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แผนบรหิารความเสี่ยง สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปีการศกึษา 2560 

กิจกรรม 2560 2561 
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
ความเสี่ยงสถาบันวิจัย            
ปีละ 3 คร้ัง 

            

2. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง วิเคราะห์ทบทวนข้อมูล 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา 
กําหนดนโยบายด้านความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยง และความ
เสี่ยงท่ีต้องดําเนินการท่ัวท้ัง
องค์การ 

            

3. มีการดําเนินการตามแผน             

4. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง กําหนดแนวทางและ
ติดตามการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงต่างๆ ของสถาบันวิจัย 

            

5. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ด้านบริหารความเสี่ยง ผลการ
ประกันคุณภาพ ผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

            

6. จัดทํารายงานการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

            

7. จัดทํารายงานส่งสํานัก
ตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจทาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

            



 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องดําเนินการท่ัวท้ังองค์กรของสถาบันวิจัย 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 
ความเสี่ยงท่ี 4 คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
การระบุปัจจัยเสี่ยง สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อ คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรท่ีเกิดข้ึนของสถาบันวิจัย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
o การดําเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรมการการวิจัย 
o การคัดลอกผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
o การแบ่งสัดส่วนผลงานทางวิชาการ 

o แหล่งตีพิมพ์ผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

 
ข้อมูล การประเมินตัวชี้วัด KRI4.1 จํานวนการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ของสถาบันวิจัย 

KRI 4.1 2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร 

- - - - - 

 
ความเสี่ยงท่ี 6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยรังสิต                          
การระบุปัจจัยเสี่ยง สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต 
ท่ีเกิดข้ึนแก่สถาบันวิจัย   

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
o ข้อปฏิบัติสําหรับบุคคลภายนอก 
o ความปลอดภัยทางด้านระบบการจัดการคอมพิวเตอร์

สํานักงาน 

o สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลอันตรายต่อชีวิต
และความปลอดภัย   

 
ข้อมูล การประเมินตัวชี้วัด KRI6.1 จํานวนการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
สถาบันวิจัย 

KRI 6.1 2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทางด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- - - - - 

 
 
 



ตารางที่ 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสําหรับ ความเสี่ยงที่กําหนดให้ดําเนินการทั่วทั้งองค์การในปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วย ของสถาบันวิจัย 
 
ด้านกฎระเบียบ 
ความเสี่ยงที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิ่มเติม 

60 
(59) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ภายใน 
- การดําเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามหลัก

จริยธรรมการการวิจัย 

- การคัดลอกผลงานวิจัยของผู้อื่น 

- การแบ่งสัดส่วนผลงานทางวิชาการ 

 

ภายนอก 
- แหล่งนําเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด 

 
- จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน สัตว์ทดลอง และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 
- ใช้โปรแกรมช่วยในการตรวจ
การคัดลอกงานวิจัย และผลงาน
ทางวิชาการ 
 
- ต้องมีหลักฐานการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ 
 
- หลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน 
หลักฐานจากวารสาร หรืองาน
ประชุมทางวิชาการ 

 
3x3 
(3x3) 

 
9 
(9) 

 
- จัดอบรมโครงการ
ตามมาตรฐานการวิจัย
ในคน 

 
- ดําเนินการตาม
มาตรการที่วางไว้อย่าง
เข้มงวด 

 
สวจ. 

 
2x3 
(2x3) 

 
6 
(6) 

 
KRI4.1 จํานวนการเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร 
จํานวน 0 ครั้ง 
ระดับความรุนแรง 
0 สามารถจัดการได้
ภายในมหาวิทยาลัย 

 



 

ตารางที่ 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสําหรับ ความเสี่ยงที่กําหนดให้ดําเนินการทั่วทั้งองค์การในปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วย ของสถาบันวิจัย 
 
ด้านการดําเนินการ 
ความเสี่ยงที่ 6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและทรัพย์สินภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวทิยาลัยรังสิต 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิ่มเติม 

60 
(59) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ภายใน 
- ข้อปฏิบัติสําหรับบุคคลภายนอก 
- ความปลอดภัยทางด้านระบบการจัดการ
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
 
ภายนอก 
- สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลอันตราย
ต่อชีวิตและความปลอดภัย 

 
- การดําเนินงานของหน่วยรักษา
ความปลอดภัย 
 
- เก็บของมีค่าและล็อกกุญแจทุก
ครั้งเมื่อไม่อยู่สํานักงาน 
 
- การจัดเก็บ file งานวิจัยของ
บุคลากรอย่างมีระบบ 

 
2x2 
(2x2) 

 
2 
(4) 

 
- จัดทํารายการ
ครุภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยใน
หน่วยงาน  
 
- มีการ back up file 
ทุกเดือน 

 
ทุกคนใน
สํานักงาน 

 
1x2 
(2x2) 

 
2 
(4) 

  

          

 



1 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสําหรับ 7 ความเสี่ยงท่ีกําหนดให้ดําเนินการท่ัวท้ังองค์การในปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วย ของสถาบันวิจัย 
 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1. ร้อยละของงานวิจัย
ตีพิมพ์หรืองาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
(KPI 2.1) 

1. กําหนดเกณฑ์การประเมินผล
งานประจําปีของคณะวิชา โดยมี
ปัจจัยร้อยละค่าถ่วงน้ําหนัก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะวิชา  
 
2. กําหนดนโยบายการ
ประเมินผลงานบุคลากรปลายปี 
โดยให้ค่าถ่วงน้ําหนักของการมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ /นําเสนอ
ผลงานวิจัย โดยมีผลต่ออัตราการ
ขึ้นเงินเดือนของบคุลากร  
 
3. ทําประกาศ มรส. สนับสนุน 
ค่าตีพิมพ์ให้สํานักพิมพ์ตามที่จ่าย
จริง ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อ
ฉบับ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยลงวารสารที่

2x4  
 

8 
 

1. จัดการบรรยายแนว
ทางการเขียนบทความ
วิจัยที่มีคุณภาพให้
นักวิจัยระหว่างปี  
3. การเพ่ิมศักยภาพ
นักวิจัยหน้าใหม่      
โดยเชิญวิทยากรมาก
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยและเผยแพร่มาทํา
การจัดอบรม สัมมนา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ครบทุกขั้นตอนการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
4. คณะวิชาฯ จัดการ
นําเสนอโครงการ 
(Senior Project) 

คณะ/สวจ 1x4  
 

4 
 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 30 
 
1. วารสาร RJAS ป ี2560 
2. วารสาร RJES ปี 2560 
3. วารสาร ศศพ. ป ี2560 
4. Proceeding of RSU 
conference 2018 
5. รายงานสืบเนื่องบัณฑิต
วิทยาลัย 2018 
6. รายงานสืบเนื่อง ASTC 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เร่ือง การมอบรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัยในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

 



2 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

จัดอยู่ในฐาน TCI /สกอ./สมศ. 
โดย 
 
4. มอบรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่มีค่า impact 
factor  และการจัดอันดับคลอ
ไทล์ (Q1-Q4) 
 
5. มอบเงินรางวัล 10,000 บาท 
แก่อาจารย์และบุคลากรท่ีนํา
ผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสาร
ของมหาวิทยาลัย RJAS RJSH  
 
