
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน) 
ส่วนงาน / หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

พันธกิจมหาวิทยาลัย :  2. การวิจัย 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
วิธีการปรับปรุงควบคุม 
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามวิธีการปรับปรุง/ควบคุม 

เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 

โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด านินงาน 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
การเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นใน
วิชาชีพของบุคลากรสาย
วิชาการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่เพียงพอต่อการเข้า
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในวิชาชีพ
ของบุคลากรสายวิชาการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ความกา้วหน้าในสายอาชีพมี
แนวโน้มที่จะเกดิการปรับเปลี่ยนซึง่
ส่งผลต่อความมั่นคงทางวิชาชีพของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยั 

1. จัดกิจกรรมการจดัการความรู้
ในลักษณะที่ปรึกษาในการจัดท า
ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งของ
บุคลากรสายวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น วิธีการเขียน
ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ การผลิตผลงานวิชาการ
โดยแยกเป็นกลุ่มสาขา ฯลฯ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบการขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่มุ่งเน้นทักษะการวิจัย
มากขึ้น 
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดม้ีการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสนบัสนุน
ให้บุคลากรสายวิชาการสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการดังนี ้
   1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพต าราและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการใหผ้ลติผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพและน าไปสู่การยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
   1.2 โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยตามเครือขา่ยอัตลักษณ์
มหาวิทยาลยั (Researcher Club) และ
โครงการ SDU Research Consortium 
ที่ช่วยผลักดันให้อาจารย์พัฒนาตนเองไปสู่
การเป็นนักวิจัยอย่างเต็มตัว สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปยื่นขอก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการได ้
 

(L)4 x (I)5 = 20 
(ระดับสูง) 

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพต าราและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนนิการ
ยืดเยื้อเนื่องจากมีการปรับแก้ผลงานทาง
วิชาการหลายครั้งเพื่อให้คุณภาพตามที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
1.2 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
Researcher Club และโครงการ SDU 
Research Consortium ผลการ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการ มีจ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ส่งไปขอทุนจ านวนมาก และได้รบัการ
สนับสนุนทุนเป็นงบประมาณที่สูงขึ้นทุก
ปี แต่ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวส่วน
ใหญ่เป็นโครงการวิจัยในลักษณะบูรณา
การศาสตร์จากหลายสาขารวมกันซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของผู้ให้ทุน แต่เป็น
อุปสรรคต่ออาจารย์จ านวนหน่ึงทีจ่ะน า
ผลงานวิจัยไปขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยไมต่รงกับ
สาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่ง รวมถึงสัดส่วนงานวิจัย
ที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
วิธีการปรับปรุงควบคุม 
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามวิธีการปรับปรุง/ควบคุม 

เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 

โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด านินงาน 

  2. แต่งตั้งที่ปรึกษาพร้อมทั้ง
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 
 

2. มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ให้ค าปรกึษาด้าน
วิชาการและงานวิจัย ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ ดังนี ้
  2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ท่ี 
255/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2561  
   2.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ที่ 
256/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

 2. เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลยัมีหลากหลายสาขาท าให้
ต้องมีการส ารวจและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
กลั่นกรองคุณภาพและจัดเกรด
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้การด าเนินงานมี
คุณภาพและรวดเร็วมากข้ึน 

  3. ต้องมีระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับพันธกิจ และ
นโยบายการพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัภายในระยะเวลาที่
ก าหนด แต่ต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานที่ประกาศ ก.พ.อ.
ก าหนด 

3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเผยแพร่ก
พอ.และระเบียบของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวจิัยและ
พัฒนา ดังนี ้
   3.1.1 มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลัก
เกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ด ารง ต าแหนง ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 
2560 ประกาศ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เพื่อใหหลักเกณฑการแตงตั้งบุคคล
ใหด ารงต าแหนง ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย  และ ศาสตราจารย เป็น

 3. บุคคลากรสายวิชาการส่วนหน่ึงขาด
แรงจูงใจในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล  



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
วิธีการปรับปรุงควบคุม 
เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามวิธีการปรับปรุง/ควบคุม 

เพื่อลดระดับความเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 

โอกาส (L) ×ผลกระทบ(I) 

ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด านินงาน 

ช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและ
นวัตกรรมของประเทศ 
   3.1.2 มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการจดัท า
ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552 ประกาศ 
ณ วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2552 เพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีประกาศ 
ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย ซึง่เป็นผลงานทางวิชาการ
ประเภทหนึ่ง ส าหรับยื่นการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ ดังนี ้
   3.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิ การเสนอ
โครงการวิจัยและอตัราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2559 

 
ผู้จัดท า น.ส.ณยดา ทองศรี และ น.ส. เบญจวรรณ อยู่ถาวร (ผู้ช่วยคณะท างาน) 

คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายค า 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ผู้ให้ความเห็นชอบ ดร.ยุธยา อยู่เย็น 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 


