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คํานํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซึ่งดําเนินการตอเนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งได
ดําเนินการแลว โดยจัดทําแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูลการปฏิบัติงานของหนวยงานและเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

สถาบันวิจัยและพัฒนา



สารบัญ

เรื่อง หนา

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
หนวยงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรอบป พ.ศ. 2556

1.1 ภาระงาน/กิจกรรม : เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือใช
ประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เพ่ิมข้ึนไม
นอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2555

1.2 ภาระงาน/กิจกรรม : งานบริการวิชาการท่ีบูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด
2. การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน รอบ 12 เดือน ป 2556 ในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย
(ความเสี่ยงดานบุคลากร)
3. แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริหารงานวิจัย ภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือให
ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ
พ.ศ.2556
4. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6

4.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมายใน (แบบ ปย.1)
4.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
4.3 แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 5 ดาน

1
1

2

4

6

15
17
18
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงป 2556 รอบ 12 เดือน

หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2555

วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กิจกรรม
ขั้นตอน/วัตถุประสงค

(1)
ความเสี่ยง

ท่ียังเหลืออยู (2)
ปจจัยความเสี่ยง

(3)
การจัดการความเสี่ยง

(4)
กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ (5)
สถานะ

ดําเนินงาน
(6)

วิธีการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ (7)

วัตถุประสงค : เพ่ือให
ไดผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพร หรือใช
ประโยชนในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ
หรือจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
ของแตละคณะเพ่ิมข้ึน
อยางนอยรอยละ 5 ของ
ป 2555

ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยท่ี
ตี พิ มพ เ ผ ยแพร ห รื อ ใ ช
ประโยชนในระดับชาติและ
นานาชาติ   จดทะ เบี ยน
ทรัพยสินทางปญญาของแต
ละคณะ เพ่ิมข้ึนไมถึงรอยละ
5 ของ ป 2555

ปจจัยเสี่ยง :
1 นักวิจัยไมเห็นความสําคัญ
ของการตีพิมพเผยแพร หรือ
ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ห รื อ จ ด
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย สิ น ท า ง
ป ญ ญ า ห รื อ ก า ร รั บ ร อ ง
คุณภาพผลงานวิจัย
2 นักวิจัยขาดความรู ความ
เขาใจในการตีพิมพ เผยแพร
หรือใชประโยชน หรือจด
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย สิ น ท า ง
ปญญา

1. นําไปเปนเกณฑในการพิจารณาใหรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหาร
งานวิจัยดีเดน มทร.พระนคร

2.จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ในการนํา
ผลงานวิจั ย /งานสร า งสรรค เ พ่ือ ตี พิมพ
เผยแพร หรือใชประโยชน ในระดับชาติและ
หรือนานาชาติ

3. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

4. จัดทําประกาศหรือระเบียบเพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรค
เพ่ือตีพิมพ เผยแพร หรือใชประโยชน ใน
ระดับและหรือนานาชาติ หรือการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา

ก.ย.56/สวพ./คณะ

ก.ย.56/สวพ./คณะ

ก.ย.56/สวพ./คณะ

ก.ย.56/สวพ./คณะ

*

*

*

*

- กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงาน
บริหารงานวิจัยดีเดน มทร.พระนคร ประจําป
2556 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556

- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง การเพ่ิม
ผลผลิตงานวิจัย : การนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน วันท่ี 16 พฤศจิกายน
2555

- จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจยัและงานบรกิารวิชาการ ครั้งท่ี
1 /2556 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบรหิาร
กองทุนเพ่ืองานวิจัย เกี่ยวกับการรับ จายและ
เก็บรักษาเงิน ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556
4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจาย
เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเปนเงินรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพบทความในวารสาร ลงวันท่ี 22
พฤษภาคม 2556

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายท่ีกําหนดไวน้ีเพ่ือใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6)  * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = การดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาท่ีกําหนด X = ยังไมไดเริม่ดําเนินการ    และ O = อยูระหวางดาํเนินการ

หมายเหตุ : ในปงบประมาณ 2556 อยูระหวางดําเนินการรวบบรวมขอมูลผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงป 2556 รอบ 12 เดือน
หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : งานบริการวิชาการท่ีบูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด
วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กิจกรรม

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค

(1)

ความเสี่ยง
ท่ียังเหลืออยู

(2)

ปจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ (5)

สถานะ
ดําเนินงาน

(6)

วิธีการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
(7)

