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แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

  

 

 

สถาบันวจัิยและพัฒนา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำสถาบันวจัิยและพัฒนา 
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คำนำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏบิัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 (ขอ้ 3) กำหนดใหม้หาวิทยาลัยและหน่วยงานดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจาก

การวเิคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกดิจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการ

ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมท้ังเกณฑ์การประเมิน 

“คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของสำนักคณะกรรมการป้องกันการ

ทุจรติ ข้อ 036 กำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ท่ี และขอ้ท่ี 

037 กำหนดใหส้่วนราชการดำเนนิการหรอืกจิกรรมท่ีแสดงถงึการจัดการความเสี่ยงของการดำเนนิการท่ีอาจ

ก่อใหเ้กดิการทุจรติหรอือาจก่อใหเ้กดิการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นัน้ 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ไดแ้ก่  

 บทท่ี 1 บทนำ  

  บทท่ี 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  บทท่ี 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 บทท่ี 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสถาบันวจัิย

และพัฒนา ใหมี้การบริหารงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกำหนดได้อย่างมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทรสา)           

  ผูอ้ำนวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

      

 

 



 

ข 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์  

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานตาม

พันธกจิของหน่วยงานและใหร้ะดับความเสี่ยงลดลง รวมท้ังเกณฑ์การประเมนิ "คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดท่ี 10 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนนิการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วน

ราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี และดำเนนิการหรือกจิกรรมท่ีแสดงถึง

การจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรอือาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นัน้ 

จากระเบียบและเกณฑ์ดั งกล่าว  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้มีการจัดทำแผนบริหาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ

สถาบันวจัิยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการ

ดำเนนิการบรหิารความเสี่ยงและเฝา้ระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อใหเ้กดิการรับรู ้ตระหนัก และ

เขา้ใจถงึความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดป้รับประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตาม

หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวชิาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขัน้ตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนท่ี 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน

ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ความเสี่ยงด้านนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงท่ีต้องนำมาบริหาร



 

ค 
 

จัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงท่ีไดร้ะบุท้ังหมด 13 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภทท้ัง 

2 ดา้น ดังนี้ 

 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การนำงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีนอ้ย 

2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) จำนวน 1 

ความเสี่ยง ไดแ้ก่ ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

การควบคุมภายใน 

สถาบัน วิจัยและพัฒ นา ได้ ส รุปก ารประเมินผลและก ารป รับปรุ งการควบคุมภายใน  

พร้อมท้ังจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมสถาบันวจิัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึง

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมท่ีมีอยู่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผูรั้บผดิชอบของแต่ละงาน สามารถ

สรุปจำนวนงานท่ีควบคุมภายใน ดังนี้  

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 

1.งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค์  เพื่ อควบคุมติดตามเอกสารและให้การ

ปฏิบัตงิานระบบ E-office เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(C) 

3 

2. งานจัดประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรว่ีาดว้ยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(C) 

4 

3. งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะท่ีกำหนด/ตำแหน่งงานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

5 
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งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 

4. งานเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ

เบกิจ่าย 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงนิรายไดม้หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การรายงานทางการเงนิ (F) 

2. การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(C) 

5 

5. งานพัสด ุ วัตถุประสงค์  เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย และหนังสอสั่งการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง (C) 

3 

6. งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของหน่วยงานท่ีมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

5 

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพือ่ให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการบรหิารจัดการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

7 

8. งานอาคาร-ยานพาหนะ 

    8.1 งานอาคาร-สถานท่ี 

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสรา้งและภูมิทัศน์ให้

อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

การดำเนนิงาน (O) 

2 

    8.2 งานยานพาหนะ วัตถุประสงค์ เพื่อใหบ้ริการยานพาหนะในการปฏิบัตริาชการ

สำหรับผู้บริหารและบุคลากร รวมทัง้บำรุงรักษาใหย้านพาหนะ 

อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งานอย่างสม่ำเสมอ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

4 
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งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 

9. งานแผนงานและ

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหห้น่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ

สามารถนำไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

7 

10. งานบริหารความเสี่ยง

และงานควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงานสามารถหา

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

2.เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

9 

11. งานโครงการวาระ

สำคัญประจำปี (Agenda) 

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี 

(Agenda) ของมหาวทิยาลัยใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3 

12. งานประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(C) 

8 

 

 

 

 

 



 

ฉ 
 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 

13. งานการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์  เพื่ อส่งเสริมให้ มีการนำองค์ความรู้มาใช้

ประโยชน์ในงานท่ีปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย 

นวัตกรรม และผลงานสรา้งสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

8 

14. งานติดตามและ

ประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ (กพร.) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสทิธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีกำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(C) 

10 

15. งานพัฒนา-ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัตงิาน 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้

เกดิผลลัพธ์ท่ีด ีและตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

6 

16. งานจริยธรรมการวจัิย

ในมนุษย์ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาให้โครงการวจัิยไดรั้บการรับรอง

จรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(C) 

4 

 

 

 

 

 



 

ช 
 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 

17. งานพัฒนานักวจัิย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี

ความเชี่ยวชาญในการเขยีนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

4 

18. งานจัดสรรทุนและ

ตดิตามงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรทุนและติดตามผลการดำเนิน

โครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

5 

19. งานประกันคุณภาพ

ดา้นวิจัย 

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้าน

วิจัยไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง (C) 

3 

20. งานส่งเสรมิการ

ตพิีมพ์และเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ

ตพิีมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

3 

21. งานการจัดทำ

วารสารวิชาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงาน

วิชาการใหแ้ก่นักวจัิยรวมท้ังนสิติและนักศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

8 

 

 

 

 



 

ซ 
 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 

22. งานการคุม้ครองและ

ต่อยอดทรัพยส์นิทาง

ปัญญา 

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ

ช้ินงานย่ืนขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนสุทิธิบัตรกรมทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(C) 

6 

23. งานพัฒนานักศึกษา

ใหเ้ป็นผู้ประกอบการราย

ใหม่ 

วัตถุประสงค์ เพื่อส ร้างนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ท่ี

สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(C) 

5 

24. งานส่งเสริมการ

ประกวดผลงานวิชาการสู่

เวทีระดับชาตแิละ

นานาชาติ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการ

ประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

7 

25. งานจัดสรร

งบประมาณและตดิตาม

โครงการบริการวชิาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหส้ามารถดำเนินการสนับสนุนการจัดสรร

งบประมาณ และติดตามโครงการบริการวิชาการได้อย่าง

ครบถ้วนและถูกตอ้ง  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

7 

 

