรอก 
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 
 
2.จัดประชุม
คณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  จ านวน 3 
ครั้ง เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของคณะ

เจ้าหน้าที่
วิจัย 
(วุฒิศักดิ์) 

2x3  
(2x3) 
((2x3)) 

6 
(6) 
((6)) 

มีการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่
ส านักประกันคุณภาพ
ก าหนดอย่างละเอียด และ
ได้จัดท าแบบตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพส่งให้กับทกุ
คณะ รวบรวมเพื่อจัดท า
เป็นฐานข้อมูลต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารจัดท าฐานขอ้มูล
ด้านการวจิัย 
2.รายงานประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คร้ังที่ 1 2 
3.รายงานประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 1 2 3 

 



25 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

วิชา ตามตัวบ่งชี้ 
ของ มรส. สกอ. 
และ สมศ. 

4.การหาแหล่ง
ทุนภายนอก 

มีแหล่งทุนจากภายนอกเพือ่พัฒนา
งานวิจัยของอาจารย์ และนัก วจิัย แต่
นักวิจยัยังไม่สามารถด าเนินการขอทุนได้ 

1.สร้างเครือข่ายหนว่ยงาน
ที่รับผิดชอบงานวิจยัทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 
 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 
3.จัดอบรม/สัมมนา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แหล่งทุนภายนอกและวธิี
ขอทุนให้อาจารยแ์ละ
นักวิจยั ทราบอยา่งต่อเนื่อง 
 
4.คณะควรระบุผู้รับผิดชอบ 

2x4 
(2x4) 
((3x4)) 

8 
(8) 

((12)) 

1. มรส. ก าหนด
นโยบาย ด้านการ
จัดสรรทุนภายนอก 
ที่เป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 
 
2. สร้างเครือข่าย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบงานวิจยั
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศซ่ึง
ได้ด าเนินการอยู่แลว้
ส่วนหนึ่ง 
 
3.ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ข้อมูล

ผู้อ านวยการ 2x4 
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

ปี 2558 เครือข่าย 10แหล่ง 
(เครือข่ายวิจยัประชาชื่น /
เครือข่ายอุดมศึกษา
ตอนบน/สสอท./อพสธ./
สกว./วช./สนง.
ประกันสังคม/องค์การ
เภสัช/สนพ./สพภ.) 
 
ปี 2557  เครือข่าย 7 
แหล่ง (เครือข่ายวิจัยประชา
ชื่น /วิจยัภาคกลาง
ตอนบน/สสอท./อพสธ./ 
สกว./วช./สนง.
ประกันสังคม) 
 
 

 



26 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

- ด้านการขอทุนวิจัย  
- ด้านการเผยแพร่
โดยเฉพาะ 
- จัดสัดส่วนการสอน ให้
เหมาะสม (โดยมีการระบุ
หมุนเวียนบุคลคลที่ท า
หน้าที่ดังกล่าว แจ้งผ่าน
คณะ ให้สัมพันธ์กับการ
ประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน
โดยเน้นที่คนที่มีชื่อใน
หลักสูตร) 

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจยั
จากแหล่งทุน
ภายนอก 
4. จัดประชุม
ร่วมกับเครือข่าย
วิจัย “ประชาชื่น”  

ปี 2556  เครือข่าย 7 
แหล่ง (เครือข่ายวิจัยประชา
ชื่น /วิจยัภาคกลาง
ตอนบน/สสอท./อพสธ./ 
สกว./วช./สนง.
ประกันสังคม) 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.จดหมายตอบรับการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายวจิัย
ประชาชื่น 
 
2.จดหมายขา่วรายสัปดาห์
ผ่านทาง สวจ. 
 
3. ภาพถา่ย และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 



27 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

5.ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
ช่วยในการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

ระบบเว็บไซต์และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ ถูกโจมตีระบบเว็บไซต์
บ่อยครั้งในปีการศึกษาที่ผา่นมา ทั้งนี้
เอกสารส าคัญส าหรับการดาวน์โหลดได้
สูญหายไปเป็นจ านวนมาก 

1.มีแผนเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
2.มีระบบและกลไกในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
 
3.มีการด าเนินงานในการ
จัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ
ตามแผนงาน / โครงการ 
 
4.มีการประเมินแผนงาน / 
โครงการ   
 
5.มีการน าผลการประเมินมา 
วางแผนพัฒนา 

3x4 
(4x4) 
((-)) 

12 
(16) 
((-)) 

1.ตรวจสอบระบบ
การดาวนโ์หลด
เอกสารเป็นประจ า
ทุกวัน 
 
2.ส ารองข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ และ
ส ารองระบบ
ฐานข้อมูลในระบบ
ออนไลน์เดือนละ 1 
ครั้ง 
 
3. มีการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์
เป็นประจ าเพื่อให้
ข้อมูลหน้าเว็บไซต์มี
ความทันสมัยอยู่
เสมอ 
 

เจ้าหน้าที ่
(คุณอลิสา) 

2x4 
 (3x4) 
((-)) 

