
 

ค ำสั่งสถำบนัวิจัย ฝำ่ยวชิำกำร มหำวิทยำลยัรังสิต 
ที่ ๐๐๑ /๒๕๖๑ 

เร่ือง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมคุณภำพภำยใน 

 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิต ก ำหนดให้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมคุณภำพภำยในประจ ำปีศึกษำ ๒๕๖๑ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของสถำบันวิจัย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในสถำบันวิจัย      
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำร     ที่ปรึกษำ 
 ๒.  รศ.ดร.กำนดำ    ว่องไวลิขิต   ประธำน 
 ๓. นำงสำวอลสิำ  ยวงนุ่น    กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวกนกรัตน ์  ครูกิมโสม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวชญำนิษฐ์  อัจฉริยะโพธำ   กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวนิภำพร  พบสระบัว   กรรมกำร 
 ๗. นำยวฒุิศักดิ์  อยูจ่ ำนงค์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
โดยให้คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ร่วมกันก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ๒. ก ำหนดและเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อร่วมกันก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง 
 ๓. ร่วมกันวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อนให้เกิดควำมเสี่ยงที่สง่ผลกระทบหรือสร้ำง 
  ควำมเสียหำยของหน่วงงำน 
 ๔. ด ำเนินกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
 ๕. ด ำเนินกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผน และรำยงำนสรุปผลควำมกำ้วหน้ำของกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค์และแนวทำงแก้ไข พร้อมทั้งปรับปรุงแผนกำรด ำเนนิงำน 
 ๖. ร่วมกันพิจำรณำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในปีถัดไป 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 
  ค ำสั่ง ณ วนัที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
       
       (รองศำสตรำจำรย์ ดร. กำนดำ  ว่องไวลิขิต) 
        ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัย 



 

 

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีต้องดําเนินการของ สถาบันวิจัย  
ประจาํปีการศึกษา 2561 

การวิเคราะห์ความเส่ียงและการระบุปัจจยัเส่ียง 

           เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจาํสถาบนัวจิยัไดร่้วมกนัพิจารณาเพ่ือกาํหนดความเส่ียงท่ีเห็นควรใหมี้การ
ดาํเนินการทัว่ทั้งสถาบนัวิจยั ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน ความเส่ียงดา้นกฎหมาย โดยมีการวเิคราะห์ความเส่ียงและมีการระบุ
ปัจจยัเส่ียงดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียงที ่7 ความเส่ียงด้านบุคลากร 

KRI 7.1 จาํนวนคร้ังของการประพฤติมิชอบของบุคลากรและ/หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่องจนทาํใหเ้กิดความเสียหาย 

การระบุปัจจยัเส่ียง สาํหรับปัจจยัท่ีมีผลใหเ้กิดความเส่ียงดา้นบุคลากรของมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีเกิดข้ึนแก่สถาบนัวจิยัคือ 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

o ขาดความรู้ ความเขา้ใจในงานวิจยั  ทาํใหไ้ม่สามารถให้

ขอ้แนะนาํการดาํเนินงานการวจิยัใหก้บัคณาจารย ์นกัวจิยั 

o ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบขอ้มูลงานวจิยั ทาํให้

รายงานขอ้มูลผดิพลาด  

o การขอรับทุนภายนอก จากแหล่งทุนท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

 

ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด KRI 7.1 จาํนวนคร้ังของการประพฤติมิชอบของบุคลากรและ/หรือการปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่องจนทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สถาบนัวจิยั 

KRI 7.1 2561 

การประพฤติมิชอบของบุคลากรและ/หรือการปฏิบติัหนา้ท่ี

บกพร่องจนทาํใหเ้กิดความเสียหาย (จาํนวนคร้ัง) 

0 

 

 

 



 
 

                                                                                                                       	 แผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  

ตารางที ่1  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสําหรับ 8 ความเสี่ยงทีก่าํหนดให้ดําเนินการทัว่ทั้งองค์การในปีการศึกษา 2561  

ของสถาบันวจิัย 

 

ด้านกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงที ่7 ความเสี่ยงด้านบุคลากร (การปฏิบตัิหนา้ที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่าํเนินการตามปกต ิ