5. สนับสนุนงบประมาณให้
อาจารย์ที่ไปนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยสามารถนําเสนอใน
ต่างประเทศได้ 1 คร้ัง ใน
ประเทศ 1 คร้ัง 
 

สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 
5.จะทําการจัดสรรทุน 
เพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุม สัมมนา
ระดับชาติ เพ่ิมขึ้นตาม
ความเหมาะสม โดย
ขอเบิกส่วนเกิน จาก 
3,000 ที่ได้รับจาก
คณะฯ ตาม 
ค่าลงทะเบียนจริง แต่
ทั้งน้ีวงเงินที่ขอเบิก
ต้องไม่เกิน 3,000 
บาท อาจขอเบิกส่วนที่
เกินได้จากส่วนกลาง
โดยให้สถาบันวิจัยช่วย
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพราะตอนนี้ 
สวจ. รับผิดชอบ
เฉพาะงบนําเสนอ



3 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

6. จัดสรรงบประมาณการเข้า
ร่วมการประชุม สัมมนา 
ระดับชาติ (ในประเทศ) ทั้งใน
รูปแบบ ปากเปล่าและโปสเตอร์ 
โดยกําหนดงบประมาณ 2,500 
บาท/คน 
7. สถาบันวิจัยจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ สําหรับคณาจารย์และ
บุคคลภายนอกเพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ในช่วงเดือน
พฤษภาคมของทุกป ี
8. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม
วิชาการ นักศึกษาระดับปริญญา
โท/เอก มีการนําเสนอผลงาน 
ช่วงประมาณเดือนตุลาคม ของ
ทุกปี 
9. จัดทําวารสารระดับนานาชาติ 
ระดับชาติของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ผลักดันการผลิตงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารมหาวิทยาลัย โดยมี

ต่างประเทศ หรือใน
อนาคต ฝ่ายแผนการ
เงินปรับเพ่ิมวงเงินตาม
ความเหมาะสม และ
ให้ทางคณะฯ เป็นผู้
พิจารณา 
 
6. คณะวิชาจัดการ
นําเสนอผลงาน
ปริญญานิพนธ์ใน
รูปแบบโปสเตอร์ 
สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี   
 
7.พัฒนาคุณภาพ
วารสาร RJAS กําหนด
นโยบายให้เข้า
ฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนีวารสารไทย (TCI) 
และ Asian Citation 
index  (ปัจจุบันฐาน 



4 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ 
10. จัดทําฐานข้อมูลด้านทุนวิจัย 
และการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนเว็บไซต์ 
 
 

ACI)  
 
8. ติดตามความก้าว 
หน้าผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ผ่าน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย 

2. จํานวนชุด
โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์แบบบูรณา
การสหสาขา ไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
(KPI 2.2) 

1. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยประจําปีการศึกษา 2560 
- ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัย
เพ่ือการพัฒนา Applied 
Research Fund 

4x4  
 

16 - คณะ/สวจ 4x4  12 แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 5 
 
รายช่ือชุดโครงการวิจัยที่มี
การบูรณาการแบบสหสาขา 
1.งานวิจัยชุดกัญชา 
2.การศึกษาคุณลักษณะทาง
เภสัชเวชและข้อกําหนด
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและ
สารสกัดพืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสําอางของ
มูลนิธิโครงการหลวง  
โดย รศ. ดร.กฤษณา ภูตะคาม 

 



5 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
3.การรับรู้ของนักท่องเท่ียวไทย
กลุ่มมิลเลนเนียลหรือกลุ่มเจ็น
เอ็มในประเทศไทยท่ีมีต่อ
แนวคิดการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน ของ อ.พัฒน์ธีรา พันธรา
ธร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
 
4.โครงการเปิดช่องทางแหล่ง
เรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน โดย
ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ 
 
 
5.งานสร้างสรรค์ ของ ผศ.ดร.
เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน 
 
 

3. จํานวนโครงการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มี
แหล่งทุนภายนอกหรือ

1. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ภายนอก อย่างท่ัวถึง โดยการ
อีเมลล์ถึงนักวิจัย บุคลากรทุกคน 

3x4  
 

12 
 

1.ประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับทุนภายนอก
ร่วม ทั้งในระดับชาติ

คณะ/สวจ 2x4 
 

8 แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 10 
 

 



6 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

แหล่งทุนภายนอกร่วม 
ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ        
ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
(KPI 2.3) 
 

ในมหาวิทยาลัย 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เร่ือง แนวทางการดําเนินการ 
การปฏิบัติเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

และระดับนานาชาติ 1. รายช่ืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
ทุนจาก สนง.นวตกรรม
แห่งชาติ  จํานวน 32 เร่ือง 
2. รายช่ืองานวิจัยที่ได้รับทุน
ภายนอก ผ่านสถาบันวิจัย 

4. จํานวนเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์         
ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
(KPI 2.4) 
 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เร่ือง แนวทางการดําเนินการ 
การปฏิบัติเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. ส่งเสริมการขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก โดยการเพ่ิมศักยภาพ
นักวิจัย ในด้านต่าง ๆ 
3. สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันเพ่ือเผยแพร่
ชื่อเสียงและเพ่ือร่วมขอทุนจาก
ภายนอก 
4. กําหนดนโยบายให้อาจารย์
วิจัย สามารถการลดภาระงาน

2x4  
 

8 
 

ประกาศให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย(ประเภทองค์
ความรู้ใหม่) จํานวน 3 
รอบ/ปีการศึกษา 

คณะ/สวจ 1x4 
 

4 
 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 20 MB 
 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี
การศึกษา 2560 
รอบที่ 1/2560 มีจํานวน
งานวิจัยทั้งส้ิน 27 โครงการ 
งบประมาณ 3,282,180 บาท 
รอบที่ 2/2560 มีจํานวน
งานวิจัยทั้งส้ิน 24 โครงการ 
งบประมาณ 1,828,046 บาท 
รอบที่ 3/2560 มีจํานวน
งานวิจัยทั้งส้ิน 37 โครงการ 
งบประมาณ 3,121,763 บาท 

 



7 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

สอน อันเนื่องมาจากงานวิจัย ที่
ได้รับทุนจากภายนอก 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณวิจัยปี
การศึกษา 2560  
เป็นเงิน 8,231,917 บาท 
 
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริม
การเผยแพร่งานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมรวม 
เป็นเงิน 2,753,995.78 บาท 
 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอก  11,286,502 บาท 

5. จํานวนผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม ที่ได้รับการ
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรในนาม
มหาวิทยาลัย ไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
(KPI 2.5) 

1.ประชุมชี้แจงมาตรฐานกําหนด
ของ สมศ. ผ่านคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัย 
คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ ในงานประชุม
วิชาการที่จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ

1x4  
 

4 
 

1. ประกาศสนับสนุน
การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร โดยมี
หน่วยงานบริการ 
ได้แก่ สํานักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
2. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสิทธิบัตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรใน

คณะ/สวจ 1x4 
 

4 
 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 5  
 
1. รายชื่องานวิจัยที่ได้รับ
สิทธิบัตร ในนามมหาวิทยาลัย
รังสิต ประจําปี 2560  

 