8 
(12) 
((-)) 

เอกสารอ้างอิง 
ระบบเว็บไซต์ 
www.rsu.ac.th/rri 
www.rsu.ac.th/rjas 
http://rsucon.rsu.ac.th/ 

 

http://www.rsu.ac.th/rri
http://www.rsu.ac.th/rjas


28 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

6.การพัฒนา
บุคลากร 

1.การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาตอ่ 
 

1.มีแผนในการสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.มีนโยบายเพิ่มเติมให้
บุคลากรไปร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาภายนอก
สถาบัน 
 
3.สนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2x4 
(2x4) 
((-)) 

8 
(8) 
((-)) 

บุคลากร
สถาบันวิจยัให้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

บุคลากร
สถาบันวิจยั 

2x4 
 (2x4) 
((-)) 

8 
(8) 
((-)) 

บุคลากรสถาบันวิจัยได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ดังนี้ 
1.น.ส.มีนมาส พรานป่า และ 
นายวุฒิศักดิ์  อยู่จ านง ค์  
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 
2.น.ส.อลิสา ยวงนุ่น และ 
น.ส.ชญานิฐษ์ อัจฉริยะโพธิ์ 
ระดับมหาบัณฑิต 
 
3.ในอนาคตจะสนับสนุน 
น.ส.กนกรัตน์ ครูกิมโสม 
ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต 

 

 2.การส่ือสารภาษาอังกฤษ  
ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
บุคลากรสถาบันวิจัยตอ้งมีการพัฒนา
ตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

1.มีแผนในการสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.มีนโยบายเพิ่มเติมให้

3x4 
(3x4) 
((-)) 

12 
(12) 
((-)) 

1.มีกิจกรรมพูดคุย
สนทนา
ภาษาอังกฤษทกุวัน
ศุกร์  
 

บุคลากร
สถาบันวิจยั 

2x4 
 (2x4) 
((-)) 

8 
(8) 
((-)) 

บุคลากรสถาบันวิจัย
สามารถสื่อสาร สนทนา
ภาษาอังกฤษได้ ดังนี ้
น.ส.มีนมาส พรานป่า  
น.ส.สุมิตรา แก้วจันทร์ 

 



29 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน สถาบนัวิจยั 

 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก ส าหรับ
การจัดการความ

เสี่ยงเพิ่มเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประชาคมอาเซียน ในป ี2558 บุคลากรไปร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาภายนอก
สถาบัน 
 
3.จัดท าแบบฟอร์มตา่งๆ 
คู่มือการด าเนินงาน เป็น
ภาษาอังกฤษ 
4.จัดท าเว็บไซต์สถาบันวิจยั
เป็นภาษาอังกฤษ 

2.  ขณะนี้
สถาบันวิจยัก าลัง
ด าเนินการ
จัดเตรียมงาน
ประชุมวิชาการ 
RSUCON 2016   
ซ่ึงรับผิดชอบใน
ระดับนานาชาต ิ
บุคลากร
สถาบันวิจยัจึงมีการ
ใช้ทักษะด้านภาษา
ที่เพิ่มมากขึ้น 
 

น.ส.อลิสา ยวงนุ่น        
น.ส.กนกรัตน์ ครูกิมโสม 
น.ส.หัทยา  ชาหอม  
นายวุฒิศักดิ์  อยู่จ านงค์   
และ น.ส.ชญานิฐษ์ 
อัจฉริยะโพธิ์ สามารถพูด
ภาษาอังกฤษเกีย่วกับภาระ
งานที่รับผิดชอบได้ คนละ 
10 ประโยค 

 



30 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นงบประมาณและการเงิน สถาบนัวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงิน 

 



31 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นงบประมาณและการเงิน สถาบนัวิจยั 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการเงินและงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 
 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1. การจัดสรร
งบประมาณและ
การตรวจสอบ 

การด าเนินงานด้าน
งบประมาณและการเงิน 
มีปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
เส่ียงดังนี้ 
1. การใช้งบประมาณเกิน
ที่ได้รับการจัดสรร 
 
2. การจ่ายเงินให้
ผู้เชี่ยวชาญมีความล่าช้า 
 
3.รายได้จากการพิจารณา
ขอรับรองจริยธรรมในคน 

1. ตรวจสอบประกาศที่ได้จัดท า
ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ ให้
ครอบคลุม และได้รับประโยชน์
สูงสุด 
 
2. ด าเนินการรวบรวมรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่อา่นบทความวิจยั
เรียบร้อยแล้ว 
 
3. ท ารายการเพื่อให้ทราบจ านวน
บทความที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละทา่น
อ่านเรียบร้อยแล้ว 
 
4.ทางการเงินออกมาตรการให้
กรอกรายละเอียดผู้เชี่ยว ขอส าเนา
บัตรประชาชน และส าเนาหนา้สมุด
บัญชีธนาคาร เพือ่ความถูกต้องของ
เอกสารและการโอนเงิน 

3x3 
(3x3) 
((3x3)) 

9 
(9) 
((9)) 

