
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2557 



 

บทน ำ 
 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดท าแผนการบริหารความเสียงและการวางระบบควบคุมภายในด้านการวิจัย พ.ศ. 2557 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงภาวะคุกคาม 

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

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์   อยู่แพทย์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
 
 
 

 



 

สำรบัญ  
 หน้ำ 

ตำรำงท่ี 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ 7 ความเสี่ยงที่ก าหนดให้ด าเนินการทั่วทั้งองค์การในปี 2557 ระดับหน่วย 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 
4.1 การพัฒนาระบบบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธภิาพ 1 

1. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า (สมศ.6 ชะลอ) 1 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ (สกอ.2.2 เดิม 4.3) 4 

4.2 การจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 8 
1. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1 เดิม 4.2) 8 
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ.2.3) ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า (สมศ.5 ชะลอ) 10 
ตำรำงท่ี 2 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการปฏิบัติงาน 19 
ตำรำงท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการเงินและงบประมาณ 28 
ตำรำงท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านกฎหมาย 31 
 

 
 
 



 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ในการประเมินความเสี่ยง จะประเมินโอกำสที่จะเกิดตามความเสี่ยงนั้นๆ และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามค าจ ากัดความดังนี้ 
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ตัวอย่ำง ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) เชิงปริมำณ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก 1 เดือน ต่อคร้ังหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 
3 ปานกลาง 1 ปี ต่อคร้ัง 
2 น้อย 2-3 ปี ต่อคร้ัง 
1 น้อยมาก 5 ปี ต่อคร้ัง 

 
ตัวอย่ำง ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ คร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 



 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) อาจก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
ตัวอย่ำง ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง 

ท่ีมำ:  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2556-2557: หน้า 16. 

 
3. การประเมินความเสี่ยงภายในสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จะประเมินโอกำสที่จะเกิดตามความเสี่ยง และ ผลกระทบ ดังนี้ 

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



 

ระดับควำมเสี่ยง 
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 

ท่ีมำ:  แผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2555-2559. 



0 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 



1 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับ 7 ความเสี่ยงที่ก าหนดให้ด าเนินการทั่วทั้งองค์การในปกีารศึกษา 2557 ระดับหน่วย 
 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

4. การพัฒนา
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
4.1 การพัฒนา
ระบบบริหาร
การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ  

          

 1.ร้อยละงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
(สมศ.6 ชะลอ) 

1.ประชุมชีแ้จงผ่านกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้เป็นตัวแทน
จากคณะวิชา 
 
2.สวจ. จัดท าคู่มือการกรอกข้อมูล
ประกันคุณภาพด้านงานวิจัย 

3x4  
(3x4) 

((3x4)) 

12 
(12) 

((12)) 

1.จัดท าคู่มือการกรอก
ข้อมูลและหลักฐาน
ด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

คณะ/สวจ 2x4  
(2x4) 

((2x4)) 

8 
(8) 

((8)) 

การรับรองการใช้
ประโยชน์ ของงานวิจัย
จากหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้อง ให้มจี านวน อย่าง
น้อยร้อยละ 30 ของ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

 



2 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

เพื่อให้คณะกรอกข้อมูลได้ตรงกัน
โดยก าหนดให้มีการแสดงเอกสาร
การรับ รองการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยจากหน่วย งานที่เกี่ยว ข้อง 
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  (1) 
คณะ คณบดีรับรองว่า มีการน าผล
จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การสอน แสดงเอกสารค าสอนใน  
มคอ.3 (2) หน่วยงานที่น า
ประโยชน์ไปใช้ และแสดงใหเ้ห็น
หลักฐานการน าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม   
- จัดท า template เพื่อ ให้ 
download ไปใช้ได้          

2.ส ารวจข้อมูลจาก
คณะ เพื่อรอตรวจผล
การรับรองคุณภาพจาก
ฐานข้อมูลของ
ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
 
3.ชี้แจงรายรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ 4 
ด้าน 1.เชงิสาธารณะ 2.
เชิงนโยบาย 3.เชิง
พาณิชย์ 4.ประโยชน์
ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์ 
 
4.มีการติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ

1.กลุ่มมนุษยศาสตร ์
ปี 56 =40.43 
ปี 55 =47.97 
 
2.กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
ปี 56 =22.76 
ปี 55 =26.12 
 
3.กลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
ปี 56 = 16.7 
ปี 55 =28.45 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.สวจ. 3 สมศ.6-3  
เอกสารประกอบการ
รับรอง ตัวบ่งชี้ สมศ.6 
ร้อยละงานวิจัยหรือ



3 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ จ านวน 3 ครั้ง 
 

งานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์
เทียบกับจ านวนอาจารย์
ประจ า 
 
2.เอกสารค าสอนใน  
มคอ.3 (คณะจัดเก็บ) 
 
3.ฐานข้อมูลรายวิชาที่
เกี่ยวข้องในการท าวิจัย
ของคณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนภายใน สวจ. 
 
4.ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 
 



4 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 2.เงินสนับสนุนงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
(สกอ.2.2 ระดับคณะ/
ระดับสถาบัน [สกอ.4.3
เดิม]) 
 

มาตรการปัจจุบัน 
1.ให้โอกาสนักวิจัยพัฒนาศักยภาพ
ในการวิจัยของตนเองโดยการ  
จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ให้
คณาจารย์ที่สนใจ โดยท าการ
ประกาศ 3 ครั้ง/ป ี
 
2.จัดโครงการฝึกอบรม เพิ่มพูน 
ทักษะทางการวิจัย ใหก้ับอาจารย์
บุคลากร 
 
3.สนับสนุนด้านครุภัณฑ์ งานวิจัย
ในกรณีที่งบไม่เกิน 100,000 บาท 
 
4.สถาบันวิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยและ

3x4  
(3x4) 

((3x4)) 

12 
(12) 

((16)) 

1.วิเคราะห์ความเสี่ยง
จากรายคณะเทียบกับ
จ านวนเงินต่อนักวิจัย
ตามเกณฑ์ (สกอ.2.2 
ระดับคณะ/ระดับ
สถาบัน [สกอ.4.3
เดิม]) 
 