เ พ่ื อ ใ ห มี
การบูรณาการ
ง า น บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร กั บ
การเรียนการ
สอนและการ
วิ จั ย เ ป น ไ ป
ตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด

1.การบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยยังมีนอย

2.ผูรับผิดชอบงานบริการ
วิชาการขาดความเข าใจ
กระบวนการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย

1.บุคลากรไม ให / ไม เห็น
ความสําคัญของการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการ
วิจัย

2. การเขียนโครงการฯ ไม
สอดคลองกับการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย

1.จัดประชุมผูรับผิดชอบเพ่ือสรางความ
เขาใจเรื่องการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

2. ใหบุคลากรนําองคความรูท่ีไดจากการ
บริ การ วิชาการมาตอยอดการ เ ขียน
ขอเสนอการวิจัยภายในปงบประมาณ
เดียวกัน

30 ก.ย. 55
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
- คณะ 9 คณะ

*

*

1. จัดประชุมรองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
หัวหนางานบริการวิชาการและวิจัย ดังน้ี
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคม ครั้งท่ี 1/2555 ณ หองประชุม
อินทนิล 1 วันท่ี 8 ธันวาคม 2554
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคม ครั้งท่ี 2/2555 ณ ทีค รีสอรท
แอนด สปา จังหวัดเชียงราย วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2555
1.3 ใหความรูเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย แกผูมีสวนเก่ียวของ
กับงานบริการวิชาการ ภายใตโครงการบริการ
วิชาการสัญจร กิจกรรมการฝกอบรม ตามคณะตางๆ
ของ มทร.พระนคร เมื่อวันท่ี 16,20 และ 24
กุมภาพันธ 2555

2. ผูรับผิดชอบจัดทําเอกสารตัวอยางการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางแก
ผูจัดทําโครงการฯและหรือผูรับผิดชอบ เผยแพรบน
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา ( www.ird.rmutp.ac.th)

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายท่ีกําหนดไวน้ีเพ่ือใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6)  * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = การดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาท่ีกําหนด X = ยังไมไดเริม่ดําเนินการ    และ O = อยูระหวางดาํเนินการ



แบบ RMUTP - ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงป 2556 รอบ 12 เดือน
หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : งานบริการวิชาการท่ีบูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด
วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กิจกรรม

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค

(1)

ความเสี่ยง
ท่ียังเหลืออยู

(2)

ปจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ (5)

สถานะ
ดําเนินงาน

(6)

วิธีการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ (7)

3.  ใหบุคลากรนําผลจากการบริการ
วิ ชาการ  ป ระยุ กต เ ขี ยน ใน เอกสา ร
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ
แผนกา รสอน  และร ายง านผลกา ร
ดําเนินงานในรายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มอค.5) หรือบันทึกการสอน
ภายในปงบประมาณเดียวกัน
4. ติดตามผลการดําเนินงานโดยการจัด
ประชุมผู รับผิดชอบและหรือติดตาม
ในพ้ืนท่ีดําเนินงาน

*

*

3. ผูรับผิดชอบจัดทําเอกสารตัวอยางการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพ่ือเปน
แนวทางแกผูจัดทําโครงการฯและหรือผูรับผิดชอบ
เผยแพรผานทางเว็บไซตการจัดการความรูสถาบันวิจัย
และพัฒนา  (http://ird.rmutp.ac.th/km) กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประจําป 2556

4.1 ติดตามในการประชุมคณะคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1 /2556 วันท่ี
16 พฤศจิกายน 2555
4.2 ติดตามในพ้ืนท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร โดยบันทึกการเลาเรื่อง การบูรณาการงาน
บรกิารวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเม่ือวันท่ี
8 มีนาคม 2556
4.3 ใหความรูการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยแก
บุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรในหัวขอตัวบงชี้
และเกณการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553
ตัวบงชี้ท่ี 5.1-5.2 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556
4.4 ติดตามในการประชุมคณะคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 2 /2556 วันท่ี
5 เมษายน 2556

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายท่ีกําหนดไวน้ีเพ่ือใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6)  * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = การดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาท่ีกําหนด X = ยังไมไดเริม่ดําเนินการ    และ O = อยูระหวางดาํเนินการ



การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ป 2556 ในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย (ความเสี่ยงดานบุคลากร)

แบบ RMUTP – ERM 9
แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจําป 2556

หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม   การจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กจิกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดาน คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และศักยภาพในการนําเสนอผลงาน
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/
และวัตถุประสงค

