
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ปี 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน...........สถาบันวิจัยและพัฒนา............ 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ด้าน..............การปฏิบัติงาน............ 
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่

ยังเหลืออยู่ 
ปัจจัยเสี่ยง การจัดการ 

ความเสี่ยง 
กำหนดเสร็จ 
/ผู้รับผิดชอบ 

*ผลการดำเนินงาน วิธีการติดตามผลและ
เสนอข้อคิดเห็นหรือ

ปัญหาอุปสรรค 

หมายเหตุ 

ขั้นตอนหลัก 
๑.จัดอบรมนักวิจัยเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชาติ(อววน.) 
๒.จัดทีมพี่เล้ียงนักวิจัยพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
๓.ทำความร่วมมือกับแหล่งทุน
ระดับจังหวัด/ภาคเอกชนด้าน
เกษตรหรืออุตสาหกรรมตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ(อววน.) 
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเสนอขอ
ทุนในระบบเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔อย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ 
  

๑.จำนวนทุน
สนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกท่ี
มีศักยภาพ
ลดลง 

๑.มีการปรับเปลี่ยนกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ  
อววน. เพือ่การพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ตามการปรับโครงสร้างของ
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
แห่งชาติ(อว.) 
๒.อาจารย์ส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยขาดความเข้าใจ
และประสบการณ์ในการจัดทำ
ข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับประเภทของ
ความต้องการและเง่ือนไขของ
แหล่งทุน 
  

๑.จัดอบรมนักวิจัย
เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
แห่งชาติ(อววน.) 
๒.จัดทีมพ่ีเลี้ยง
นักวิจัยช่วยในการ
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
๓.ประสานหารือ
ความร่วมมือกับ
แหล่งทุนระดับ
จังหวัดทั้งภาคเอกชน
ด้านเกษตรหรือด้าน
อุตสาหกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดลพบุร ี

๓๐ กันยายน๒๕๖๔/ 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

๑.จัดอบรมนักวิจัยเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัย
ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๒.มีการจัดทีมพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
ท่ีประกอบด้วยอาจารย์ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญตามศาสตร์ ท้ังภายในและ
ภายนอก เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการในการขอรับทุนอุดหนุน
ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี  
๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๓.มีการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือหารือการ
ทำความร่วมมือกับแหล่งทุนระดับ
จังหวัดเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๔.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
มีนักวิจัยยื่นเสนอขอทุนงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.)จำนวน ๒๑,๐๙๐,๐๘๕ บาท 
ในปี ๒๕๖๕ มีนักวิจัยยื่นข้อเสนอเพื่อ
ขอรับทุนจำนวน ๔๑,๐๕๗,๗๕๐.๐๐ 
บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๙๔.๖๕   

๑.กำหนดแผนปฏิบตัิงาน
ล่วงหน้า 
๒.จัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความเสีย่งที่กำหนดไว ้
๓.ประเมินความสำเร็จของ
การจัดการความเสี่ยงโดย
เทียบผลการดำเนินการกับปี
ที่ผ่านมา 

 



 
 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ 
/ผู้รับผิดชอบ 

*ผลการดำเนินงาน วิธีการติดตามผลและ
เสนอข้อคิดเห็นหรือ

ปัญหาอุปสรรค 

หมายเหตุ 

ขั้นตอนหลัก (ต่อ) 
๓.มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยหน้าใหม่
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๕ คน 

๑.จำนวนทุน
สนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกท่ี
มีศักยภาพ
ลดลง 

๔.นักวิจยัหน้าใหมจ่ำนวนมีน้อย ๑.จัดอบรมนักวจิัยเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 
(อววน.) 
๒.จัดทีมพี่เล้ียงนักวิจยั
ช่วยในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจยั 
๓.ทำความร่วมมือกับ
แหล่งทุนระดับจังหวัดทั้ง
ภาคเอกชนด้านเกษตร
หรือด้านอุตสาหกรรม
ตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดลพบุร ี

๓๐ กันยายน๒๕๖๔/ 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

๕.มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยหน้าใหม่ท่ี
ยื่นข้อเสนอขอรับทุนเพิ่มขึ้นจากปี 
๒๕๖๔ จำนวน ๕ คน 

๑.กำหนดแผนปฏิบตัิงาน
ล่วงหน้า 
๒.จัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความเสีย่งที่กำหนดไว ้
๓.ประเมินความสำเร็จของ
การจัดการความเสี่ยงโดย
เทียบผลการดำเนินการกับปี
ที่ผ่านมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
      



ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ 
/ผู้รับผิดชอบ 

*ผลการดำเนินงาน วิธีการติดตามผลและเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือปัญหา

อุปสรรค 

หมายเหตุ 

ขั้นตอนหลัก 
๑.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
และเง่ือนไขของ PMUต่างๆ  
๒.จัดโครงการติดตามประเมินผล
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนประจำป ี
๓.จัดตั้งผู้ทรงคณุวุฒิกลั่นกรอง
รายงานการวิจยัก่อนจดัทำเป็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติและ/หรือการ
เผยแพร่ในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.และ
วารสารทางวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ ๑ และ ๒ 
 