1. มี ก า ร ต ร ว จ สอ บ
รายชื่อการรับเงินและ
ส า เนาเอกสารในรูป
ไฟล์ดิจิทัล เก็บข้อมูลไว้
เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บ
เป็น Folders ตาม
โครงการ พร้อมทั้ งมี
ก า ร ส า เ น า  Hard 
Copy ไว้ในแฟ้มเพื่อ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 
 
2. จัดส่งค่าตอบแทน
โดยการโอนผ่านบัญชี
ธนาคารเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ว ในปี 2558 
ทางการเงินจักให้จัดตั้ง 
BR และด าเนินการโอน
เงินผ่านธนาคารให้ โดย

เจ้าหน้าที่ 
(คุณกนก
รัตน์) 

2x3 
(2x3) 
((2x3)) 

6 
(6) 
((6)) 

ด าเนินการส่งจดหมาย
แ ล ะ โ ท ร ศั พ ท์ แ จ้ ง
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวาจาอีก
ครั้งหนึ่ง ว่าได้จัดส่ง
ค่าตอบแทนเรียบร้อย 
และขอให้แจ้งกลับทาง 
mail ว่ าได้ รั บ
ค่าตอบแทนแล้ว 
ส ถ า บั น วิ จั ย มี ก า ร
จัดเก็บหลักฐานการโอน
เงินและการแจ้งยังผู้รับ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไ ฟ ล์ โ ด ย จั ด แ ย ก
โฟลเดอร์อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ ยังจัดส่งส าเนาการ
โ อ น เ งิ น แ บ บ  Hard 
Copy ให้แก่ผู้รับเงินไป
ยังทางต้นสังกัดอีกด้วย 

 



32 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นงบประมาณและการเงิน สถาบนัวิจยั 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

5. จัดส่งค่าตอบแทนในรูปของเช็ค 
หรือ เงินสดแล้วแต่กรณี  
 
6. ส าเนารายการโอนเงินที่น าส่งให้
สามารถตรวจสอบได้ โดยเก็บไว้ทั้ง
ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลและ Hard 
Copy 
 
7.การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
งานวิจัยที่ผา่นการขอรับรอง
จริยธรรมในคนเรียบร้อยแลว้ 
 

ทางสถาบันวิจยั ไม่ได้
จับเงินสดเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทน 
 
3. จัดให้มีการตอบรับ
ก ลั บ ท า ง  e-mail 
หลังจากผู้ เชี่ ย วชาญ
ได้รับค่าตอบแทนแล้ว 
และส่ง เอกสารฉบับ
ส า เ น า ใ ห้ แ ก่ ท า ง
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งตาม
ต้นสังกัด 
 
4.นักวิจัยจักต้องเป็น
ผู้ ด า เ นิ น ก า ร ช า ร ะ
ค่าลงทะเบียนยื่นขอรับ
รองจริย ธรรมในคน 
ให้แก่คณะกรรมการ
ผ่านทางสถาบันวิจัย 
เพื่อที่ทางสถาบันวิจัย

 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารการโอนเงิน
ผ่านธนาคารของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 
2. เอกสารหลักฐานการ
โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารแก่ผู้เชีย่วชาญ
จากทางการเงิน 
 
3. เอกสารหลักฐานการ
แจ้งโอนเงินให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญทางอีเมล ์
 
 



33 แผนการบริหารความเส่ียงดา้นงบประมาณและการเงิน สถาบนัวิจยั 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

จั ก ด า เ นิ น ก า ร เ ชิ ญ
คณะกรรมการชุดเดิม
พิจารณาอีกครั้ง 
 

 



34 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

สถาบันวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 

แผนบริหารความเส่ียงด้านกฎหมาย 



35 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านกฎหมาย ปีการศึกษา 2558 
 
 

ด้าน 
กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภยั
ทางชีวภาพ
เนื่องจากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลง
พันธุกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต ยังไม่
มีหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับ
การใช้สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลง
พันธุกรรม ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้น
ตั้งแต่ปี 2548  
 
2. มีการเฝ้าระวังโดยการจัด
อบรมสัมมนา ด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพแก่นกัศึกษาและ
คณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
เอกสารคู่มือ 
 
3. จัดท าแบบฟอร์มการขอรับรอง
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อ
พิจารณาด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ แสดงบนเว็บไซต์ สวจ. 
 

