
ยุทธศาสตร์ 3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ระดับความเส่ียง 

กลยุทธ์ นำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน (Professional-Community Engagement) แผน 4x3=12 (สูง) 

ค่าเป้าหมาย  ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life) 6 เดือน 3x3=9 (สูง) 

ประเภทความเส่ียง Strategy Risk (S) ดา้นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   

ความเส่ียง องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ ยังไม่สามารถเข้าสู่เชงิพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริหารงานวิจัย 
 

สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/

ปัจจัยเส่ียงที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

ปัจจัยภายใน 

ความพรอ้มขององค์ความรู้

หรอืนวัตกรรมท่ีสามารถ

นำไปต่อยอด เพื่อสร้าง

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยภายนอก 

ความต้องการทางการตลาด 

ท่ีแทจ้ริงท่ีจะเป็นโอกาส 

ในการสร้างรายไดห้รือ 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับความรู้ 

หรอืนวัตกรรมน้ันๆ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1. ได้ดำเนินกลไกการผลักดันในการพัฒนาองค์ความรู้

หรอืนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น 

1.1 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ “การพัฒนา

งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณชิย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(UP Products)” 

1.2 กองบริหารงานวิจัยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกจิกรรมการพิจารณาโครงการ 

Product Pitching 

1.3 ประกาศผลการรับสมัครผู้ท่ีได้รับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และจัดทำสัญญา

ทุนอุดหนุนโครงการฯ โดยผู้รับทุนมกีารดำเนินการตาม

แผนงานและข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด  

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

2. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการผลักดันองค์ความรูห้รือ

นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม โดยกองบรหิารงานวิจัยร่วมกับสถาบัน

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการพิจารณา

สนับสนุน Seed Money สำหรับเป็นค่าใชจ้่ายในการ

  ผลการเปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

รอบแผนฯ กับรอบ 6 เดอืน ดังน้ี 

- ระดับโอกาสการเกิดความเสี่ยงลดลง 

เนื่องจาก โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ 

- ระดับผลกระทบความเสี่ยงคงเดิม 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา

ผลติภัณฑ์และแผนการตลาดสู่เชิงพาณิชย ์ 

 

 

  ผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 

จากดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

พัฒนาผลติภัณฑ์เชิงพาณชิย์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา (Commercialized 

Product) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาผลติภัณฑ์

ท่ีได้รับการสนับสนุนพัฒนาผลติภัณฑ์ 

เชิงพาณชิย์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1. การสร้างระบบการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ปลาสม้ เพื่อเป็นสินค้า

-  การจัดการผลิตสนิค้า  

เพื่อให้ไดคุ้ณภาพ รวมถึง 

การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  

ยังต้องพึ่งพาบริษัทเอกชน

ภายนอกในการผลิต ซึ่งระยะเวลา 

และกระบวนการผลติต่าง ๆ  

จะขึน้อยู่กับสภาพ/เงื่อนไขท่ี

บรษัิทเอกชนภายนอกกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ควรระบุแนวทางการปรับปรุง

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับ มาตรการของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยสรุป 

เพื่อให้มกีารปรับปรุงสอดคล้อง

กับจุดอ่อน“ การจัดการผลติ

สนิค้า เพื่อให้ได้คุณภาพฯ ” 

ตามท่ีระบุไว้ 

แก้ไขเพิ่มเติม 

- แต่ละผลิตภัณฑ์ได้ทำการยื่น

เอกสารขอ เลขสารบบอาหาร 

กับ อย. เรยีบร้อยแลว้ โดยม ี4 

ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ระหว่าง

พิจารณา ส่วนผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

ผงโรยข้าว ได้เลขรับรอง (51-2-

02258-6-0079) เรยีบรอ้ยแลว้ 

- ส่วนมาตรฐานการผลติ (GMP) 

ของสถานท่ี ผลิตจิ้งหรดีอบ

กรอบ และผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้

โพรไบโอติก อยู่ระหว่างยื่น



สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/

ปัจจัยเส่ียงที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

ดำเนินการพัฒนาผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง 

(Commercialized Product)   

 

  

เอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา (งบประมาณ 

300,000 บาท) 

2. น้ำมันกระเทียม (งบประมาณ 

300,000 บาท) 