2.การเพ่ิมศกัยภาพ
นักวิจัย โดยเน้นนักวิจัย
หน้าใหม ่รวมถึงนักวิจัย
ประสบการณ์ โดย เชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยมาท าการจัด
อบรม โดยในปีนี้มีการ

สวจ./คณะ 2x4  
(2x4) 

((2x4)) 

8 
(8) 

((8)) 

เมื่อมีมาตรการเพ่ิมเติม
สนับสนุน มีทางเลือก
ให้นักวิจัยท ามากขึ้น
และขยายโอกาสในการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตลอดทั้งปีอาจารย์จึงมี
ระยะเวลาในการขอทุน
เพิ่มมากขึ้น  
1.กลุ่มมนุษยศาสตร์ไม่
ต่ ากว่า 25,000 บาท ต่อคน 
ปี 56 = 132,894.9 
ปี 55 = 83,201.57 
 
 
 

 



5 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

บริการวิชาร ก าหนดให้มกีารส่งเสริม
การขอทุนวิจัยจากภายนอกโดย 
การเพ่ิมศักยภาพนักวิจัย  
 
5.จัดงบประมาณสนับสนุน 
- จัดท าโครงการความร่วมมือด้าน
การวิจัย และส่งเสริมการขอทุน
วิจัยจากแหลง่ทุน ภายนอก  
- สนับสนุนให้ตัง้ศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทาง 
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก สถาบัน
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเพ่ือร่วม
ขอทุนจากภายนอก 
 
6.ด้านการจัดการช่วยประสานงาน
เกี่ยวกับการลงนามสัญญาทุน การ
เปิดบัญช ี
7.ด้านการแบ่งผลประโยชน์จาก

แยกสาขาการอบรม
อย่างชัดเจน เพื่อให้
ตรงกับเป้าหมาย และ
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
3. มีหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ 
สังคมธรรมาธิปไตย 
ซึ่งสอดคล้องกบันโยบาย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
และ โครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริระยะ 5 ปี 
(2554-2559)  ซึ่ง
สอดคล้องกับโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัย ได้
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตลอดปี(ตามรอบทุน)
โดยเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้วิจัยที่สนใจ

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพไม่ต่ ากว่า 
50,000 บาท ต่อคน 
ปี 56 =48,508.46 
ปี 55 =90,235.51 
 
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีไม่ต่ ากว่า 
60,000 บาท ต่อคน 
ปี 56 =107,650.10 
ปี 55 =64,136.30 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารประกาศรับ
ทุนวิจัย 
 
2. คู่มือการด าเนินงาน
คณะกรรม การวิจัยและ
บริการวิชาการ และ



6 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ทุนวิจัยที่ได้รบัจากภายนอกมี 
นโยบายให้ผู้วิจัย สามารถตกลง
กับทางคณะฯเรื่องการลดภาระงาน 
อันเนื่องมาจากงานวิจัย ที่ได้รับทุน
จากภายนอก 

หัวข้อน้ี 
 
4. มีการแจกคู่มือการ
ด าเนินงานคณะกรรม 
การวิจัยและบริการ
วิชาการ และคู่มือ
นักวิจัยแก่ตัวแทนคณะ
เพื่อให้คณะทราบถึง
ภารกิจด้านการวิจัยที่
คณะต้องด าเนินการ
และให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย เช่น การ
ฝึกอบรม การด าเนินงาน
วิจัยจากแหลง่ทุน
ภายนอก เป็นต้น  
 
5. มีการสนับสนุน
งบประมาณแก่นักวิจัย

คู่มือนักวิจัย 
 
3.ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา 
 
4.รายงานการประชุม
บุคลากร สถาบันวิจัย 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 
 
5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  
 
 



7 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

หน้าใหม่ที่ขอรับทุน
จากถาบันวิจัย เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน นักวิจัยพ่ี
เลี้ยง 3,000บาท/ โครง 
การ และมกีาร
สนับสนุนเงินรางวัล 
3,000บาท/ โครง การ
เมื่อด าเนินการวิจัย
เสร็จสิ้นตามก าหนด 
 
6. จัดระบบนกัวิจัยพ่ี
เลี้ยง เพื่อส่งเสริม
คุณภาพงานวิจัยให้
เป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น 
 
7. มีการติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ



8 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ จ านวน 3 ครั้ง 
 
8.มีการมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้
เข้ารับการอบรมในแต่
ละโครงการอบรมของ
สถาบันวิจัย 

4.2 การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

          

 1.ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.2) 
 
 
 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
1.พัฒนาระบบการสนับสนุนให้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ขอ
ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในวารสารพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

3 x 4 12 1.ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลรายชื่อวารสารที่ 
TCI ให้การรับรองให้
ผู้รับทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน
รับทราบ ซึ่งจะท าให้
สามารถเข้าถึงแหลง่

คุณเบญจพร/
ศสพ. 
คุณกนกรัตน์ 
/สวจ. 

2 x 4 8 ปัจจุบันวารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิตได้
ผ่านการประเมินคุณภาพ
และมีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย 

 



9 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

 
 

2. พัฒนาวารสารพัฒนาการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐานใน
ระดับชาต ิ
 
3.ด าเนินการผลักดันให้มกีารน า
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 
 
4. สร้างระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 

5.ในส่วนของสถาบันวิจัยได้จัดท า
ชุดประสบการณ์ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

6.สถาบันวิจัยขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน และ
ภายนอก ตลอดจนอาจารย์ที่มี

เผยแพร่ผลงานวิจัย
ภายนอก 
 
2.ในส่วนของ
สถาบันวิจัยได้จัดท า
ชุดประสบการณ์ด้าน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
และในป ี2557 ได้มี
การขอความร่วมมือ
กับทางคณะต่างๆ ถอด
ความรู้ด้านงานวิจัยมา
เพิ่มเติม เพื่อที่จะ
พัฒนาชุด
ประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 
 

(TCI) แล้ว  
 
เอกสารอ้างอิง 
1.เล่มวารสาร
พัฒนาการเรียนการ
สอนมหาวิทยาลัยรังสิต 
 

2.สามารถตรวจสอบ
รายชื่อโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
ศสพ. ได้ที่ เว็บไซต์  
http://isdc.rsu.ac.th/ 
research 
 

