แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ก

คำนำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และเพื่อให้ก ารดำเนิน งานการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุ มภายในของหน่วยงานเป็น ไปอย่างต่อเนื่อ ง
ตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก ารควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนิน งานตามพั นธกิจของมหาวิทยาลั ยและให้ระดั บความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์ก ารประเมิน
“คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ” ของสำนั กคณะกรรมการป้องกันการ
ทุจริต ข้อ 036 กำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และข้อที่
037 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น
จากหลั กการดังกล่ าวข้า งต้น สถาบัน วิจัย และพั ฒ นา จึงได้ทำแผนบริห ารความเสี่ย งและ
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา หวั ง ว่ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทรสา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก ารควบคุมภายในสำหรับ
หน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ห น่ วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินั ยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑ์ ปฏิ บัติ ก ารควบคุม ภายในสำหรับ หน่ วยงานของรั ฐ ประกอบกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิน คุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 องค์ ป ระกอบที่ 5 การบริห ารจั ด การ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ " ของสำนั ก งานคณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
(สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วน
ราชการประเมิน ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนิน การหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจั ด การความเสี่ยงของการดำเนิน การที่อาจก่ อให้เกิด การทุ จริต หรือ อาจก่ อให้เกิด การขั ด กัน ระหว่า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น
จากระเบี ย บและเกณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ทำแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ ให้ ผลการดำเนิ น งานของ
สถาบัน วิจัยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติด ตามตรวจสอบผลการ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ
เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่ างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีก ารจัดการกั บความเสี่ย งเพื่อป้องกัน หรือลด
ความเสี่ย งให้ อ ยู่ระดั บที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อ ให้เกิด ความมั่ น ใจว่าการดำเนิน งานจะบรรลุ ผลสำเร็ จตาม
วัต ถุประสงค์ที่วางไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations
of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จดั การแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒ นา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในด้ านต่ างๆ ได้ แก่ ความเสี่ย งด้า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ย งด้ า นการปฏิ บัติ ง าน ความเสี่ ยงด้ าน
ทรั พ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมิน มีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหาร
ข

จัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 13 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง
2 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ ย งด้ านการปฏิ บัติง าน จำนวน 1 ความเสี่ ย ง ได้แ ก่ การนำงานวิจัย นวั ต กรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคารสถานที่) จำนวน 1
ความเสี่ยง ได้แก่ ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การควบคุมภายใน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ น า ได้ สรุ ป ก ารป ระเมิ น ผลและก ารป รั บ ปรุ ง การ คว บคุ ม ภ ายใน
พร้อ มทั้งจัด ทำแผนการปรับปรุ งการควบคุม สถาบัน วิจัยและพัฒ นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถ
สรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้
จำนวนกิจกรรม
งาน
วัตถุประสงค์
การควบคุม
1.งานธุรการและสารบรรณ
3
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ควบคุ ม ติ ด ตามเอกสารและให้ ก าร
ปฏิบัติงานระบบ E-office เป็นไปอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(C)
2. งานจัดประชุม
4
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(C)
3. งานพัฒนาบุคลากร
5
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ คลากรได้รั บ การพั ฒ นาที่ ต รงตาม
สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
ค

จำนวนกิจกรรม
การควบคุม
4. งานเบิกจ่าย
5
วั ตถุป ระสงค์ เพื่อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยถู ก ต้อ งตามระเบี ยบการ
เบิกจ่าย
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
-ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การรายงานทางการเงิน (F)
2. การปฏิบั ติต ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคั บที่เกี่ยวข้อง
(C)
5. งานพัสดุ
3
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารพั ส ดุ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมาย และหนังสอสั่งการที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
6. งานประชาสัมพันธ์
5
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบเทคโนโลยี
7
สารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
8. งานอาคาร-ยานพาหนะ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ให้
2
8.1 งานอาคาร-สถานที่ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
8.2 งานยานพาหนะ
4
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการยานพาหนะในการปฏิบัติราชการ
สำหรับผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งบำรุงรักษาให้ยานพาหนะ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
งาน

วัตถุประสงค์

ง

งาน
9. งานแผนงานและ
งบประมาณ

10. งานบริหารความเสี่ยง
และงานควบคุมภายใน

11. งานโครงการวาระ
สำคัญประจำปี (Agenda)

12. งานประกันคุณภาพ

จำนวนกิจกรรม
การควบคุม
7
วัตถุ ประสงค์ เพื่อให้ห น่ วยงานมีทิศ ทางองค์กรที่ชัด เจนและ
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
9
วัตถุป ระสงค์ 1.เพื่อให้บุค ลากรของ หน่ ว ยงานสามารถหา
วิธีก ารจั ดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ ลดความเสี่ ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้
2.เพื่อให้เกิด ความมั่ น ใจว่ าการดำเนิน งานจะบรรลุ ผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3
วัตถุป ระสงค์ เพื่อ ขั บเคลื่ อนโครงการวาระสำคั ญ ประจำปี
(Agenda) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
8
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบีย บ ข้อบังคั บที่เกี่ยวข้อง
(C)
วัตถุประสงค์