3. จิง้หรีดอบกรอบ ผลติภัณฑ์โปรตีน

ทางเลอืกเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต 

(งบประมาณ 200,000 บาท) 

4. ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่อบแห้ง ชาลิ้นจี่ ไซรัป

ลิ้นจี่ น้ำผึ้งดอกลิน้จี่ และนำ้ผึง้ดอกลิ้นจี่

ชนดิผง (งบประมาณ 200,000 บาท) 

5. ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกีโ้พรไบโอติก 

(งบประมาณ 200,000 บาท) 

 

 

 

 

-  ตลาดในการวางจำหน่าย

สนิค้ายังมจีำกัด 

 

ดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามแผนท่ี

วางไว้ของบรษัิทท่ีรับผลติ 

 

- สถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จะ

พัฒนาการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ 

เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

สนิค้าให้สามารถสั่งซือ้สนิค้า

ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่าง

สะดวก 

 

 

 

 

 
  



แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : องค์ความรูห้รือนวัตกรรมทีเ่กดิขึ้นจากงานบริการวิชาการยังไม่สามารถเขา้สูเ่ชิงพาณชิย์ที่สามารถสรา้งรายได้ให้กบัมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรปูธรรม 

(กองบริหารงานวิจัย) 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึน้ทุกปีงบประมาณ ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้เลย 

4 เกิดขึน้ทุก 2 ปีงบประมาณ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะผลติภัณฑ์ต้นแบบ 

3 เกิดขึน้ทุก 3 ปีงบประมาณ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้และมีแผนการตลาด แต่ยังไม่สามารถทำให้เข้าสู่เชิงพาณชิย์ได้ 

2 เกิดขึน้ทุก 4 ปีงบประมาณ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้  จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

1 เกิดขึน้ทุก 5 ปีงบประมาณ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้  จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 

 

 

  



ยุทธศาสตร์ 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ระดับความเส่ียง 

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม แผน 4x3=12 (สูง) 

ค่าเป้าหมาย  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 6 เดือน 4x2=8 (สูง) 

ประเภทความเส่ียง Strategy Risk (S) ดา้นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   

ความเส่ียง 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิจัยระดับประเทศทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและโอกาสในการได้รับทุ นวิจัย 

ทำให้มีสัดส่วนของการได้รับทุนวิจัยน้อย (มีนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) จำนวน 222 คน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด  

(ไม่รวมลาศกึษาต่อ) 976 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.74) 

ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริหารงานวิจัย 
 

สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/

ปัจจัยเส่ียงที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

ปัจจัยภายใน 

นักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาด

ประสบการณ์ในการเสนอ

ขอรับทุนวิจัยทัง้ทุนภายใน 

และทุนภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 

การปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง 

ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ส่งผลให้

นโยบายการจัดสรรทุน 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

ท่ีเนน้การสนับสนุนทุนวิจัย

ขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศ ทำให้สัดส่วน

การสนับสนุนทุนวิจัยประเภท 

Basic Research น้อยลง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1. ได้ดำเนินการสร้างระบบ UP Research and 

Development Mentoring System เพื่อมุ่งพัฒนา

นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์ในการเพิ่มโอกาส 

การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ มโีอกาส

ในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสูงขึน้ ผ่านกิจกรรม 

“เรียนรู้จากพี่เลีย้ง เดอะซีรีย์ (RDM The Series)  

จากปงีบประมาณ 2563” ให้แก่กลุ่มนักวิจัยใหม่  

ท่ีไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

2. ไดด้ำเนินการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

อ่ืนๆ เพื่อนำมาเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่

โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินงานเสนอขอรับ

งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งคาดว่า 

จะประกาศผลการพิจารณาในเดอืนกันยายน ปี 2564  

3. มกีารจัดต้ังคณะกรรมการบรหิารงานวิจัยในระดับคณะ 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุน

  ผลการเปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

รอบแผนฯ กับรอบ 6 เดอืน ดังน้ี 

- ระดับโอกาสการเกิดความเสี่ยงคงเดมิ

เนื่องจาก โอกาสเกิดขึน้ทุกปีงบประมาณ 

- ระดับผลกระทบความเสี่ยงลดลง 

เนื่องจาก สัดส่วนจำนวนนักวิจัยใหม่ 

ท่ีไม่มปีระวัตกิารเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  

(5 ปยี้อนหลัง) ลดลงจากร้อยละ 22.74 

เป็นร้อยละ 11.68 

  ผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 

- ควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อได้ดำเนิน

มาตรการแลว้สัดส่วนของการไดร้ับทุน

วิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่มากขึน้ หรือไม่ 

อย่างไร 

- จากการดำเนินงานตามระบบ UP 

Research and Development Mentoring 

System ทำให้สัดส่วนนักวิจัยใหม่ไดเ้ป็น

หัวหน้าโครงการวิจัยเพิ่มสูงขึน้ และทำให้ 

- จากการจัดโปรแกรมการ

พัฒนาศักยภาพให้แก่นักวิจัยใน

ดา้นต่าง ๆ หลายกิจกรรม 

พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่ยังขาด

ความต่อเนื่องในการเข้าร่วม

กิจกรรม เนื่องจากติดภาระงาน

ดา้นอ่ืนๆ จึงอาจทำให้ไม่

สามารถพัฒนาศักยภาพไดอ้ย่าง

ต่อเนื่องเต็มประสทิธิภาพ 

 

- ควรระบุอุปสรรคเพิ่มเติม เช่น 

ปัญหาของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการ

ขอทุนเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยท่ีเนน้

ปัจจัยภายใน 

 

แก้ไขเพิ่มเติม 

- นักวิจัยใหม่ส่วนใหญ่ยังคงมี

ความคุน้เคยกับการเสนอ

มุ่งเน้นการจัดโปรแกรม/กิจกรรม

ในรูปแบบออนไลน์มากขึน้ 

เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสให้

นักวิจัยไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 

ได้โดยสะดวก ต่อเนื่อง และ 

ช่วยลดข้อจำกัดดา้นเวลา

สถานท่ีท่ีอาจไม่สะดวกตรงกับ

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางมายัง

สถานท่ีจัดกิจกรรม 

- ควรระบุแนวทางการปรับปรุง

เพิ่มเตมิท่ีสอดคลอ้งสัมพันธ์กับ

อุปสรรคแต่ละข้อที่ระบุไว้ เช่น

แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้

นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับทุนมากขึน้ 

แก้ไขเพิ่มเติม 

- การสร้างระบบ Research and 

Development Mentoring 



สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/

ปัจจัยเส่ียงที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

ภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มกลไกในการ

สนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน รวมถึงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  

 

มจีำนวนนักวิจัยใหม่ท่ีไม่มปีระวัติการเป็น

หัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปยี้อนหลัง) เหลอื

เพียง 114 คน คิดเป็นร้อยละ 11.68 ของ

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 976 คน (ไม่รวม

ลาศึกษาต่อ) ซึ่งลดลงจากเดมิ ร้อยละ 

51.35 แสดงดังตาราง 

 

จำนวนนักวจิัยใหม่ท่ีไม่มีประวัติ 

การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  

(5 ปีย้อนหลัง)  

 ณ รอบแผน ณ รอบ 6 เดือน 

222 คน 114 คน 

22.74% 11.68% 

ลดลงจากเดิม 51.35 % 

 

 

โครงการวิจัยในลักษณ Basic 

Research ดังน้ันจึงมขี้อจำกัดใน

เรื่องการเขียนเสนอขอทุนวิจัยที่

มลีักษณะบูรณาการ หรอืการ

วิจัยเพื่อการพัฒนาตามนโยบาย

ของประเทศ 

 

System จงึเป็นการให้นักวิจัยที่

ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่ง

มคีวามเชี่ยวชาญในการเขียน

เสนอขอทุนท่ีมีลักษณะบูรณา

การ หรือการวจิัยเพื่อการพัฒนา

ตามนโยบายของประเทศ เป็นพี่

เลี้ยงการการแนะนำเทคนิค

วิธีการเขียนเสนอขอทุนอย่างไร

ให้ได้รับทุน ท้ังน้ีเมื่อนักวิจัยผ่าน

การเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว

แลว้ยังมสีทิธิ์ได้รับการจัดอันดับ

ในการพิจารณาทุน 

fundamental fund ในลำดับต้น 

ๆ  

 