3. ตรวจสอบรายชื่อ
วารสารแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ TCI 
รับรองได้ที่เว็บไซต์  
http://isdc.rsu.ac.th 
 

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


10 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ประสบการณ์ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ประเมินชุด
ประสบการณ์ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3.สถาบันวิจัยขอความ
อนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภายใน และภายนอก 
ตลอดจนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ประเมินชุด
ประสบการณ์ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

4.ชุดประสบการณ์ด้าน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
จัดท าโดยอนุกรรมการ
จัดการความรู้ด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 2.ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เทียบกับจ านวน
อาจารย์ประจ า (สมศ.5) 

1.จัดท าประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 
(มิ.ย. 56) 
 
2.จัดท าประกาศ มรส.เรื่องการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบการตีพิมพ์ใน

3x4 
(3x4) 

((3x4)) 

12 
(12) 

((12)) 

1.จะก าหนดเป็น
นโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัยด้านการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
และสัมพันธ์กับแบบ
ประเมินผลงาน
รายบุคคลประจ าปีใน
ระดับประเทศ  

สวจ./คณะ 2x4 
(2x4) 

((2x4)) 

8 
(8) 

((8)) 

ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนัก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า  
1.กลุ่มมนุษยศาสตร์
ร้อยละ 25 
 

 



11 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

วารสารวิชาการระดับชาติ (มิ.ย.56) 
 
3.สนับสนุนอาจารย์ที่มีศักยภาพ
ให้มีโอกาสไปน าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการต่างประเทศได้
มากกว่า 1 ครั้ง 
 
4.จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้
นักวิจัยทราบแนวทางการเขียน
บทความวิจัยที่มีคุณภาพ 
 
5.มีมาตรการปัจจุบันในการ
สนับสนุนการน าเสนองานวิจัยใน
ระดับประเทศ  
 
6.มหาวิทยาลัยจัดสรรทุน เพื่อเข้า
ร่วมการประชุม สัมมนา ซึ่งเป็น
เวที ที่เปิดโอกาสให้มีการส่งผล
งานเข้าน าเสนอในรูปแบบ ปาก

 
2.สถาบันวิจัยจะท า
การทบทวนค าสั่ง
ประกาศการสนบัสนุน
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ  
 
3.สนับสนุนการตีพิมพ์
บทความฉบับเต็ม (Full 
paper) ในรายงาน
สืบเนื่องจากงานประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ 
และมีการน าเสนอ
แบบบรรยาย (Oral 
presentation) หรือ 
แบบโปสเตอร์ (Poster 
presentation) 
สนับสนุน 2 ครั้ง ต่อปี
การศึกษา (ในประเทศ 

ปี 56 = 28.18 
ปี 55 = 14.92 
 
2.กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ 30 
ปี 56 = 16.52 
ปี 55 = 18.05 
 

3.กลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ร้อยละ 30 
ปี 56 = 20.21 
ปี 55 = 27.23 
เอกสารอ้างอิง 
1.ประกาศ มรส.เรื่อง
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ (มิ.ย. 56) 
ค่าที่พักไม่เกิน 2 คืน 
 



12 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

เปล่าและแบบโปสเตอร์ ส าหรับ
แต่ละคณะฯ ได้รับการสนับสนุน 
คิดจากจ านวนอาจารย์ทั้งหมดท่าน
ละ 2,500 บาท 
 
7.ด้านบัณฑิตวิทยาลัย จัดเวทีให้ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก มี
การน าเสนอผลงาน ช่วงประมาณ
เดือนตุลาคม ของทุกป ี
 
8.สถาบันวิจัย จัดเวท ีให้คณาจารย์
และบุคคล ทัง้ภายในและภายนอก
ที่สนใจ น าเสนอผลงานวิชาการ 
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกป ี
 
9.ในส่วนของคณะฯ บางคณะฯ 
จัดให้มกีารน า เสนอโครงการ 
(Senior Project)  อยู่บ้าง ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1 ครั้ง และ 
ต่างประเทศ 1 ครัง้ 
หรือ ในประเทศ ทัง้ 2 
ครั้ง) ได้รับการ
สนับสนุน 
ค่าลงทะเบียน (ตามที่
จ่ายจริง) ค่าเดินทาง 
(ส าหรับต่างประเทศ ค่า
โดยสารเครื่องบินชั้น
ประหยัด)  ค่าที่พัก 2 
คืน ตามราคามาตรฐาน 
(ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยรังสิต) 
 
4.สนับสนุนการตีพิมพ์
เฉพาะบทคัดย่อ 
(Abstract) ในรายงาน
สืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการ และมีการ

2.ประกาศ มรส.เรื่อง
การสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ (มิ.ย.56)  
3.เอกสารฐานข้อมูล
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 
4.แผนการท าและการ
เผยแพร่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์เป็นรายบุคคล 
 
5.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
วารสารการวิจัย
ระดับชาติ BRH 
Journal of Arts and 



13 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

 
10.นอกจากนี้ยังมีการไปร่วมใน
การน าเสนอผลงานวิชาการ  จัด
โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และจากส านักงาน
สนับสนุนงาน วิจัยแห่งชาติใน
ระดับสากล  
 
11.การเผยแพร่ในวารสารระดับ
สากล ได้จัดเตรียมงบประมาณ
ส าหรับการ ตีพิมพ์ ตามราคาจริงที่
ปรากฏ ของแตล่ะวารสาร 
 
12.จัดท าฐานข้อมูลด้านทนุวิจัย 
และการเผยแพร่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนเว็บไซต์ 
 

น าเสนอแบบบรรยาย 
(Oral presentation) 
หรือ แบบโปสเตอร์ 
(Poster presentation) 
สนับสนุน 1 ครั้ง ต่อปี
การศึกษา ได้รับการ
สนับสนุนเฉพาะ
ค่าลงทะเบียน (ตามที่
จ่ายจริง) 
 
5.สนับสนุนการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ

วิชาการระดับ

นานาชาติ จะ

สนับสนุนค่าตีพิมพ์ 

(Page charge/ online) 