จ

งาน

วัตถุประสงค์

13. งานการจัดการความรู้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนำองค์ ค วามรู้ ม าใช้
ประโยชน์ ในงานที่ ปฏิบัติ และต่ อ ยอดองค์ ความรู้สู่ งานวิจั ย
นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
14. งานติดตามและ
วัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ก ารติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม
ราชการ (กพร.)
เป้าหมายที่กำหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง
(C)
15. งานพัฒนา-ปรับปรุง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
กระบวนการปฏิบัติงาน
เกิดผลลัพธ์ที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
16. งานจริยธรรมการวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาให้โครงการวิจัยได้รับการรับรอง
ในมนุษย์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(C)

จำนวนกิจกรรม
การควบคุม
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ฉ

งาน
17. งานพัฒนานักวิจัย

18. งานจัดสรรทุนและ
ติดตามงานวิจัย

19. งานประกันคุณภาพ
ด้านวิจัย

20. งานส่งเสริมการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย
21. งานการจัดทำ
วารสารวิชาการ

วัตถุประสงค์
วัตถุป ระสงค์ เพื่อพัฒนาศั ก ยภาพอาจารย์ และนัก วิจัยให้มี
ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด สรรทุ น และติ ด ตามผลการดำเนิ น
โครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
วัตถุป ระสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้าน
วิจัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้อง (C)
วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่อส่ งเสริมและสนั บสนุน ให้อ าจารย์ มีก าร
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
วัตถุป ระสงค์ เพื่อเป็ นเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจั ย และผลงาน
วิชาการให้แก่นักวิจัยรวมทั้งนิสิตและนักศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)

จำนวนกิจกรรม
การควบคุม
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ช

งาน

วัตถุประสงค์

22. งานการคุ้มครองและ วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ผลิตภั ณฑ์ห รือ
ต่อยอดทรัพย์สินทาง
ชิ้นงานยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สิน
ปัญญา
ทางปัญญา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบั งคับที่เกี่ยวข้อ ง
(C)
23. งานพัฒนานักศึกษา วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งนั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต อาจารย์ และ
ให้เป็นผู้ประกอบการราย บุ ค ลากรในมหาวิท ยาลั ย ให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่
ใหม่
สามารถดำเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบั งคับที่เกี่ ยวข้อง
(C)
24. งานส่งเสริมการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อเป็ น เวที แลกเปลี่ ยนความรู้เกี่ ยวกั บ การ
ประกวดผลงานวิชาการสู่ ประกวดผลงานวิ ช าการในเวที ร ะดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
เวทีระดับชาติและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
นานาชาติ
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
25. งานจัดสรร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการสนับสนุน การจัดสรร
งบประมาณและติดตาม งบประมาณ และติ ด ตามโครงการบริ ก ารวิ ชาการได้ อ ย่ า ง
โครงการบริการวิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)

จำนวนกิจกรรม
การควบคุม
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งาน
26. งานยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
27. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่ง
บริการวิชาการ
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
28. งานประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ข้อมูล การประกันคุณภาพด้าน
ด้านบริการวิชาการ
บริการวิชาการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
(C)

จำนวนกิจกรรม
การควบคุม
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คำนำ
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สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.1 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
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1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.2.12 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute for Research
and Development Goals)
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1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริห ารราชการต้องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิจของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้ มค่ าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิบัติง าน การลดภารกิจ และยุ บเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชน มีผู้รั บผิด ชอบต่ อผลของงานการปรั บปรุ ง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติร าชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมู ล การติด ตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ทั้ งนี้ต ามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีก ารอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บ ริก าร ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รั บ บริก าร ความคุ้ม ค่ าในภารกิจ ทั้งนี้ต ามเกณฑ์ วิธีก าร และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด
ตามหลั กเกณฑ์ก ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรั บ
หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่ วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินั ยฯ ถือปฏิบัติต ามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ
3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจหน่วยงานและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1

เกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ (สำนักงาน
ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคำถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ
การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.1 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและประกัน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ฝ่ายบริการวิชาการ

คุณภาพ
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
1. คณะกรรมการประจำ

2. คณะกรรมการจริยธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิจัยในมนุษย์
ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ฝ่ายบริการวิชาการ

1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
หัวหน้าฝ่าย

1. นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
หัวหน้าฝ่าย

1. น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ
หัวหน้าฝ่าย

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล
หัวหน้าฝ่าย

2. น.ส.ชไมพร ยะปวง
3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง
4. น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช

2. นายวุฒิกร มะลิคง
3. น.ส.อนุธิดา แสงใส
4. น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว

2. น.ส.วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
4. น.ส.อารยา ยอดฉิม
5. น.ส.ปัญชลิกา ตะเคียนราม

2. น.ส.เจนจิรา ชินวงษ์
3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย
4. น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ์
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง
วิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อ
นำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์
3. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิต
สาธารณะ
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล
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1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
1.2.12 เป้ า หมายการพั ฒ นาสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (Institute for Research and Development
Goals)
เป้ า หมายที่ 1 : พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริห ารจั ด การอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ :
สถาบันวิจัยและพัฒ นา มุ่งพัฒ นาหน่วยงานให้มีก ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุ ณภาพ
อย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
เป้ าหมายที่ 2 : ส่ ง เสริม และสนั บสนุ น การสร้างผลงานวิชาการ วิจั ย เพื่อการบริก ารวิช าการ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต ผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้ าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ า ยมีส่ว นร่ว มเพื่ อการพั ฒ นาและขยายการยกย่ องระดั บนานาชาติ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มี
ส่ วนร่ ว มในการพั ฒ นาและเกิด ความสั มพั น ธ์ที่ดี กั บ หน่ วยงาน และพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การภายในที่
ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน วิจัยและพั ฒนา มีงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 488
ผลงาน มีจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 409 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 83.81
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลผลงานวิจัย
ข้อมูลผลงาน
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทนี่ ำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

2562
499
377
75.55

2563
606
497
82.01

2564
488
409
83.81

แหล่งข้อมูล : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.3.2 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ
มีจำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 51 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100.00 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ
ข้อมูลการบริการทางวิชาการ
จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย

2562
93
92

2563
52
52

2564
51
51

98.92

100.00

100.00

.