 

  



 

การวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : การปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการบรหิารงานวิจัยระดับประเทศทำใหน้ักวิจัยรุ่นใหม่ขาดโอกาสในการเข้าถงึแหล่งทุนวิจัยและโอกาสในการได้รับทุนวจัิย 

ทำให้มสีัดส่วนของการได้รบัทุนวิจัยน้อย (กองบริหารงานวิจัย) 

   หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึน้ทุก 6 เดอืน 
จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวจิัย (5 ปยี้อนหลัง) ต้ังแต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

ของจำนวนอาจารย์ทัง้หมดไม่รวมลาศึกษาต่อ 

4 เกิดขึน้ทุก 1 ปีงบประมาณ 
จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวจิัย (5 ปยี้อนหลัง) ระหว่างร้อยละ 30 – 39.99 

ของจำนวนอาจารย์ทัง้หมดไม่รวมลาศึกษาต่อ 

3 
เกิดขึน้ทุก 2 ปีงบประมาณ จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวจิัย (5 ปยี้อนหลัง) ระหว่างร้อยละ 20 – 29.99 

ของจำนวนอาจารย์ทัง้หมดไม่รวมลาศึกษาต่อ 

2 
เกิดขึน้ทุก 3 ปีงบประมาณ จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวจิัย (5 ปยี้อนหลัง) ระหว่างร้อยละ 10 – 19.99 

ของจำนวนอาจารย์ทัง้หมดไม่รวมลาศึกษาต่อ 

1 
เกิดขึน้ทุก 4 ปีงบประมาณ จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวจิัย (5 ปยี้อนหลัง) ต่ำกว่าร้อยละ 10 

ของจำนวนอาจารย์ทัง้หมดไม่รวมลาศึกษาต่อ 

 

  



ยุทธศาสตร์ 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ระดับความเส่ียง 

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม แผน 4x2=8 (สูง) 

ค่าเป้าหมาย  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมคีุณภาพ 6 เดือน 2x3=6 (ปานกลาง) 

ประเภทความเส่ียง Strategy Risk (S) ดา้นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   

ความเส่ียง 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิจัยระดับประเทศทำให้นักวิจัยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยตามการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ  

Strategic Fund ซึ่งได้รับการจัดสรรทุนผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) 

ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริหารงานวิจัย 
 

สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง

ที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

ปัจจัยภายใน 

นักวิจัยยังขาดประสบการณ์

และยังไม่คุน้เคยกับระบบ 

การจัดสรรทุนใหม่ผ่าน 

หน่วยบริหารและจัดการทุน 

(Program Management Unit : 

PMU) 

ปัจจัยภายนอก 

การปรับเปลี่ยนโครงสรา้งของ

กระทรวง อว. ส่งผลให้มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรร

ทุนวิจัย Strategic Fund ซึ่ง

ได้รับการจัดสรรทุนผ่านหน่วย

บรหิารและจัดการทุน 

(Program Management Unit : 

PMU) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1. ได้ดำเนินการจัดระบบสนับสนุนนักวิจัย เพื่อทำให้

นักวิจัยมโีอกาสเข้าถึง แลกเปลี่ยน กับหน่วยงาน

บรหิารทุนวิจัย Program Management Unit (PMU) 

ให้ทราบถงึนโยบาย แนวทางในการจัดสรรทุน และ

เพิ่มโอกาสในการได้รับการจัดสรรทุน ดังนี ้ 

1.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management 

Unit : PMU) จากการเข้าร่วมเวท ีPMU พบ

ประชาคมวิจัย เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563  

ณ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมชีแ้จงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาพรวมแผนงานการบรหิารและจัดการทุนวิจัย  