8 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

จากสํานักงานสนับสนุนงาน วิจัย
แห่งชาติในระดับสากล  
3.จัดต้ังสํานักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
4.จัดต้ังสํานักงาน Start Up 
และการลงทุน 

หน่วยงานให้มีความรู้ 
ความสามารถมากขึ้น 
 
 
 
 

6. จํานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มี
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
พาณิชย์ ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
(KPI 2.6) 

1. สนับสนุนและพัฒนาทรัพย์สิน
ทางปัญญา ผลงานวิจัย และ
ผลงานนวัตกรรม  ให้สามารถต่อ
ยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ 
และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ประกอบการได้ โดยทุกคนมี
โอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเท่าเทียมกัน  
 
 

3x4  
 

12 
 

1. บริการและจด
ทะเบียนด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
2. ส่งเสริมและบริการ
ด้านงานวิจัยและการ
จัดการส่วนแบ่งและ
ผลประโยชน์  
3. ส่งเสริมนวัตกรรม
ใหม่ งานสร้างสรรค์ 
ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะ
ทางธุรกิจ  
4. สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและจัดการ
ผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะ/สวจ 3x4  
 

12 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 5  
 
1. รายช่ืองานสร้างสรรค์ที่มี
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (startup ) 
(จํานวน 3 รายการ)  
2. งานวิจัยโลชันผสมสารจาก
เปลือกเงาะ (1 รายการ)  
(รวม 4 รายการ)  

 



9 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวิจัย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 
(แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ.2560 – 2564) 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม

ภายในที่ดําเนนิการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
(60) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ 
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

(60) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

7. การจัดการความรู้
ด้านงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และงาน
นวัตกรรม จํานวนเร่ือง
ต่อปีไม่เป็นไปตาม     
ค่าเป้าหมายท่ีต้องไว้ 
(KPI 2.6) 

คณะกรรมการบริหารฝ่าย
วิชาการกําหนดมาตรการ ให้ทุก
คณะวิชาต้องการจัดการการ
เรียนรู้  

1x4 4 กําหนดให้คณะวิชามี
การจัดการเรียนรู้ใน
ประเด็นที่กําหนด 
ได้แก่  
1) งานวิจัยและการ
สร้างสรรค์  
2) การจัดการเรียน
การสอน 
3) ศิลปวัฒนธรรม 
4) KM Day 2561 
 
 

ศสพ. / คณะ 1x4 4 แผนยุทธศาสตร์ ม.รังสิต 
เป้าหมาย 2560 ≥ 20  
 
 
สรุปรายงานการจัดทํา KM 
ของศูนย์สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

 

 



แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีต้องดําเนินการท่ัวท้ังองค์กรของสถาบันวิจัย ประจําปีการศึกษา 2560 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง 

 

 ด้วยทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดความเสี่ยงท่ีเห็นควรให้มี
การดําเนินการท่ัวท้ังองค์กร จํานวน 7 ความเสี่ยงหลัก โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยและมีการระบุปัจจัย
เสี่ยงในระดับหน่วย ดังนี้ 
 

ความเสี่ยงท่ี 1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

ข้อมูล การประเมินตัวชี้วัด KRI 1.1 ร้อยละค่าถ่วงน้ําหนังวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจํา ในระดับมหาวิทยาลัย  พบว่า 

 

KRI 1.1 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ร้อยละค่าถ่วงน้ําหนังวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจํา (สกอ. 2.3) 

3.89 3.80 4.35 4.11 4.06 N/D 

 

ซ่ึงมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ 3.51  แล้ว  อย่างไรก็ตามยังคงเป็นความเสี่ยงท่ีมีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เป็นผลงานทางวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  
เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  หรือเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้ ความรู้เหล่านี้ หากได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จะเป็นการส่งเสริม
ให้อาจารย์มีกําลังใจสร้างสรรค์ผลงานเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้กว้างข้ึน  สามารถใช้เป็นประโยชน์
ต่อไป 

 

การระบุปัจจัยเสี่ยง  สําหรับปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อความเสี่ยงด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

 อาจารย์ขาดทักษะด้านการทํางานวิจัยประงานสร้างสรรค์ 
 อาจารย์มีงานสอนมากทําให้ไม่มีเวลาสร้างผลงาน 

 ขาดปัจจัยสนับสนุนด้านการทําวิจัย 

  แหล่งทุนภายนอกมีงบประมาณจํากัดและผู้เสนอขอทุน
จํานวนมาก 

 

 



34 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 
 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.การบริหาร
จัดการงานวิจัย
ที่ได้รับทุน
สนับสนุน
งานวิจัยจาก
สถาบันวิจัย ทั้ง
ที่เสร็จส้ิน
สมบูรณ์แล้ว 
และที่อยู่
ระหว่าง
ดําเนินงาน 

นักวิจัยไม่ได้รายงานความ ก้าวหน้าตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 

มีการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
จากสถาบันวิจัย  

3x3 
(3x3) 

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

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

สถาบันวิจัยมีการ
ประสานงานติดตาม
รายงาน
ความก้าวหน้าโดย
ทําบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังนักวิจัยใน
แต่ละช่วงงวดงาน 
(3 เดือน) 

เจ้าหน้าที่  
(คุณนิภาพร 
พบสระบัว) 

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

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

นักวิจัยร้อยละ80 ที่ได้รับ
การติดตามทุนนั้น จักมีการ
ประสานแจ้งผลกลับมาทาง
สวจ.ทั้งในรูปของบันทึก
ข้อความพร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า และการขอ
ขยายเวลา  
ส่วนอีกร้อยละ 20 นั้น 
สวจ.จะประสานทาง
โทรศัพท์และ อีเมล์ เพ่ือ
สอบถามความก้าวหน้า
โดยตรง  และจัดทําบันทึก
ข้อความ เพ่ือติดตาม
รายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยของผู้รับ

 



35 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ทุนอุดหนุน รวมถึงมีการ
ติดตามการคืนใบเสร็จจาก
การยืมเงินทดรองจ่ายจาก
แผนกจ่ายเงิน และ สวจ.      
ร่วมติดตามด้วย  
ปี 2560 = 1 คร้ัง  
(17 พ.ย. 60) 
 
ปี 2559 = 1 คร้ัง  
(19 ต.ค. 59) 
 
ปี 2558 = 2 คร้ัง 
(19 ต.ค. 58, 4 มี.ค. 59) 
 
ปี 2557 = 2 คร้ัง 
(9 พ.ย. 57, 11 มี.ค. 58) 
ปี 2556 = 2 คร้ัง 



36 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

(3 ก.ย. 56, 18 ก.พ. 57) 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.บันทึกข้อความติดตาม
การดําเนินงานวิจัย 
2.รายงานความก้าวหน้า
เป็นเอกสาร เช่น 
ความก้าวหน้าตามงวดงาน 
(มรส.84)  / ขยายเวลาเป็น
รายบุคคล (มรส.92) หรือ 
ส่ง(ร่าง)รายงานการวิจัย 

2.การจัดทํา
และรวบรวม
ข้อมูลทุนแหล่ง
ทุนภายใน 
ภายนอก 

1. การจัดทําเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมีไม่มากพอ (20 ฉบับ/ปี
การศึกษา) 
2. เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการจัดการงาน
ของสถาบันวิจัยที่เพ่ิมขึ้นทําให้มีข่าวที่