แหล่งข้อมูล : แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.3.3 ข้อมูลบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากร จำนวนทัง้ สิ้น 21 คน จำแนกเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จำนวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 17 คน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
บุคลากร
ราชการ ประจำ
ชั่วคราว
(ประจำ)
(ชั่วคราว)
บุคลากรสายวิชาการ
4
บุคลากรสาย
2
13
2
สนับสนุนวิชาการ
รวม
2
17
2

รวม
4
17
21

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.3.4 ข้อมูลงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายรั บทั้ง สิ้น 25,204,300 บาท จำแนกเป็ น งบประมาณ
แผ่นดิน จำนวน 3,070,200 บาท และเงินงบประมาณรายได้ จำนวน 22,134,100 บาท ผลการเบิกจ่ายรวมทั้ง
สิ้น 18,635,016 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2,148,686 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเงิน
งบประมาณรายได้ จำนวน 16,486,330 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.48 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
รวม

ได้รบั จัดสรร

3,070,200
22,134,100
25,204,300

ผลการเบิกจ่าย
2,148,686
16,486,330
18,635,016

คิดเป็นร้อยละ
70.00
74.48
73.93

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 30 กันยายน 2564
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1.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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10

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้สถาบัน วิจัยและพัฒนา มีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ก ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึก ษา พ.ศ. 2563 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อ การดำเนินงานตามพั น ธกิจของคณะและให้ระดั บความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งการประเมิน
"คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA)" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่กำหนดให้
มีก ารบริห ารความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บผลประโยชน์ ทั บซ้อ น และมีระบบบริห ารจั ด การที่ดี (Good Governance)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นการดำเนินการที่ สำคัญของ สถาบันวิจัยและพัฒ นา
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกต่อผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัด สิน ใจและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม
สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้ การดำเนินงานบริห ารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิทธิภ าพ และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ก ำหนดไว้ จึงได้ ก ำหนดวั ต ถุ ประสงค์ ตั วชี้วัด
ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดังนี้
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ ห น่ วยงานบริ ห าร 1.1 ร้อยละของประเด็นความ
จัดการกับความเสี่ยง ป้อ งกัน เสี่ ยงที่ได้รับการควบคุ มและ
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ ลดระดับ ความเสี่ ยงเทีย บกั บ
ที่ยอมรับได้
ประเด็ น ความเสี่ ยงทั้ งหมดที่

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

ร้อยละ 100

พิ จ ารณ าจากความ เสี่ ย งที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น
ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจำนวนของงานที่
ดำเนินการควบคุมภายในตาม
งานมาตรฐานที่ ม หาวิท ยาลั ย
กำหนด

กำหนดขึ้นต่อปี
2. การควบคุมภายใน
2.1 เพื่อ ให้เกิดความมั่ นใจว่ า 2.1 ร้ อ ยละของงานที่ มี ก าร
การดำเนิ น งานจะบรรลุ ผ ล ดำเนิ นการตามจุ ดควบคุ ม ที่
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง กำหนด
ไว้
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้น ตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนิน งานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
1

2

3

4

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการบริ ห าร
ต.ค.64
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จั ด ส่ งเล่ ม (ร่ า ง) แผน บริ ห าร 24 ก.ย.-8 ต.ค.
ความเสี่ ยงและแผนการควบคุ ม
64
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และจัด ส่ งให้ กองนโยบาย
และแผนตรวจสอบ
ปรั บ แก้ เล่ ม (ร่ า ง) แผนบริ ห าร 11-15 ต.ค.64
ความเสี่ ยงและแผนการควบคุ ม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
25 6 5 ต า ม ข้ อ สั ง เก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ
แผน (ถ้ามี)
เสนอแผนบริหารความเสี่ย งและ 19-29 ต.ค.64
แผนการควบคุมภายใน ประจำปี
งบ ป ระ ม าณ พ .ศ . 2565 ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /
อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุด
ขอ งหน่ วยงาน เพื่ อพิจารณ า
เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์/ผลผลิต

ฝ่ายแผนงานฯ คำสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายแผนงานฯ (ร่ า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและ
แผนการควบคุ ม ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ผ่านการ
ตรวจสอบจากกองนโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานฯ (ร่ า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและ
แผนการควบคุ ม ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หลั งจาก
ป รั บ แ ก้ ต า ม ข้ อ สั ง เก ต แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะของกองนโยบายและ
แผน (ถ้ามี)
ฝ่ายแผนงานฯ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/
คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน
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ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

5

เผยแพร่ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
แล ะแผ นการควบคุ ม ภ า ยใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานฯ บุคลากรรับ ทราบแผนบริห ารความ
เสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6

ดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสีย่ งและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ ผลการดำเนิ นการตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม
ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2565