2x4 
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

1. จัดท าคู่มือ ด้านการ
วิจัยที่สัมพันธ์กบัความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
จัดตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภยัทาง
ชีวภาพส าหรับควบคุม
ห้องปฏิบัติการและ
หน่วยงาน 
 
2. ก าหนดให้ขอ้เสนอ
งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับ
สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลง
พันธุกรรมต้องผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาความ
ปลอดภัยก่อนอนุมัติให้

สถาบันวิจยั/
คณะกรรมการ
ความปลอดภยั
ทางชีวภาพ 

2x4  
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

สถาบันวิจยัร่วมกับ
คณะกรรมการเพื่อ
ความปลอดภยัทาง
ชีวภาพได้มีการน า
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพไว้บนระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์
สถาบันวิจยั 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารก าหนด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวขอ้ง
กับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
 

 



36 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

เร่ิมด าเนินงานวิจัย 
 
3. มีการจัดประชุม
คณะกรรมการฯเพื่อ
รายงานความก้าวหน้า 
 
4. มีการน าลิ้งค์
เว็บไซต์ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ น าขึ้นไว้บน
เว็บไซต์สถาบันวิจัย  

 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจยั ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
 
3. รายงานการประชุม
บุคลากร สถาบันวิจยั 
ครั้งที่ 1 คร้ังที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 
 
4. เว็บไซต์สถาบันวิจัย 
(ทางซ้ายมือ) 

2.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
การเลี้ยงและการ
ใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  ยังไม่
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวขอ้งกับการใช้
สัตว์ทดลองโดยตรง และ
การจัดตั้งอาคาร
สัตว์ทดลองยังไม่มีการ
สรุปที่ชัดเจนจึงท าให้เกิด

1.จัดท าแบบฟอร์มการขอ
จริยธรรมด้านการใช้สัตว์เพื่อ
ทดลอง แสดงบนเว็บไซต์ สวจ. 
 
2.หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ 
เกี่ยวขอ้งกับการเลี้ยงสัตว์ได้มีการ
จัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง

3x4  
(2x4) 
((2x4)) 

12 
(8) 
((8)) 

1.ประชุม
คณะกรรมการด้าน
การใช้สัตว์เพื่อทดลอง 
เพื่อรายงาน
ความก้าวหนา้ 
 
 

สถาบัน วิจัย/
คณะกรรมการ
เกี่ยวกบัการใช้
สัตว์เพื่อการ
ทดลอง 

3x4  
(2x4) 
((2x4)) 

9 
(8) 
((8)) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่อ
การทดลอง ซ่ึงได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ 
และด าเนินการเกีย่วกับ
สัตว์ทดลองให้เป็นที่
เรียบร้อย 

 



37 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ความล้าช้าในการจัดสร้าง
อาคาร 
 
2.  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ.2558 และมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 9 
กันยายน 2558 จึงมี
ความเร่งด่วนในการ
จัดเตรียมความพร้อม
ส าหรับพระราชบัญญัติฯ 
นี้ 

ด้านการรับสัตว ์ทดลองจาก
แหล่งซ้ือ การจัดเก็บ ที่พกั และ
การท าลาย รวมถึงการทิ้งซาก
สัตว์  
 
3. สนับสนุนบุคคลากรผู้ที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกับการล้ียงสัตว์ทดลอง
เข้าร่วมอบรมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 
 
 

2.มีการแต่งตั้ง 
อ.ทพ.ณัฐวุฒิ    
ศุภชวโรจน์ จากคณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์
คณะกรรมการ ก ากับ
และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์  
 
3. มีการด าเนินการ
สร้างอาคาร
สัตว์ทดลอง 
 
4.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สัตว์ทดลอง 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารก าหนด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวขอ้ง
กับการใช้สัตว์ทดลอง 



38 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3.พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพเวชกรรม
(Medical 
Profession Act) 
ข้อบังคับแพทย์
สภาวา่ด้วยการ
รักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวช
กรรม  พ.ศ. 2549 

มหาวิทยาลัยรังสิตไม่มี
หน่วยงานที่มีสว่น
เกี่ยวขอ้งกับการวิจยั
จริยธรรมในคน  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน เพื่อก ากับดูแล
งานวิจัยของคณาจารย์ที่ขอทุน
ผ่านสถาบันวจิัย 
 
2.จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่
ควรทราบ  
 
3.ไม่รับรองจริยธรรมให้แก่
ผลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

3x4  
(2x4) 
((2x4)) 

12  
(8) 

((12)) 

1.ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ก ากับดแูล เกี่ยวกบั
การขอเสนอโครงการ
ให้สามารถพิจารณาได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
2.ประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัใน
คน เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับจริยธรรม
การวิจยัในคน 
 
3.จัดท าคู่มือจริยธรรม
การวิจยัในคน ส าหรับ
นักศึกษา  นักวิจยั 
และคณาจารย ์

สถาบันวิจยั/
คณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 

2x4  
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

สถาบันวิจยัร่วมกับ
คณะกรรมการ
จริยธรรมในคน 
พิจารณาโครงการ และ
งานวิจัยของทั้ง
นักศึกษา และอาจารย ์
ให้มีมาตรฐานการท า
วิจัยดา้นจริยธรรม 
การวิจยัในคน 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั 
ในคน 
 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจยัในคน 
 

 



39 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3.คู่มือจริยธรรม 
การวิจยัในคน  

4.การส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
บุคลากร รวมทั้ง
จัดงานประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

การน าเสนอ และการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
และนานาชาติ ที่จัดขึ้น
โดยฝ่ายวิจยัและบรกิาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิตมีปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเส่ียงดังนี้ 
1.การช าระค่าลงทะเบียน
ล่าช้า หรือลงทะเบยีน
แล้วไม่แจ้งผู้ประสานงาน
ส่งผลให้การด าเนินงาน
ล่าช้า 
 
