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คํานํา
การบริหารความเสี่ยงนับเปนเครื่องมือบริหารองคกรที่มีการนํามาใชแพรหลายในการจัดการ
สถานการณความไมแนนอนที่อาจสงผลกระทบตอองคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได และยังอาจเปน
โอกาสในการสรางสรรคมูลคาเพิ่มใหแกองคกรดวยการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้ ไดอีกดวย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เล็งเห็น
คุณประโยชนของการบริหารความเสี่ยงดังกลาว จึงไดจัดใหมีการดําเนินการตามขัน้ ตอนการบริหาร
ความเสี่ยง พรอมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมศักยภาพการทํางานบริหารจัดการ
งานวิจัยซึ่งเปนภารกิจหลักของสกว.ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
คูมือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อเปนเครือ่ งมือในการสื่อสารและ
สรางความเขาใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรแกผูบริหารและพนักงานสกว.
นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องมือติดตามการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง นําไปสูการบรรลุผล
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิง่ วาคูมือนี้จะเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของสกว.ใหสําเร็จลุลว งบรรลุตามเปาหมายที่วางไวตอไป

คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง สกว.
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บทที่ 1
บททั่วไป
นิยามของความเสี่ยง
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณทไี่ มแนนอน และจะ
สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจและพันธกิจหลักขององคการ
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุความเสี่ยงเปนการระบุวา มีความเสี่ยงใดบางที่องคกรกําลังเผชิญอยู หรือความเสี่ยง
ใดบางที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยความเสี่ยงดังกลาวมีแหลงที่มาทั้งจากปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายใน มี 4 ลักษณะ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk) 2) ความเสี่ยงดานเหตุการณ
ภายนอก (Event Risk) 3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และ 4) ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบตั ิงาน (Operational Risk)
2. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงจะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ที่เปนความเสีย่ งและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณทเี่ ปนความเสี่ยงขึ้น โดยใชเกณฑดังนี้ 1)
พิจารณาความเปนไปไดของโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีมากนอยเพียงใด โดยจัดระดับโอกาส
เปน 5 ระดับ และ 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองคกร โดยจัดระดับ ความ
รุนแรงเปน 5 ระดับ
3. การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อผานกระบวนการวิเคราะหความเสีย่ งแลว รายการความเสี่ยงที่ไดระบุไวจะนํามาจัดลําดับ
ความเสี่ยง และจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของแตละรายการความเสีย่ ง
และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑความตองการในการจัดการความเสี่ยง
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ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง
ระดับ 1
แทบไมเกิดขึ้น
ระดับ 5
รุนแรงมาก
ที่สุด
ระดับ 4
รุนแรงมาก
ระดับ 3
รุนแรงปาน
กลาง
ระดับ 2
รุนแรงเล็กนอย
ระดับ 1
ไมรุนแรง

(5)
ความเสีย่ งต่ํา

(4)
ความเสีย่ งต่ํา
มาก

ระดับ 2
ไมนาจะเกิดขึ้น

ระดับ 3
เกิดขึ้นไดยาก

(10)

(15)

ความเสีย่ ง
ปานกลาง

ความเสีย่ งสูง

(12)

(8)

ระดับ 4
มีความเปนไป
ได ที่จะเกิดขึ้น

ระดับ 5
เกิดอยาง
แนนอน

(20)

(25)

ความเสีย่ งสูง
มาก

ความเสีย่ งสูง
มาก

(16)

ความเสีย่ งต่ํา

ความเสีย่ ง
ปานกลาง

ความเสีย่ งต่ํา
มาก

(6)

(9)

ความเสีย่ งต่ํา

ความเสีย่ งต่ํา

ความเสีย่ ง
ปานกลาง

(2)

(4)

ความเสีย่ งต่ํา
มาก

ความเสีย่ งต่ํา
มาก

(6)

(8)

ความเสีย่ งต่ํา

ความเสีย่ งต่ํา

(1)

(2)