ตามจริง และ

สนับสนุนค่า

Science 
 
6.ฐานข้อมูลด้านการท า
และการเผยแพร่
งานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ของอาจารย์  
7.เว็บไซด์สถาบันวิจัย 
หลักฐานการประกัน
คุณภาพงาน สมศ.5 
และ สมศ.6 
 
8.บันทึกข้อความเชิญ
ชวนเผยแพร่งานวิจัย 
RSU National research 
conference 
 
9.ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 



14 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ตรวจทานภาษาอังกฤษ 

จ านวน 2,000 บาท/

ฉบับ  

6.เพิ่มแรงจงูใจ โดยให้
เงินรางวัล 5,000-
15,000 บาท แก่
อาจารย์และบุคลากรที่
น าผลงานวิจัยลง
ตีพิมพ์ในวารสาร 
RJAS RJSH และ
วารสารระดับ
นานาชาติ  ตามค่า 
impact factor  และการ
จัดอันดับคลอไทล์ 
(Q1-Q4) 
 
7.การเพ่ิมศักยภาพ
นักวิจัย โดยเน้น

10.รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  



15 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

นักวิจัยหน้าใหม่ โดย
เชิญวิทยากรมาก
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยและเผยแพร่มาท า
การจัดอบรม สัมมนา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ครบทุกขั้นตอนการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 
8.จะท าการจัดสรรทุน 
เพื่อเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนาระดับชาติ 
เพิ่มขึ้นตามความ
เหมาะสม โดยขอเบิก
ส่วนเกิน จาก 3,000 ที่
ได้รับจากคณะฯตาม 



16 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ค่าลงทะเบียนจรงิ แต่
ทั้งนี้วงเงินทีข่อเบิก
ต้องไม่เกิน 3,000 บาท 
อาจขอเบิกส่วนที่เกิน
ได้จากส่วนกลางโดย
ให้สถาบันวิจัยช่วย
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพราะตอนนี้ 
สวจ. รับผิดชอบเฉพาะ
งบน าเสนอต่างประเทศ 
หรือในอนาคต ฝ่าย
แผนการเงินปรับเพ่ิม
วงเงินตามความ
เหมาะสม และให้ทาง
คณะฯ เป็นผู้พิจารณา 
 
9.จัดให้มีการน าเสนอ
ผลงาน ปริญญานิพนธ์
ในรูปแบบโปสเตอร์ 



17 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ทางคณะ
จัดในระดับคณะเอง
และ คัดเลือกคณะฯละ 
3 โปสเตอร์ร่วม
น าเสนอในงาน RSU 
National research 
conference ทุกปี หรือ 
จัดร่วมกัน เป็นงาน 
Conference day โดยมี
การคัดเลือกผลงาน
ดีเด่นและรางวัลชมเชย 
ในงานดังกล่าวด้วยใน
ระดับสากล 
 
10.พัฒนาวารสาร 
RJAS อย่างต่อเนื่อง 
และผลกัดันวารสาร 
RJAS ให้เข้าอยู่ใน



18 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนีวารสารไทย 
(TCI) ซึ่งขณะนี้
วารสารได้รับการตอบ
รับจาก TCI เรียบร้อย
แล้ว โดยวารสาร 
RJAS จัดในกลุ่มที ่1  
 
11.มีการติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ จ านวน 2 ครั้ง 

 



17 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 



18 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 2 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 
 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1.การบริหาร
จัดการงานวิจัย
ที่ได้รับทุน
สนับสนุน
งานวิจัยจาก
สถาบันวิจัย ทั้ง
ที่เสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว 
และที่อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน 

นักวิจัยไม่ได้รายงานความ ก้าวหน้าตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(2 ครั้ง/ปีการศึกษา) 

มีการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
จากสถาบันวิจัย ทุกๆภาค
การศึกษา 

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

6 
(6) 
((6)) 

สถาบันวิจัยมีการ
ประสานงานติดตาม
รายงาน
ความก้าวหน้าโดย
ท าบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังนกัวิจัยใน
แต่ละช่วงงวดงาน 
(3เดือน) 

เจ้าหน้าที่
วิจัย  
(คุณมีนมาส 
พรานป่า) 

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

6 
(6) 
((6)) 

นักวิจัยร้อยละ80 ที่
ได้รับการติดตามทุน
นั้น จักมกีารประสาน
แจ้งผลกลับมาทางสวจ.
ทั้งในรูปของบันทึก
ข้อความพร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า และการ
ขอขยายเวลา  
ส่วนอีกร้อยละ 20 นั้น 
สวจ.จะประสานทาง
โทรศัพท์และ อีเมล์ 
เพื่อสอบถามความก้าว 
หน้าโดยตรง  และ
จัดท าบันทึกข้อความ 
เพื่อติดตามรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย

 



19 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ของผู้รับทุนอุดหนุน 
จ านวน 2 ครัง้/ปี
การศึกษา รวมถงึมกีาร
ติดตามการคืนใบเสร็จ
จากการยืมเงนิทดรองจ่าย
จากแผนกจ่ายเงิน และ
สวจ. ร่วมติดตามด้วย 
ปี 2557 = 2 ครั้ง 
(9 พ.ย. 57  และ 11 
มี.ค. 58) 
 
ปี 2556 = 2 ครั้ง 
(3 ก.ย. 56  และ 18 
ก.พ. 57) 
 
ปี 2555 = 2 ครั้ง 
(6 พ.ย. 55 และ 25 มี.ค. 
56) 



20 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
1.บันทึกข้อความ
ติดตามการด านิน
งานวิจัย 
 
2.รายงานความก้าว 
หน้าเป็นเอกสาร เช่น 
ความก้าวหน้าตามงวด
งาน (มรส.84)  / ขยาย
เวลาเป็นรายบุคคล 
(มรส.92) หรือ ส่ง(ร่าง)
รายงานการวิจัย 

2.การจัดท า
และรวบรวม
ข้อมูลทุนแหลง่
ทุนภายใน 
ภายนอก 

1. การจัดท าเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหลง่ทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมีไม่มากพอ(20 ฉบับ/ปี
การศึกษา) 
 
2. เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการจัดการงาน

1. จัดท าจดหมายข่าวราย
สัปดาห์ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ด้านการวิจัย จากทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเฉลี่ย

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

9 
(9) 
((9)) 

มีการน าข่าวสาร
ด้านการวิจัยหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ขอทุนลงในเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัย 
เพื่อสามารถติดตาม

เจ้าหน้าที ่
(คุณอลิสา) 

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

6 
(6) 
((6)) 

จ านวนข่าวสารในแต่
ละสัปดาห์มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นและส่ง
จดหมายสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
 

 



21 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ของสถาบันวิจัยที่เพ่ิมขึ้นท าให้มีข่าวที่
ประชาสัมพันธ์มีปริมาณลดลงซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกับจ านวนฉบับที่ได้ก าหนดไว้ 

เดือนละ 4 ฉบับ 
 
2. มีการแบ่งข่าวที่ได้รับ
ล่าช้า และข่าวที่ไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้ทันเวลาว่า
มีจ านวนเท่าไหร่ในกรณีที่มี
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ไม่ทันเวลาที่ก าหนด และเลย
ระยะเวลาที่ก าหนดรับสมัคร 

ข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

ปี 2557 = 78 ข่าว 
ปี 2556 = 148 ข่าว 
ป ี2555 = 154 ข่าว 
เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารจดหมายข่าว
รายสัปดาห์ เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล 

3.การรวบรวม
จัดท า
ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัยที่
สอดคล้องกับ
การประกัน
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

1.ฐานข้อมูลด้านการวิจัยที่สอด คล้องกบั
ตัวบ่งชี้ของสมศ.สกอ.  
ยังไม่สมบูรณ์ 

จัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี ้สมศ. 
และสกอ. ส าหรับรองรับ
การประกันฯ 

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

9 
(9) 
((9)) 

1.มีการจัดท าคู่มือ
แบบตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพด้าน
งานวิจัย และ
สร้างสรรค์ มรส.  
ให้แกค่ณะกรอก 
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 
 

เจ้าหน้าที่
วิจัย 
(คุณชไมพร) 

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

6 
(6) 
((6)) 

มีการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่
ส านักประกันคุณภาพ
ก าหนดอย่างละเอียด 
และได้จัดท าแบบ
ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพส่งให้กับทุก
คณะ รวบรวมเพื่อ
จัดท าเป็นฐานข้อมูล
ต่อไป 

 



22 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

2.จัดประชุม
คณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  จ านวน 3 
ครั้ง เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของคณะ
วิชา ตามตัวบ่งชี้ 
ของ มรส. สกอ. 
และ สมศ. 

เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
2.รายงานประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 1 2 
3.รายงานประชุม
บุคลากร ครั้งที ่1 2 3 

4.การหาแหลง่
ทุนภายนอก 

มีแหลง่ทุนจากภายนอกเพื่อพัฒนา
งานวิจัยของอาจารย์ และนัก วิจัย แต่
นักวิจัยยังไม่สามารถด าเนินการขอทุนได้ 

1.สร้างเครือข่ายหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทุน
วิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก 
 
 

2x4 
(2x4) 

((3x4)) 

8 
(8) 

((12)) 

1. มรส. ก าหนด
นโยบาย ด้านการ
จัดสรรทุนภายนอก 
ที่เป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 
 
2. สร้างเครือข่าย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบงานวิจัย

ผู้อ านวยการ 2x4 
(2x4) 

((2x4)) 

8 
(8) 

((8)) 

ปี 2557  เครือข่าย 8 
แหลง่ (เครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น /วิจัยภาค
กลางตอนบน/สสอท./
อพสธ./ สกว./วช./
สนง.ประกันสงัคม) 
 

ปี 2556  เครือข่าย 4 
แหลง่ (วิจัยประชาชื่น /

 



23 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3.จัดอบรม/สัมมนา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แหลง่ทุนภายนอกและวิธีขอ
ทุนให้อาจารย์และนักวิจัย 
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
4.คณะควรระบุผู้รับผอด
ชอบด้านการขอทุนวิจัย ด้าน
การเผยแพร่ ระบุหน้าที่การ
สอน และการวิจัยใหช้ัดเจน 
บริหารจัดการให้อาจารย์ใน
หลักสูตรท าวิจัยและเผยแพร่
ให้มากขึ้น 

ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศซึง่
ได้ด าเนินการอยู่แล้ว
ส่วนหนึ่ง 
 
3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย
จากแหลง่ทุน
ภายนอก 
 
2. จัดประชุม
ร่วมกับเครือข่ายวิจัย 
“ประชาชื่น”  

วิจัยภาคกลางตอนบน/
สสอท./อพสธ.) 
 

ป ี2555 = เครือข่าย 4 
แหลง่ (วิจัยประชาชื่น /
วิจัยภาคกลางตอนบน/
สสอท./อพสธ.) 
 
ปี 2554 = เครือข่าย 2 
แหลง่ (สสอท./วิจัยภาค
กลางตอนบน) 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.จดหมายตอบรับการ
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
วิจัยประชาชื่น 
 
 



24 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

2.จดหมายข่าวราย
สัปดาห์ผ่านทาง สวจ. 
 
3. ภาพถ่าย และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
ช่วยในการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

ระบบเว็บไซต์และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ ถูกโจมตีระบบเว็บไซต์
บ่อยครั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้
เอกสารส าคัญส าหรับการดาวน์โหลดได้
สูญหายไปเป็นจ านวนมาก 

1.มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
 
2.มีระบบและกลไกในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
 
3.มีการด าเนินงานในการ
จัดเก็บ 
ข้อมูลสารสนเทศตาม
แผนงาน / โครงการ 
 
 

3x4 
(4x4) 
((-)) 

12 
(16) 
((-)) 

1.ตรวจสอบระบบ
การดาวน์โหลด
เอกสารเป็นประจ า
ทุกวัน 
 
2.ส ารองข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ และ
ส ารองระบบ
ฐานข้อมูลในระบบ
ออนไลน์เดือนละ 1 
ครั้ง 
 
 

เจ้าหน้าที ่
(คุณอลิสา) 

2x4 
 (3x4) 
((-)) 