2.การกรอกขอ้มูลของ
นักวิจยัในแบบฟอร์ม
เอกสารยินยอมการถ่าย
โอนลิขสิทธิ ์(CTA) 

1.ประชาสัมพันธ์เร่ืองการ
ลงทะเบียนและรายละเอียด
เกี่ยวกบัวัน เวลาการช าระเงิน 
 
2.แจ้งนักวิจัยให้กรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มเอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธิ ์(CTA) 
 
3.แจ้งก าหนดการน าเสนอผลงาน
ให้นักวิจยัทราบลว่งหน้าอย่าง
น้อย 1 สัปดาห ์

4x4  
(4x4) 
((-)) 

16 
(16) 
((-)) 

1.ประชาสัมพันธ์เร่ือง
การลงทะเบียนและ
รายละเอียดเกีย่วกับ
วัน เวลาการช าระเงิน 
ทางเว็บไซต์ หนังสือ
ออก บันทึกข้อความ 
จดหมายข่าว  
 
2.แจ้งนักวิจัยให้กรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม
เอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธิ ์(CTA) 
ทั้งในอีเมล์ และ
โทรศัพท์แจ้ง 
 
3.แจ้งก าหนดการ
น าเสนอผลงานให้
นักวิจยัทราบล่วงหนา้

เจ้าหน้าที่
(คุณวุฒิศักดิ์) 

3x4  
(3x4) 
((-)) 

12 
(12) 
((-)) 

เอกสารอ้างอิง 
1.เว็บไซต์สถาบันวิจัย 
และเว็บไซต์งาน
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ
 
2.อีเมล์ที่ส่งออกจาก
อีเมลข์องงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาต ิ
 
3.เอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มเอกสาร
ยินยอมการถ่ายโอน
ลิขสิทธิ์ 
 
4.บันทึกข้อความแจ้ง
ยกเลิกแบบตอบรับ 

 



40 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3.นักวิจัยไม่มาน าเสนอ
ผลงานวิจัยตาม วัน เวลา
ที่ก าหนด 

อย่างน้อย 1 สัปดาห ์
โดยแจ้งทางโทรศัพท์ 
และทางอีเมล์ 
 
4.นักวิจัยที่ไม่มา
น าเสนอผลงานทาง
คณะกรรมการจัดงาน
ได้ตัดผลงานออก และ
ท าบันทึกข้อความแจ้ง
ไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด เร่ือง ขอยกเลิก
แบบตอบรับให้ไม่
สามารถน าไปใช้ได้ 

5.การบริหาร
จัดการภายนอก 

ทุนสนับสนุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก  

ด้านการพัฒนาส่งเสริมการวจิัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก สถาบันวิจัยให้
ความส าคัญกับการควบคุม
คุณภาพของข้อเสนอ
โครงการวิจัยในทุกขั้นตอน ซ่ึง
สถาบันวิจยัได้ร่วมประสานและ

4x4 
 (4x4) 
((-)) 

16 
 (16) 
((-)) 

1.สถาบันวิจยั
ประสานงานกับ
นักวิจยัและฝ่าย
กฎหมายเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของสัญญา
ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงจากการผิด

เจ้าหน้าที ่
(คุณชญานิษฐ์) 

3x4 
 (3x4) 
((-)) 

12 
 (12) 
((-)) 

มีคณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจยัจาก
ภายนอก 
 
ปี 58  =  13 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
15,321,940 บาท 

 



41 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่คณาจารย์ทีป่ระสงค์จะพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ รวมถึงการ
ติดตามความก้าวหนา้ของ
โครงการ และช่วยเหลือ
ตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหาอยา่ง
ใกล้ชิด โดยมีกระบวนการในการ
ติดตามดังนี้ 
1. ประสานงานจัดท าหนังสือส่ง
ข้อเสนอโครงการ และยืนยันการ
รับทุน  
 
2. ประสานงานกับฝ่ายนิติการ ใน
การตรวจสอบสัญญาหรือรา่ง
สัญญาจากแหล่งทุนภายนอก 
พร้อมตรวจสอบเร่ืองทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหนังสือมอบ
อ านาจใจการเปิดบัญชธีนาคาร
หรือเบิกถอนเงิน (ถ้ามี) 
 

ข้อตกลงของสัญญารับ
ทุน ปีการศึกษา 2556  
 
2.คณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจยัจาก
ภายนอกผ่านการลง
นามโดยอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

ปี 57  = 4 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
4,530,475 บาท 
 
ปี 56  = 2 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 
1,024,000 บาท 
 
 
 
 



42 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3. ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ เพื่อเรียนเชิญเป็น
คณะอนุกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย 
 
4. ก าหนดแผนการติดตามให้
สอดคล้องตามที่ก าหนดในงวด
งานงวดเงิน (TOR) 
 