7

รายงานผลการดำเนิ น งานตาม
แผ น บ ริห ารค ว า ม เสี่ ย งแ ล ะ
แผนการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

8

- รอบ 6 เดือน

14 มี.ค.65

- รอบ 12 เดือน

12 ก.ย.65

รายงานผลการดำเนิ น งานตาม
แผ น บ ริห ารค ว า ม เสี่ ย งแ ล ะ
แผนการควบคุมภายใน ประจำปี
งบ ป ร ะม า ณ พ .ศ .2565 ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /
อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุด
ของหน่วยงานเพื่อทราบ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

9

นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
การดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งและแผนการควบคุม
ภายในมาปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์/ผลผลิต

ฝ่ายแผนงานฯ รายงานผลการดำเนิน งานตามแผน
บริ ห ารความ เสี่ ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 รอบ 6 เดื อ น และ 12
เดือน

ฝ่ายแผนงานฯ มี ม ติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร/
อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของ
หน่วยงาน

มี.ค.65
ก.ย.65
ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานฯ ข้อสั งเกตและข้ อเสนอแนะจากการ
ดำเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
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ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์/ผลผลิต

1

ทบทวนงานตามโครงสร้า งภาระงาน
ของหน่วยงาน
จั ด ทำแผนการควบคุ ม ภายใน โดย
กำหนด/ทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
กิ จ กรรมการควบคุ ม ให้ค รบทุ กงาน
ตามโครงสร้างภาระงาน

24 ก.ย.- 8 ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานฯ

24 ก.ย.-8 ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานฯ

นำแผนการควบคุมภายในมาบรรจุใน
เล่ ม แผ น บ ริห ารค ว าม เสี่ ยงแ ล ะ
แผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
และจัดส่งให้กองนโยบายและแผน
ปรับแก้เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน (ถ้ามี)

24 ก.ย.-8 ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานฯ

มี โ ครงสร้ า งภาระงานของ
หน่วยงานที่เป็นปัจจุบนั
แผนการควบคุมภายใน ที่ได้
มีการทบทวนวัต ถุ ประสงค์
และกิ จ กรรมการควบคุ ม
ครบทุ กงานตามโครงสร้ า ง
ภาระงาน
(ร่ า ง) แผ น ก ารค ว บ คุ ม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

11-15 ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานฯ

เสน อ แผน ฯ ผู้ บ ริ ห า รสู งสุ ด ข อ ง
หน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ
ส่งให้กองนโยบายและแผน

18-29 ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานฯ

2

3

4

5

(ร่ า ง) แผน บริ ห ารความ
เสี่ ย งและแผนการควบคุ ม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หลังจากปรับแก้
ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ งก อ ง
นโยบายและแผน (ถ้ามี)
แผนบริ หารความเสี่ยงและ
แผนก ารควบ คุ ม ภ ายใน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่ผ่ านความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร/
อำนวยการ/คณะกรรมการ
สูงสุดของหน่วยงาน
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ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

6

ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน รอบ 6
เดือน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุ มภายใน (ปค.5) ตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และส่งให้กองนโยบายและแผน
ประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน รอบ 12
เดือน
(1) รายงานผลการประเมิน องค์ ประกอบ
การควบคุมภายใน (ปค.4)
(2) รายงานการประเมิ น ผลและการ
ปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ปค.5) ตาม
แผ น ก าร ค วบ คุ ม ภ าย ใน ป ระ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และส่ ง ให้ ก อง
นโยบายและแผนรวบรวมส่ งต่อ ให้หน่ว ย
ตรวจสอบภายใน
หน่ วยงานรั บ การตรวจประเมิ น ก าร
ควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน

14 มี.ค.65

ฝ่ายแผนงานฯ รายงานการประเมินผลและ
การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม
ภายใน (ปค.5) ตามแผนการ
ควบคุ ม ภ ายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ
6 เดือน
ฝ่ายแผนงานฯ (1) รายงานผลการประเมิ น
องค์ ป ระกอบการควบคุ ม
ภายใน (ปค.4)
(2) รายงานการประเมิ น ผล
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ควบคุม ภายใน (ปค.5) ตาม
แผน ก า รค วบ คุ ม ภ ายใน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 12 เดือน