 

 

 



 

ฌ 
 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกจิกรรม

การควบคุม 

26. งานยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาทอ้งถิ่น 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การบรกิารวชิาการตรงตามตอ้งการของ

ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

7 

27. พัฒนาศนูย์การเรียนรู้

บริการวิชาการ 

วัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นศูนย์กลางแห่ง

การเรียนรู้และบริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการควบคมุภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

5 

28. งานประกันคุณภาพ

ดา้นบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้าน

บรกิารวชิาการได้อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(C) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ญ 
 

 สารบัญ  

  หน้า 

คำนำ ก 

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร ข 

สารบัญ ญ 

บทท่ี 1 บทนำ 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวจัิยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 

     1.2.1 โครงสรา้งสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 

     1.2.2 โครงสร้างการบรหิารจัดการ สถาบันวจัิยและพัฒนา 4 

 1.2.3 วสิัยทัศน์ (Vision) 5 

 1.2.4 พันธกจิ (Mission) 5 

 1.2.5 ภารกจิหลัก (Key result area) 5 

 1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 5 

 1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 5 

 1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 5 

 1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 5 

 1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 6 

 1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 6 

 1.2.12 เปา้หมายการพัฒนาสถาบันวจัิยและพัฒนา (Institute for Research 

and Development Goals) 

6 

 1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 7 

 1.3.1 ข้อมูลผลงานวจัิย 7 

 1.3.2 ขอ้มูลผลงานการบริการทางวชิาการ 7 

 1.3.3 ขอ้มูลบุคลากร 8 

 1.3.4 ขอ้มูลงบประมาณ 8 

 1.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

9 

บทท่ี 2 แนวทางการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 11 

 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 11 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวช้ีวัด 12 



 

ฎ 
 

 สารบัญ  

  หน้า 

ความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13 

 2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

17 

บทท่ี 3 แผนการบรหิารความเส่ียง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 23 

บทท่ี 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 

ภาคผนวก 46 

 ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

47 

 ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง  

(FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

51 

 ภาคผนวก 3 แผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

57 

 

 

 

 

 



 

1 
 

บทท่ี 1  

บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานท่ีไม่จำเป็น การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสนิใจ การอำนวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บรกิารจึงเป็นแนวหนึ่งท่ีจำเป็นอย่างย่ิงเพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คำนงึถงึความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตริาชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกจิ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนด

มาตรการกำกับการปฏบัิติราชการ โดยวิธกีารจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

เพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัตริาชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดใหมี้คณะผู้ประเมิน

อิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กำหนด 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศกึษา 2563 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 (ข้อ 

3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ี

เกดิจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมไดท่ี้ส่งผลต่อการดำเนนิงานตามพันธกจิหน่วยงานและ

ใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  
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 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(สำนักงาน 

ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น ขอ้คำถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวเิคราะห์ความเสี่ยง 

และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหห้น่วยงานท่ีรับ

การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพ้ืนฐาน สถาบันวจิัยและพัฒนา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 1.2.1 โครงสรา้งสถาบันวจัิยและพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวจัิยและพัฒนา 

สำนักอำนวยการ 

ฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบรกิารวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธกิารบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ 

ผูช้่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรอืง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบรกิารวิชาการ 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

1. คณะกรรมการประจำ

สถาบันวจัิยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจรยิธรรม

วจัิยในมนุษย์ 

อธิการบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวีิบูลย์ 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร ยะปวง 

3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรบีุญเพ็ง 

4. น.ส.สุรัสวดี เรอืงเดช 

2. น.ส.วราภรณ์ ศรบีัวแก้ว 

3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจรญิ 

4. น.ส.อารยา     ยอดฉมิ 

5. น.ส.ปัญชลิกา ตะเคยีนราม 

2. น.ส.เจนจริา   ชนิวงษ์ 

3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 

4. น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธ์ุ 

 

2. นายวุฒกิร     มะลิคง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแกว้ 

 

 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 

ฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ 

 

ฝ่ายบรกิารวิชาการ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ชุตมิา ธีรสุวรรณ 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานตธิรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจรญิ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.2.3 วสิัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นคลังความรู ้สรา้งปัญญาและนวัตกรรมดา้นวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

 1.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดดี้วยหลักธรรมาภิบาล  เนน้คุณภาพ ความคล่องตัว ยดืหยุ่น เสรทีาง

วิชาการ พรอ้มท้ังมีการวางแผนการบรหิารความเสี่ยง 

 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวจิัย บริการวิชาการ เพื่อ

นำไปพัฒนาการเรยีนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์ 

 3.  บรกิารทางวชิาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

 4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 บรหิารจัดการงานวิจัยและงานบรกิารวชิาการแก่สังคม 

 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

 2) คุณธรรม (Morality)  

 3) เครอืข่าย (Partnership)  

 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์” 

   

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

 มุ่งม่ันบริหารจัดการงานวจัิยและบรกิารวชิาการด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัตดิา้นการวิจัย และบริการวชิาการ เนน้ทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ดว้ยจิต

สาธารณะ 

 

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ส่งเสริมคุณภาพงานวจัิยและบรกิารวชิาการ สบืสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรูสู้่สากล 
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1.2.10 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

 1. บรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

 2. มุ่งม่ันการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชน

     และท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

 3. มุ่งเนน้การใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 

 4.  เป็นศูนย์กลางขอ้มูลสารสนเทศทางดา้นการวจัิยและบรกิารวชิาการ 

 

1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรท่ีมีการบรหิารจัดการอย่างมี           

 ประสทิธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชวิีต เศรษฐกจิ   

  และสังคมอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

1.2.12 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิ จัยและพัฒนา (Institute for Research and Development 

Goals) 

เป้าหมายท่ี 1 : พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งพัฒนาหน่วยงานให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ

อย่างย่ังยืน และไดร้ับการยอมรับ 

เป้าหมายท่ี 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : 

สถาบันวจัิยและพัฒนา มุ่งท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษา ผลติงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของแหล่งทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาตแิละนานาชาติ 

รวมท้ังการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายท่ี 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งท่ีจะสรา้งเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่

ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสยีงใหเ้ป็นท่ีรูจั้กและยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลการดำเนนิงานปท่ีีผ่านมา (3 ป ีย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลผลงานวจัิย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนท้ังสิ้น 488 

ผลงาน มีจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 409 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 83.81 

ของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท้ังหมด ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงาน 2562 2563 2564 

จำนวนงานวจัิยหรอืงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 499 606 488 

จำนวนงานวจัิยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน ์ 377 497 409 

รอ้ยละของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 75.55 82.01 83.81 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน สถาบันวจัิยและพัฒนา 
 

1.3.2 ข้อมูลการบริการทางวชิาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวจัิยและพัฒนา มีโครงการบรกิารวชิาการ จำนวนท้ังสิ้น 51 โครงการ 

มีจำนวนโครงการบรกิารวชิาการท่ีนำมาใช้พัฒนาท้ังการเรยีนการสอนและการวิจัย จำนวน 51 โครงการ คิด

เป็นรอ้ยละ 100.00 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการบริการทางวชิาการ 

ข้อมูลการบรกิารทางวิชาการ 2562 2563 2564 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการท้ังหมด 93 52 51 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการท่ีนำมาใชพั้ฒนาท้ังการเรียนการสอน

และการวจัิย 

92 52 51 

รอ้ยละของโครงการบรกิารวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทัง้การเรียนการ

สอนและการวจิัย 

98.92 100.00 100.00 

.  