5. จัดเก็บค่าบริการวิชาการ
งานวิจัย ร้อยละ 10 จาก
ค่าตอบแทนนักวิจัย หรือร้อยละ 
10 จากยอดรวมงบประมาณ
โครงการ โดยจัดสรรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจยั 
เป็นจ านวนร้อยละ 5 
 
6. รายงานผลการด าเนินการและ
ผลการติดตามต่อรองอธกิารบดี
ฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่าย



43 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

วิจัยและบริการวิชาการ 
การบริหารจัดการ
ด้านทุนวิจยั 

อาจารย์ที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยภายใน 
มรส.ผ่านสถาบันวิจยั มี
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
เส่ียงดังนี้ 
1.ความเส่ียงจาก 
การยกเลิก/ลาออก 
2. ความเส่ียงที่เกิดจาก
สัญญารับทุนวิจยั รวมถึง
การคืนเงินทดรองจ่ายที่
ไม่เป็นไปตามก าหนด 
 

1. กรณียกเลิก/ลาออก 
ด าเนินการโดยให้นกัวจิัยแจ้งคืน
เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดก่อนหน้า
นี้ โดยท าบันทึกแจ้งมายังสวจ. 
และแจ้งต่อยังสนง.จ่ายเงินเพื่อ
ทราบและคืนเงินในล าดับต่อไป 
2. สวจ. มีการจัดท าบันทกึ
ข้อความติดตามการรายงาน
ความก้าวหนา้ จ านวน 2 คร้ังต่อ
ปีการศึกษา ซ่ึงในการติดตามนั้น 
ผู้วิจัยต้องน าส่งมรส. 84 รายงาน
ความก้าวหนา้ พร้อมเคลียร์เงิน
ตามงวดงานนั้นๆ ก่อนจึงจักเบิก
งวดถัดไปได้ หรือ หากผู้วิจยัขอ
ขยายเวลา ขอให้ส่งมรส. 92 
แบบขอขยายเวลาการรายงาน 
และ/หรือ ขอขยายเวลาการคืน
เงินทดรองจ่าย จากนั้น สวจ.
ส าเนาส่งการเงินต่อไป 

3x4 
((-))  
((-)) 

12 
((-))  
((-)) 

1. กรณียกเลิกสัญญา
รับทุนวิจัย สวจ.ลง
บันทึกในฐานข้อมูลไว้ 
ทั้งยกเลิกก่อนได้รับทุน 
และหลังได้รับทุน 
เนื่องจาก สวจ.มี
ค่าใช้จ่ายในการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้
ประเมิน หากมาขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจยั
ครั้งถัดไปขอให้ผู้เสนอ
ขอรับทุนเป็นผู้จ่าย
ค่าตอบแทนอันเกิด
จากการพิจารณาและ
ประเมินข้อเสนอ
โครงการ 
2. ส านักงานจ่ายเงิน
ติดตามการคืนเงินทด
รองจ่ายที่ผู้วจิัยท า

 2x4 
 ((-)) 
((-)) 

8 
 ((-)) 
((-)) 

เอกสารอ้างอิง 
1. บันทึกติดตาม
รายงานความก้าวหน้า 
 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจยั ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
 
3. ฐานข้อมูลทุนวิจยั 
(ลับ) 
 
4. เอกสารติดตามการ
คืนเงินทดรองจ่าย      
(เอกสารอยู่ที่ผูว้ิจัย 
และส านักงานจา่ยเงิน 
เนื่องจาก ส านกังาน
จ่ายเงินส่งตรงไปยัง
ผู้วิจัย ไม่ผ่าน สวจ.) 

 



44 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจยั 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

สัญญายืมเงินตามงวด
งานวิจัย และต้องคืน
เงินทดรองจ่ายตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
บันทึกลงนามโดย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
การเงิน (กรณีเกิด
ก าหนดระยะ
เวลานาน)  

 



45 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มี       
ความเสี่ยงต่่าด้านการปฏิบัติงาน 

 

 



46 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่่าด้าน 
  การปฏิบัติงาน 

 
 

มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่า่ 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด่าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส่าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค่าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1. การส่งเสริม  
และสนับสนุน
การให้ทุนวิจยั
ภายใน 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

          

 1.1  สถาบันวจิัยใช้
ระยะเวลาในการพิจารณา
ทุนวิจัยมากกว่าเวลาที่
ก่าหนดไว้ (45วัน) 

1.ก่าหนดให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจยัพจิารณาความ
เหมาะสมทางด้านเนื้อหาและ
งบประมาณ 
2.เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกีย่วข้อง
กับโครงการ วจิัย เพื่อพจิารณาให้
ความเห็นชอบ 
3.แจ้งผลข้อเสนอแนะ จาก
ผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้วจิัยเพื่อให้
รับทราบและด่าเนินการแก้ไข 

2x4 
(2x4) 
((2x4)) 

8 
(8) 
((8)) 

1. สวจ. เรียนเชิญผู้
ประเมินพิจารณาตาม
สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ส่งเอกสารการ
ประเมินกลับทางอีเมล์ 
จากนั้นอาจส่งฉบับจริง
ตามมาภายหลังเพื่อลด
เวลาในการรอรับ
เอกสาร จากนั้นแจ้งผล
ประเมินแก่นักวิจัย