ของการควบคุม (1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(3)

การปรับปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
ดําเนินงาน

(6)

วิธีการดําเนินงาน/
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ

(7)

การจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในดาน
คุณวุฒิ  ตําแหนง
ทางวชิาการ  และ
ศักยภาพในการ
นําเสนอผลงาน

- อาจารยวุฒปิริญญาเอก
ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
- อาจารยไมเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
ผูทําวิจัย/ผลงานวิชาการ
ไมติดตามชองทางการ
เผยแพร  และไมมีความ
พรอมในการนําเสนอ
ผลงาน

31 พ.ค. 55 - จัดฝกอบรมทักษะ/เทคนิคการจดัทํา
ผลงาน/การพฒันาผลงาน/การนําเสนอ
ผลงาน

- จัดหาทุนสนับสนนุการตีพิมพเผยแพร/
นําเสนอผลงานทางวชิาการ

30 ก.ย. 56
กองบริหารงาน
บุคคล/สวพ.
คณะทุกคณะ

30 ก.ย. 56
กองบริหารงาน
บุคคล/สวพ.
คณะทุกคณะ

*

*

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
การเพ่ิมผลผลิตงานวิจั ย : การนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน วันท่ี  16 พฤศจิกายน 2555

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จัดต้ั งกองทุนเพ่ื อการวิจั ย
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยและเพ่ือสงเสริม
และส นั บส นุ นการ ตี พิ มพ เ ผ ยแพร
ผลงานวิจัย โดยจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยกองทุน
เ พ่ื อก าร วิ จั ย  พ . ศ . 2 555 แต ง ต้ั ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการวิจัย
ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ท่ี  206/2557 และแต ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการจัดทําร างประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการตีพิมพ



แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจําป 2556
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม   การจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กจิกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดาน คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และศักยภาพในการนําเสนอผลงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/
และวัตถุประสงค

ของการควบคุม (1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(3)

การปรับปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
ดําเนินงาน

(6)

วิธีการดําเนินงาน/
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ

(7)
และเผยแพร ผลงานวิจั ย ตามคําส่ั ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่ี 1123/2555 เพ่ือดําเนินการจัดทํา
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
การตี พิมพ และเผยแพร ผลงานวิจั ย
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยกองทุน
เพ่ือการวิจัย โดยในปงบประมาณ 2556 ให
การสนับสนุน จํ านวน 10 บทความ
เปนเงินท้ังส้ิน 283,000 บาท
2. ใหการสนับสนุนนักวิจัย อาจารย และ
บุคลากรเขารวมนําเสนอผลงานระดับ
นานาชาติ ในปงบประมาณ 2556 จํานวน
10 เรื่อง เปนเงินท้ังส้ิน 1,225,735 บาท

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใสในชอง (6) * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด √ = ดําเนินการแลวเสร็จแตลาชากวาท่ีกําหนด X =ยังไมไดเริ่มดําเนินการ O = อยูระหวางดําเนินการ

ผูรายงาน ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ
ตําแหนง (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
วันที่            30 กันยายน 2556



แบบ RMUTP-ERM 1
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2556
KEY  PROCESS

1.รวบรวมผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
ทุกแหลงทุน

3.นําผลงานวิจัยตีพิมพ เผยแพร

2.สํารวจขอมูลการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย

4.ติดตามและประเมินผล

5.สรุปและเสนอขอปรับปรุง

วันท่ีประเมิน 17 มีนาคม  2557



แบบ RMUTP-ERM 2
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2556
OBJECTIVES  MAP

3.นําผลงานวิจัยตีพิมพ เผยแพร

2.สํารวจขอมูลการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย

1.รวบรวมผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
ทุกแหลงทุน

4.ติดตามและประเมินผล

1.เพื่อจัดทําฐานขอมูล
ผลงานวิจัย

4.เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่ตพีิมพ เผยแพร เพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ 5 ของ ป 2556

5.เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน
ระดับผลผลิตและผลลัพธของการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวจิัย

6.เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
บริหารงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวจิยั

2.เพื่อทวนสอบขอมูลจาก
ทุกแหลงทุน

3.เพื่อกระตุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั

5.สรุปและเสนอขอปรับปรุง

วันท่ีประเมิน 17 มีนาคม  2557



แบบ RMUTP-ERM 3

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2556

RISK  MAP

3.นําผลงานวิจัยตีพิมพ เผยแพร

2.สํารวจขอมูลการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย

1.รวบรวมผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
ทุกแหลงทุน

4.ติดตามและประเมินผล

1.ไมมีฐานขอมูลงานวิจัย
ประจําป

4.ไดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพร เพิ่มขึน้ไมถึงรอย
ละ 5 ของ ป 2555