แหล่งข้อมูล : แผนปฏบัิตกิารด้านบรกิารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1.3.3 ข้อมูลบุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวจัิยและพัฒนา มบุีคลากร จำนวนท้ังสิ้น 21 คน จำแนกเป็นบุคลากร

สายวชิาการ จำนวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จำนวน 17 คน ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร ขา้ราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจา้ง 

ประจำ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

(ประจำ) 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

(ช่ัวคราว) 

รวม 

บุคลากรสายวิชาการ - - - 4 - - 4 

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

- 2 - 13 - 2 17 

รวม - 2 - 17 - 2 21 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.3.4 ข้อมูลงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 25,204,300 บาท จำแนกเป็นงบประมาณ

แผ่นดนิ จำนวน 3,070,200 บาท และเงนิงบประมาณรายได้ จำนวน 22,134,100 บาท ผลการเบกิจ่ายรวมท้ัง

สิ้น 18,635,016 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดนิ จำนวน 2,148,686 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 และเงนิ

งบประมาณรายได้ จำนวน 16,486,330 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 74.48 ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลงบประมาณ  

ปงีบประมาณ 2564 ได้รบัจัดสรร ผลการเบกิจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 3,070,200 2,148,686 70.00 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 22,134,100 16,486,330 74.48 

รวม 25,204,300 18,635,016 73.93 

แหล่งข้อมูล : สถาบันวจัิยและพัฒนา 30 กันยายน 2564 
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1.3.5 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทที่ 2  

แนวทางการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิาร

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถอืปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2563 กำหนดใหห้น่วยงานดำเนนิงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่เป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้

ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมท้ังการประเมิน 

"คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA)" ของสำนักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่กำหนดให้

มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 

สถาบันวจัิยและพัฒนา จึงกำหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นการดำเนินการที่สำคัญของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โดยครอบคลุมพันธกจิทุกดา้น 

 2. ผู้บรหิารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกระดับตอ้งตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วน

ร่วมในกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 3. การปฏิบัติหรอืการดำเนนิการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหถ้อืเป็นภารกจิท่ีตอ้งปฏิบัติ

ตามปกติ 

 4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทันเหตุการณ์ 

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารความเส่ียง และแผนการควบคุมภายใน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อให้การดำเนินงานบรหิารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมนิ 

1.แผนบรหิารความเส่ียง 

1.1 เพ่ือให้หน่วยงานบริหาร

จัดการกับความเสี่ยง ป้องกัน

หรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ท่ียอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ

เส่ียงท่ีได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเส่ียงเทยีบกับ

ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดที่

กำหนดขึ้นต่อป ี

ร้อยละ 100 พิจารณ าจากความ เส่ียงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเส่ียงเทียบกับประเด็น

ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกำหนดขึ้น

ต่อปี 

2. การควบคุมภายใน 

2.1 เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่า

การดำเนินงานจะบรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานท่ีมีการ

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

ร้อยละ 100 พจิารณาจากจำนวนของงานท่ี

ดำเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 
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2.3 ปฏิทินการดำเนนิงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มกีารดำเนนิการอย่างเป็นข้ันตอน จึงได้กำหนดปฏทิินการดำเนนิงานบรหิารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียด ดังน ี้ 
 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 จัดส่ งเล่ม  (ร่าง) แผน บริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 และจัดส่งให้กองนโยบาย

และแผนตรวจสอบ 

24 ก.ย.-8 ต.ค.

64 

ฝ่ายแผนงานฯ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากกองนโยบายและแผน 

3 ปรับแก้เล่ม (ร่าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

25 6 5  ต า ม ข้ อ สั ง เก ต แ ล ะ

ข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ

แผน (ถา้ม)ี 

11-15 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจาก

ป รั บ แ ก้ ต า ม ข้ อ สั ง เก ต แ ล ะ

ข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ

แผน (ถา้ม)ี 

4 เสนอแผนบริหารความเส่ียงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประม าณ  พ .ศ . 2565  ต่ อ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /

อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุด

ของหน่วยงาน เพ่ื อ พิจารณ า

เห็นชอบ 

19-29 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน 
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ลำดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

5 เผยแพร่แผนบริหารความเส่ียง

แล ะแผ นการควบคุ ม ภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ บุคลากรรับทราบแผนบริหารความ

เส่ียงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 ดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

7 รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผ น บ ริห ารค ว าม เส่ี ย งแล ะ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ฝ่ายแผนงานฯ 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความ เส่ี ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน และ 12 

เดือน - รอบ 6 เดือน 14 ม.ีค.65 

- รอบ 12 เดือน 12 ก.ย.65 

8 รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผ น บ ริห ารค ว าม เส่ี ย งแล ะ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบ ป ระม 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 

  ฝ่ายแผนงานฯ มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/

อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของ

หน่วยงาน 

- รอบ 6 เดือน ม.ีค.65 

- รอบ 12 เดือน ก.ย.65 

9 นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก

การดำเนินงานตามแผนบรหิาร

ความเส่ียงและแผนการควบคุม

ภายในมาปรับปรุง 

ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียงและแผนการควบคุมภายใน 
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ปฏิทินการดำเนนิงานควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

1 ทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงาน

ของหน่วยงาน 

24 ก.ย.- 8 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ มีโครงสร้างภาระงานของ

หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 

2 จัดทำแผนการควบคุมภายใน โดย

กำหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมการควบคุมให้ครบทุกงาน

ตามโครงสรา้งภาระงาน 

24 ก.ย.-8 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ แผนการควบคุมภายใน ท่ีได้