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
ตามมาตรการ

ปกต ิ

61 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เตมิ 

61 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

ภายใน 

1. ขาดความรู้ ความ

เขา้ใจในงานวจิยั  

ทาํใหไ้ม่สามารถให้

ขอ้แนะนาํการ

ดาํเนินงานการวิจยั

ใหก้บัคณาจารย ์

นกัวจิยั 

2.ขาดความรอบ 

คอบในการ

ตรวจสอบขอ้มูล

งานวจิยั ทาํให้

การจดัประชุม

คณะทาํงานสถาบนัวจิยั  

มีวาระเรื่องการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากร ที่จะ

เป็นการนาํเอาตวัอยา่ง

งานวจิยัที่เสนอขอทุนเป็น

กรณีศึกษา มาอธิบาย 

ตอบขอ้ซกัถามของ

บุคลากร  

 

 

 

1x1 

 

  1 

 

การใหเ้จา้หนา้ที่
อบรมความรู้เกี่ยว
การวจิยั  ระเบียบ
วธิีวจิยั ตลอดจน
การขอจริยธรรม
ในคน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ. สวจ 1x1 

 

 1 

 

รายงานการประชุม

คณะทาํงาน

สถาบนัวจิยั  

 

 



 
 

                                                                                                                       	 แผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่าํเนินการตามปกต ิ

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
ตามมาตรการ

ปกต ิ

61 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

โอกาสเกดิX

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เตมิ 

61 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายใน 

 

รายงานขอ้มูล

ผดิพลาด 

ภายนอก 

1. การขอรับทุน

ภายนอก จากแหล่ง

ทุนที่ไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

 

 

 

 ตรวจสอบแหล่งทุนภาย

นอกจากองคก์รอิสระ วา่ 

มีโอกาสไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย  ก่อนการลงนาม

สัญญา 

 

 

 

การปรึกษาฝ่าย
กฎหมายของ
มหาวทิยาลยั
สาํหรับแหล่งทุน
ที่น่าสงสัย  

 

 

 



แบบรายงานการบริหารความเส่ียงอืน่ๆ และการควบคุมภายใน ประจําปีการศึกษา 2561  

สถาบันวจิยั 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงและการระบุปัจจยัเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสถาบนัวิจยัพิจารณากาํหนดความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 4 ดา้นดงัน้ี  

ด้านที ่1  ด้านกลยุทธ์ 
ด้านที ่2  ด้านการดาํเนินการของสถาบันวจิยั  
ด้านที ่3  ด้านการพฒันาบุคลากร 
ด้านที ่4  ด้านกฎหมาย 
 
การระบุปัจจัยเส่ียง ด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์  
ความเส่ียงที ่ 1  จาํนวนชุดโครงการวจิยัและงานสร้างสรรคแ์บบบูรณาการสหสาขา ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

จาํนวนชุดโครงการวจิยัและงานสร้างสรรคแ์บบบูรณาการสหสาขา 
ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(กลยทุธ์ มรส.ท่ี KPI 2.2) 
 

ไม่มี  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI   

KRI  2560 2561 

      ระดบัความเส่ียง  (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 12 12 

  

ความเส่ียงที ่2 จาํนวนโครงการวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีแหล่งทุนภายนอกหรือแหล่งทุนภายนอกร่วม ทั้งในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

จาํนวนโครงการวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีแหล่งทุนภายนอกหรือ
แหล่งทุนภายนอกร่วม ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ        ไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว(้กลยทุธ ์มรส.ท่ี KPI 2.3)     

ไม่มี  

  



ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI 

KRI  2560 2561 

      ระดบัความเส่ียง  (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 8 8 

 

ความเส่ียงที ่3 จาํนวนเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

จาํนวนเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์        ไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ไม่มี  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI   

KRI  2560 2561 

      ระดบัความเส่ียง  (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 4 4 

 

ความเส่ียงที ่4 จาํนวนผลงานวจิยั งานสร้างสรรค ์นวตักรรม ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรในนาม
มหาวทิยาลยั ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

จาํนวนผลงานวจิยั งานสร้างสรรค ์นวตักรรม ท่ีไดรั้บการจด
ทะเบียนลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรในนามมหาวทิยาลยั ไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ไม่มี  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI  

KRI  2560 2561 

      ระดบัความเส่ียง  (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 12 8 

 

 
  



ความเส่ียงที ่5 จาํนวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย ์ไม่เป็นไปตามคา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

จาํนวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย ์
ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(กลยทุธ์ มรส.ท่ี KPI  2.6)             

ไม่มี  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI   

KRI  2560 2561 

      ระดบัความเส่ียง  (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 12 12 

 
การระบุปัจจัยเส่ียง สําหรับด้านที ่2 ด้านดาํเนินการของสถาบันวจิยั  
 
ความเส่ียงท่ี 1 นกัวจิยัคา้งทุนไม่สามารถดาํเนินงานไดต้ามรอบทุนท่ีระบุรายปี 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