8 
(12) 
((-)) 

เอกสารอ้างอิง 
ระบบเว็บไซต์ 
www.rsu.ac.th/rri 
www.rsu.ac.th/rjas 
www.rsu.ac.th/rsuconference 

 

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


25 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

4.มีการประเมินแผนงาน / 
โครงการ   
 
5.มีการน าผลการประเมินมา 
วางแผนพัฒนา 

3. มีการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์
เป็นประจ าเพื่อให้
ข้อมูลหน้าเว็บไซต์
มีความทันสมัยอยู่
เสมอ 

6.การพัฒนา
บุคลากร 

1.การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ 
 

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

2x4 
(2x4) 
((-)) 

8 
(8) 
((-)) 

บุคลากรสถาบันวิจัย
ให้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 
 

บุคลากร
สถาบันวิจัย 

2x4 
 (2x4) 
((-)) 

8 
(8) 

((-)) 

บุคลากรสถาบันวิจัยได้
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ดงันี ้
1.น.ส.มีนมาส พรานป่า 
และ น.ส.ชไมพร ไกยสิทธิ ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 
2.น.ส.อลิสา ยวงนุ่น 
และ น.ส.ชญานิฐษ์ 
อัจฉริยะโพธิ์ ระดับ
มหาบัณฑิต 
 

 



26 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3.ในอนาคตจะ
สนับสนุน น.ส.กนก
รัตน์ ครูกิมโสม ศึกษา
ต่อระดับมหาบัณฑิต 

 2.การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
บุคลากรสถาบันวิจัยต้องมีการพัฒนา
ตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

1.มีแผนในการสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.มีนโยบายเพ่ิมเติมให้
บุคลากรไปร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาภายนอก
สถาบัน 
 
3.จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ 
คู่มือการด าเนินงาน เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
4.จัดท าเว็บไซต์สถาบันวิจัย

3x4 
(3x4) 
((-)) 

12 
(12) 
((-)) 

1.มีกิจกรรมพูดคุย
สนทนา
ภาษาอังกฤษทุกวัน
ศุกร์  
 
 

บุคลากร
สถาบันวิจัย 

2x4 
 (2x4) 
((-)) 

8 
(8) 

((-)) 

บุคลากรสถาบันวิจัย
สามารถสื่อสาร 
สนทนาภาษาอังกฤษ
ได้ 
1.น.ส.มีนมาส พรานป่า 
สามารถพูดคุยและ
สนทนากับชาวต่างชาติ
ได้ 
 
2. น.ส.ชไมพร ไกยสิทธิ ์ 
น.ส.อลิสา ยวงนุ่น น.ส.
กนกรัตน์ ครูกิมโสม 
และ น.ส.ชญานิฐษ์ 
อัจฉริยะโพธิ์ สามารถ

 



27 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

การปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หรือ กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ด าเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง
ตาม

มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าของ
ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

เป็นภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับภาระงานที่
รับผิดชอบได้ คนละ 
10 ประโยค 

 



27 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงิน สถาบันวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงิน 

 



28 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงิน สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการเงินและงบประมาณ ปีการศึกษา 2557 
 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1. การจัดสรร
งบประมาณและ
การตรวจสอบ 

การด าเนินงานด้าน
งบประมาณและการเงิน 
มีปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงดังนี ้
1. การใช้งบประมาณเกิน
ที่ได้รับการจัดสรร 
 
2. คอมพิวเตอรถ์ูก
โจรกรรมข้อมูลได้ง่าย 
คุณภาพของเครื่องต่ าไม่
สามารถรองรับโปรแกรม
ต่างๆ ในปจัจุบันได้  
 
3. การจ่ายเงินให้
ผู้เชี่ยวชาญมีความล่าช้า 

1. ด าเนินการรวบรวมรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านบทความวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 
 
2. ท ารายการเพ่ือให้ทราบจ านวน
บทความที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
อ่านเรียบร้อยแล้ว 
 
3. จัดสง่ค่าตอบแทนในรูปของเช็ค 
หรือ เงินสดแล้วแต่กรณี 
 
4. ส าเนารายการโอนเงินที่น าส่ง
ให้สามารถตรวจสอบได้ โดยเก็บ
ไว้ทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลและ 
Hard Copy 
 
5. ด าเนินการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

3x3 
(3x3) 

((3x3)) 

9 
(9) 

((9)) 

1. มีการตรวจสอบ
รายชื่อการรับเงินและ
ส าเนาเอกสารในรูป
ไฟล์ดิจิทัล เก็บข้อมูล
ไว้เพื่อตรวจสอบ โดย
เก็บเป็น Folders ตาม
โครงการ พร้อมทั้งมี
การส าเนา Hard Copy 
ไว้ในแฟ้มเพื่อง่ายต่อ
การตรวจสอบ 
 
2. จัดสง่ค่าตอบแทน
โดยการโอนผ่านบัญชี
ธนาคารเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ว 
 
3. จัดให้มกีารตอบรับ

เจ้าหน้าที่ 
(คุณกนก
รัตน์) 

2x3 
(2x3) 

((2x3)) 

6 
(6) 

((6)) 

ด าเนินการส่งจดหมาย
และโทรศัพท์แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวาจาอีก
ครั้งหนึ่ง ว่าได้จัดส่ง
ค่าตอบแทนเรียบร้อย 
และขอใหแ้จง้กลับทาง 
mail ว่าได้รับ
ค่าตอบแทนแล้ว 
สถาบันวิจัยมีการ
จัดเก็บหลักฐานการ
โอนเงินและการแจ้งยัง
ผู้รับเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โดย
จัดแยกโฟลเดอร์อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี ้ยังจัดสง่
ส าเนาการโอนเงินแบบ 
Hard Copy ให้แก่ผู้รับ

 



29 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงิน สถาบันวิจัย 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

กลับทาง e-mail 
หลังจากผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับค่าตอบแทนแล้ว 
และสง่เอกสารฉบับ
ส าเนาให้แก่ทาง
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งตาม
ต้นสังกัด 
 