(3)

(4)

ความเสีย่ งต่ํา
มาก

ความเสีย่ งต่ํา
มาก

ความเสีย่ งต่ํา
มาก

ความเสีย่ งต่ํา
มาก

(3)

ความเสีย่ งสูง

(20)
ความเสีย่ งสูง
มาก

(12)

(15)
ความเสีย่ งสูง

(10)
ความเสีย่ ง
ปานกลาง

(5)
ความเสีย่ งต่ํา

- ความเสี่ยงสูงมาก เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได และตองดําเนินการแกไขทันที
- ความเสี่ยงสูง เปนความเสีย่ งที่ไมสามารถยอมรับได ตองไดรับความสนใจจากผูบริหาร
และตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
- ความเสี่ยงปานกลาง เปนความเสี่ยงที่อยูใ นระดับที่พอยอมรับได ตองมีการระบุความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ และตองมีการจัดการควบคุมความเสี่ยงเพื่อปองกันไมใหเกิดการเคลื่อนยาย
ไปยังความเสีย่ งในระดับที่ยอมรับไมได
- ความเสี่ยงต่ํา เปนระดับทีย่ อมรับได สามารถจัดการไดโดยใชขั้นตอนการปฏิบตั ิงานปกติ
โดยไมจําเปนตองมีการควบคุมความเสีย่ ง
- ความเสี่ยงต่ํามาก เปนระดับที่ยอมรับได สามารถจัดการไดโดยใชขนั้ ตอนการปฏิบัติงานปกติ
โดยไมจําเปนตองมีการควบคุมความเสีย่ ง
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ในการจัดการความเสี่ยง
จะตองวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแตละประเด็นเพื่อนําไปสูการหามาตรการจัดการกับปจจัย
ความเสี่ยงใหตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจากแผนภูมิความเสี่ยงที่มีความสําคัญที่สดุ มา
ดําเนินการกอน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดโดยวิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงแบงได 4 ประเภท ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) = Take
เปนการยอมรับความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นภายใตระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได
เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง
2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) = Treat
เปนการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสีย่ งใหอยู
ในระดับทีย่ อมรับได
3. การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) = Transfer
เปนการกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบ
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) = Terminate
เปนการจัดการความเสี่ยงทีอ่ ยูในระดับสูงมากและหนวยงานไมอาจยอมรับได
จึงตองตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมนั้น
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยของสกว.
วิสัยทัศน สกว.
เปนองคกรทีส่ รางสรรคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูสังคมที่มีปญ
 ญา สามารถใชความรู
จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกําหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