มีการทบทวนวัตถุประสงค์

และกิจกรรมการควบคุม

ครบทุกงานตามโครงสร้าง

ภาระงาน 

3 นำแผนการควบคุมภายในมาบรรจุใน

เล่ ม แผ น บ ริห ารคว าม เ ส่ี ยงแล ะ

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

และจัดส่งใหก้องนโยบายและแผน 

24 ก.ย.-8 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ (ร่ า ง )  แผ น ก ารค ว บคุ ม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

4 ปรับแก้เล่มแผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (ถ้าม)ี 

11-15 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ (ร่า ง) แผน บริหารความ

เส่ียงและแผนการควบคุม

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 (ถา้ม)ี 

5 เสน อ แผน ฯ  ผู้ บ ริห า รสู งสุด ข อ ง

หน่วยงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และ

ส่งให้กองนโยบายและแผน 

18-29 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานฯ แผนบริหารความเส่ียงและ

แผนก ารควบ คุม ภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหาร/

อำนวยการ/คณะกรรมการ

สูงสุดของหน่วยงาน 
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ลำดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

6 ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 

เดือน 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (ปค.5) ตามแผนการ

ควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.

2565 และส่งให้กองนโยบายและแผน 

14 ม.ีค.65 ฝ่ายแผนงานฯ รายงานการประเมินผลและ

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (ปค.5) ตามแผนการ

ควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ  

6 เดือน 

7 ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 

เดือน 

(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

การควบคุมภายใน  (ปค.4) 

(2 ) รายงานการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) ตาม

แผ น ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน  ป ระจำ ปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 และส่งให้กอง

นโยบายและแผนรวบรวมส่งต่อให้หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

12 ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ (1) รายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบการควบคุม

ภายใน  (ปค.4) 

(2) รายงานการประเมินผล

แ ล ะ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร

ควบคุมภายใน (ปค.5) ตาม

แผน ก ารควบ คุม ภ ายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 รอบ 12 เดือน 

8 หน่วยงานรับการตรวจประเมินก าร

ควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน 

ต.ค.-พ.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ รายงานผลการสอบทานการ

ประ เมิ น ผ ลก ารควบคุ ม

ภ าย ใน ข อ งผู้ ต รวจส อ บ

ภายใน (ปค.6) 
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2.4 ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

ส ถ า บั น วิจั ย แล ะพั ฒ น า ได้ ป รั บ ป ระยุก ต์ ใช้ ขั้ น ต อ น ปฏิ บั ติ งาน ก ารบ ริห ารค วาม เสี่ ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง  (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 4 การดำเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้จัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำ

แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องแต่ละดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรคำนงึถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนนิการตามโครงการ ซ่ึงสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงท่ี

โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการ

วิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ

ทำงานขอ้มูล/ระบบสารสนเทศ และเคร่ืองมอือุปกรณ์ เป็นตน้ 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิสังคม การเมอืง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครือข่าย เทคโนโลย ีภัยธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบคุวามเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายดา้น เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ 

ไม่สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ท่ีขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชน การ

ร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ไดน้ำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผู้รับบรกิารหรอืผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี หรอืเป็นความเสี่ยงท่ีเกดิข้ึนจากการตัดสนิใจผิดพลาดหรือนำ

การตัดสนิใจนัน้มาใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัตงิานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การ

บรหิารหลักสูตร การบรหิารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศกึษา ความปลอดภัยเทคโนโลยหีรือนวัตกรรม
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ท่ีใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัตงิานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และเปา้หมายท่ีกำหนด 

3. ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

หมายถงึ ความเสี่ยงท่ีเกดิจากความไม่พร้อมหรอืขาดประสทิธิภาพในการดำเนนิงานดา้นการเงิน งบประมาณ 

การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และดา้นสถานท่ี 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับต่างๆ รวมทัง้การทำ

นติกิรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนนิงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนัน้  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภบิาลท่ีเกี่ยวขอ้งในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาท ิ

4.1 ดา้นกลยุทธ์ โครงการท่ีคัดเลอืกมานัน้อาจมคีวามเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิผล และการมีส่วน

ร่วม 

4.2 ดา้นการดำเนนิงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองประสทิธภิาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองนติธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ดา้นกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนติธิรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการดำเนนิงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรบัสนิบน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 

5.1 ความเสี่ยงทุจรติท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี ภารกิจ

ใหบรกิารประชาชนอนุมัต ิหรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ำนาจและตำแหน่งหนา้ท่ี 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

 

ข้ันตอนท่ี  2 การประเมนิความเส่ียง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมนิระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนนิการวเิคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซ่ึงมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใชใ้นการประเมินความเสี่ยง 

ไดแ้ก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ท้ังเกณฑ์เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม
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ในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและ

ผู้บริหารของมหาวทิยาลัย โดยเกณฑ์ในเชงิปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลท่ีมีตัวเลขหรอืจำนวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปรมิาณท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรอืจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ใน

เชงิคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซ่ึงคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ

เกดิและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกดิผลกระทบต่อการดำเนนิงานของมหาวทิยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 

นอ้ย และนอ้ยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยท่ีระบุไวม้าประเมินโอกาสท่ีจะเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลค่าความเสยีหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเ้ห็นถงึระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำใหส้ามารถกำหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหม้หาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอ้ย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ข้ันตอนดำเนนิการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ท่ีจะเกดินั้น

มากนอ้ยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงท่ีมีผลต่อมหาวทิยาลัยว่ามีระดับความ

รุนแรง หรือมีความเสยีหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เม่ือพิจารณาโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแลว้ ใหน้ำผลท่ีไดม้าพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวทิยาลัยว่าก่อใหเ้กดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระ
ดับ

ผล
ก

รท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง    
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2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เม่ือได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อมหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงท่ี

สำคัญใหเ้หมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกดิจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกดิความ

เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดต้ามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรยีงตามลำดับ จาก

ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก แลว้เลอืกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการ

บรหิารความเสี่ยงในขัน้ตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = 

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น  

5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใชเ้กณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการจัดลำดับความเส่ียง 

 

 

 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได ้หาทางแกไ้ขกำจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางปอ้งกันเพื่อใหอ้ยู่ในระดับความ

เสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได ้แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ตอ้งทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง     
Risk Appetite Boundary 
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ข้ันตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเส่ียง 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวทิยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงใหอ้ยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำไดห้ลายวิธี และสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ

บรหิารจัดการความเสี่ยงตอ้งคุม้ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลอืกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การท่ีความเสี่ยงนัน้สามารถยอมรับไดภ้ายใต้

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงไม่ตอ้งดำเนนิการใดๆ เช่น กรณีท่ีมคีวามเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ี