๒.ผลงานวิจัย
ได้รับเผยแพร่
ในการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ
และ/หรือการ 
ที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล
ระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ 
ก.พ.อ.และ
วารสารทาง
วิชาการที่
ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ ๑ และ 
๒ 

๑.ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองคุณภาพรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้
เป็นไปตามข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่กำหนดไว้ 
๒.ขาดกิจกรรมกระตุ้น
ส่งเสริมให้นักวิจัยดำเนิน
โครงการวิจัยทีร่ะยะเวลาที่
กำหนดในสัญญา 
 

๑.จัดอบรมบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้
ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์และ
เง่ือนไขของ PMUต่างๆ  
๒.จัดโครงการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนประจำป ี
๓.จัดตั้งผู้ทรงคณุวุฒิ
กลั่นกรองรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ ์

๓๐ กันยายน๒๕๖๔/ 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

๑.มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
และเง่ือนไขของ PMUต่างๆ เมื่อ
วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๒.จัดโครงการติดตาม
ประเมินผลและสนับสนุน
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนประจำปี
ให้สามารถดำเนินการวิจัยได้
ตามโครงการฯ ท่ีกำหนดไว ้
เมื่อวันท่ี ๒๘-๒๙มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
๓.มีการวางแผน ติดต่อ
ประสานงาน เพื่อกำหนด
รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิกลั่นกรอง
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔.มีการวางแผนจัดกจิกรรม
การพัฒนาคุณภาพการเขยีน
บทความวิชาการ และ/หรือ
บทความวิจัย ให้ไดคุ้ณภาพ 
 

๑.กำหนดแผนปฏิบตัิงาน
ล่วงหน้า 
๒.จัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความเสีย่งท่ีกำหนดไว ้
๓.ในการกลั่นกรองคุณภาพ
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเป็น 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิอ่าน
ผลงานและให้คำแนะนำซึ่ง
จะต้องแจ้งให้นักวิจัยทราบ
ล่วงหน้า โดยให้นักวิจัยกันเงิน 
ในส่วนของทุนวิจัยที่นักวิจัย
ได้รับจัดสรร จึงต้องดำเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 
 
 

ลายมือช่ือ..............................................................................................(๑๐) 
                  (รองศาสตราจารย ์ดร.พนิตสภุา  ธรรมประมวล) 
ตำแหน่ง              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

หน่วยงาน..............สถาบันวิจัยและพัฒนา............. 
แบบการประเมินความเสี่ยง 

ด้าน..............การปฏิบัติงาน.......... 
(๔) 

การดำเนินการ 
(๕) 

วัตถุประสงค ์
(๖) 

ความเสี่ยง 
(๗) 

ปัจจัยเสี่ยง 
แหล่งที่มา 

ความเสี่ยงเกิดจาก
ปัจจัย (๘) 

 

การประเมินความเสี่ยง (๙) 

ภายใน ภาย 
นอก 

โอกาส ผลกระทบ คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส
Xผลกระทบ) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

๑.จัดอบรมนักวิจัยเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ
(อววน.) 
๒.จัดทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
๓.ทำความร่วมมือกับ
แหล่งทุนระดบัจังหวัด/
ภาคเอกชนด้านเกษตร
หรืออุตสาหกรรมตาม

๑.เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ
(อววน.) 
๒.เพื่อส่งเสริมให้
นักวิจัยเสนอขอทุนใน
ระบบเพิ่มข้ึนจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
๓.มหาวิทยาลัยมี
นักวิจัยหน้าใหม่
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยปลีะ 

๑.จำนวนทุนสนับสนนุ
การวิจัยจากแหล่งทนุ
ภายนอกที่มีศักยภาพ
ลดลง 

๑.มีการปรับเปลี่ยนกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
อววน. เพือ่การพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๗๐เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) 
ด้านวิทยาศาสตร์วิจยัและ
นวัตกรรมตามการปรับ
โครงสร้างของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ(อว.) 
๒.สถานการณ์วกิฤตโควิท-19
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจของประเทศซ่ึงมีผล
ต่อระบบงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ 
๓.อาจารย์ของมหาวิทยาลัยยัง
ขาดความเข้าใจเร่ืองวธิีการ
จัดทำข้อเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับประเภทของ
ความต้องการและเง่ือนไขของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ ๕ ๒๕ สูงมาก ๑ 

บส.๑ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ๕ คน แหล่งทุน 
๔.นักวิจยัหน้าใหม่มีนอ้ย 

 
 

(๔) 
การดำเนินการ 

(๕) 
วัตถุประสงค ์

(๖) 
ความเสี่ยง 

(๗) 
ปัจจัยเสี่ยง 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย (๘) 
 

การประเมินความเสี่ยง (๙) 