1. จัดทําจดหมายข่าวราย
สัปดาห์ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ด้านการวิจัย จาก
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรังสิต โดย

2x3  
(3x3)  
((3x3)) 
(((3x3))) 

 
 

6 
9 
(9) 
((9)) 

มีการนําข่าวสาร
ด้านการวิจัยหรือ
ข้อมูลเก่ียวกับการ
ขอทุนลงในเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัยและ
ส่งไปยังเมล์กลาง

เจ้าหน้าที่ 
(คุณอลิสา) 

1x3  
(2x3)  
((2x3)) 
(((2x3))) 

3 
6 
(6) 
((6)) 

จํานวนข่าวสารในแต่ละ
สัปดาห์มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น
และมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวทุกวัน 
ปี 2560 = 100 ข่าว 
ปี 2559 = 216 ข่าว 

 



37 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประชาสัมพันธ์มีปริมาณลดลงซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกับจํานวนฉบับที่ได้กําหนดไว้ 

เฉล่ียเดือนละ 4 ฉบับ 
 
2. มีการแบ่งข่าวท่ีได้รับ
ล่าช้า และข่าวท่ีไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้ทันเวลา
ว่ามีจํานวนเท่าไหร่ในกรณี
ที่มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารไม่ทันเวลาที่
กําหนด และเลยระยะเวลา
ที่กําหนดรับสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้บุคคลากร
ได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือสามารถ
ติดตามข่าวสารได้
ทันต่อเหตุการณ์  

ปี 2558 = 124 ข่าว 
ปี 2557 = 78 ข่าว 
ปี 2556 = 148 ข่าว 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารจดหมายข่าวราย
สัปดาห์ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

3.การรวบรวม
จัดทํา
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัยที่
สอดคล้องกับ
การประกัน
คุณภาพของ

1.ฐานข้อมูลด้านการวิจัยที่สอด คล้อง
กับตัวบ่งชี้ของสมศ.สกอ.  
ยังไม่สมบูรณ ์

จัดทําฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
สมศ. และสกอ. สําหรับ
รองรับการประกันฯ 

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

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

1.มีการจัดทําคู่มือ
แบบตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพด้าน
งานวิจัย และ
สร้างสรรค์ มรส.  
ให้แก่คณะกรอก 
เพ่ือการประกัน

เจ้าหน้าที่
วิจัย 
(วุฒิศักด์ิ) 

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

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

มีการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่
สํานักประกันคุณภาพ
กําหนดอย่างละเอียด และ
ได้จัดทําแบบตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพส่งให้กับทุก
คณะ รวบรวมเพ่ือจัดทํา
เป็นฐานข้อมูลต่อไป 

 



38 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

มหาวิทยาลัย คุณภาพ 
 
2.จัดประชุม
คณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  จํานวน 3 
คร้ัง เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานของคณะ
วิชา ตามตัวบ่งชี้ 
ของ มรส.สกอ.สมศ. 

เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารจัดทําฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย 
2.รายงานประชุมบุคลากร 
คร้ังที่ 1 2 3 

4.การหาแหล่ง
ทุนภายนอก 

มีแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย  
แต่นักวิจัยยังไม่สามารถดําเนินการขอ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ 

1.สร้างเครือข่ายหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 
 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทุน

3x3 
2x4 
(2x4) 

(((3x4))) 

9 
(8) 
((8)) 

(((12))) 

1. มรส. กําหนด
นโยบายด้านการ
จัดสรรทุนภายนอก 
ที่เป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 
2. สร้างเครือข่าย
หน่วยงานที่

ผู้อํานวยการ 
เจ้าหน้าที่ 

(คุณชญานิษฐ์) 

2x3 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

6 
8 
(8) 
((8)) 

ปี 2560 เครือข่าย 8 แหล่ง 
(เครือข่ายวิจัยประชาชื่น/
อพสธ./สกว./วช./สวทช./
สพภ./สนพ./สถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง 
 
ปี 2559 เครือข่าย 6 แหล่ง 

 



39 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 
3.จัดอบรม/สัมมนา เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แหล่งทุนภายนอกและวิธี
ขอทุนให้อาจารย์และ
นักวิจัย ทราบอย่างต่อเน่ือง 
 
4.คณะควรระบุผู้รับผิดชอบ 
- ด้านการขอทุนวิจัย  
- ด้านการเผยแพร่
โดยเฉพาะ 
- จัดสัดส่วนการสอนให้
เหมาะสม (โดยมีการระบุ
หมุนเวียนบุคลคลทีท่ํา
หน้าที่ดังกล่าว แจ้งผ่าน
คณะ ให้สัมพันธ์กับการ

รับผิดชอบงานวิจัย
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศซึ่ง
ได้ดําเนินการอยู่
แล้วส่วนหนึ่ง 
 
3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ทุน
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 
4. จัดประชุม
ร่วมกับเครือข่าย
วิจัยประชาชื่น  

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



40 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประเมินเล่ือนขั้นเงนิเดือน
โดยเน้นที่คนที่มีชื่อใน
หลักสูตร) 

สกว./วช./สนง.
ประกันสังคม) 
 
ปี 2556  เครือข่าย 7 
แหล่ง (เครือข่ายวิจัยประชา
ชื่น /วิจัยภาคกลาง
ตอนบน/สสอท./อพสธ./ 
สกว./วช./สนง.
ประกันสังคม) 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.จดหมายตอบรับการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น 
 
2.จดหมายข่าวรายสัปดาห์
ผ่านทาง สวจ. 



41 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
3. ภาพถ่าย และรายช่ือ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
ช่วยในการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

ระบบเว็บไซต์และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ ถูกโจมตีระบบเว็บไซต์
บ่อยคร้ังในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้
เอกสารสําคัญสําหรับการดาวน์โหลดได้
สูญหายไปเป็นจํานวนมาก 

1.มีแผนเก่ียวกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
2.มีระบบและกลไกในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
 
3.มีการดําเนินงานในการ
จัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ
ตามแผนงาน / โครงการ 
 
 
4.มีการประเมินแผนงาน / 
โครงการ   

2x4 
(3x4) 
((4x4)) 
(((4x4))) 

8 
12 
(16) 
((16)) 

1.ตรวจสอบระบบ
การดาวน์โหลด
เอกสารเป็นประจํา
ทุกวัน 
 

2.สํารองข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ และ
สํารองระบบ
ฐานข้อมูลในระบบ
ออนไลน์เดือนละ 1 
คร้ัง 
 
 

3. มีการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ 
(คุณอลิสา) 

1x4 
(2x4) 

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

4 
(8) 

((12)) 
(((12))) 

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

 



42 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
5.มีการนําผลการประเมินมา 
วางแผนพัฒนา 

เป็นประจําเพ่ือให้
ข้อมูลหน้าเว็บไซต์มี
ความทันสมัยอยู่
เสมอ 
 
4. ฝากเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยไว้กับผู้
ให้บริการเซิฟเวอร์ 
(สัญญาเช่ารายปี) 

6.การพัฒนา
บุคลากร 

1.การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ 
 

1.มีแผนในการสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.มีนโยบายเพ่ิมเติมให้
บุคลากรไปร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาภายนอก
สถาบัน 