นกัวิจยัคา้งทุนไม่สามารถดาํเนินงานไดต้ามรอบทุนท่ีระบุรายปี 
(TOR) 

ไม่มี  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI   

KRI  2557 2558 2559 2560 2561 

ระดบัความเส่ียง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 9 9 9 9 6 

  

ความเส่ียงท่ี 2 สถาบนัวจิยัไม่มีขอ้มูลงานวจิยัของคณะวิชาทั้งหมด ทาํใหร้ายงานนอ้ยกวา่ความเป็นจริง 
ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

นกัวิจยัคา้งทุนไม่สามารถดาํเนินงานไดต้ามรอบทุนท่ีระบุรายปี 
(TOR) 

ไม่มี  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI    

KRI  2557 2558 2559 2560 2561 

ระดับความเส่ียง (โอกาสเกิด  x 

ผลกระทบ) 

12 12 12 12 9 

  



การระบุปัจจัยเส่ียง  ด้านที ่3 ด้านการพฒันาบุคลากร 
 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

บุคลากรไม่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษ ไม่มี  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI    

KRI  2557 2558 2559 2560 2561 

ระดบัความเส่ียง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 9 9 9 9 9 

 
การระบุปัจจัยเส่ียง  ด้านที ่4 ด้านกฎหมาย 
ความเส่ียงท่ี 1 งานวจิยัในสตัวไ์ม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัสตัวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ.2558   

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

นกัวจิยัทาํการทดลองกบัสตัวใ์นหอ้งทดลองท่ีไม่ไดม้าตรฐานตาม
พระราชบญัญติัสตัวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ.2558    

การกาํหนดพระราชบญัญติัสตัวเ์พ่ืองานวจิยัทาง
วทิยาศาสตร์ 2558  

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI   

KRI   2557 2558 2559 2560 2561 

ระดบัความเส่ียง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 12 12 12 8 8 

 
ความเส่ียงท่ี 2 ลิขสิทธ์ิการตีพิมพบ์ทความใน RSU proceeding 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

นกัวิจยัไม่กรอกแบบฟอร์มเอกสารยนิยอมการถ่ายโอนลิขสิทธ์ิ 
(CTA) ก่อนการตีพิมพใ์น proceeding และถา้ตีพิมพ ์อาจถูกฟ้องร้อง
ทางกฎหมายได ้ 

ไม่มี 

 

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI   

KRI   2557 2558 2559 2560 2561 

ระดบัความเส่ียง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 12 12 12 8 4 

 



ความเส่ียงท่ี 3 คณะกรรมการจริยธรรมในคนมหาวทิยาลยัรังสิต ไม่ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
ปัจจยัเส่ียงภายใน ปัจจยัเส่ียงภายนอก 

การดาํเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมจริยธรรมในคน ไม่ไดรั้บ
การรับรองจากคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ เร่ือง 
ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัในมนุษย ์(National Ethics Committee 
Accreditation System of Thailand: NECAST) ลงวนัท่ี 
30 ตุลาคม 2561 

 

ข้อมูล การประเมินตัวช้ีวดั KRI   

KRI   2557 2558 2559 2560 2561 

ระดบัความเส่ียง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) 12 12 12 8 8 

 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวจิัย 

ตารางที ่2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอืน่ ๆ และการควบคุมภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ของสถาบันวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงที ่ 1  จาํนวนชุดโครงการวจิยัและงานสร้างสรรคแ์บบบูรณาการสหสาขา ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 

กจิกรรมการควบคุมภายในที่
ดาํเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกต ิ

61 

(60) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 

(60) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/ 

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

จาํนวนชุด
โครงการวจิยัและ
งานสร้างสรรค์
แบบบูรณาการสห
สาขา ไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้(กลยทุธ์ 

มรส.ที่ KPI 2.2) 

 

1. ประกาศใหทุ้นสนบัสนุนชุด
การวจิยัประจาํปีการศึกษา 
2561 

2. ทุนสนบัสนุนชุด
โครงการวจิยัเพื่อการพฒันา 
Applied Research Fund 

3x4 

(4x4)  

 

12 

(16) 

- คณะ/สวจ 3x4 

(3x4)  

12 

(12) 

แผนยทุธศาสตร์ ม.รังสิต 

เป้าหมาย 2561 ≥ 5 

 