5.ไมปรากฏผลผลิตและผลลัพธการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวจิัย

6.ไมมีขอมูลในการปรับปรุงการบริหารงาน
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั

2.ไมมีการทวนสอบขอมูลจากทกุ
แหลงทุน

3.ขาดการกระตุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั

5.สรุปและเสนอขอปรับปรุง

วันท่ีประเมิน 17 มีนาคม  2557



แบบสรุปขอมูล RMUTP- ERM 1-3

หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2556

ข้ันตอน วัตถุประสงค
(ของแตละข้ันตอน)

ความเสี่ยง
(ของแตละวัตถุประสงค)

ปจจัยเสี่ยง
(ของแตละความเสี่ยง)

ประเภทของ
ความเสี่ยง

1.รวบรวมผลงานวิจัยท่ี
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทุก
แหลงทุน

1.เพ่ือจัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัย
2.เพ่ือทวนสอบขอมูลจากทุกแหลงทุน

1.1 ไมมีฐานขอมูลงานวิจยัประจําป
2.1 ไมมีการทวนสอบขอมลูจากทุกแหลงทุน

1.1.1 ไมมีการจดัทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําป
2.1.1 ไมมีการทวนสอบขอมลู

กลยุทธ
กลยุทธ

2.สํารวจขอมลูการ
ตีพิมพ เผยแพร
ผลงานวิจัย

3.เพ่ือกระตุนการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย 3.1 ไมมีการกระตุนการตีพิมพ เผยแพร
ผลงานวิจัย

3.1.1 ขาดการกระตุนจากหนวยงาน กลยุทธ

3.นําผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพร

4 .เพ่ือใหไดผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึน
อยางนอยรอยละ 5 ของ ป 2555

4.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมถึงรอย
ละ 5 ของ ป 2555

4.1.1 นักวิจยัไมเห็นความสําคญัของการตีพิมพ เผยแพร
ผลงงานวิจัย
4.1.2 นักวิจัยขาดความรู ความเขาใจในการตีพิมพ
เผยแพร ผลงานวิจัย

การดําเนินการ

การดําเนินการ

4.ติดตามและ
ประเมินผล

5.เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึน
อยางนอยรอยละ 5 ของ ป 2556

5.1 ไมปรากฏผลผลติและผลลัพธในการ
ดําเนินงานตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

5.1.1 นักวิจัยไมรายงานผลการดําเนินงานดานผลผลิต
ผลลัพธ

การดําเนินการ

5.สรุปและเสนอขอ
ปรับปรุง

6. เพ่ือเปนขอมูลในการปรบัปรุงการบริหารงาน
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั

6.1 ไมมีขอมูลในการปรับปรุงการบริหารงานการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

6.1.1 ขาดการแจงขอมลูกลับจากนักวิจัยและหนวยงาน การดําเนินการ



RMUTP-ERM 4
เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
4 สูง มีโอกาสเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2 นอย มีโอกาสเกิดแตนานๆครั้ง
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

เกณฑมาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย

5 รุนแรงท่ีสุด ไมมีผลงานวิจัย/ไมมีการดําเนินการ
4 คอนขางรุนแรง มีผลผลิตงานวิจัย/การดําเนินนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา
3 ปานกลาง มีผลผลิตงานวิจัย/การดําเนินการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา
2 นอย มีผลผลิตงานวิจัย/การดําเนินการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา
1 นอยมาก มีผลผลิตงานวิจัย/การดําเนินการเพ่ิมข้ึนตามเปาหมาย
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RMUTP-ERM 5
ความสัมพันธระหวางเกณฑมาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  (เกณฑมาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

1 2 3                              4 5

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง

สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก

สูง สูง สูง 4.1 , 5.1 สูงมาก

ปานกลาง 3.1 , 6.1 สูง สูง สูงมาก

นอย ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง

1.1,2.1 นอย ปานกลาง ปานกลาง สูง

ระด
ับผ
ลก
ระท
บข
องค
วาม
เสี่ย
ง

5

4

3

2

1
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แบบ RMUTP – ERM 6
การประเมินความเสี่ยง

หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2556
ขั้นตอน

(1)

วัตถุประสงคขั้นตอน

(2)

ความเสีย่ง

(3)