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

8 
(12) 
((12)) 
(((12))) 

บุคลากร
สถาบันวิจัยให้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

บุคลากร
สถาบันวิจัย 

1x4 
(2x4) 

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

4 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

บุคลากรสถาบันวิจัยได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ดังนี้ 
1. นายวุฒิศักด์ิ  อยู่จํานงค์  
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 
2.น.ส.อลิสา ยวงนุ่น 
น.ส.ชญานิฐษ์ อัจฉริยะโพธิ์ 

 



43 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
3.สนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

นางมนต์รัก ไสยสมบัติ 
ระดับมหาบัณฑิต 
 
3.ในอนาคตจะสนับสนุน 
น.ส.กนกรัตน์ ครูกิมโสม 
ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต 

 2.การส่ือสารภาษาอังกฤษ  
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
บุคลากรสถาบันวิจัยต้องมีการพัฒนา
ตัวเองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

1.มีแผนในการสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.มีนโยบายเพ่ิมเติมให้
บุคลากรไปร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาภายนอก
สถาบัน 
 
3.จัดทําแบบฟอร์มต่างๆ 
คู่มือการดําเนินงาน เป็น

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

8 
12 
(12) 
((12)) 

1.มีกิจกรรมพูดคุย
สนทนภาษาอังกฤษ
ทุกวันศุกร์  
 
2.  ขณะน้ี
สถาบันวิจัยกําลัง
ดําเนินการ
จัดเตรียมงาน
ประชุมวิชาการ 
RSUCON 2018   
ซึ่งรับผิดชอบใน

บุคลากร
สถาบันวิจัย 

1x4 
(2x4) 

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

4 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

บุคลากรสถาบันวิจัย
สามารถส่ือสาร สนทนา
ภาษาอังกฤษได้ ดังนี้ 
น.ส.อลิสา ยวงนุ่น        
น.ส.กนกรัตน์ ครูกิมโสม 
นางมนต์รัก ไสยสมบัติ  
น.ส.นิภาพร  พบสระบัว 
นายวุฒิศักด์ิ  อยู่จํานงค์   
และ น.ส.ชญานิฐษ์ 
อัจฉริยะโพธิ์ สามารถพูด
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับภาระ

 



44 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง หรือ กิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเส่ียง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
มาตรการ/

ทางเลือก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

 
60 
(59) 

((58)) 
 (((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ภาษาอังกฤษ 
 
4.จัดทําเว็บไซต์สถาบันวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับนานาชาติ 
บุคลากร
สถาบันวิจัยจึงมีการ
ใช้ทักษะด้านภาษา
ที่เพ่ิมมากขึ้น 

งานที่รับผิดชอบได้ คนละ 
10 ประโยค 

 
 
 
 
 



45 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินการ สถาบันวิจัย 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1. การจัดสรร
งบประมาณและ
การตรวจสอบ 

1. งบประมาณด้านการ
สนับสนุนไม่เพียงพอ 

- ต้ังงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
 
- ปรับเปล่ียนประกาศด้านการ
สนับสนุนให้ครอบคลุมและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  

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

9 
(9) 
((9)) 
(((9))) 

- โอนย้ายงบประมาณ
จากโครงการที่เหลือ 

เจ้าหน้าที่ 
(คุณกนก
รัตน์) 

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

6 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

  

2. การดําเนินงาน 1. การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิจารณา
บทความให้ผู้เชี่ยวชาญมี
ความล่าช้า 

- กําหนดแบบฟอร์มให้ผู้เชี่ยวชาญ
กรอก 
 
- ปรับเปล่ียนวิธีการกรอกข้อมูล
ของผู้เชี่ยวชาญหลังการประเมิน 

4x3 12 - ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเอกสาร
ทุก ๆ 1 เดือน 

เจ้าหน้าที่ 
(คุณกนก
รัตน์) 

3x3 9   

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านกฎหมาย ปีการศึกษา 2560 
 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
เนื่องจากส่ิงมีชีวิต
ดัดแปลง
พันธุกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต ยังไม่
มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การใช้ส่ิงมีชีวิตท่ีดัดแปลง
พันธุกรรม ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้น
ต้ังแต่ปี 2548 
 
2. จัดทําแบบฟอร์มการขอรับรอง
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
พิจารณาด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ แสดงบนเว็บไซต์ สวจ. 

3x3 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

9 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

1. กําหนดให้ข้อเสนอ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ส่ิงมีชีวิตที่ดัดแปลง
พันธุกรรมต้องผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาความ
ปลอดภัยก่อนอนุมัติให้
เร่ิมดําเนินงานวิจัย 
 
2. มีการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือ
วางแผนแนวทางด้าน
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
3. มีการนําเว็บไซต์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรม

สถาบันวิจัย/
คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

2x3 
(2x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

6 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

สถาบันวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการเพ่ือ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพได้มีการนํา
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยทาง
ชีวภาพไว้บนระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์
สถาบันวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. แบบฟอร์ม มรส. 80
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
รังสิต  

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

และเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) 
แสดงบนเว็บไซต์ สวจ. 
ด้านขวามือ บริเวณ 
ลิงค์เว็บทีเ่ก่ียวข้อง 

 
2. เว็บไซต์สถาบันวจัิย 
ด้านขวามือ บริเวณ 
ลิงค์เว็บทีเ่ก่ียวข้อง 
และการดาวน์โหลด
เอกสารงานวิจัย -> 
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

2.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
การเล้ียงและการ
ใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

1. มหาวิทยาลัยรังสิต  ยัง
ไม่มีห้องเล้ียงสัตว์ทดลอง
ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ.2558 จึงมีความ
จําเป็นในปรับปรุงห้อง
เล้ียงสัตว์ทดลองอย่าง
เร่งด่วน 
 

1.จัดทําแบบฟอร์มการขอ
จริยธรรมด้านการใช้สัตว์เพ่ือ
ทดลอง แสดงบนเว็บไซต์
สถาบันวิจัย 
 
2.หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ 
เก่ียวข้องกับการเล้ียงสัตว์ได้มีการ
จัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ด้านการรับสัตว์ ทดลองจาก
แหล่งซื้อ การจัดเก็บ ที่พัก และ

3x3  
(3x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

9 
(12) 
((8)) 
(((8))) 

1.ประชุม
คณะกรรมการด้าน
การใช้สัตว์เพ่ือทดลอง 
เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้า 
 
2.มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ิมเติม
จากในปีที่ผ่านมา จาก
คณะเภสัชศาสตร์ และ

สถาบัน วิจัย/
คณะกรรมการ
เก่ียวกับการใช้
สัตว์เพ่ือการ
ทดลอง 

2x3  
(3x3)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

6 
(9) 
((8)) 
(((8))) 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
เก่ียวกับการใช้สัตว์เพ่ือ
การทดลอง ซึ่งได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ 
และดําเนินการเก่ียวกับ
สัตว์ทดลองให้เป็นที่
เรียบร้อย 
เอกสารอ้างอิง 
1.รายช่ือ
คณะกรรมการ

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

2.  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ.2558 และมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 9 
กันยายน 2558 จึงมี
ความเร่งด่วนในการ
จัดเตรียมความพร้อม
สําหรับพระราชบัญญัติฯ 
นี้ 