รายชื่อชุดโครงการวจิยัที่มี
การบูรณาการแบบสหสาขา 
1.งานวจิยัชุดกญัชา โดย
วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 

2.โครงการเปิดช่องทางแหล่ง
เรียนรู้เดก็ไทยดูดี สู่ชุมชน 

โดยศ.พญ.ชุติมา ศิริกลุชยา
นนท ์

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวจิัย 

  

ด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงที ่2  จํานวนโครงการวิจยัและงานสร้างสรรคท์ี่มีแหล่งทุนภายนอกหรือแหล่งทุนภายนอกร่วม ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 

กจิกรรมการควบคุมภายในที่
ดาํเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกต ิ

61 

(60) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 

(60) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/ 

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

จาํนวน
โครงการวจิยัและ
งานสร้างสรรคท์ี่มี
แหล่งทุนภายนอก
หรือแหล่งทุน
ภายนอกร่วม ทั้งใน
ระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ        

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
(กลยทุธ์ มรส.ที่ 

KPI 2.3)     

1. ประชาสมัพนัธ์ทุนวจิยั
ภายนอก อยา่งทัว่ถึง โดยการ
อีเมลลถ์ึงนกัวจิยั บุคลากรทุก
คน ในมหาวทิยาลยั 

 

2. ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต 

เรื่อง แนวทางการดาํเนินการ 

การปฏิบตัิเพื่อขอรับทุน
สนบัสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

2x4 

(3x4) 

 

 

8 

(12) 

1.ไม่คิดค่าสวสัดิการ
และบริการวชิาการ
จากเงินทุนที่ไดร้ับ
จากภายนอก  

2. คืนเงินค่าสวสัดิการ
บริการวชิาการใหแ้ก่
คณะวชิา เพื่อใหค้ณะ
วชิาบริหารจดัการได้
อยา่งคล่องตวั และ
คณะวชิาจะช่วย
ผลกัดนัใหม้ีจาํนวน
ทุนวจิยัภายนอก
เพิ่มขึ้น  

คณะ/สวจ 2x4 

(2x4) 

 

8 

(8) 

แผนยทุธศาสตร์ ม.รังสิต 

เป้าหมาย 2561 ≥ 10 

 

1. รายชื่องานสร้างสรรคท์ี่
ไดร้ับทุนจาก สนง.นวตกรรม
แห่งชาติ  จาํนวน 32 เรื่อง 

2. รายชื่องานวจิยัที่ไดร้ับทุน
ภายนอก ผา่นสถาบนัวจิยั 

ประจาํปีการศึกษา 2561 

 

 

  



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวจิัย 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงที ่3  จาํนวนเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 

กจิกรรมการควบคุมภายในที่
ดาํเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกต ิ

61 

(60) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 

(60) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/ 

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 จาํนวนเงินทุน
สนบัสนุนงานวจิยั
และงานสร้างสรรค ์   

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

1. ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต 

เรื่อง แนวทางการดาํเนินการ 

การปฏิบตัิเพื่อขอรับทุน
สนบัสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

2. ส่งเสริมการขอทุนวจิยัจาก
ภายนอก โดยการเพิ่มศกัยภาพ
นกัวจิยั ในดา้นต่าง ๆ 

3. สร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนัเพือ่เผยแพร่
ชื่อเสียงและเพื่อร่วมขอทุนจาก
ภายนอก 

4. กาํหนดนโยบายใหอ้าจารย์
วจิยั สามารถการลดภาระงาน
สอน อนัเนื่องมาจากงานวจิยั ที่

2x4 

(2x4)  

 

4 

(8) 

1. ประกาศให้
ทุนอุดหนุนการวจิยั
(ประเภทองค์
ความรู้ใหม่) 

จาํนวน 3 รอบ/ปี
การศึกษา 
2. ใหข้อ้มูลจาํนวน
ทุนและเงินทุนแก่
คณะวชิาต่าง ๆ ทาํ
ใหค้ณะวชิา
สามารถวาง
แผนการดาํเนินงาน
ขอทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

คณะ/สวจ 2x4 

(2x4) 

 

4 

4 

แผนยทุธศาสตร์ ม.รังสิต 

เป้าหมาย 2561 ≥ 20 MB 

 