ผู้อ่านวยการ/
เจ้าหน้าที่ 
(คุณมีนมาส 
พรานป่า) 

1x4 
(1x4) 
((1x4)) 

4 
(4) 
((4)) 

โดยภาพรวมประมาณ 
ร้อยละ 80 ของทุนวิจยั 
ใช้เวลาในการพิจารณา
ทุนวิจัยนอ้ยกว่า 45วัน 
มีผลจากได้รับเอกสาร
กลับคืนมาค่อนข้างเร็ว 
และอีกร้อยละ 20 นั้น
ไม่สามารถด่าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่
ก่าหนดได้  

 



47 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

 
มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่า่ 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด่าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส่าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค่าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ต่อไปผ่านอีเมล์ใน
เบื้องต้น และส่งผ่าน
สารบรรณในล่าดับ
ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารรายงานผล
การด่าเนินการให้ทุน
วิจัย 

 1.2 สถาบันวิจยัใช้
ระยะเวลาสา่หรับ
กระบวนการท่าสัญญากับ
ผู้รับทุนวิจัยเกินจากที่
ก่าหนดไว้ (20วัน) 

1.จัดท่าหนังสือเรียนเชิญผู้วิจัย
เตรียมเอกสารสัญญารับทุน พร้อม
ลงนาม และติดรูปถ่ายเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลนักวจิัย 
2.ตรวจสอบรายละเอยีดกรอก
ข้อมูลในสัญญารับทุนวิจยั  

1x4 
(1x4) 
((1x4)) 

4 
(4) 
((4)) 

1. ส่งไฟล์เอกสารที่ต้อง
ใช้ประกอบเพื่อจัดท่า
สัญญารับทุนไปยัง
ผู้วิจัยผ่านอีเมล์
ล่วงหน้า (จะได้ไม่ใช้
ไฟล์ผิด หรือ ไฟล์ที่ไม่
อัพเดท) เช่น มรส.81 
มรส.82 มรส.82-1 
มรส.86 และ มรส.87 
 
2.มีการท่าตัวอย่าง 
ของ มรส. 87 "ตาราง
รายละเอียด
งบประมาณแจกแจง
ตามงวดที่ 1-4 "  และ  
มรส. 86 TOR โดยให้

เจ้าหน้าที่ 
(คุณมีนมาส 
พรานป่า) 

1x4 
(1x4) 
((1x4)) 

4 
(4) 
((4)) 

หากนักวิจยัปรับแก้
ข้อเสนอโครงการวิจยั
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจยั และ
ส่งกลับตามระยะเวลาที่
ก่าหนดแลว้นั้น สวจ.จะ
เรียนเชิญผู้วิจัยลงนาม
ในสัญญารับทุนต่อไป 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารหนังสือเชิญ
ผู้วิจัยลงนามสัญญารับ

 



48 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

 
มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่า่ 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด่าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส่าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค่าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ผู้วิจัยสามารถกา่หนด
งบประมาณแต่ละงวด
ได้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 
(เอกสารสามารถดาว
โหลดได้จาก 
www.rsu.ac.th/rri) 

ทุน 

2  การส่งเสริม
และสนับสนุน 
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
บุคลากร รวมทั้ง
จัดงานประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

          

 2.1  สถาบันวจิัยใช้เวลา
ในการออกประกาศและ
ประชาสัมพันธ์งานประชุม

1.สถาบันวิจยัท่าการประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจ่าป ี2559 ตั้งแต่ต้นเดือน

3 
(3) 
((3)) 

6 
(6) 
((6)) 

1.เพิ่มประชาสัมพันธ์
เป็น 9 ช่องทาง คือ 
บันทึกข้อความ 

เจ้าหน้าที ่
(คุณสุมิตรา
แก้วจันทร์) 

2 
(2) 
((-)) 

4 
(4) 
((-)) 

ในปีนี้ได้มีการ
ประชาสัมพันธภ์ายใน 4 
รอบ ภายนอก 3 รอบ

 



49 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝา้ติดตามปัจจัยที่มีความเสีย่งต่่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจยั 

 
มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่า่ 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด่าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส่าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค่าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

วิชาการระดับนานาชาติ
ของมหาวิทยาลยัรังสิต
เกินเวลาที่ก่าหนด 
(5 เดือน) 

พฤศจิกายน 2558 
2.ประชาสัมพันธ์ทั้ง หมด 9 
ช่องทาง คือ บันทึกขอ้ความ 
จดหมายข่าว Website ม.รังสิต 
Website สวจ. Website 
Conference Alert Website 
Conference in Thai  Facebook 
อีเมลล์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อ
ลงหนังสือพิมพ์ 

จดหมายข่าว Website 
ม.รังสิต Website สวจ. 
Website 
Conference Alert 
Website 
Conference in Thai  
Facebook อีเมลล์ 
และฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพื่อลงหนังสือพิมพ์ 