จะดำเนนิการใดๆ ใหข้ออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนนิการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คอื การปรับปรุง

ระบบการทำงานหรอืการออกแบบวิธกีารทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกดิหรือลดผลกระทบใหอ้ยู่ในระดับท่ี

มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ

หยุดดำเนนิงานหรอืกิจกรรมท่ีก่อให้เกดิความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนนิงาน การลด

ขนาดของงานท่ีจะดำเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นตน้ 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คอื ความเสี่ยงท่ีสามารถ

โอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ

จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นตน้ 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนด

กจิกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหห้มดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แลว้ แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังตอ้งกำหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนนิการแต่ละ

กจิกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบรหิารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยได้ โดยกจิกรรมท่ีกำหนด

ตอ้งเป็นกจิกรรมท่ียังไม่เคยปฏิบัตหิรอืเป็นกจิกรรมท่ีกำหนดเพ่ิมเตมิ 

 

ข้ันตอนท่ี  4 การดำเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถอืไดว่้าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขัน้ตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจท่ีตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บรหิารความเสี่ยงใหก้ับผู้บรหิาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวทิยาลัยไดเ้ขา้ถงึ และรับทราบข้อมูลดา้น

การบรหิารความเสี่ยงใหก้ับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานไดเ้ขา้ถงึ และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอนิทราเน็ต หนังสอืเวยีน การประชุมช้ีแจงโดยผู้บรหิาร หรอืการฝึกอบรม เป็นตน้ 
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ข้ันตอนท่ี  5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเส่ียง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการประเมินประสทิธผิลของการจัดการความเสี่ยงท่ีกำหนดไวอ้ย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้

เกิดความม่ันใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงท่ีวางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และมีการปฏิบัตจิรงิสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกดิข้ึน 
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บทท่ี 3  

แผนการบริหารความเส่ียง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทท่ี 4  

แผนการควบคุมภายใน สถาบันวจัิยและพัฒนา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ    

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมติดตามเอกสารและให้

การปฏบัิตงิานระบบ E-office เป็นไปอย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวขอ้ง (C) 

1) ศึกษาขอ้มูลต้นเรื่องทุกครัง้ก่อนทำการร่างหนังสอื ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2) ตรวจสอบตัวเลขไทยและคำผิดทุกครัง้ก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารไปผู้รับลำดับ

ถัดไป 

3) ตรวจสอบเสน้ทางหนังสอืทุกคร้ังก่อนตรวจผ่านเอกสาร 

2. งานจัดประชุม    

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

(การจัดประชุม)  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวขอ้ง (C) 

1) จัดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ (การ

จัดประชุม) 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2) แจง้แผนการประชุมตลอดท้ังปใีห้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค. 64 

3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผูเ้ขา้ประชุมล่วงหนา้ 7 วัน ต.ค.64-ก.ย.65 

4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน 



 

25 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

3. งานพัฒนาบุคลากร    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ี

ตร งตามสมรรถนะท่ีกำหนด/ตำแห น่งงาน ท่ี

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ส.ค.64 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2) นำความต้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัตจิาก

ผู้บรหิารระดับสูง 

ก.ย.64 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด ต.ค.64-ก.ย.65 

4) ติดตามการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปลีะ 

2 ครัง้ 

ก.พ.65, ส.ค.65 

5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวทิยาลัยทราบ อย่างน้อยปี

ละ 2 ครัง้ 

มี.ค.65, ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4. งานเบิกจ่าย    

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเบกิจ่ายถูกตอ้งตามระเบียบ

การเบกิจ่าย 

-ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

-ระเบยีบเงนิรายได้ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การรายงานทางการเงนิ (F) 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวขอ้ง (C) 

1) รวบรวมเอกสารการเบกิจ่ายให้ครบถ้วน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2) ตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

3) จัดทำเอกสารเบกิจ่ายและบันทกึข้อมูลในระบบ ERP 

4) เสนอผูบ้รหิารอนุมัติการเบกิจ่าย 

5) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 

5. งานพัสด ุ

วัต ถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสอส่ังการที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ ขอ้บังคับท่ี

เกี่ยวขอ้ง (C) 

1) เขา้อบรมด้านพัสดุกับหน่วยงานตา่งๆ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2) ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3) ยนืยันยอดการตรวจนับพัสดุคงเหลือระหว่างเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายทุกเดอืน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. งานประชาสัมพันธ์    

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารของหน่วยงานท่ีมคีวามถูกตอ้งและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2) จัดทำแผนปฏิบติัการดา้นการประชาสัมพันธ์เชงิรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของ

แผน  ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ 

รวมทัง้เสนอผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ 

3) ตดิตามความเคลื่อนไหว/กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานและรบีดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ใหเ้ร็วที่สุด 

4) ตรวจสอบเน้ือหาข่าวสารและรูปภาพใหถู้กต้องและครบถว้นก่อน

ประชาสัมพันธ์ 

5) ประชาสัมพันธ์ข่าวตามช่องทางที่กำหนด 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันวจิัยและพัฒนามีระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลของสถาบันวจัิยและพัฒนา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2) จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศ 

3) ดูแลและแก้ไขระบบฐานขอ้มูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4) ดูแล/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Hardware, Software 

5) จัดเตรยีมและตรวจสอบความพรอ้มของโสตทัศนูปกรณ์ 

6) ดูแล Server ของสถาบันวจัิยและพัฒนา 

7) ยืม-คนืวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

8. งานอาคาร-ยานพาหนะ 

     8.1 งานอาคาร-สถานที่ 

   

วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูก

สร้างและภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์

อยู่ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

การดำเนินงาน (O) 

1) ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน ต.ค.64-ก.ย.65  

  

  

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟา้ 

    8.2. งานยานพาหนะ    

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการยานพาหนะใน

การปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารและ

บุคลากร รวมทั้งบำรุงรักษาให้ยานพาหนะ 

อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอย่างสม่ำเสมอ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

1) การขออนุญาตใชย้านพาหนะไปราชการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 2) ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ   

3) ตรวจสภาพรถยนต์ ต่อประกันภัย ภาษีประจำปแีละ พ.ร.บ.รถยนต์ราชการ 

4) รายงานการใชน้้ำมันเชื้อเพลิง 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

9. งานแผนงานและงบประมาณ    

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทาง

องค์กรที่ ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การ

ปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน ก.ค.64 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 2) วเิคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน 

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจำปี 

ก.ค.-ส.ค.64 

4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจำปีให้สอดคลอ้งกับทิศทางของ