7

8

12 ก.ย.65

ต.ค.-พ.ย.65

ผลลัพธ์/ผลผลิต

ฝ่ายแผนงานฯ รายงานผลการสอบทานการ
ป ระ เมิ น ผ ลก า รค วบ คุ ม
ภ าย ใน ข อ งผู้ ต รวจ ส อ บ
ภายใน (ปค.6)
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าได้ ป รั บ ป ร ะยุ ก ต์ ใช้ ขั้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ งาน ก ารบ ริ ห าร ค วาม เสี่ ย ง
ตามหลั ก การของคณะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุ ค วามเสี่ ยง สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น ำ
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย
ควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่
โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการ
วิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์ก ร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของส่ วนราชการ วัฒนธรรมองค์ กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุ คลากร กระบวนการ
ทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปั จจัย ภายนอก หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ ไม่ ส ามารถควบคุ มการเกิด ได้โดยองค์ ก ร เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ ย งด้า นกลยุ ทธ์ หมายถึง ความเสี่ย งที่เกี่ยวกั บการบรรลุ เป้าหมายและพั น ธกิจใน
ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุ ก ารณ์ ภายนอกส่ ง ผลต่ อ กลยุ ทธ์ ที่ก ำหนดไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การ
ร่วมมือกับองค์ก รอิส ระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำ
การตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์ก ร การ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
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ที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติง านต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ
การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำ
นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งนำแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วม
4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสีย่ งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ย งทุ จริต ในความโปร่ งใสของการใช้จ่า ยงบประมาณและการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็น การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม
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ในมหาวิทยาลั ยและดุล ยพินิจการตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและควบคุ มภายในและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ ในการ
วิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ส ามารถระบุเป็น ตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ
เกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สู งมาก สู ง ปานกลาง
น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็ น การนำความเสี่ย งและปัจ จัยเสี่ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมิน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ก ำหนดไว้ข้างต้ น ซึ่งมี
ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.4 การวิเคราะห์ ร ะดับ ความเสี่ยง เมื่อพิจ ารณาโอกาสและความถี่ที่ จะเกิด เหตุ ก ารณ์ ความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
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2.5 การจัด ลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุน แรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมิ น ความเสี่ย งจะต้ อ งมี ก ารกำหนดแผนภู มิ ค วามเสี่ ย ง (Risk Profile) ที่ ไ ด้ จ ากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดั บ ความเสี่ยงที่ส ามารถยอมรั บ ได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดั บความเสี่ ย ง =
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่ างๆ x ความรุนแรงของเหตุก ารณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่ งเป็ น
5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง

10-16
5-9

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงน้อย
ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทำอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง
5

10

15

20

ความเสี่ยงสูงมาก

4
3
2

8
6
4

12
9
6

16
12
8

ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง

1
2
3
4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยงน้อยมาก

ความเสี่ยงน้อย

Risk Appetite Boundary
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ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของผู้รับผิด ชอบ แต่อย่ างไรก็ต ามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง
ระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3.3 การหลีก เลี่ ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ย งที่ไม่ส ามารถยอมรับ และต้อ ง
จัด การให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีก ารจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
หยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ
โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ
จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อได้ประเมิน ความเสี่ยงและกำหนดกลยุ ทธ์ ในการจั ดการความเสี่ยงแล้ว จึงดำเนิ น การกำหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนด
ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้า ใจที่ต รงกั นอย่า งทั่วถึง โดยมีก ารเปิดช่ องทางการสื่อสารข้อมู ลด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

21

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติด ตามและเฝ้ า ระวั งความเสี่ ยงโดยการกำหนดให้ มีก ารติด ตามและประเมิ น ผลว่ าแต่ ล ะ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บทที่ 4
แผนการควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ประชุ ม เป็ น ไปตาม 1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม)
(การจัดประชุม)
2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน

ต.ค.64-ก.ย.65

1. การดำเนินงาน (O)

4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน

1. งานธุรการและสารบรรณ
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมติดตามเอกสารและให้ 1) ศึกษาข้อมูลต้นเรื่องทุกครั้งก่อนทำการร่างหนังสือ
การปฏิบัติงานระบบ E-office เป็นไปอย่างถูกต้อง 2) ตรวจสอบตัวเลขไทยและคำผิดทุกครั้งก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารไปผู้รับลำดับ
ถัดไป
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
3) ตรวจสอบเส้นทางหนังสือทุกครั้งก่อนตรวจผ่านเอกสาร
1. การดำเนินงาน (O)
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C)
2. งานจัดประชุม

ต.ค. 64

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. งานพัฒนาบุคลากร
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อให้บุคลากรได้ รับการพั ฒ นาที่ 1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร
ตร งต ามส มรรถนะที่ ก ำหนด/ต ำแหน่ ง งานที่ 2) นำความต้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจาก
เหมาะสม
ผู้บริหารระดับสูง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด

ต.ค.64-ก.ย.65

การดำเนินงาน (O)

4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

ก.พ.65, ส.ค.65

5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง

มี.ค.65, ก.ย.65

ก.ย.64
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4. งานเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ก ารเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 1) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
การเบิกจ่าย
2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก จ่าย
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
3) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP
-ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

5) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ

1. การรายงานทางการเงิน (F)
2. การปฏิบั ติต ามกฎหมายและระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวข้อง (C)
5. งานพัสดุ
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารพั ส ดุ เป็ น ไปตาม 1) เข้าอบรมด้านพัสดุกับหน่วยงานต่างๆ
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสอสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
3) ยืนยันยอดการตรวจนับพัสดุคงเหลือระหว่างเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทุกเดือน
การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. งานประชาสัมพันธ์
วัต ถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ข่าวสารของหน่วยงานที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว
2) จัดทำแผนปฏิบตั ิก ารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของ
แผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ
การดำเนินงาน (O)
3) ติดตามความเคลื่อนไหว/กิจกรรมที่เกิดขึน้ ภายในหน่วยงานและรีบดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด
4) ตรวจสอบเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อน
ประชาสัมพันธ์
5) ประชาสัมพันธ์ข่าวตามช่องทางที่กำหนด

27

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อให้สถาบัน วิจัยและพั ฒนามี ระบบ 1) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
2) จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
3) ดูแลและแก้ไขระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน (O)

4) ดูแล/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Hardware, Software
5) จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
6) ดูแล Server ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
7) ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