ปี 2563 - 2564 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

ประเทศ รายละเอียดการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม

ประจำป ีและขอบข่ายการสนับสนุนทุนของ PMU  

1.2 จัดกิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงาน

พัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 

2563 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และ

  ผลการเปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

รอบแผนฯ กับรอบ 6 เดอืน ดังน้ี 

- ระดับโอกาสการเกิดความเสี่ยงลดลง

เนื่องจาก โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ 

ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นว่า  

เพราะอะไรโอกาสจึงเกิดทุก 3 

ปีงบประมาณ เช่น โครงสรา้งการบรหิาร

งานวิจัยระดับประเทศมกีารปรับเปลี่ยน 

เป็นประจำกี่ปี จึงมผีลต่อโอกาส 

แก้ไขเพิ่มเติม 

เนื่องจากโครงสรา้งการบรหิารงานวิจัย

ระดับประเทศ มกีารปรับโครงสรา้งครัง้

ใหญ่เมื่อปี 2563 ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัย

จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากตามทิศทาง

และโยบายของประเทศ อย่างไรก็ตามจาก

สถติิท่ีผ่านมาพบว่ามหาวิทยาลัยมีการ

ปรับตัวที่รวดเร็วสามารถสรา้งเครือข่าย

กับ PMU และทำให้เป็นท่ีรูจ้ักในแวดวง

วิชาการสูงขึ้นทำให้มีโอกาสได้รับทุนจาก 

มหาวิทยาลัยมีจุดอ่อนในการเข้าถึง

แหล่งทุนและการเสนอขอรับงบประมาณ

จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) ค่อนข้างยาก ซึ่งนักวิจัยอาจยัง

ไม่สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

ให้ผ่านการพิจารณาของแหล่งทุนนีไ้ด้ 

โดยท่ีผ่านมายังไม่เคยไดร้ับงบประมาณ

สนับสนุนจากแหล่งทุนนี้ 

จัด workshop ให้แก่กลุ่ม

นักวิจัย โดยเชิญวิทยากร

จากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.)  

มาฝึกอบรมให้แก่นักวิจัย

โดยตรง เพื่อเน้นพัฒนา

เทคนคิการเขียน

โครงการวิจัยอย่างไร  

ให้ได้รับทุนจาก สวรส. 

 



สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง

ที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนา

คุณภาพโครงการวิจัยให้ตรงความต้องการของ 

แหล่งทุนวิจัย พัฒนางานวิจัยทางดา้นการเกษตร

อย่างบูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมให้นำไปใช้ได้จริง  

1.3 จัดประชุมกรอบการจัดการทุนวิจัยและ

นวัตกรรมของ PMU ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชูชาติ 

กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ เกี่ยวกับ 

การเสนอขอรับทุนแผนงาน “ชุมชนนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของหน่วยบรหิารและ

จัดการทุนดา้นการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) และ

ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่

บุคลากรในการจัดทำข้อเสนอตามท่ี PMU กำหนด

ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง อว. 

1.4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับทุนของ PMU  

ท่ีไดร้ับจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ใหแ้ก่นักวิจัยโดยประชาสัมพันธ์

ไปยังคณะ/วิทยาลัย ,Facebook กองบรหิารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา และเว็บไซตw์ww.dra.up.ac.th/  

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

2. สรา้งความร่วมมอืกับหน่วยบริหารและจัดการทุน 

(Program Management Unit : PMU) ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 เข้าร่วมกจิกรรมการชี้แจงเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย

เพื่อการพัฒนาระดับพืน้ท่ี  

2.2 เข้าร่วมกจิกรรม Workshop Online  

"การพัฒนาโจทย์วิจัยดา้นการพัฒนาชุมชนพื้นท่ี  

PMU สูงขึน้ตามไปดว้ย แต่เนื่องด้วย 

นโยบายและยุทธศาตร์ เป็นนโยบาย

ระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2565 (3 ปี) จงึทำ

ให้ระดับโอกาสการเกิดความเสี่ยงอาจ

เกิดขึน้ทุก ๆ  3 ปี 

 

- ระดับผลกระทบความเสี่ยงเพิ่มขึน้ 

เนื่องจาก มีนักวิจัยท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund 

จากหน่วยบรหิารและจัดการทุน (Program 

Management Unit : PMU)  จำนวน 4 PMU 

จาก (สวก.), (วช.), (NIA) และ (บพข.)  

ตามสัดส่วนจำนวน PMU ท่ีกำหนดไว้ 

ในเกณฑ์การประเมนิระดับความเสี่ยง 

(เป้าหมายในปีงบประมาณนี ้คือ ต้องได้รับ

ครบทุก 7 PMU ใช่หรือไม่? ผลกระทบจงึ

เพิ่มขึ้น?) 