มหาวทิยาลยั 

5) เสนอแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจำปต่ีอคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย. 64 

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจำปต่ีออธกิารบดเีพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีใหกั้บบุคลากรภายในหน่วยงานได้

รับรูเ้พื่อนำไปสู่การปฏิบัต ิ

ต.ค.64 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

10. งานบริหารความเสี่ยงและงาน

ควบคุมภายใน 

   

วัต ถุป ระสง ค์  1 .เพ่ื อให้บุ คลากรของ 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับ

ความเส่ียงเพ่ือป้องกันหรอืลดความเส่ียงให้

อยู่ระดับท่ียอมรับได้ 

2.เพื่อใหเ้กิดความม่ันใจว่าการดำเนินงาน

จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ก.ย.64 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) จัดทำแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก.ย.64 

3) เสนอแผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต่อคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา

เห็นชอบ 

ต.ค.64 

4) จัดส่งแผนบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ี

ไดร้ับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

ต.ค.64 

5) เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต.ค.64 

6) ดำเนินการตามแผนบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ต.ค.64-ก.ย.65 

7) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มี.ค.65,ก.ย.65 

8) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

มี.ค.65,ก.ย.65 

9) นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนนิงานตามแผนบรหิารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)    

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี 

(Agenda) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ เป้าหมายตามท่ี

กำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

    

1) รวบรวม ตรวจสอบรายละเอยีดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้กับ

กองนโยบายและแผน 

ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 กับฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธ.ค.64,มี.ค.65,มิ.ย.

65,ก.ย. 65 

3) รายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบไตรมาสท่ี 1,2,3 และ 4 และจัดส่งให้กอง

นโยบายและแผน 

ธ.ค.64,มี.ค.65,มิ.ย.

65,ก.ย. 65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

12. งานประกันคุณภาพ    

วัตถุประสงค์  เพ่ื อให้ก ารประกันคุณ ภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎห มายแล ะร ะเบี ย บ 

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (C) 

1) ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2) กำหนดแนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน 

พ.ย.64 

3) เผยแพร่คู่มอืประกันคุณภาพการศกึษาภายใน พ.ย.64 

4) ดำเนิน งานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ส.ค.64-ก.ค.64 

5) ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 

2/2564 

ธ.ค.64,พ.ค.65 

6) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒ นาคุณภาพ ( Improvement Plan) ภาคการศึกษาท่ี  

1/2564 และ 2/2564 ต่อกองนโยบายและแผน 

ม.ค.65,มิ.ย.65 

7) เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 

2564 

ต.ค.65 

8) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนคุณภาพ (Improvement 

Plan) ในปถัีดไป 

ต.ค.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ 

 

กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

13. งานการจัดการความรู้    

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้

มาใช้ประโยชน์ในงานท่ีปฏิบัติ และต่อยอดองค์

ค วาม รู้ สู่ ง าน วิ จั ย  น วั ต ก ร รม  แล ะผ ล ง าน

สรา้งสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

 

1) แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู ้ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ก.ย.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 2) ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

3) จัดส่งแผนการจัดการความรู้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กอง

นโยบายและแผน 

4) ดำเนินการจัดการความรูต้ามแผนการจัดการความรู ้ ต.ค.64-ส.ค.65 

5) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดการความรู้รอบ 3,6, 9, 12 

เดอืน 

ธ.ค.64,มี.ค.65,มิ.ย.65,

ส.ค.65 

6) คัดเลอืกและส่งกลุ่มความรูเ้พือ่เขา้ร่วมการสรรหาแนวปฏบัิตท่ีิด ี ส.ค.65 

7) ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ส.ค.65 

8) เข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

14. งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการ (กพร.) 

   

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การติดตามและประเมนิผล

การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏบัิตริาชการบรรลุตามเปา้หมายท่ีกำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3 . ก ารปฏิ บั ติ ต ามก ฎ ห มายแล ะระ เบี ยบ 

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (C) 

1) จัดทำคำรับรองการปฏิ บั ติราชการของหน่ วยงานตามแบบฟอร์ม ท่ี

มหาวทิยาลัยกำหนด 

ก.ย.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2) ผู้บรหิารตรวจสอบและลงนามในคำรบัรองการปฏบัิตริาชการของหน่วยงาน 

3) จัดทำปฏิทนิการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ

หน่วยงาน 

4) จัดทำคู่มอืประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ประจำปงีบประมาณของหน่วยงาน 

5) ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การใหค้ะแนน ในระบบ

ตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค.65 

6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค.65 

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ให้ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งรับทราบ 

8) ติดตามความก้าวหนา้การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดอืน 

ต.ค.64-ก.ย.65 

9) รายงานความกา้วหน้าการปฏิบัตริาชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการใน

ระบบติดตามให้มหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 

10) รายงานความก้าวหนา้การปฏบัิติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ

รายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพ่ือพิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.64, มี.ค.65 

ม.ิย.65, ก.ย. 65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. งานพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัตงิาน 

   

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พ่ื อ พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการปฏิบัตงิานใหเ้กิดผลลัพธ์ที่ดี และ

ตอบสนองความต้องการของผูรั้บบรกิาร 

วัตถุประสงค์ของการควบคมุภายในด้าน 

1. การดำเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

 

 

1) จัดทำขอ้กำหนดที่สำคัญและตัวช้ีวัดของกระบวนการสรา้งคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 

ต.ค.– พ.ย.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2) ออกแบบกระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติงาน พ.ย.-ธ.ค.64 

3) ส่ือสารกระบวนการปฏิบัติใหผู้้เก่ียวข้องทราบและนำไปปฏบัิติ ธ.ค.64 

4) ติดตามและประเมินผลความสำเร็จกระบวนการปฏบัิตงิาน มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.65 

5) รายงานผลการนำกระบวนการไปปฏบัิติต่อผูบ้รหิารและมหาวิทยาลัย มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.65 

6) นำผลไปปรับปรุงกระบวนการไปปฏิบัติงานในปต่ีอไป ก.ย.65 

16. งานจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์    

วัตถุประสงค์  เพื่อพจิารณาให้โครงการวิจัย

ได้รับการรับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในดา้น 

1. การดำเนินงาน (O) 

2. การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (C) 

1) ตรวจสอบคำขอพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 2) จัดแยกประเภทโครงการวจัิย 

3) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

4) ออกหนังสอืแจง้ผลการรับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

17. งานพัฒนานักวจัิย    

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

และนักวิจัยให้มีความเช่ียวชาญในการเขียน

ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

1) จัดทำแผนปฏบัิตกิารด้านการวิจัยท่ีผ่านการอนุมัตจิากอธกิารบด ี ก.ย.64 ฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ 