ทุนอุดหนุนการวจิยั ปี
การศึกษา 2560 

รอบที ่1/2560 มีจาํนวน
งานวจิยัทั้งสิ้น 27 โครงการ 

งบประมาณ 3,282,180 บาท 

รอบที ่2/2560 มีจาํนวน
งานวจิยัทั้งสิ้น 24 โครงการ 

งบประมาณ 1,828,046 บาท 

รอบที ่3/2560 มีจาํนวน
งานวจิยัทั้งสิ้น 37 โครงการ 

งบประมาณ 3,121,763 บาท 

รวมงบประมาณวจิยัปี
การศึกษา 2560  

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวจิัย 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 

กจิกรรมการควบคุมภายในที่
ดาํเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกต ิ

61 

(60) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 

(60) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/ 

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ไดร้ับทุนจากภายนอก เป็นเงิน 8,231,917 บาท 

 

เงินสนบัสนุนโครงการ
ส่งเสริมการเผยแพร่งานวจิยั
งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
รวม 

เป็นเงิน 2,753,995.78 บาท 

 

ทุนสนบัสนุนงานวจิยัจาก
ภายนอก  11,286,502 บาท 

 

 

 

  



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวจิัย 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงที ่4  จาํนวนผลงานวจิยั งานสร้างสรรค ์นวตักรรม ที่ไดร้ับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรในนามมหาวทิยาลยั ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 

กจิกรรมการควบคุมภายในที่
ดาํเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกต ิ

61 

(60) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 

(60) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/ 

เอกสาร/หลกัฐาน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

จาํนวนผลงานวจิยั 

งานสร้างสรรค ์

นวตักรรม ที่ไดร้ับ
การจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร 

หรืออนุสิทธิบตัร
ในนาม
มหาวทิยาลยั ไม่
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

1. ประชุมชี้แจงมาตรฐาน
กาํหนดของ สมศ. ผา่น
คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัวจิยั คณะกรรมการ
วชิาการมหาวทิยาลยั 

2. ส่งเสริมการเขา้ร่วมนาํเสนอ
ผลงานวจิยัและผลงาน
สร้างสรรค ์ในงานประชุม
วชิาการที่จดัโดย สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

และจากสาํนกังานสนบัสนุน
งาน วจิยัแห่งชาติในระดบั
สากล  

3. มหาวทิาลยัจดัตั้งสาํนกังาน
ทรัพยส์ินทางปัญญา 

4. มหาวทิยาลยัจดัตั้งสาํนกังาน 

Start Up และการลงทุน 

3x4 

(3x4)  

 

12 

(12) 

1. ประกาศสนบัสนุน
การจดสิทธิบตัร
และอนุสิทธิบตัร 

โดยมีหน่วยงาน
บริการ ไดแ้ก่ 

สาํนกังานทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

2. อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัสิทธิบตัร
เพื่อพฒันาบุคลากร
ในหน่วยงานใหม้ี
ความรู้ ความ 

สามารถมากขึ้น 

 

 

 

 

คณะ/สวจ 2x4 

(3x4) 

 

8 

(12) 

 

แผนยทุธศาสตร์ ม.รังสิต 

เป้าหมาย 2561 ≥ 5  

 

1. รายชื่องานวจิยัที่ไดร้ับ
สิทธิบตัร ในนามมหาวทิยาลยั
รังสิต ประจาํปี 2561  จาํนวน 

7 รายการ (เกินเป้าหมายของ
แผนยทุธศาสตร์) 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สถาบันวจิัย 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงที ่5  จาํนวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย ์ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือ 

กจิกรรมการควบคุมภายในที่
ดาํเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความ
เสี่ยงตาม
มาตรการ
ปกต ิ

61 

(60) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 

(60) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/ 

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

จาํนวนผลงานวจิยั
หรืองานสร้างสรรค์
ที่มีมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจพาณิชย ์

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(กลยทุธ์ มรส.ที่ 

KPI  2.6)             

 

1. พฒันางาน start up ผลงาน
นวตักรรม  ใหส้ามารถต่อยอด
ออกสู่สงัคมในเชิงพาณิชย ์และ
สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็น
ผูป้ระกอบการได ้โดยทุกคนมี
โอกาสที่จะไดร้ับการสนบัสนุน
อยา่งเท่าเทียมกนั  

 

 

3x4 

(3x4)  

 

12 

(12) 

มุ่งเป้างาน start up   คณะ/สวจ 3x4 

(3x4)  

 

12 

(12) 

 

 

 

แผนยทุธศาสตร์ ม.รังสิต 

เป้าหมาย 2561 ≥ 5  

1. รายชื่องานสร้างสรรคท์ี่มี
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (startup ) 