 

แก้ไขเพิ่มเติม 

ซึ่งเปา้หมายผลกระทบท่ีน้อยท่ีสุดคือ

นักวิจัยไดร้ับการจัดสรรงบประมาณใน

รูปแบบ Strategic ครบทุกหน่วยบรหิาร

และจัดการทุน (Program Management 

Unit : PMU)  จำนวน 7 PMU (ค่าคะแนน=

1) โดยจะสามารถวัดได้เมื่อครบตาม

ปีงบประมาณ ดังน้ันการติดตามความ

เสี่ยงจะเป็นการรายงานผลท่ีเกิดขึ้นจริง



สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง

ที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

ของ หน่วยบรหิารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนา

ระดับพื้นท่ี (บพท.) 

2.3  เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพรอ้ม 

เพื่อขอรับทุนจากหน่วยบรหิารและจัดการทุนดา้น

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(บพข.) แพลตฟอร์มการบรหิารจัดการเพื่อเร่งการ

นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่ 

เชิงพาณชิย์ (Accelerator Platform for Science and 

Tech Innovation) 

 

ในช่วง 6 เดอืน ซึ่งมีจำนวนการได้รับทุน 4 

PMU เมื่อเทียบกับระดับผลกระทบความ

เสี่ยงท่ีต้ังไว้ จงึมคี่าคะแนน = 3 

 

  ผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 

- มหาวิทยาลัยมนัีกวิจัยที่ไดร้ับทุน

สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใน

รูปแบบ Strategic Fund จากหน่วยบริหาร

และจัดการทุน (Program Management 

Unit : PMU)  ณ รอบ 6 เดอืน จำนวน  

4 PMU ได้แก่ (สวก.), (วช.), (NIA) และ 

(บพข.) อยู่ในระหว่างพิจารณา 2 หน่วย 

ได้แก่  (บพท.) และ (บพค.) และ 

ไม่ผ่านการพิจารณา 1 หน่วยจาก (สวรส.) 

- หน่วยบรหิารและจัดการทุน (Program 

Management Unit : PMU) ประกอบดว้ย  

1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

องค์การมหาชน (สวก.) 

4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

5) หน่วยบรหิารและจัดการทุนดา้น 

การพัฒนาระดับพืน้ท่ี (บพท.) 

6) หน่วยบรหิารและจัดการทุนดา้น 

การพัฒนากำลังคน และทุนดา้นการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และ

สร้างนวัตกรรม (บพค.) 



สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง 
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเส่ียง/ 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลสรุปการบริหารจัดการความเส่ียงฯ รอบ 6 เดือน ปี 2564 

สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงฯ 
จุดอ่อน/อุปสรรค/สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง

ที่ยังมีอยู่ 
แนวทางการปรับปรุง 

7) หน่วยบรหิารจัดการทุนดา้นการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(บพข.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

การวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : การปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการบรหิารงานวิจัยระดับประเทศทำใหน้ักวิจัยไมส่ามารถเข้าถงึแหล่งทุนวิจัยตามการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ 

Strategic Fund ซึ่งได้รับการจัดสรรทุนผา่นหน่วยบรหิารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) (กองบริหารงานวิจัย) 

   หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึน้ทุก 6 เดอืน 
นักวิจัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund จากทุกหน่วยบรหิารและจัดการทุน  

(Program Management Unit : PMU) 

4 เกิดขึน้ทุก 1 ปีงบประมาณ 
นักวิจัยไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund จากหน่วยบริหารและจัดการทุน  

(Program Management Unit : PMU)  จำนวน 1 - 2 PMU 

3 เกิดขึน้ทุก 2 ปีงบประมาณ 
นักวิจัยไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund จากหน่วยบริหารและจัดการทุน  

(Program Management Unit : PMU)  จำนวน 3 - 4 PMU 

2 เกิดขึน้ทุก 3 ปีงบประมาณ 
นักวิจัยไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund จากหน่วยบริหารและจัดการทุน  

(Program Management Unit : PMU)  จำนวน 5 - 6 PMU 

1 เกิดขึน้ทุก 4 ปีงบประมาณ 
นักวิจัยไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic ครบทุกหน่วยบรหิารและจัดการทุน  

(Program Management Unit : PMU)  จำนวน 7 PMU 

 

 