ปจจัยเสี่ยง

(4)

ประเภทของ
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

(6)

ผล
กระทบ

(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

จัดลําดับ
ความเสีย่ง

(9)
1.รวบรวมผลงานวิจัยท่ี
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทุกแหลง
ทุน

1.เพ่ือจัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัย
2.เพ่ือทวนสอบขอมูลจากทุก
แหลงทุน

1.1 ไมมีฐานขอมูลงานวิจยั
ประจําป
2.1 ไมมีการทวนสอบขอมลูจาก
ทุกแหลงทุน

1.1.1 ไมมีการจดัทําฐานขอมูลงานวิจัย
ประจําป
2.1.1 ไมมีการทวนสอบขอมลู

กลยุทธ
กลยุทธ

1
1

1
1

นอย
ปานกลาง

4
5

2.สํารวจขอมลูการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั

3.เพ่ือกระตุนการตีพิมพ เผยแพร
ผลงานวิจัย

3.1 ไมมีการกระตุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั

3.1.1 ขาดการกระตุนจากหนวยงาน กลยุทธ 3 3 ปานกลาง 3

3.นําผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพร

4 .เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพร เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ
5 ของ ป 2555

4.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพร
เพ่ิมข้ึนไมถึงรอยละ 5 ของ ป
2555

4.1.1 นักวิจัยไมเห็นความสําคญัของการ
ตีพิมพ เผยแพร ผลงงานวิจัย
4.1.2 นักวิจัยขาดความรู ความเขาใจใน
การตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจัย

การ
ดําเนินการ

4 4 สูง 1

4.ติดตามและประเมินผล 5.เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพร เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ
5 ของ ป 2556

5.1 ไมปรากฏผลผลติและ
ผลลัพธในการดําเนินงานตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั

5.1.1 นักวิจัยไมรายงานผลการดําเนินงาน
ดานผลผลิต ผลลัพธ

การ
ดําเนินการ

4 4 สูง 2

5.สรุปและเสนอขอ
ปรับปรุง

6. เพ่ือเปนขอมูลในการปรบัปรุง
การบริหารงานการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั

6.1 ไมมีขอมูลในการปรับปรุง
การบริหารงานการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั

6.1.1 ขาดการแจงขอมลูกลับจากนักวิจัย
และหนวยงาน

การ
ดําเนินการ

3 3 ปานกลาง 6



แบบ RMUTP – ERM 7

การประเมินการควบคุม
หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2556

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

(1)

การควบคุมท่ีควรจะมี

(2)

การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว

(3)

ผลการประเมินการควบคุม
ท่ีมีอยูแลววาไดผลหรือไม

(4)
ขั้นตอน : นําผลงานวิจัยตีพิมพ เผยแพร
ความเสี่ยง : 1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมถึง
รอยละ 5 ของ ป 2556
ปจจัยเสี่ยง :
1 นักวิจยัไมเห็นความสําคัญของการตีพิมพ เผยแพร
2 นักวิจัยขาดความรู ความเขาใจในการตีพิมพเผยแพร

1. จัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
2. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง

หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551

4. ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย
เปนเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสาร

5. มอบโลและประกาศเกียรติคุณแกนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ
เผยแพร ดีเดน

√
√
√

√
√

?
?
?

?
?

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (3)
√ = มี × = ไมมี ? = มีแตไมสมบูรณ
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (4)
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ



แบบ RMUTP – ERM 8

แผนบริหารความเสี่ยง
หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงคระดับภาระงาน / กิจกรรม เพ่ือใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของปงบประมาณ พ.ศ.2556

ขั้นตอน/
วัตถุประสงค

(1)

ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู

(2)

ปจจัยความเสี่ยง

(3)

การจัดการความเสี่ยง

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
ขั้นตอน : นําผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพร

วัตถุประสงค : เพ่ือใหไดผลงานวิจัย
ท่ีตีพิมพ เผยแพร ของแตละคณะ
เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ของ ป
2556

ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพร ของแตละคณะ เพ่ิมข้ึนไมถึง
รอยละ 5 ของ ป 2556

ปจจัยเสี่ยง :
1 นักวิจัยไมเห็นความสําคัญของการตีพิมพ
เผยแพร ผลงานวิจัย
2 นักวิจัยขาดความรู ความเขาใจในการ
ตีพิมพเผยแพร ผลงานวิจัย

1. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 รวมกับ
9 มทร.เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยตพิีมพ
เผยแพรผลงานวิจยั
2. ใหการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ
บทความวิจัยและบทความวิชาการตาม
ประกาศหลักเกณฑและอัตราการจาย
เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเปนเงินรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสาร
3. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยโดยการ
มอบโลและประกาศเกียรติคุณแกนักวิจัยท่ีมี
ผลงานตีพิมพ เผยแพร ดีเดน
4 .  จั ด กิ จกรรมการ พิจารณาต นฉบั บ
(Manuscripts) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการตีพิมพใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ก.ย.57/สวพ./คณะ

ก.ย.57/สวพ./คณะ

ก.ย.57/สวพ./คณะ

ก.ย.57/สวพ./คณะ

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงาน (ใสในชอง 6) * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด  = ดําเนินการแลวเสรจ็ลาชากวาท่ีกําหนด X = ยังไมไดเริ่มดําเนินการ  และ O = อยูระหวางดําเนินการ



แบบ ปย. 2
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

(1)

การควบคุมท่ีมีอยู

(2)

การประเมินผล
การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี
ยังมีอยู

(4)

การปรับปรุง
การควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(7)

ขั้นตอน : นําผลงานวิจัย
ตีพิมพ เผยแพร

วัตถุประสงค : เพ่ือใหได
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพร
ของแตละคณะเพ่ิมข้ึนอยาง
นอยรอยละ 5 ของ ป 2556

1. จัดทําวารสารวิชาการและวิจยั
มทร.พระนคร

2. จัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

3. ประกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากร
เพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2551

4. ประกาศหลักเกณฑและอัตรา
การจายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเปน
เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ
บทความในวารสาร

5. มอบโลและประกาศเกียรตคิุณ
แกนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ เผยแพร
ดีเดน

?

?

?

?

?

ความเสี่ยง : ผลงานวิจัย
ท่ีตีพิมพเผยแพร ของ
แตละคณะ เพ่ิมข้ึนไมถึง
รอยละ 5 ของ ป 2556

ปจจัยเสี่ยง :
1 นักวิจัยไมเห็น
ความสําคญัของการ
ตีพิมพ เผยแพร
ผลงานวิจัย
2 นักวิจัยขาดความรู
ความเขาใจในการ
ตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย

1. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งท่ี 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 รวมกับ 9 มทร.เพ่ือเปดโอกาส
ใหนักวิจัยตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย
2. ใหการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพบทความวิจัยและ
บทความวิชาการตามประกาศหลักเกณฑและอัตราการจาย
เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเปนเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ
บทความในวารสาร
3. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยโดยการมอบโลและ
ประกาศเกียรติคุณแกนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ เผยแพร
ดีเดน
4. จัดกิจกรรมการพิจารณาตนฉบับ (Manuscripts) เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ

ก.ย.57/สวพ./
คณะ

ก.ย.57/สวพ./
คณะ

ก.ย.57/สวพ./
คณะ

ก.ย.57/สวพ./
คณะ

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี 17 มีนาคม 2557



แบบ ปย. 1
ช่ือหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ วันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2556)

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป
1. สภาพแวดลอมการควบคุม

ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรมท่ี
มุงเนนจริยธรรมและความซื่อสัตย การกําหนด
โครงสรางองคกรการบริหารงานและหนาท่ีความ
รับผิดชอบมีความชัดเจนรวมถึงมีนโยบายท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาการควบคุมภายใน

สภาพแวดลอมการควบคุมสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีชัดเจน

วัตถุประสงคของกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน มีการระบุความเสี่ยงโดยคํานึงถึงปจจัย
ภายในและภายนอกและท่ีระบุโดยผูปฏิบัติ การ
วิเคราะหความเสี่ยง ผูบริหารมีเกณฑการพิจารณามี
ความสัมพันธกับวัตถุประสงคของกิจกรรมและมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีท่ีกําหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินความเสี่ยงโดย
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนดและตาม
ขอแนะนําของหนวยงานท่ีรับผิดชอบรวมท้ังขอแนะนํา
จากเอกสาร โดยมีการกําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบและ
เผยแพรใหทุกคนเขาใจตรงกัน

3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติทุกกิจกรรมความเสี่ยงท่ี

ชัดเจนโดยบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจวัตถุประสงค
ทําใหม่ันใจวาเม่ือปฏิบัติและจะเกิดผลสําเร็จตา
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดปฏิบัติตามกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนด และกิจกรรมหลักจะเปน
หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลทีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและเปน

ขอมูลท่ีเปนปจจุบันซึ่งผานการวิเคราะหและเชื่อมโยง
ดวยระบบสารสนเทศเพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรทุก
ระดับนําใชในการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานและเปนขอมูลท่ีเปนปจจุบัน
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเชื่อมโยงขอมูลได

5. การติดตามประเมินผล
หนวยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

และประเมินคุรภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือการติดตามอยางตอเนื่องและมีการประเมินผลแบบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแต
อยางไรก็ตาม ยังไมมีการจัดทําเอกสารเปนลายลักษณ



องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป
รายครั้ง เม่ือพบขอบกพรองหัวหนาหนวยงานมีการ
วินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ

อักษรในกรณีหัวหนาหนวยงานไมเห็นดวยหรือในกรณีมี
ขอเสนอและตอผูใตบังคับบัญชา

ผลการประเมินโดยรวม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายในมีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร แตอยางไรก็ตามมีจุดท่ีตองพัฒนา
ดังนี้

1. ควรพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมี
ขอมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเปนปจจุบัน และจัดเก็บเปนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี 17 มีนาคม 2557



แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือชวยใหผูบริหารและผูประเมินพิจารณาตัดสินไดวา ระบบการควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม ควรปรับปรุงแกไขในจุดใด
อยางไร

แบบประเมินฯ นี้แยกเปน 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน ในแตละองคประกอบ ประกอบ ดวย
ขอความภายใตหัวขอหลักๆ และหัวขอยอยท่ีเก่ียวเนื่องกับหัวขอหลัก ผูใชหรือผูประเมินอาจปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมขอความตามความเหมาะสม ชองวางใตหัวขอ “ความเห็น/คําอธิบาย” ใชสําหรับจดบันทึกขอคิดเห็น
หรือคําอธิบายในหัวขอนั้นๆ

ขอคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไมเปนลักษณะ “ใช” หรือ “ไมใช” แตจะสรุปรวมวาหนวยงานให
ความสําคัญหรือปฏิบัติอยางไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะชวยใหไดขอสรุปเก่ียวกับการควบคุมภายในของแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายใน สวนที่วางตอนทายของแตละองคประกอบการควบคุมภายในใช
สําหรับบันทึกผลการประเมินโดยท่ัวไป และระบุวิธีการท่ีควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองคประกอบนั้นๆ และ
ชองวางตอนทายสุดของแบบประเมินใชสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม

ในการพิจารณาใหขอสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ผูประเมินควร
ใชวิจารณญาณวา

1. ขอความใตขอตางๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชกับเหตุการณตางๆ ใน
องคกรหรือไม ถาไมเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวขอยอยนั้นๆ กอน

2.หนวยท่ีไดรับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม อยางไร
3. การปฏิบัติจริงมีจุดออนของการควบคุมภายใน หรือไม อยางไร
4.การปฏิบัติจริงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือไม อยางไร



แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ดานสภาพแวดลอมการควบคุม

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
การควบคุมเพ่ือพิจารณาวา หนวยรับตรวจมีสภาพแวดลอมการควบคุมท่ี
ดี หรือไม

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
 มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายในองคกร

รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล
ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก

 มี ทัศนคติ ท่ี เหมาะสมต อการร าย งานทางการ เ งิ น
งบประมาณ และการดําเนินงาน

 มีทัศนคติและการปฏิบัตท่ีิเหมาะสมตอการกระจายอํานาจ
 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ

วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง

 มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
(Performance – Based Management)

1.2 ความซ่ือสัตยและจริยธรรม
 มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณ

อักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้ง
คราว

 พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับ
และไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรม
และแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง

 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนน
ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม

 ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี เมื่อไมมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ

 ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีเปนไปได
และไมสรางความกดดันใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมายท่ีเปนไปไมได

 ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจําเปนเพ่ือให
ม่ันใจวาพนักงานจะมีความซื่อสัตยและถือปฏิบัติตาม
จริยธรรม

 ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเม่ือมีสัญญาณแจงวาอาจ
มีปญหาเรื่องความซื่อสัตยและจริยธรรมของพนักงาน
เกิดข้ึน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนด
ปรัชญา และรูปแบบการทํางานของ
ผูบริหารมีการสงเสริมความซื่อสัตยและ
จริยธรรมมีการกําหนดความรู ทักษะ
และความสามารถของบุ คลากร มี
โครงสรางองคกร ภารมอบอํานาจและ
หนาท่ีความรับผิดชอบ มีการกําหนด
นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร และ
กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละ

ตําแหนง และเปนปจจุบัน
 มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับความรูทักษะ และ

ความสามารถท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติงาน
 มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานท้ังหมด

อยางเหมาะสม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุอยาง
ชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวนท่ีตอง
มีการปรับปรุง

1.4 โครงสรางองคกร
 มีการจัดโครงสรางและสายงาน  การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน

และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของ
หนวยรับตรวจ

 มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและปรับเปลี่ยนท่ี
จําเปนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรท่ีถูกตองและทันสมัยให
พนักงานทุกคนทราบ

1.5 การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับ

บุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงให
พนักงานทุกคนทราบ

 ผูบริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดําเนินงานท่ีมอบหมาย

1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจาง

บุคลากรท่ีเหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ
ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม

 มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม และจัดฝก  อบรม
พนักงานทุกคนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

 การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการโยกยาย
ข้ึนอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณา
รวมถึงความซื่อสัตยและจริยธรรม

 มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เม่ือมีการไมปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล การ
ปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

 มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในตอหัวหนาสวนราชการ

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดกับการดําเนินงานเก่ียวกับสภาพแวดลอมของ
การควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี 17 มีนาคม 2557



แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ดานการประเมินความเสี่ยง

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
2. การประเมินความเสี่ยง

กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจนเก่ียวกับ
วัตถุประสงคการดําเนินงานท้ังในระดับหนวยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย)

วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในนี้
เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห และการบริหาร
ความเสี่ยงวา เหมาะสม เพียงพอ หรือไม

2.1  วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ

หนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได
 มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและ

เขาใจตรงกัน
2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
 มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับ

กิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ

 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลได
 บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดและให

การยอมรับ
2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง
 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความ

เสี่ยง
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัย

ภายในและภายนอก  เชน การปรับลดบุคลากร การใช
เทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง
 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของ

ความเสี่ยง
 มีการวิ เคราะหและประเ มินระดับความสํา คัญหรือ

ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง

2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
 มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและ

กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
กําหนดวัตถุประสงคระดับหนวย
รับตรวจ วัตถุประสงคระดับ
กิจกรรม การระบุปจจัยเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง และการ
กํ า ห นด วิ ธี ก า ร ค ว บ คุม เ พ่ื อ
ปองกันความเสี่ยง



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง

 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม
เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนดเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ในระดับหนวยรับตรวจ และระดับกิจกรรมของการประเมินความเสี่ยงทุกขอในระดับสูงเพ่ือใหการ
บริหารความเสี่ยงและการควยคุมภายในของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี 17 มีนาคม 2557



แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ดานกิจกรรมควบคุม

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
3. กิจกรรมการควบคุม

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผูประเมินควร
พิจารณาวา มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม

3.1 กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและผลการ
ประเมินความเสี่ยง

3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการ
ควบคุม

3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุ มัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร

3.4 มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและ
เพียงพอ

3.5 มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอ
ความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี
และการดูแลรักษาทรัพยสิน

3.6 มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณีฝาฝนใน
เรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมทุกขอในระดับสูงเพ่ือให

ระดับการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี 17 มีนาคม 2557



แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ดานสารสนเทศและการสื่อสาร

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศท่ี
เก่ียวของและเชื่อถือได ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารตอความตองการของผูใช และการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

4.1 จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝายบริหาร

4.2 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

4.3 มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึก
บัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู

4.4 มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกให
ผูบริหารทุกระดับ

4.5 มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยางเพียงพอ
เชื่อถือได และทันกาล

4.6 มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายในปญหาและ
จุดออนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการแกไข

4.7 มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร

4.8 มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา
ประชาชน สื่อมวลชน

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามสารสนเทศและการสื่อสารทุกขอในระดับสูง

เพ่ือใหระดับการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ดานการติดตามประเมินผล

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
5.  การติดตามประเมินผล

ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององคกรในอันจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานใหผู
กํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

5.2 กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการแกไข
อยางทันกาล

5.3 มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอยางเปนอิสระ  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5.7 มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการประเมินผลและ
การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

5.8 มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันที ในกรณีท่ี
มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจ
มีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามการติดตามประเมินผลทุกขอในระดับสูงเพ่ือให

ระดับกรควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันท่ี 17 มีนาคม 2557
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