การทําลาย รวมถึงการทิ้งซาก
สัตว์  
 
3. สนับสนุนบุคคลากรผู้ที่มีความ
เก่ียวข้องกับการล้ียงสัตว์ทดลอง
เข้าร่วมอบรมเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
คณะกรรมการ กํากับ
และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์  
 
3. มีการดําเนินการ
ประชุมเพ่ือทราบ
ปัญหา และข้อแก้ไข
เก่ียวกับสัตว์ทดลอง
และการปรับปรุงห้อง
เล้ียงสัตว์ทดลอง 
 
 
 
 

จริยธรรมใน
สัตว์ทดลองฯ 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

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

 1.มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน เพ่ือกํากับดูแล
งานวิจัยของคณาจารย์ที่ขอทุน
ผ่านสถาบันวิจัย 
 
2.จัดอบรมเก่ียวกับกฎหมายที่
ควรทราบ  
 
3.ไม่รับรองจริยธรรมให้แก่
ผลงานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

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

8 
(12)  
((8)) 

(((12))) 

1.ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
กํากับดูแล เก่ียวกับ
การขอเสนอโครงการ
ให้สามารถพิจารณาได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
2.ประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
คน เพ่ือพิจารณา
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับจริยธรรม
การวิจัยในคน 
 
3.จัดทําคู่มือจริยธรรม
การวิจัยในคน สําหรับ
นักศึกษา  นักวิจัย 

สถาบันวิจัย/
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง 

1x4 
(2x4)  
((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
(8) 
((8)) 
(((8))) 

สถาบันวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการ
จริยธรรมในคน 
พิจารณาโครงการ และ
งานวิจัยของท้ัง
นักศึกษา และอาจารย์ 
ให้มีมาตรฐานการทํา
วิจัยด้านจริยธรรม 
การวิจัยในคน 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.คําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 
ในคน 
 
2.รายงานการประชุม

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

และคณาจารย์ คณะกรรมการจริย 
ธรรมการวิจัยในคน 
 
3.คู่มือจริยธรรม 
การวิจัยในคน  

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

การนําเสนอ และการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ที่จัดขึ้น
โดยฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิตมีปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความเส่ียงดังนี ้
1.การชําระค่าลงทะเบียน
ล่าช้า หรือลงทะเบียน
แล้วไม่แจ้งผู้ประสานงาน
ส่งผลให้การดําเนินงาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม

1.ประชาสัมพันธ์เร่ืองการ
ลงทะเบียนและรายละเอียด
เก่ียวกับวัน เวลาการชําระเงิน 
 
2.แจ้งนักวิจัยให้กรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มเอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธ์ิ (CTA) 
 
3.แจ้งกําหนดการนําเสนอผลงาน
ให้นักวิจัยทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 

3x4  
(4x4)  
((4x4)) 
(((4x4))) 

12 
16 
(16) 
((16)) 

1.ประชาสัมพันธ์เร่ือง
การลงทะเบียนและ
รายละเอียดเก่ียวกับ
วัน เวลาการชําระเงิน 
ทางเว็บไซต์ หนังสือ
ออก บันทึกข้อความ 
จดหมายข่าว  
 
2.แจ้งนักวิจัยให้กรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม
เอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธิ์ (CTA) 
ทั้งในอีเมล์ และ

เจ้าหน้าที่
(คุณวุฒิศักด์ิ) 

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

8 
(12) 
((12)) 
(((12))) 

เอกสารอ้างอิง 
1.เว็บไซต์สถาบันวจัิย 
และเว็บไซต์งาน
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 
 
2.อีเมล์ที่ส่งออกจาก
อีเมล์ของงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
 
3.เอกสารหลักฐาน

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

กําหนด 
 
2.นักวิจัยไม่กรอกข้อมูล
ของนักวิจัยในแบบฟอร์ม
เอกสารยินยอมการถ่าย
โอนลิขสิทธ์ิ (CTA) 
 
3.นักวิจัยไม่มานําเสนอ
ผลงานวิจัยตาม วัน เวลา
ที่กําหนด 

โทรศัพท์แจ้ง 
 
3.แจ้งกําหนดการ
นําเสนอผลงานให้
นักวิจัยทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
โดยแจ้งทางโทรศัพท์ 
และทางอีเมล์ 
 
4.นักวิจัยที่ไม่มา
นําเสนอผลงานทาง
คณะกรรมการจัดงาน
ได้ตัดผลงานออก และ
ทําบันทึกข้อความแจ้ง
ไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด เร่ือง ขอยกเลิก
แบบตอบรับให้ไม่
สามารถนําไปใช้ได้ 

แบบฟอร์มเอกสาร
ยินยอมการถ่ายโอน
ลิขสิทธิ์ 
 
 
4.บันทึกข้อความแจ้ง
ยกเลิกแบบตอบรับ 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

5.การบริหาร
จัดการภายนอก 

ทุนสนับสนุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกไม่
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว้ 

ด้านการพัฒนาส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก สถาบันวิจัยให้
ความสําคัญกับการควบคุม
คุณภาพของข้อเสนอโครงการ 
วิจัยในทุกขั้นตอน ซึ่งสถาบันวิจัย
ได้ร่วมประสานและให้บริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่คณาจารย์
ที่ประสงค์จะพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ รวมถึงการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ และ
ช่วยเหลือตรวจสอบในกรณีที่มี
ปัญหาอยา่งใกล้ชิด โดยมี
กระบวนการในการติดตามดังน้ี 
 
1. ประสานงานจัดทําหนังสือส่ง
ข้อเสนอโครงการ และยืนยันการ
รับทุน  

4x4 
(4x4) 

 ((4x4)) 
(((4x4))) 

16 
(16) 
((16)) 
(((16))) 

1.สถาบันวิจัย
ประสานงานกับ
นักวิจัยและฝ่าย
กฎหมายเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสัญญาที่อาจ
ก่อให้เกิดความเส่ียง
จากการผิดข้อตกลง
ของสัญญารับทุน ปี
การศึกษา 2560  
 
2.คณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอกผ่านการลง
นามโดยอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

เจ้าหน้าที่ 
(คุณชญานิษฐ)์ 

3x4 
(3x4) 

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

12 
(12) 
((12)) 
(((12))) 

มีคณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก 
ปี 60 = 15 โครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 
11,286,502 บาท 
 
ปี 59 = 5 โครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 
15,951,980 
 
ปี 58  =  13 โครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 
15,321,940 บาท 
 
ปี 57  = 4 โครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 
4,530,475 บาท 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

2. ประสานงานกับฝ่ายนิติการใน
การตรวจสอบสัญญาหรือร่าง
สัญญาจากแหล่งทุนภายนอก 
พร้อมตรวจสอบเร่ืองทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหนังสือมอบ
อํานาจใจการเปิดบัญชีธนาคาร
หรือเบิกถอนเงิน (ถ้ามี) 
 
3. ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ เพ่ือเรียนเชิญเป็น
คณะอนุกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
 
4. กําหนดแผนการติดตามให้
สอดคล้องตามที่กําหนดในงวด
งานงวดเงิน (TOR) 
 
 

3. ดําเนินการตามข้อ
ข้อปฏิบัติการขอรับทุน
วิจัยตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
เร่ือง แนวทางการ
ดําเนินการการปฏิบัติ
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