28

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

8. งานอาคาร-ยานพาหนะ
8.1 งานอาคาร-สถานที่
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูก 1) ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน
สร้างและภู มิทั ศน์ ให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อยู่ตลอดเวลา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)
8.2. งานยานพาหนะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริก ารยานพาหนะใน 1) การขออนุญาตใช้ยานพาหนะไปราชการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
การปฏิ บั ติ ร าชการสำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและ 2) ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ
บุคลากร รวมทั้งบำรุงรักษาให้ยานพาหนะ 3) ตรวจสภาพรถยนต์ ต่อประกันภัย ภาษีประจำปีและ พ.ร.บ.รถยนต์ราชการ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
4) รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การดำเนินงาน (O)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.64

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

9. งานแผนงานและงบประมาณ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ทิ ศ ทาง 1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน
องค์ ก รที่ ชั ด เจนและสามารถนำไปสู่ ก าร 2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน
ปฏิบัติได้
3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประจำปี
การดำเนินงาน (O)
4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ

ก.ค.-ส.ค.64

ก.ย. 64

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติก ารประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ต.ค.64
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.64

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

10. งานบริหารความเสี่ยงและงาน
ควบคุมภายใน
วั ต ถุ ป ระส งค์ 1.เพื่ อให้ บุ ค ล าก ร ของ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่ ว ยงานสามารถหาวิ ธี ก ารจั ด การกั บ 2565
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้ 2) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยู่ระดับที่ยอมรับได้
3) เสนอแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.เพื่ อให้เกิ ดความมั่นใจว่ าการดำเนิ นงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)

ก.ย.64
ต.ค.64

เห็นชอบ

4) จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่

ต.ค.64

ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน
5) เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ

ต.ค.64
ต.ค.64-ก.ย.65

พ.ศ. 2565
7) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

มี.ค.65,ก.ย.65

งบประมาณ พ.ศ. 2565
8) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

มี.ค.65,ก.ย.65

งบประมาณ พ.ศ.2565
9) นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

ก.ย.65

ควบคุมภายในมาปรับปรุง
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) รวบรวม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดั บมหาวิทยาลั ยและระดั บหน่ วยงานให้ กั บ
กองนโยบายและแผน
2) ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานโครงการวาระสำคั ญ ประจำปี (Agenda)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 และจัด ส่งให้ ก อง
นโยบายและแผน

ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

11. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี
(Agenda) ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามที่
กำหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)

ธ.ค.64,มี.ค.65,มิ.ย.
65,ก.ย. 65
ธ.ค.64,มี.ค.65,มิ.ย.
65,ก.ย. 65
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กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายในของหน่ว ยงานสอดคล้ องตาม
เกณฑ์ มาตรฐานการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ภายใน ระดับอุดมศึก ษาวัต ถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้าน

1) ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

2) กำหนดแนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

พ.ย.64

3) เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

พ.ย.64

1. การดำเนินงาน (O)

4) ดำเนิ น งานตามเกณ ฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

ส.ค.64-ก.ค.64

3. ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎห มาย แล ะร ะเบี ย บ 5) ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายใน
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ
2/2564

ธ.ค.64,พ.ค.65

6) รายงานผลการดำเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในและแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึ ก ษาที่
1/2564 และ 2/2564 ต่อกองนโยบายและแผน

ม.ค.65,มิ.ย.65

7) เข้าร่ วมการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจำปีก ารศึก ษา
2564

ต.ค.65

8) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนคุณภาพ (Improvement
Plan) ในปีถัดไป

ต.ค.65

12. งานประกันคุณภาพ

2. การรายงาน (R)
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ก.ย.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

13. งานการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้
มาใช้ ป ระโยชน์ ในงานที่ ป ฏิ บั ติ และต่ อ ยอดองค์
ค วาม รู้ สู่ งาน วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะผ ล ง าน
สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) ทบทวนและจัด ทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2565
3) จัดส่งแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ก อง
นโยบายและแผน
4) ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้

ต.ค.64-ส.ค.65

5) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดการความรู้รอบ 3,6, 9, 12 ธ.ค.64,มี.ค.65,มิ.ย.65,
เดือน
ส.ค.65
6) คัดเลือกและส่งกลุ่มความรู้เพือ่ เข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี

ส.ค.65

7) ส่งรายงานสรุป ผลการดำเนินงานจัด การความรู้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
8) เข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส.ค.65
ก.ย.65
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14. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (กพร.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผล 1) จั ด ทำคำรั บ รองการปฏิบั ติ ร าชก ารของหน่ ว ยงานตามแบบ ฟอร์ ม ที่
การปฏิบัติร าชการมีประสิทธิภาพและมีผ ลการ มหาวิทยาลัยกำหนด
ปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
3) จั ดทำปฏิ ทิน การถ่ายทอด ติดตามและประเมิน ผลการปฏิ บัติ ร าชการ ของ
หน่วยงาน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)

ก.ย.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

3. ก าร ป ฏิ บั ติ ต ามก ฎ ห มายแล ะร ะเบี ย บ 5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบ
ติดตามฯ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล

ก.ย.-ต.ค.65
ต.ค.65

7) สร้ างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
8) ติ ดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติร าชการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการใน
ระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ
รายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส

ธ.ค.64, มี.ค.65
มิ.ย.65, ก.ย. 65
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ต.ค.– พ.ย.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

15. งานพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง 1) จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชีว้ ัดของกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และ กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2) ออกแบบกระบวนการและขัน้ ตอนปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
3) สื่อสารกระบวนการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ
1. การดำเนินงาน (O)
4) ติดตามและประเมินผลความสำเร็จกระบวนการปฏิบัติงาน
2. การรายงาน (R)
5) รายงานผลการนำกระบวนการไปปฏิบัติต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย
6) นำผลไปปรับปรุงกระบวนการไปปฏิบัติงานในปีต่อไป