4. เมื่อคอมพิวเตอร์เกิด
ปัญหา มีการติดตาม
เจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บริการฯมาช่วย
ตรวจสอบ ด าเนินการ
แก้ไข และทาง
เจ้าหน้าที่มีการแนะน า
ให้จัดท าโครงการ
จัดสรรคอมพิวเตอร์
ทดแทน เนื่องจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่

เงินไปยังทางต้นสังกัด
อีกด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารหลกัฐานการ
โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารแก่ผู้เชี่ยวชาญ 
 
2. เอกสารหลกัฐานการ
แจ้งโอนเงินให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญทางอีเมล์ 
 
3. โครงการจัดสรร
คอมพิวเตอร์ทดแทน 



30 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงิน สถาบันวิจัย 

 
ด้านการเงิน 

และงบประมาณ 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของ

ความเสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ละเครื่องมีการใช้งาน
ไม่ต่ ากว่า 4-5 ปี และ มี
คุณสมบัติการท างาน
ของเครื่องต่ าในการใช้
งาน แต่เนื่องด้วยไม่ได้
รับการอนุมัติจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ทาง
สถาบันวิจัยจึงต้อง
ด าเนินการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตัวเก่า 
และรอการจัดส่ง
คอมพิวเตอร์ตัวใหม่
ที่มาจาก
ห้องปฏิบัติการมาให้ 
เพราะอายุการใช้งาน
จะน้อยกว่าตัวเครื่องที่
ใช้ปฏิบัตกิารอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 



30 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย 



31 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านกฎหมาย ปีการศึกษา 2557 
 
 

ด้าน 
กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

1.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
เนื่องจากสิ่งมชีีวิต
ดัดแปลง
พันธุกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต ยังไม่
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สิง่มีชีวิตที่
ดัดแปลงพันธุกรรม ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ขึ้นตั้งแต่ปี 2548  
 
2. มีการเฝ้าระวังโดยการจัด
อบรมสัมมนา ด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักศึกษา
และคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมเอกสารคู่มือ 
 
3. จัดท าแบบฟอร์มการขอ
รับรองข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
พิจารณาด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ แสดงบนเว็บไซต์ สวจ. 
 

2x4 
(2x4) 

((2x4)) 

8 
(8) 

((8)) 

1. จัดท าคู่มือ ด้านการ
วิจัยที่สัมพันธ์กับ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ จัดตั้ง
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ส าหรับควบคุม
ห้องปฏิบัติการและ
หน่วยงาน 
 
2. ก าหนดให้ข้อเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลง
พันธุกรรมต้องผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาความ
ปลอดภัยก่อนอนุมัติ

สถาบันวิจัย/
คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

2x4  
(2x4) 

((2x4)) 

8 
(8) 

((8)) 

สถาบันวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการเพ่ือ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพได้มีการน า
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพไว้บนระบบ
ออนไลน์เว็บไซต์
สถาบันวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารก าหนด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
 
 

 



32 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ให้เริ่มด าเนินงานวิจัย 
 
3. มีการจัดประชุม
คณะกรรมการฯเพ่ือ
รายงานความก้าวหน้า 
 
4. มีการน าลิ้งค์
เว็บไซต์ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ น าขึ้นไว้บน
เว็บไซต์สถาบันวิจัย  

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที ่3 
 
3. รายงานการประชุม
บุคลากร สถาบันวิจัย 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 
 
4. เว็บไซต์สถาบันวิจัย 
(ทางซ้ายมือ) 

2.ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
การเลี้ยงและการ
ใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  ยังไม่
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับการใช้
สัตว์ทดลองโดยตรง และ
การจัดตั้งอาคาร
สัตว์ทดลองยังไม่มีการ
สรุปที่ชัดเจนจงึท าให้เกิด

1.จัดท าแบบฟอร์มการขอ
จริยธรรมด้านการใช้สัตว์เพื่อ
ทดลอง แสดงบนเว็บไซต์ สวจ. 
 
2.หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ 
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ได้มี
การจัดอบรม เจ้าหน้าที่ที่

3x4  
(2x4) 

((2x4)) 

12 
(8) 

((8)) 

1.ประชุม
คณะกรรมการด้าน
การใช้สัตว์เพื่อ
ทดลอง เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า 
 
 

สถาบัน วิจัย/
คณะกรรมการ
เกี่ยวกับการใช้
สัตว์เพื่อการ
ทดลอง 

3x4  
(2x4) 

((2x4)) 

9 
(8) 

((8)) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการใช้สัตว์เพ่ือ
การทดลอง ซึ่งได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ 
และด าเนินการ
เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง
ให้เป็นที่เรียบร้อย 

 



33 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ความล้าช้าในการ
จัดสร้างอาคาร 
 
2.  เนื่องจากม
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ.2558 และมีผลบงัคับ
ใช้ในวันที่ 9 กันยายน 
2558 จึงมคีวามเร่งด่วน
ในการจัดเตรียมความ
พร้อมส าหรับ
พระราชบัญญัติฯ นี้ 

เกี่ยวข้องด้านการรับสัตว์ ทดลอง
จากแหลง่ซื้อ การจัดเก็บ ที่พัก 
และการท าลาย รวมถึงการทิ้ง
ซากสัตว์  

2.มีการแต่งตั้ง ดร.ธีร
ทัศน์  สุดสาย จาก
คณะกสนแพทย์แผย
ตะวันออก เป็น
กรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการ 
ก ากับและดแูลให้ผู้ใช้
สัตว์ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์  
 
3. มีการด าเนินการ
สร้างอาคาร
สัตว์ทดลอง 
 
4.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สัตว์ทดลอง 

เอกสารอ้างอิง 
1.เอกสารก าหนด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับการใช้สัตว์ทดลอง 



34 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

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

มหาวิทยาลัยรังสิตไม่มี
หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
จริยธรรมในคน  

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

3x4  
(2x4) 

((2x4)) 

12  
(8) 

((12)) 

1.ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ก ากับดูแล เกี่ยวกับ
การขอเสนอโครงการ
ให้สามารถพิจารณา
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
2.ประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
คน เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
การวิจัยในคน 
 
3.จัดท าคู่มือจริยธรรม
การวิจัยในคน ส าหรับ
นักศึกษา  นกัวิจัย 
และคณาจารย์ 

สถาบันวิจัย/
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

2x4  
(2x4) 