 
ปี 56  = 2 โครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 
1,024,000 บาท 
 
 
 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

5. จัดเก็บค่าบริการวิชาการ
งานวิจัย ร้อยละ 10 จาก
ค่าตอบแทนนักวิจัย หรือร้อยละ 
10 จากยอดรวมงบประมาณ
โครงการ โดยจัดสรรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
เป็นจํานวนร้อยละ 5 
 
6. รายงานผลการดําเนินการและ
ผลการติดตามต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

การบริหารจัดการ
ด้านทุนวิจัย 

อาจารย์ที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยภายใน 
มรส.ผ่านสถาบันวิจัย มี
ปัจจัยที่ทําให้เกิดความ
เส่ียงดังนี้ 
1.ความเส่ียงจาก 
การยกเลิก/ลาออก 

1. กรณียกเลิก/ลาออก 
ดําเนินการโดยให้นักวิจัยแจ้งคืน
เงินทุนที่ได้รับไปท้ังหมดก่อนหน้า
นี้ โดยทําบันทึกแจ้งมายังสวจ. 
และแจ้งต่อยังสนง.จ่ายเงินเพ่ือ
ทราบและคืนเงินในลําดับต่อไป 
2. สวจ. มีการจัดทําบันทึก

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

8 
12 

((12))  
((12)) 

1. กรณียกเลิกสัญญา
รับทุนวิจัย สวจ.ลง
บันทึกในฐานข้อมูลไว้ 
ทั้งยกเลิกก่อนได้รับทุน 
และหลังได้รับทุน 
เนื่องจาก สวจ.มี
ค่าใช้จ่ายในการจ่าย

เจ้าหน้าที่ 
(คุณนิภาพร) 

1x4 
(2x4) 
((2x4))  
(((2x4))) 

4 
(8) 

 ((8)) 
(((8))) 

เอกสารอ้างอิง 
1. บันทึกติดตาม
รายงานความก้าวหน้า 
 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย คร้ังที่ 1 

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

2. ความเส่ียงที่เกิดจาก
สัญญารับทุนวิจัย รวมถึง
การคืนเงินทดรองจ่ายที่
ไม่เป็นไปตามกําหนด 
 

ข้อความติดตามการรายงาน
ความก้าวหน้า จํานวน 2 คร้ังต่อ
ปีการศึกษา ซึ่งในการติดตามนั้น 
ผู้วิจัยต้องนําส่งมรส. 84 รายงาน
ความก้าวหน้า พร้อมเคลียร์เงิน
ตามงวดงานน้ันๆ ก่อนจึงจักเบิก
งวดถัดไปได้ หรือ หากผู้วิจัยขอ
ขยายเวลา ขอให้ส่งมรส. 92 
แบบขอขยายเวลาการรายงาน 
และ/หรือ ขอขยายเวลาการคืน
เงินทดรองจ่าย จากน้ัน สวจ.
สําเนาส่งการเงินต่อไป 

ค่าตอบแทนแก่ผู้
ประเมิน หากมาขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัย
คร้ังถัดไปขอให้ผู้เสนอ
ขอรับทุนเป็นผู้จ่าย
ค่าตอบแทนอันเกิด
จากการพิจารณาและ
ประเมินข้อเสนอ
โครงการ 
2. สํานักงานจ่ายเงิน
ติดตามการคืนเงินทด
รองจ่ายที่ผู้วิจัยทํา
สัญญายืมเงินตามงวด
งานวิจัย และต้องคืน
เงินทดรองจ่ายตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
บันทึกลงนามโดย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

คร้ังที่ 2 และ คร้ังที่ 3 
 
3. ฐานข้อมูลทุนวิจัย 
(ลับ) 
 
4. เอกสารติดตามการ
คืนเงินทดรองจ่าย      
(เอกสารอยู่ที่ผู้วิจัย 
และสํานักงานจ่ายเงิน 
เนื่องจาก สํานักงาน
จ่ายเงินส่งตรงไปยัง
ผู้วิจัย ไม่ผ่าน สวจ.) 



 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

การเงิน (กรณีเกิด
กําหนดระยะ
เวลานาน)  

 
 



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงตํ่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต มาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงตํ่าด้าน      
  การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 

 
 

มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1. การส่งเสริม  
และสนับสนุน
การให้ทุนวิจัย
ภายใน 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

          

 1.1  สถาบันวิจัยใช้
ระยะเวลาในการพิจารณา
ทุนวิจัยมากกว่าเวลาที่
กําหนดไว้ (45วัน) 

1.กําหนดให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยพิจารณาความ
เหมาะสมทางด้านเนื้อหาและ
งบประมาณ 
2.เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้อง
กับโครงการ วิจัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
3.แจ้งผลข้อเสนอแนะ จาก

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

8 
8 
(8) 
((8)) 

1. สวจ. เรียนเชิญผู้
ประเมินพิจารณาตาม
สาขาที่เก่ียวข้อง และ
ให้ส่งเอกสารการ
ประเมินกลับทางอีเมล์ 
จากน้ันอาจส่งฉบับจริง
ตามมาภายหลังเพ่ือลด
เวลาในการรอรับ

ผู้อํานวยการ/
เจ้าหน้าที่ 
(คุณนิภาพร  
พบสระบัว) 

1x4 
(2x3) 
((2x3)) 
(((2x3))) 

4 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

โดยภาพรวมประมาณ 
ร้อยละ 80 ของทุนวิจัย 
ใช้เวลาในการพิจารณา
ทุนวิจัยน้อยกว่า 45วัน 
มีผลจากได้รับเอกสาร
กลับคืนมาค่อนข้างเร็ว 
และอีกร้อยละ 20 นั้น
ไม่สามารถดําเนินการ

 



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงตํ่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้วจัิยเพ่ือให้
รับทราบและดําเนินการแก้ไข 

เอกสาร จากน้ันแจ้งผล
ประเมินแก่นักวิจัย
ต่อไปผ่านอีเมล์ใน
เบื้องต้น และส่งผ่าน
สารบรรณในลําดับ
ต่อไป 

ภายในระยะเวลาที่
กําหนดได้  
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารรายงานผล
การดําเนินการให้ทุน
วิจัย 

 1.2 สถาบันวิจัยใช้
ระยะเวลาสําหรับ
กระบวนการทําสัญญากับ
ผู้รับทุนวิจัยเกินจากท่ี
กําหนดไว้ (20วัน) 

1.จัดทําหนังสือเรียนเชิญผู้วิจัย
เตรียมเอกสารสัญญารับทุน พร้อม
ลงนาม และติดรูปถ่ายเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลนักวิจัย 
2.ตรวจสอบรายละเอียดกรอก
ข้อมูลในสัญญารับทุนวิจัย  

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

8 
8 
(8) 
((8)) 

1. ส่งไฟล์เอกสารท่ีต้อง
ใช้ประกอบเพ่ือจัดทํา
สัญญารับทุนไปยัง
ผู้วิจัยผ่านอีเมล์
ล่วงหน้า (จะได้ไม่ใช้
ไฟล์ผิด หรือ ไฟล์ที่ไม่
อัพเดท) เช่น มรส.81 
มรส.82 มรส.82-1 
มรส.86 และ มรส.87 
 