และมีขยายเวลาการรับ
บทความเพิ่มเติม 
เนื่องจากเป็นปีแรกทีจ่ัด
งานระดับนานาชาต ิ 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารการ
ประชาสัมพันธ ์

 2.2 ใช้เวลาส่าหรับ
พิจารณาผลงาน 
วิจัยที่เขา้ร่วมน่า เสนอ ใน
งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติเกินกว่าก่าหนด 
(3 เดือน) 

1.ตรวจสอบความถกูต้องของสาขา
งานวิจัย 
2.ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ่านวน 2 ท่าน
พิจารณาทางระบบออนไลน์ 
อีเมลล์และจดหมายเชิญ 
3.แจ้งผลการพิจารณาบทความ 
และปรับแก้ไข 

3x2 
(3x2) 
((3x2)) 

6 
(6) 
((2)) 

1.ประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญไว้ลว่งหน้า
และให้เวลาในการ
พิจารณา 2 สัปดาห์
เพื่อประเมินผล
งานวิจัย 
2.มีการตรวจสอบ
รูปแบบงานวิจยักอ่นส่ง
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ถ้ามี
ข้อบกพร่องกจ็ะรีบ
ประสานกับผูว้ิจัยให้

เจ้าหน้าที ่
(คุณสุมิตรา
แก้วจันทร์) 

2x2 
(2x2) 
((-)) 

4 
(4) 
((-)) 

ส่าหรับการจัดงาน
ประชุมวิชาการฯ 
ประจ่าป ี2559 นี้การ
ด่าเนินการพิจารณา
ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วม
น่าเสนอนั้น ใช้เวลาเกิน 
3 เดือน เนื่องจากเป็นปี
แรกที่จัดงานในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงต้องหา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
ช่านาญทางด้าน
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่า่ 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด่าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส่าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค่าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

แก้ไขทันที ภาษาอังกฤษและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นไม่ได้
มีฐานข้อมูลมากอ่น 

 2.3  กระบวนการ
พิจารณาให้ทุนสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวจิัยใน
ระดับนานาชาต ิ
ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก่าหนดไว ้
(30 วัน) 

1.ตรวจสอบเอกสารวา่อยู่ในเกณฑ์
การให้ทุนได้หรือไม่                     
2.ปรับประกาศ บันทกึข้อความ
ชี้แจงการสนับสนุนที่ชัดเจนขึ้น 

3x2 
(3x2) 
((3x2)) 

6 
(6) 
((6)) 

1.จัดส่งเอกสารขอทุน
ให้กับผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง
แนบใบ BR ให้
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
เพื่อให้สามารถ
ด่าเนินการส่งเบิก
งบประมาณได้ทัน      
30 วัน 
เอกสารแนบเพิ่มเติม 
2.แนบใบยืมเงินทดรอง
จ่าย พร้อมเซ็นชื่อผู้ยืม
เงิน  แต่ไม่ต้องกรอก
รายละเอียดอื่น ๆ        
3.แนบส่าเนาตารางบิน
ที่ระบุวันเวลาเดินทาง

เจ้าหน้าที ่
(คุณวุฒิศักดิ์ 
อยู่จ่านงค์)  

2x2 
(2x2) 
((-)) 

4 
(4) 
((-)) 

เร่ืองที่ไม่สามารถ
ด่าเนินการภายใน 30 
วันได้ เนื่องจากมี
เอกสารไม่ครบ ต้อง
ติดตาม เอกสารอา้งอิง 
1. เอกสารบันทึก
ข้อความผู้ขอรับเงิน
สนับสนุน 
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่า่ 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด่าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส่าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค่าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ไป+กลับ พร้อมทั้ง
ราคาตั๋วเครื่องบินชั้น
ประหยัด (Fee 
Schedules) 
4. แนบส่าเนาค่าที่พกั 
2 คืน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
5.เนื่องจากเกณฑ์ 
ประกันคุณภาพจาก 
สกอ. และ สมศ.
ปรับเปลี่ยนใหม่และ
เน้นที่การเผยแพร่
ประโยชน์และการ
รับรองคุณภาพ สวจ.จึง
จัดท่ารายงานความ
เส่ียง 3 ปี ยอ้นหลัง
พร้อมแนวทางในการ
แก้ไขรวมถึงงานอื่นๆ 
ด้วย สวจ.จึงควรมีส่วน
ร่วมช่วยติดตามและ
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่า่ 
ด้าน 

การปฏบิัตงิาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจยัเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสีย่ง หรือ 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่
ด่าเนินการตามปกต ิ
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกต ิ
58 

(57) 
((56)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส่าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพิ่มเติม 

58 
(57) 

((56)) 

 
ค่าอธิบาย/ชีแ้จง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

สนับสนุนให้คณะ
สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ด้านงานวิจยัได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยการแจ้ง 
เป้าหมาย และ กา่หนด
แบบฟอร์มการเก็บ
เอกสารหลักฐาน 
รวมถึงการจัดท่า
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยัของ  มรส.
เอง 
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