 2. วจิยักญัชา 
3. งานวจิยันํ้ามนัปาลม์แดง  

ผลการดาํเนินงานเกินเป้าหมาย  

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านดําเนินงาน สถาบันวิจัย 

ตารางที ่2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอืน่ ๆ และการควบคุมภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ของสถาบันวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ด้านการดําเนินงาน 
ความเสี่ยงที ่1 นกัวจิยัคา้งทุนไม่สามารถดาํเนินงานไดต้ามรอบทุนที่ระบุรายปี 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่าํเนินการ

ตามปกต ิ

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
ตามมาตรการปกต ิ

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เติม 

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

นกัวจิยัคา้งทุน
ไม่สามารถ
ดาํเนินงานได้
ตามรอบทุนที่
ระบุรายปี 

(TOR) 

  

1.สถาบนัวจิยัมีการ
ประสานงานติดตาม
รายงานความกา้วหนา้
โดยทาํบนัทึกขอ้ความ
แจง้ไปยงันกัวจิยัในแต่
ละช่วงงวดงาน (3 

เดือน)  

2.  บนัทึกเพื่อให้
นกัวจิยัส่งผลงานและ
ปิดทุนวจิยั โดยมี

3x3 

(3x3) 

((3x3)) 

(((3x3))) 

((((3x3)))) 

9 

(9) 

((9)) 

(((9))) 

((((9)))) 

1. กาํหนดใหม้ี
การทาํบนัทึก
แนบทา้ย
สัญญา เพื่อให้
ทาํงานวจิยัต่อ 

หรือเร่งรัดให้
เกิดการเผย 

แพร่ผลงาน
เพื่อปิดทุนวจิยั
ใหเ้ป็นกรณี

เจา้หนา้ที่  

(คุณนิภา
พร พบสระ
บวั) 

2x3 

(3x3) 

((3x3)) 

(((3x3))) 

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

6 

(9) 

((9)) 

(((9))) 

((((9)))) 

เอกสารอา้งอิง 

1.บนัทึกขอ้ความ
ติดตามการดาํเนินงาน
วจิยั 

2.รายงาน
ความกา้วหนา้เป็น
เอกสาร เช่น 

ความกา้วหนา้ตามงวด
งาน (มรส.84)  / ขยาย
เวลาเป็นรายบุคคล 

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านดําเนินงาน สถาบันวิจัย 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่าํเนินการ

ตามปกต ิ

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
ตามมาตรการปกต ิ

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เติม 

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

เงื่อนไขการขอเงินทน
วจิยัคืนทั้งหมด  

 

 

พิเศษ 

2. สาํเนาเรียน
คณบดีของ
คณะวชิานั้น ๆ  

(มรส.92)  

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านดําเนินงาน สถาบันวิจัย 

ด้านการดาํเนินงาน 

ความเสี่ยงที ่2 ขอ้มูลจาํนวนงานวจิยัของสถาบนัวจิยั ไม่สอดคลอ้งกบัจาํนวนงานวจิยัที่คณะรายงานใน QA  

 

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่าํเนินการ

ตามปกต ิ

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
ตามมาตรการปกต ิ

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ

ภายใน 

สถาบนัวจิยัไม่
มีขอ้มูลงานวจิยั
ของคณะวชิา
ทั้งหมด ทาํให้
รายงานนอ้ย
กวา่ความเป็น
จริง 

1. วางมาตรการการที่
คณะวชิาตอ้งส่ง
ขอ้มูลงานวจิยัให้
สถาบนัวจิยั 

 

4x3 

(4x3) 

((4x3))  

(((4x3))) 

((((4x3)))) 

12 

(12) 

((12)) 

(((12))) 

((((12)))) 

1. วางแนวทาง
การทาํโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อ
กาํหนดใหค้ณะ
วชิา และนกัวจิยั
กรอกขอ้มูล
ผลงาน  

ผอ.