พ.ย.-ธ.ค.64
ธ.ค.64
มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.65
มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.65
ก.ย.65

16. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วัต ถุประสงค์ เพื่อพิจารณาให้โครงการวิจัย 1) ตรวจสอบคำขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2) จัดแยกประเภทโครงการวิจัย
ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
4) ออกหนังสือแจ้งผลการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. การดำเนินงาน (O)

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
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ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

17. งานพัฒนานักวิจัย
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพอาจารย์ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
และนัก วิจั ยให้ มีค วามเชี่ ย วชาญในการเขี ยน 2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัย
ผลงานวิจัย
3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
4) รายงานผลเงินสนับ สนุน งานวิ จัยหรื องานสร้ างสรรค์ข องอาจารย์และ

ธ.ค.64, มี.ค.65

1. การดำเนินงาน (O)

มิ.ย.65, ก.ย.65

นักวิจัยลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ

ต.ค.64-ก.ย.65

2. การรายงาน (R)
18. งานจัดสรรทุนและติดตามงานวิจัย
วัตถุ ประสงค์ เพื่อ จัดสรรทุ นและติ ดตามผล 1) ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
การดำเนิ นโครงการวิจั ยของคณาจารย์ และ 2) พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย
นักวิจัย
3) ตรวจสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยเบือ้ งต้น
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
4) ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในระบบ
การดำเนินงาน (O)

5) ติดตามเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ

ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ต.ค.64
ต.ค.-พ.ย.64
ธ.ค.64 –มี.ค. 65
เม.ย.– ก.ย.65
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1) จัดทำรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิจัย
2) รวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ด้านวิจัยของคณะ/วิทยาลัย
3) จัดส่งรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิจัย พร้อมไฟล์หลักฐานให้ฝ่าย
แผนงานฯ

ก.ค.64-ส.ค.65

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

วัต ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ให้แก่อาจารย์
อ าจ า ร ย์ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ 2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุก
คนรับทราบ
ผลงานวิจยั ตามมาตรฐานที่กำหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 3) สรุปและรายงานผลการผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มให้
ผู้บริหารทราบ
การดำเนินงาน (O)

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

19. งานประกันคุณภาพด้านวิจัย
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล การ
ประกั น คุ ณ ภาพด้ า นวิ จัย ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
20. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย

ธ.ค.64, มี.ค.65
มิ.ย.65, ก.ย. 65
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ต.ค.64

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

21. งานการจัดทำวารสารวิชาการ
วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นเวที เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย 1) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
และผลงานวิชาการให้แก่นัก วิจัยรวมทั้งนิสิ ตและ 2) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
นักศึกษา
3) รวบรวมบทความนำส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
4) ส่งบทความที่ผ่านการประเมินคืนให้ผู้เขียน
การดำเนินงาน (O)

5) จัดเตรียมรายละเอียดรูปเล่มวารสารที่จะลงตีพิมพ์

พ.ย.64
พ.ย.64-เม.ย.65
พ.ค.65

6) ตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับเล่มวารสาร
7) จัดส่งรูปเล่มวารสารให้โรงพิมพ์
8) เผยแพร่วารสารวิชาการวิจัยและพัฒนา

พ.ค.-มิ.ย.65
มิ.ย.65
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

วัต ถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ชิ้ น งาน ยื่ น ข อรั บ ก ารจ ด
สิท ธิ บัต รหรื อ อนุ สิ ทธิ บัต รกรมทรั พ ย์สิ นทาง
ปัญญา

1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคุม้ ครองทรัพย์และต่อยอดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ต.ค.64

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

2) จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร

ม.ค.-ก.ย.65

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)

3) ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อยื่น
ขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2. การรายงาน (R)

4) รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ส่งเข้ามา

22. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

3. การ ปฏิ บั ติ ต ามก ฎห มายแล ะร ะเบี ย บ 5) นำผลงานวิจัยยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
6) รายงานผลการดำเนินการขอรับการยืน่ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ม.ค.65

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

2 3 . ง า น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการรายใหม่
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งนั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต 1) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและกลั่นกรองเบื้องต้น
อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้เป็ น 2) คัดเลือกโครงการโดยคณะอนุกรรมการ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุร กิจ 3) จัดทำแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาแผนธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
5) จัดทำรายงานสรุปผลและการประเมินกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อนำเสนอผูบ้ ริหาร
1. การดำเนินงาน (O)

ก.พ.65
มี.ค.65
มี.ค.-มิ.ย.65
ก.ค.-ก.ย.65

2. การรายงาน (R)
3.ก ารป ฏิ บั ติ ต ามกฎห มายแล ะร ะเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ส.ค.65

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

24. งานส่งเสริมการประกวดผลงาน
วิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย น
ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิชาการ
ใ น เว ที ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)

1) จัดโครงการอบรมการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
2) ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานสำหรับประกวด
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
4) จัดประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมการสำหรับการประกวดผลงานวิชาการ
5) สนับสนุนการเตรียมอุปกรณ์และเอกสารสำหรับการประกวด
6) นำนักวิจัยไปประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
7) จัดทำรายงานสรุปโครงการอบรมการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