2) จัดโครงการพัฒนานักวจิัย ต.ค.64-ก.ย.65 

3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานท่ีผ่านการพัฒนาไดร้ับทุนสนับสนุนการวจัิย 

4) รายงานผลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ

นักวจิัยลงในแบบฟอร์มให้ผูบ้รหิารทราบ 

ธ.ค.64, ม.ีค.65 

มิ.ย.65, ก.ย.65 

18. งานจัดสรรทุนและตดิตามงานวิจัย    

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดสรรทุนและติดตามผล

การดำเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์และ

นักวจิัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

1) ประชาสัมพันธ์การส่งขอ้เสนอโครงการวจิัย ก.ย.64 ฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ 

2) พจิารณาอนุมัตทุินสนับสนนุการวจิัย ต.ค.64 

3) ตรวจสัญญาทุนอุดหนุนวจิัยเบ้ืองตน้ ต.ค.-พ.ย.64 

4) ตดิตามรายงานความกา้วหนา้งานวิจัยในระบบ ธ.ค.64 –มี.ค. 65 

5) ตดิตามเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ เม.ย.– ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

19. งานประกันคุณภาพด้านวิจัย    

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การ

ประกันคุณภาพด้านวิจัยได้อย่างถูกต้อง

และครบถว้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. การปฏิบั ติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เก่ียวขอ้ง (C) 

1) จัดทำรายงานประเมนิตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 ดา้นวจัิย ก.ค.64-ส.ค.65 ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

2) รวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งช้ีดา้นวจิัยของคณะ/วิทยาลัย 

3) จัดส่งรายงานประเมนิตนเอง องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิจัย พรอ้มไฟล์หลักฐานใหฝ่้าย

แผนงานฯ 

20. งานส่งเสรมิการตีพมิพ์และเผยแพร่

ผลงานวจิัย 

   

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้

อ าจ า ร ย์ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่

ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

1) จัดโครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาต ิหรอืนานาชาติให้อาจารย์ทุก

คนรับทราบ 

3) สรุปและรายงานผลการผลการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวจัิยของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มให้

ผู้บรหิารทราบ 

ธ.ค.64, มี.ค.65 

มิ.ย.65, ก.ย. 65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

21. งานการจัดทำวารสารวชิาการ    

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย 

และผลงานวิชาการให้แก่นักวิจัยรวมทั้งนิสิตและ

นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

 

1) เปิดรับบทความวจิัยและบทความวิชาการ ต.ค.64 ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

2) คัดเลือกผูท้รงคุณวุฒปิระเมินบทความ พ.ย.64 

3) รวบรวมบทความนำส่งใหกั้บผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิบทความ พ.ย.64-เม.ย.65 

4) ส่งบทความที่ผ่านการประเมินคืนให้ผูเ้ขยีน 

5) จัดเตรยีมรายละเอียดรูปเล่มวารสารท่ีจะลงตพิีมพ์ พ.ค.65 

6) ตรวจสอบคุณภาพของตน้ฉบับเล่มวารสาร 

7) จัดส่งรูปเล่มวารสารให้โรงพิมพ์ พ.ค.-มิ.ย.65 

8) เผยแพร่วารสารวิชาการวจัิยและพัฒนา มิ.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

22. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

   

วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมผลงานสร้างสรรค์

ผ ลิตภัณ ฑ์ ห รือชิ้ น งาน ย่ืนข อรับก ารจ ด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3. การปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบี ยบ 

ข้อบังคับที่เก่ียวขอ้ง (C) 

1) จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนนิงานการคุ้มครองทรัพย์และต่อยอดทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

ต.ค.64 ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

2) จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค์ใหไ้ด้รับการจดสิทธบัิตรหรอื

อนุสทิธบัิตร 

ม.ค.-ก.ย.65 

3) ประชาสัมพันธ์ใหค้ณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวจัิยหรืองานสรา้งสรรค์เพ่ือยื่น

ขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบัิตรกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

4) รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์ท่ีส่งเขา้มา   

5) นำผลงานวจัิยย่ืนจดสทิธบัิตรและอนุสทิธบัิตรต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

6) รายงานผลการดำเนนิการขอรับการย่ืนจดสทิธบัิตรหรอือนุสิทธบัิตร 
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งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2 3 .  ง า น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น

ผู้ประกอบการรายใหม่ 

   

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างนักศึกษา บัณฑิต 

อาจารย์ และบุคลากรในมหาวทิยาลัย ให้เป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและย่ังยนื 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

3 .ก ารป ฏิบั ติ ตามกฎหมายและระเบี ยบ 

ข้อบังคับที่เก่ียวขอ้ง (C) 

1) รับสมัครผูเ้ขา้ร่วมโครงการและกลั่นกรองเบื้องตน้ ต.ค.64-ม.ค.65 ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

2) คัดเลือกโครงการโดยคณะอนุกรรมการ ก.พ.65 

3) จัดทำแผนการพัฒนาผูป้ระกอบการ มี.ค.65 

4) ดำเนนิงานตามแผนพัฒนาแผนธุรกจิ ม.ีค.-มิ.ย.65 

5) จัดทำรายงานสรุปผลและการประเมนิกจิกรรมบ่มเพาะเพ่ือนำเสนอผู้บรหิาร ก.ค.-ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

24. งานส่งเสรมิการประกวดผลงาน

วิชาการสู่เวทีระดับชาตแิละนานาชาติ 

   

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีแลกเป ล่ียน

ความรูเ้กี่ยวกับการประกวดผลงานวิชาการ

ใ น เว ที ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

 

1) จัดโครงการอบรมการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาตแิละนานาชาติ ต.ค.64-ส.ค.65 ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

2) ประชาสัมพันธ์และเปดิรับผลงานสำหรับประกวด 

3) เชญิผู้ทรงคุณวุฒิใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาตแิละ

นานาชาติ 

4) จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงการเตรยีมการสำหรับการประกวดผลงานวชิาการ 

5) สนับสนุนการเตรยีมอุปกรณ์และเอกสารสำหรับการประกวด 

6) นำนักวจิัยไปประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาตแิละนานาชาติ 

7) จัดทำรายงานสรุปโครงการอบรมการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาตแิละ

นานาชาติ 

ส.ค.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

25. งานจัดสรรงบประมาณและติดตาม

โครงการบริการวชิาการ 

   

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถดำเนินการ

สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ และ

ติดตามโครงการบริการวิชาการได้อย่าง

ครบถว้นและถูกตอ้ง  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

 

1) จัดประชุมช้ีแจงการขอรับงบประมาณบรกิารวิชาการ ก.ย.-พ.ย.65 ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