สถาบนัวจิยั 

(อ. กานดา) 

3x3 

(4x3) 

((4x3)) 

(((4x3))) 

((((4x3)))) 

9 

(12) 

((12)) 

(((12))) 

((((12)))) 

เอกสารอา้งอิง 

1. เอกสารจดัทาํ
ฐานขอ้มูลดา้นการวจิยั 

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ QA 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านพฒันาบุคลากร สถาบันวจิัย 

ตารางที ่2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอืน่ ๆ และการควบคุมภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ของสถาบันวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 

ด้านการพฒันาบุคลากร 

ความเสี่ยงที ่1  ความสามารถสื่อสารภาษาองักฤษของเจา้หนา้ที่สถาบนัวจิยั  

ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่าํเนินการ

ตามปกต ิ

(เริ่มปีการศึกษา) 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
ตามมาตรการปกต ิ

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก 

สําหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความเสี่ยง
หลงัมาตรการ

เพิม่เติม 

61 
(60) 

((59)) 
(((58))) 

((((57)))) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/เอกสาร/

หลกัฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

2.1 บุคลากร
สถาบนัวจิยัไม่
สามารถสื่อสาร
ภาษาองักฤษทาํ
ใหเ้กิดความ
ผดิพลาดดา้น
เอกสารและการ
สื่อสาร 

   

1. มีนโยบายให้
บุคลากร อบรมการ
ใชภ้าษาองักฤษ 

2. จดัทาํแบบฟอร์ม
ต่างๆ คู่มือการ
ดาํเนินงาน เป็น
ภาษาองักฤษ 

3. จดัทาํเวบ็ไซต์
สถาบนัวจิยัเป็น
ภาษาองักฤษ ใหเ้กิด
ความคุน้เคย 

3x3 

(3x3) 

((3x3)) 

(((3x3))) 

((((4x3)))) 

9 

(9) 

((9)) 

(((9))) 

((((12)))) 

1. ผลกัดนัการ 

test ระดบั
ภาษาองักฤษ
ออนไลน์  และ
พยายามใหม้ี
ความกา้วหนา้
รายบุคคล 

 

บุคลากร
สถาบนัวจิั
ย 

3x3 

(3x3) 

((3x3)) 

(((3x3))) 

((((3x3)))

) 

9 

(9) 

((9)) 

(((9))) 

((((9)))) 

บุคลากรสถาบนัวจิยั 

ยงัไม่สามารถสื่อสาร 

สนทนาภาษาองักฤษ
ได ้ จาํเป็นตอ้งมี
มาตรการเพิ่มเติมในปี
ต่อไป 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  สถาบันวจิัย 

ตารางที ่2  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงอืน่ ๆ และการควบคุมภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ของสถาบันวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 

ด้านกฎหมาย 

ความเสี่ยงที ่1 งานวจิยัในสัตวไ์ม่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิสัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ.2558   

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่าํเนินการตามปกต ิ

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เติม 

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

มาตรการ/ทางเลอืก สําหรับ
การจัดการความเสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปีการศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เติม 

61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

นกัวจิยัทาํการ
ทดลองกบัสัตวใ์น
หอ้งทดลองที่ไม่ได้
มาตรฐานตาม
พระราชบญัญตัิ
สัตวเ์พื่องานทาง
วทิยาศาสตร์  

พ.ศ.2558   

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลงานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใช้
สัตวท์ดลอง 

2. สนบัสนุนบุคคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกบัการทดลอง
ในสัตว ์เขา้อบรมเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตดา้น
การรับสัตว ์ทดลองจาก
แหล่งซื้อ การจดัเกบ็ ที่
พกั และการทาํลาย 

รวมถึงการทิ้งซากสัตว ์

2x4 

(3x4)  

((3x4))  

(((3x4))) 

((((3x4)))) 

8 

(12) 

((12)) 

(((12))) 

((( (12)))) 

1. เพิ่มเติมสัตวแ์พทยจ์าก
มหาวทิยาลยัธรรมศาส
ตร์เป็นคณะกรรมการ
กาํกบัดุแลการใช้
สัตวท์ดลอง 

2.วางแผนงานสร้าง
หอ้งปฏิบตัิการเลี้ยง
สัตว ์

 

สถาบนัวจิยั/

คณะกรรมการ
เกี่ยวกบัการ
ใชส้ัตวเ์พื่อ
การทดลอง 

2x4 

(2x4)  

((3x4))  

(((3x4))) 

((((3x4)))) 

8 

(8) 

((12)) 

(((12))) 

((((12)))) 

เอกสารอา้งอิง 

1.รายชื่อ
คณะกรรมการ
จริยธรรมใน
สัตวท์ดลองฯ 

2. รายงานการ
ประชุมแผนงาน
สร้าง
หอ้งปฏิบตัิการ
เลี้ยงสัตว ์

 

 

  



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  สถาบันวจิัย 

  ความเสี่ยงที ่2  ลิขสิทธิ์การตีพิมพบ์ทความใน RSU proceeding  

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่ําเนินการ

ตามปกติ 
(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เตมิ 
61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