2.มีการทําตัวอย่าง 
ของ มรส. 87 "ตาราง

เจ้าหน้าที่ 
(คุณนิภาพร  
พรสระบัว) 

1x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
8 
(8) 
((8)) 

หากนักวิจัยปรับแก้
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย และ
ส่งกลับตามระยะเวลาที่
กําหนดแล้วนั้น สวจ.จะ
เรียนเชิญผู้วิจัยลงนาม
ในสัญญารับทุนต่อไป 
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

รายละเอียด
งบประมาณแจกแจง
ตามงวดที่ 1-4 "  และ  
มรส. 86 TOR โดยให้
ผู้วิจัยสามารถกําหนด
งบประมาณแต่ละงวด
ได้ล่วงหน้า ทั้งน้ีเพ่ือ
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 
(เอกสารสามารถดาว
โหลดได้จาก 
www.rsu.ac.th/rri) 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารหนังสือเชิญ
ผู้วิจัยลงนามสัญญารับ
ทุน 
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

2  การส่งเสริม
และสนับสนุน 
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
บุคลากร รวมท้ัง
จัดงานประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

          

 2.1  สถาบันวิจัยใช้เวลา
ในการออกประกาศและ
ประชาสัมพันธ์งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต
เกินเวลาที่กําหนด 
(5 เดือน) 

1.สถาบันวิจัยทําการประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจําปี 2561 ต้ังแต่ต้นเดือน
พฤศจิกายน 2560 
2.ประชาสัมพันธ์ทั้ง หมด 9 
ช่องทาง คือ บันทึกข้อความ 
จดหมายข่าว Website ม.รังสิต 
Website สวจ. Website 
Conference Alert Website 

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

8 
8 
(8) 
((8)) 

1.เพ่ิมประชาสัมพันธ์
เป็น 9 ช่องทาง คือ 
บันทึกข้อความ 
จดหมายข่าว Website 
ม.รังสิต Website สวจ. 
Website 
Conference Alert 
Website 
Conference in Thai  

เจ้าหน้าที่ 
(คุณมนต์รัก) 

1x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
8 
(8) 
((8)) 

ในปีนี้ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกจํานวน 3 
รอบ 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 
รอบ 
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

Conference in Thai  Facebook 
อีเมลล์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ลงหนังสือพิมพ์ 

Facebook อีเมลล์ 
และฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือลงหนังสือพิมพ์ 

 2.2 ใช้เวลาสําหรับ
พิจารณาผลงาน 
วิจัยที่เข้าร่วมนํา เสนอ ใน
งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติเกินกว่ากําหนด 
(3 เดือน) 

1.ตรวจสอบความถูกต้องของสาขา
งานวิจัย 
2.ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน
พิจารณาทางระบบออนไลน์ 
อีเมลล์และจดหมายเชิญ 
3.แจ้งผลการพิจารณาบทความ 
และปรับแก้ไข 

2x2 
(3x2) 
((3x2)) 
(((3x2))) 

4 
(6) 
((6)) 
(((6))) 

1.ประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งคนไทยและ
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ 
ไว้ล่วงหน้าและให้เวลา
ในการพิจารณา 2 
สัปดาห์เพ่ือประเมินผล
งานวิจัย  
2. มีการตรวจสอบ 
template หรือ   
รูปแบบงานวิจัยและ 
reference ให้ถูกต้อง
ตามหลัก APA ก่อนส่ง
ให้ผู้เชี่ยวชาญท้ังสอง
ท่าน  

เจ้าหน้าที่ 
(คุณมนต์รัก) 

1x2 
(2x2) 
((2x2)) 
(((2x2))) 

2 
(4) 
((4)) 
(((4))) 

สําหรับการจัดงาน
ประชุมวิชาการฯ 
ประจําปี 2561 นี้การ
ดําเนินการพิจารณา
ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วม
นําเสนอนั้น ใช้เวลาเกิน 
3 เดือน เนื่องจากต้อง
หาผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความ
ชํานาญทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็น
ชาวต่างชาติ เพ่ือการ
พิจารณาบทความ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

 2.3  กระบวนการ
พิจารณาให้ทุนสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 
ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนดไว้ 
(30 วัน) 

1.ตรวจสอบเอกสารว่าอยู่ในเกณฑ์
การให้ทุนได้หรือไม่                     
2.ปรับประกาศ บันทึกข้อความ
ชี้แจงการสนับสนุนที่ชัดเจนขึ้น 

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

8 
8 
(8) 
((8)) 

1.จัดส่งเอกสารขอทุน
ให้กับผู้บังคับบัญชา
เพ่ือพิจารณา พร้อมทั้ง
แนบใบ BR ให้
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการส่งเบิก
งบประมาณได้ทัน      
30 วัน 
เอกสารแนบเพ่ิมเติม 
2.แนบใบยืมเงินทดรอง
จ่าย พร้อมเซ็นชื่อผู้ยืม
เงิน  แต่ไม่ต้องกรอก
รายละเอียดอ่ืน ๆ        
3.แนบสําเนาตารางบิน
ที่ระบุวันเวลาเดินทาง
ไป+กลับ พร้อมทั้ง
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินชั้น

เจ้าหน้าที่ 
(คุณวุฒิศักด์ิ 
อยู่จํานงค์)  

1x4 
(2x4) 
((2x4)) 
(((2x4))) 

4 
8 
(8) 
((8)) 

เร่ืองที่ไม่สามารถ
ดําเนินการภายใน 30 
วันได้ เนื่องจากมี
เอกสารไม่ครบ ต้อง
ติดตาม เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารบันทึก
ข้อความผู้ขอรับเงิน
สนับสนุน 
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มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ประหยัด (Fee 
Schedules) 
4. แนบสําเนาค่าที่พัก 
2 คืน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
5.เนื่องจากเกณฑ์ 
ประกันคุณภาพจาก 
สกอ. และ สมศ.
ปรับเปล่ียนใหม่และ
เน้นที่การเผยแพร่
ประโยชน์และการ
รับรองคุณภาพ สวจ.จึง
จัดทํารายงานความ
เส่ียง 3 ปี ย้อนหลัง
พร้อมแนวทางในการ
แก้ไขรวมถึงงานอ่ืนๆ 
ด้วย สวจ.จึงควรมีส่วน
ร่วมช่วยติดตามและ



 แผนการบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงตํ่าด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
มาตรการ 
เฝ้าติดตาม

ปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงต่ํา 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ดําเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ

ปกติ 
60 

(59) 
((58)) 

(((57))) 

 
มาตรการ/ทางเลอืก 
สําหรับการจัดการ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเส่ียง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

60 
(59) 

((58)) 
(((57))) 

 
คําอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

สนับสนุนให้คณะ
สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ด้านงานวิจัยได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยการแจ้ง 
เป้าหมาย และ กําหนด
แบบฟอร์มการเก็บ
เอกสารหลักฐาน 
รวมถึงการจัดทํา
ฐานข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง
กับงานวิจัยของ  มรส.
เอง 

 


	1_คำสั่ง แผนฯ แบบรายงาน ความเสี่ยง 4 และ 6 สวจ60
	2_ความเสียงยุธศาสตร์60 สถาบันวิจัย สวจ60
	3_แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สวจ60
	4_operation สวจ60
	5_แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สวจ60
	6_ แผนบริหารความเสี่ยงมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน สวจ60