ภายใน ภาย 
นอก 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเสี่ยง 
(โอกาสX

ผลกระทบ) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

๑.จัดอบรมบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้
ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์และ
เงื่อนไขของ PMUต่างๆ  
๒.จัดโครงการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนประจำปี 
๓.จัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เพ่ือเพ่ิมจำนวน
บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ ใน
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ.และวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฎ
ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 และ 2  

๒.ผลงานวิจัยไม่ได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.และ
วารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 และ 2 

๑.ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
กลัน่กรองคุณภาพ
รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
กำหนดไว้ 
๒.ขาดกิจกรรมกระตุ้น
ส่งเสริมให้นักวิจัย
ดำเนินโครงการวิจัยที่
ระยะเวลาที่กำหนดใน
สัญญา 
 

 /  ๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๒ 

หมายเหตุ* ระดับความเสี่ยง  ผลคูณ  ระดับความเสี่ยง 

    ๑๗-๒๕  สูงมาก  
๑๐-๑๖  สูง      

    ๔-๙  ปานกลาง  

ลายมือช่ือ..............................................................................................(๑๐) 
                  (รองศาสตราจารย ์ดร.พนิตสภุา  ธรรมประมวล) 
ตำแหน่ง              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



๑-๓  ต่ำ       
              

 
หน่วยงาน..............สถาบันวิจัยและพัฒนา............. 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ด้าน..............การปฏิบัติงาน.......... 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง
(๔) 

ความเสี่ยง 
(๕) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๖) 

แหล่งที่มีความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย 
(๗) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
(๘) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(๙) 

การจัดการความเสี่ยง
(๑๐) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๑) 

หมาย
เหตุ
(๑๒) 

ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

ยอมรับ ลด/
ควบคุม 

หลีก 
เลี่ยง 

กระจาย/
โอน 

๑. จำนวนทุน
สนับสนนุการ
วิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกที่มี
ศักยภาพลดลง 

๑.มีการปรับเปลี่ยนกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ อว
วน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๗๐เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
สำคัญ (OKRs) ด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามการปรับ
โครงสร้างของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ(อว.) 
๒.สถานการณ์วกิฤตโควิท-19
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศซ่ึงมีผลต่อระบบ
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 
๓.อาจารย์ของมหาวิทยาลัยขาด
ความเข้าใจเร่ืองวิธกีารจัดทำ
ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับ
ประเภทของความต้องการและ
เง่ือนไขของแหล่งทุน 
๔.นักวิจยัหน้าใหม่มีนอ้ย 

 / ๑.จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุการพัฒนา
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยของ
อาจารย์ประจำป ี
๒.เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
แหล่งทุนภายนอกที่
มีคุณภาพ 
๓.จัดสรรงบประมาณ
เป็นทุนวจิัยจาก
กองทุนวิจัยฯ 
สำหรับนักวิจัยหนา้
ใหม่ 

 /   ๑.จัดอบรมนักวิจัยเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้สอดคล้อง
กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ
(อววน.) 
๒.จัดทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
๓.ทำความร่วมมือกับ
แหล่งทุนระดบัจังหวัด/
ภาคเอกชนด้านเกษตร
หรืออุตสาหกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๓๐ กันยายน
๒๕๖๔/ 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

 

บส.๒ 



ลพบุร ี

 
 

หน่วยงาน..............สถาบันวิจัยและพัฒนา............. 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ด้าน..............การปฏิบัติงาน.......... 
ลำดับ
ความ
เสี่ยง
(๔) 

ความเสี่ยง 
(๕) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๖) 

แหล่งที่มีความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย 
(๗) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
(๘) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(๙) 

การจัดการความเสี่ยง
(๑๐) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๑) 

หมาย
เหตุ
(๑๒) 

ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

ยอมรับ ลด/
ควบคุม 

หลีก 
เลี่ยง 

กระจาย/
โอน 

๒. 
 

ผลงานวิจัยไม่ได้รบั
การตอบรับให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.
และวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฎ
ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 และ 2 

ไม่มีผู้ทรงคุณวฒุิ
กลั่นกรองคุณภาพ
รายงานการวิจัยฉบบั
สมบูรณ์ให้มีคุณภาพ 

 / ๑.จัดทำวารสารวิชาการ
ลวะศรีเพื่อให้อาจารย์
และนักศึกษาได้
เผยแพร่ผลงาน 
๒.จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานกับเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
๓.ประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ เร่ือง
หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อ
สนับสนนุการวิจัยฯ 

 /   ๑.จัดอบรมบรรยายให้
ความรู้เรื่องการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ของ PMUต่างๆ  
๒.จัดโครงการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัยที่
ได้รับทนุประจำป ี
๓.จัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ ์

๓๐ กันยายน
๒๕๖๔ 
ผู้อำนวยการ
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
 

 

 
 

บส.๒ 



ลายมือช่ือ.......................................................................... (๑๐) 
                    (รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล) 
        ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 