((2x4)) 

8 
(8) 

((8)) 

สถาบันวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการ
จริยธรรมในคน 
พิจารณาโครงการ และ
งานวิจัยของทั้ง
นักศึกษา และอาจารย์ 
ให้มีมาตรฐานการท า
วิจัยด้านจริยธรรม 
การวิจัยในคน 
 
เอกสารอ้างอิง 
1.ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 
ในคน 
 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน 

 



35 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

3.คู่มือจริยธรรม 
การวิจัยในคน  

4.การส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
บุคลากร รวมทั้ง
จัดงานประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

การน าเสนอ และการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ที่จัดขึ้นโดย
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิต มีปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงดังนี้ 
1.การช าระค่าลงทะเบียน
ล่าช้า หรือลงทะเบียน
แล้วไม่แจ้งผู้
ประสานงานส่งผลให้
การด าเนินงานล่าช้า 
 
2.การกรอกข้อมูลของ
นักวิจัยในแบบฟอร์ม
เอกสารยินยอมการถ่าย

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ลงทะเบียนและรายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลาการช าระเงิน 
 
2.แจง้นักวิจัยให้กรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มเอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธิ์ (CTA) 
 
3.แจง้ก าหนดการน าเสนอผลงาน
ให้นักวิจัยทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 

4x4  
(4x4) 
((-)) 

16 
(16) 
((-)) 

1.ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การลงทะเบียนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
วัน เวลาการช าระเงิน 
ทางเว็บไซต์ หนังสือ
ออก บันทึกข้อความ 
Face book และ
จดหมายข่าว  
 
2.แจง้นักวิจัยให้กรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม
เอกสารยินยอมการ
ถ่ายโอนลิขสิทธิ์ 
(CTA) ทั้งในอีเมล์ 
และโทรศัพท์แจ้ง 
 
 

(คุณชไมพร) 3x4  
(3x4) 
((-)) 

12 
(12) 
((-)) 

เอกสารอ้างอิง 
1.เว็บไซต์สถาบันวิจัย 
และเว็บไซต์งาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
 
2.อีเมล์ที่ส่งออกจาก
อีเมล์ของงานประชุม
วิชาการระดับชาติ 
 
3.เอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มเอกสาร
ยินยอมการถ่ายโอน
ลิขสิทธิ ์
 
4.บันทึกข้อความแจ้ง
ยกเลิกแบบตอบรับ 

 



36 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

โอนลิขสิทธิ์ (CTA) 
 
3.นักวิจัยไม่มาน าเสนอ
ผลงานวิจัยตาม วัน เวลา
ที่ก าหนด 

3.แจง้ก าหนดการ
น าเสนอผลงานให้
นักวิจัยทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
โดยแจ้งทางโทรศัพท์ 
และทางอีเมล ์
 
4.นักวิจัยที่ไม่มา
น าเสนอผลงานทาง
คณะกรรมการจัดงาน
ได้ตัดผลงานออก และ
ท าบันทึกข้อความแจ้ง
ไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด เรื่อง ขอยกเลิก
แบบตอบรับให้ไม่
สามารถน าไปใช้ได้ 
 
 
 



37 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

5.การบริหาร
จัดการภายนอก 

ทุนสนับสนุนวิจัยจาก
แหลง่ทุนภายนอก  

ด้านการพัฒนาส่งเสริมการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก สถาบันวิจัยให้
ความส าคัญกับการควบคุม
คุณภาพของข้อเสนอ
โครงการวิจัยในทุกขั้นตอน ซึ่ง
สถาบันวิจัยได้ร่วมประสานและ
ให้บริการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่คณาจารย์ที่ประสงค์
จะพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ และช่วยเหลือ
ตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหา
อย่างใกล้ชิด โดยมีกระบวนการ
ในการติดตามดังนี้ 
1. ประสานงานจัดท าหนังสือส่ง
ข้อเสนอโครงการ และยืนยันการ
รับทุน  
 

4x4 
 (4x4) 
((-)) 

16 
 (16) 
((-)) 

1.สถาบันวิจัย
ประสานงานกับ
นักวิจัยและฝ่าย
กฎหมายเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
สัญญาที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงจากการผิด
ข้อตกลงของสัญญารับ
ทุน ปกีารศึกษา 2556  
 
2.คณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอกผ่านการลง
นามโดยอธิการบดี
หรือรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

(คุณชญานิษฐ์) 3x4 
 (3x4) 
((-)) 

12 
 (12) 
((-)) 

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

 



38 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

2. ประสานงานกับฝ่ายนิติการ 
ในการตรวจสอบสัญญาหรือร่าง
สัญญาจากแหล่งทุนภายนอก 
พร้อมตรวจสอบเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหนังสือมอบ
อ านาจใจการเปิดบัญชีธนาคาร
หรือเบิกถอนเงิน (ถ้ามี) 
 
3. ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ เพื่อเรียนเชิญเป็น
คณะอนุกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย 
 
4. ก าหนดแผนการติดตามให้
สอดคล้องตามที่ก าหนดในงวด
งานงวดเงิน (TOR) 
 
5. จัดเก็บค่าบริการวิชาการ
งานวิจัย ร้อยละ 10 จาก



39 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สถาบันวิจัย 

 
ด้าน 

กฎหมาย 

 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 
กิจกรรมการควบคุมภายในที่

ด าเนินการตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกติ 
57 
(56) 
((55)) 

 
มาตรการ/ทางเลือก 
ส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระหว่างปีการศึกษา) 

 
ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของความ

เสี่ยง 

 
โอกาสเกิด 

X 
ผลกระทบ 

 
ระดับความ
เสี่ยงหลัง
มาตรการ
เพ่ิมเติม 

57 
(56) 
((55)) 

 
ค าอธิบาย/ชี้แจง/
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

ค่าตอบแทนนักวิจัย หรือร้อยละ 
10 จากยอดรวมงบประมาณ
โครงการ โดยจัดสรรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
เป็นจ านวนร้อยละ 5 
 
6. รายงานผลการด าเนินการและ
ผลการติดตามต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 