ส.ค.65
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-พ.ย.65

ฝ่ายบริการวิชาการ

25. งานจัดสรรงบประมาณและติดตาม
โครงการบริการวิชาการ
วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อให้ สามารถดำเนิ น การ
สนั บ สนุ น การจั ด ส รรงบประมาณ และ
ติ ด ตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนและถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงาน (O)

1) จัดประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณบริการวิชาการ
2) แจ้งให้คณาจารย์จัดส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
3) รวบรวมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการนำส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
4) จัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ
5) จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ
6) ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงาน

พ.ย.64
พ.ย.64-ก.ย.65

7) รายงานผลโครงการบริการวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.64

ฝ่ายบริการวิชาการ

26. งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรง 1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตาม
ศาสตร์พระราชา
2) สำรวจปัญหาและความต้องการพื้นที่และทำความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 3) ประชุมกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นรายบุคคล (ทั้ง
ความถนัด ความต้องการ) วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทครัวเรือน
1. การดำเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)

4) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ต.ค.-พ.ย.64
พ.ย.-ธ.ค.64
ธ.ค.64-มิ.ย.65

4.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลผลิต เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้
4.2) อบรมเกี่ยวกับโครงการรู้รักสามัคคีโดยหลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ
5) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ สำหรับ
ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

มิ.ย.-ก.ค.65

6) จัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายบันทึกและคำนวณรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/
ผลผลิต และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ส.ค.65

7) ติดตาม ประเมินผล กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ และสรุป
รายงานผลการดำเนินโครงการ

ส.ค.-ก.ย.65
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64–ก.ย. 65

ฝ่ายบริการวิชาการ

ก.ค.64-ส.ค.65

ฝ่ายบริการวิชาการ

27. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

1) ดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

3) สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

1. ด้านการดำเนินงาน (O)

4) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ โดยการบริการวิชาการที่อาศัยการบูรณาการวิจัย
และ/หรือการเรียนการสอน

2. ด้านการรายงาน (R)

2) กำหนดอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้มีความชัดเจน
เพื่อการจัดกลุ่มศาสตร์สาขาวิชาของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

5) พัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ เพื่อให้
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคล
ทั่วไป
28. งานประกันคุณภาพด้านบริการ
วิชาการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล การ
ประกันคุณ ภาพด้านบริการวิชาการได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. ด้านการดำเนินงาน (O)
2. ด้านการรายงาน (R)
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)

1) จัดทำรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
2) รวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ดา้ นบริการวิชาการของ
คณะ/วิทยาลัย
3) จัดส่งรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริการวิชาการ พร้อมไฟล์หลักฐาน
ให้ฝ่ายแผนงานฯ
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ภาคผนวก

46

ภาคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา

47

คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ ๙/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา
..................................................................
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
เพื่อใหการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑป ฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำหนดใหห น วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถื อปฏิ บัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ ปฏิ บั ติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับ เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กำหนดให
มหาวิทยาลัยและหนวยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัย ภายนอก หรือปจจัยที่ไมส ามารถควบคุมไดที่ สงผลตอการดำเนิ นงานตามพันธกิจ ของมหาวิท ยาลัยและ
หนวยงาน ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑการประเมิน “คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ” ของสำนักคณะกรรมการปองกันการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการ
เพื่อปองกันการทุจริต ขอ ๐๓๖ กำหนดใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่
และขอที่ ๐๓๗ กำหนดใหสวนราชการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่
อาจกอใหเกิดการทุจริตหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม นั้น
เพื่อใหการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
รองผูอำนวยการฝายวิจัยและเผยแพร
รองผูอำนวยการฝายบริการวิชาการ
หัวหนาสำนักงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ใหคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหนาที่ดังนี้
๑. สงเสริมสนับสนุน และใหคำปรึกษา แนะนำในเรื่องตาง ๆ แกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน
๒. กำกับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกั บการดำเนินงานการบริห ารความเสี่ยงและควบคุ มภายในให
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑๐
๒.๑๑
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖
๒.๑๗
๒.๑๘
๒.๑๙
๒.๒๐
๒.๒๑
๒.๒๒

รศ.ดร.รจนา จันทราสา
ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
ผศ.มรกต วรชัยรุงเรือง
ผศ.ดร.วัฒน พลอยศรี
นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
นายวุฒิกร มะลิคง
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ
นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว
นางสาวอนุธิดา แสงใส
นางสาวชไมพร ยะปวง
นายอนุพันธ สุทธิมาร
นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ
นางสาวอารยา ยอดฉิม
นางสาวพัชพรกานต ศรีบุญเพ็ง
นางสาวสุรัสวดี เรืองเดช
นายพงศธร ผลพัฒนาสกุลชัย
นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ
นางสาวปญชลิกา ตะเคียนราม
นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ
นางสาวจุไรรัตน ตอดแกว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ใหคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหนาที่ดังนี้
๑. วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ
ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ดานนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และดานปฏิบัติงานเพื่อปองกันการทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน
๔. สื่ อสารขอมูล ด านการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุมภายในใหบุ คลากรในหน วยงานทราบ เพื่ อ
นำไปสูการปฏิบัติ
๕. ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๗. รายงานผลการดำเนินงานการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการอำนวยการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
๘. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายในของปถัดไป
๙. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการไดปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา)
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ภาคผนวก 2
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง
(FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
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ภาคผนวก 3
แผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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