มาตรการ/

ทางเลอืก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เตมิ 
61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

นกัวจิยัไม่กรอก
แบบฟอร์มเอกสาร
ยนิยอมการถ่ายโอน
ลิขสิทธิ์ (CTA) ก่อน
การตีพิมพใ์น 

proceeding และถา้
ตีพิมพ ์อาจถกู
ฟ้องร้องทาง
กฎหมายได ้ 

1. แจง้นกัวจิยัใหก้รอก
ขอ้มูลในแบบฟอร์ม
เอกสารยนิยอมการถ่าย
โอนลิขสิทธิ์ (CTA) 

2. ยกเลิกการตีพิมพ์
งานวจิยัที่ไม่ส่ง CTA 

2x4 

(3x4)  

((4x4))  

(((4x4))) 

((((4x4)))) 

8 

(12) 

((16)) 

(((16))) 

((((16)))) 

1. กระตุน้นกัวจิยั
ใหก้รอกขอ้มูลใน
แบบฟอร์ม
เอกสารยนิยอม
การถ่ายโอน
ลิขสิทธิ์ (CTA) 

ทั้งในอีเมล ์และ
โทรศพัทแ์จง้ 

 

เจา้หนา้ที่
(คุณวฒุิศกัดิ์) 

1x4 

(2x4)  

((3x4))  

(((3x4))) 

((((3x4)))) 

4 

(8) 

((12)) 

(((12))) 

((((12)))) 

เอกสารอา้งอิง 

1.เวบ็ไซต์
สถาบนัวจิยั และ
เวบ็ไซตง์าน
ประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาติ 

2.แบบฟอร์ม
เอกสารยนิยอม
การถ่ายโอน
ลิขสิทธิ์ 

 

 

 

  



แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  สถาบันวจิัย 

ความเสี่ยงที ่3 คณะกรรมการจริยธรรมในคนมหาวทิยาลยัรังสิต ไม่ไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

หรือ กจิกรรมการควบคุม
ภายในทีด่ําเนินการตามปกติ 

(เริ่มปีการศึกษา) 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เตมิ 
61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

มาตรการ/

ทางเลอืก สําหรับ
การจัดการความ
เสี่ยงเพิม่เติม 

(ระหว่างปี
การศึกษา) 

 

ผู้รับผดิชอบ/

เจ้าของความ
เสี่ยง 

 

โอกาสเกดิ 

X 

ผลกระทบ 

ระดบัความ
เสี่ยงหลงั
มาตรการ
เพิม่เตมิ 
61 

(60) 

((59)) 

(((58))) 

((((57)))) 

 

คาํอธิบาย/ชี้แจง/

เอกสาร/หลกัฐาน 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

การดาํเนินงานของ
คณะกรรมการ
จริยธรรมจริยธรรม
ในคน ไม่ไดร้ับการ
รับรองจาก
คณะกรรมการการ
วจิยัแห่งชาติ (วช.) 

 

 

1. จดัตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน เพื่อกาํกบั
ดูแลงานวจิยัของ
คณาจารยท์ี่ขอทุนผา่น
สถาบนัวจิยั 

2. จดัอบรมเกี่ยวกบั
จริยธรรมงานวจิยัในคน
ใหท้ั้งกรรมการและ
บุคลากร  

3. วางแผนงานเพื่อใหเ้กิด
กระบวนการรับรองจาก 

วช. ภายใน 2-3 ปี 

2x4 

(3x4)  

((3x4))  

(((3x4))) 

((((3x4)))

) 

8 

(12) 

((12))  

(((12))) 

((((12)))) 

1. กาํหนด
มาตรการให้
งานวจิยัที่
เกี่ยวกบัคน ตอ้ง
ขอรับรอง
จริยธรรมในคน
ก่อนการรับทุน
สถาบนัวจิยั 

2. จดัทาํ standard 

operation 

procedure (SOP) 

สาํหรับการ
ดาํเนินงาน
จริยธรรมในคน 

สถาบนัวจิยั/

คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

2x4 

(2x4) 

((3x4))  

(((3x4))) 

((((3x4)))

) 

8 

(8) 

((12)) 

(((12))) 

((((12)))) 

เอกสารอา้งอิง 

1.คาํสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 

ในคน 

2.รายงานประชุม
คณะกรรมการจริย 

ธรรมการวจิยัใน
คน 

3.คู่มือจริยธรรม 

การวจิยัในคน  

4. เล่ม SOP พิมพ์
ครั้งที่ 1  
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