2) แจ้งใหค้ณาจารย์จัดส่งข้อเสนอโครงการบรกิารวิชาการ 

3) รวบรวมขอ้เสนอโครงการบรกิารวิชาการนำส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรร

งบประมาณ 

4) จัดสรรงบประมาณบรกิารวชิาการ 

5) จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ย.64 

6) ตดิตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของโครงการบริการวชิาการจากหน่วยงาน พ.ย.64-ก.ย.65 

7) รายงานผลโครงการบรกิารวชิาการ และประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามตัวชี้วัด 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

26. งานยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารบรกิารวชิาการตรง

ตามตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่นตาม

ศาสตร์พระราชา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดำเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

  

  

1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ก.ย.64  ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

  

  

  

  

  

  

  

2) สำรวจปัญหาและความต้องการพ้ืนท่ีและทำความร่วมมือกับภาคเีครอืข่าย ต.ค.-พ.ย.64 

3) ประชุมกลุ่มครัวเรือนผูมี้รายได้นอ้ย และเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานเป็นรายบุคคล (ท้ัง

ความถนัด ความต้องการ) วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบรบิทครัวเรอืน 

พ.ย.-ธ.ค.64 

4) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ 

     4.1) การพัฒนาผลติภัณฑ์/ผลผลิต เพื่อการจำหน่ายสรา้งรายได้  

     4.2) อบรมเกี่ยวกับโครงการรูร้ักสามัคคีโดยหลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ 

ธ.ค.64-มิ.ย.65 

5) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบ้ืองตนเก่ียวกับการลงทุนในการประกอบธุรกจิ สำหรับ

ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดรายย่อย 

มิ.ย.-ก.ค.65 

6) จัดทำบัญชคีรวัเรอืนอย่างง่ายบันทึกและคำนวณรายไดจ้ากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/

ผลผลติ และค่าใช้จ่ายในชวิีตประจำวัน 

ส.ค.65 

7) ติดตาม ประเมนิผล กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ และสรุป

รายงานผลการดำเนนิโครงการ 

ส.ค.-ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

27. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บรกิารวชิาการ    

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนามหาวทิยาลัยให้

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วชิาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ดา้นการดำเนินงาน (O) 

2. ดา้นการรายงาน (R) 

1) ดำเนนิงานตามนโยบายด้านการบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัย ต.ค. 64–ก.ย. 65 ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

  

  

2) กำหนดอัตลักษณ์ของศูนย์การเรยีนรูห้รอืแหล่งเรียนรูบ้รกิารวชิาการให้มคีวามชัดเจน 

เพื่อการจัดกลุ่มศาสตร์สาขาวิชาของศูนย์การเรยีนรู้หรอืแหล่งเรยีนรูบ้รกิารวิชาการ 

3) สรา้งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้หรือแหล่งเรยีนรู้บรกิารวิชาการ 

4) พัฒนาศูนย์การเรยีนรู้หรอืแหล่งเรยีนรู ้โดยการบรกิารวชิาการที่อาศัยการบูรณาการวจิัย

และ/หรอืการเรียนการสอน 

5) พัฒนายกระดับแหล่งเรยีนรูบ้รกิารวชิาการใหเ้ป็นศูนย์การเรยีนรู้บรกิารวิชาการ เพื่อให้

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งใหค้ำปรกึษาการบรกิารวชิาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคล

ทั่วไป 

28. งานประกันคุณภาพด้านบริการ

วชิาการ 

   

วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนข้อมูล การ

ประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการได้อย่าง

ถูกต้องและครบถว้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. ดา้นการดำเนินงาน (O) 

2. ดา้นการรายงาน (R) 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้ง (C) 

1) จัดทำรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 ดา้นบรกิารวิชาการ ก.ค.64-ส.ค.65 ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

 2) รวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ด้านบรกิารวิชาการของ

คณะ/วิทยาลัย 

3) จัดส่งรายงานประเมนิตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ พร้อมไฟล์หลักฐาน

ใหฝ่้ายแผนงานฯ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวจัิยและพัฒนา 
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที่ ๙/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

.................................................................. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

เพ่ือใหการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง ตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กำหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กำหนดให

มหาวิทยาลัยและหนวยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงาน ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑการประเมิน “คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ” ของสำนักคณะกรรมการปองกันการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการ

เพ่ือปองกันการทุจริต ขอ ๐๓๖ กำหนดใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ 

และขอที่ ๐๓๗ กำหนดใหสวนราชการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่

อาจกอใหเกิดการทุจริตหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม น้ัน 

เพ่ือใหการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปน้ี 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

๑.๑ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 

๑.๒ รองผูอำนวยการฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๑.๓ รองผูอำนวยการฝายวจัิยและเผยแพร กรรมการ 

๑.๔ รองผูอำนวยการฝายบริการวิชาการ กรรมการ 

๑.๕ หัวหนาสำนักงาน กรรมการ 
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ใหคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหนาที่ดังน้ี 

๑. สงเสริมสนับสนุน และใหคำปรึกษา แนะนำในเร่ืองตาง ๆ แกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน 

๒. กำกับติดตาม และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 

๒.๑ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ประธานกรรมการ 

๒.๒ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองประธานกรรมการ 

๒.๓ ผศ.มรกต วรชัยรุงเรือง กรรมการ 

๒.๔ ผศ.ดร.วัฒน พลอยศรี กรรมการ 

๒.๕ นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ กรรมการ 

๒.๖ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ กรรมการ 

๒.๗ นายวุฒิกร มะลิคง กรรมการ 

๒.๘ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล กรรมการ 

๒.๙ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอนุธิดา แสงใส กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวชไมพร ยะปวง กรรมการ 

๒.๑๓ นายอนุพันธ สุทธิมาร กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวอารยา ยอดฉิม กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวพัชพรกานต ศรีบุญเพ็ง กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวสุรัสวดี เรืองเดช กรรมการ 

๒.๑๘ นายพงศธร ผลพัฒนาสกุลชัย กรรมการ 

๒.๑๙ นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาวปญชลิกา ตะเคียนราม กรรมการ 

๒.๒๑ นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๒ นางสาวจุไรรัตน ตอดแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มีหนาท่ีดังน้ี  

 ๑. วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ

ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ  

ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ดานนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และดานปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความ

เสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 

 ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยง 

 ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน 

 ๔. สื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหบุคลากรในหนวยงานทราบ เพ่ือ

นำไปสูการปฏิบัติ 

 ๕. ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

 ๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 

 ๗. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการอำนวยการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ๘. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ

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 และประเมนิความเสี่ยง  

(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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