พันธกิจของ สกว.
สนับสนุนกระบวนการสรางความรู สรางนักวิจัย และสรางระบบวิจัย เพื่อตอบคําถามและเสนอ
ทางเลือกใหสงั คม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม โดยใชการบริหารงานวิจัย
ที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือสําคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ในการ
สนับสนุนการกําหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของ ภาค
เกษตร การยกระดับความรูของสังคม และการเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิน่ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงคของ สกว.
1. เพื่อใหเกิดการนําผลงานวิจยั ไปสูการใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพในดานการผลิต
ทางดานเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดการดานสิ่งแวดลอม การปองกันสาธารณภัย
และการกําหนดนโยบายของประเทศ
2. เพื่อสรางนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงและสรางผลงานในระดับสากล ทั้งดานสิ่งพิมพ
และสิทธิบตั ร
3. เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นโดยกระบวนการมีสว นรวม
4. เพื่อสรางกลไกการเชื่อมตอระหวางผลงานวิจัยและนักวิจัย กับผูใ ชประโยชนทุกภาคสวน
คือ ผูประกอบการ ภาครัฐ และชุมชน
เปาหมายองคกรของ สกว. (พ.ศ. 2553 - 2556)
• สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมของประเทศได โดยผลงานวิจัยและพัฒนาอยางนอยรอยละ 70 ถูกนําไปใช
ประโยชน
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• ยกระดับความสามารถของนักวิจัยไทยใหกาวเขาสูระดับสากล โดยมีผลงานวิจัยของประเทศ
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากลอยางนอยรอยละ 35 ที่ไดรับการสนับสนุน
จาก สกว.
• ยกระดับความเขมแข็งของคน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค โดยใช
กระบวนการสรางและพัฒนาความรูเปนเครื่องมือ โดยอยางนอยรอยละ 5 ของชุมชนระดับตําบล
ในประเทศไดรับการสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
ยุทธศาสตรหลักของ สกว.
1. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสําคัญที่จาํ เปนตอการพัฒนาประเทศ หรือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
2. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยไทยสูระดับสากล
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของคน ชุมชน และสังคม โดยกระบวนการวิจัย
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อนําผลงานวิจัยสูการใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตรทั้ง 4 ประการดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสําคัญที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศหรือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สนับสนุนการวิจัยในประเด็นที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ไดแก การวิจัยดานอาหาร
และการเกษตรโดยเนนที่ความมั่นคงดานอาหาร ความปลอดภัย และการเพิ่มมูลคาโดยมุงเขาสู
อุตสาหกรรม การจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเนนการจัดการเชิงพื้นที่ การเตรียมความพรอมเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน และเรื่องของพลังงาน สิ่งแวดลอมและระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) เพื่อใหไดผลงานวิจัยเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน การวิจัย
ดานการเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
2) เพื่อใหมีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือยกระดับสังคม เชน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยดานสังคม
3) เพื่อใหไดผลงานวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เชน การติดตามสถานการณการเปลีย่ นแปลงของโลก
เพื่อนําไปสูขอ เสนอเชิงนโยบายในดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การคา ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
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ดัชนีชี้วัด
1) จํานวนผลงานวิจัยดานการเกษตรและอาหารที่จําเปนตอการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ ไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการดานการเกษตรทั้งหมด
2) จํานวนผลงานวิจัยดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถนําไปใช
ประโยชนได
3) จํานวนขอเสนอเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย
แนวทางการดําเนินงาน
จากการประชุมระดมความคิดโดยผูทรงคุณวุฒิ
ทําใหไดทราบประเด็นสําคัญที่ควรใหความ
สนใจในการวิจัยเพื่อแกปญหาและกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ตามสถานการณของโลกใน
แงมุมตาง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงไดกําหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัยดังตอไปนี้
1) สนับสนุนการวิจัยดานการเกษตรและอาหารและการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ควรใหความสําคัญ
งานวิจัยเชิงนโยบาย เชน นโยบายดานราคาขาว นโยบายการปลูกพืชเศรษฐกิจ การใชประโยชน
ที่ดินการคาการลงทุนระหวางประเทศ การขยายพื้นที่เพาะปลูกไปตางประเทศ การเชื่อมโยงภาค
เกษตรกับอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการเพิ่มมูลคา และศึกษามาตรการกีดกันทางการคา ให
ความสําคัญกับประเด็นความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร (Food safety and security) และ
สารเคมีปนเปอ น และควรมีการพัฒนาระบบเกษตรเพือ่ ตอบสนองความกินดีอยูดี และใหมีสมดุลที่
เหมาะสมระหวาง food, feed, fuel
2) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการปฏิรปู การศึกษา โดยใหความสําคัญ
กับระบบการศึกษาเชน ระบบ Governance ดานการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาภายใตหลักการ
"การเรียนรู" เชน Active Learning, Brain-based Learning การวิจัยทองถิ่น ครุวิจัย ยุววิจยั และ
LLEN หรือ โครงการวิจยั และพัฒนาเครือขายเชิงพืน้ ที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชน (Local Learning Enrichment Network) รวมไปถึงการปฏิรูปการเรียนรูของสังคม
3) สนับสนุนการวิจัยดานสังคม โดยเนนงานวิจัยดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณคาของสังคม การอยู
รวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม การวิจัยเพื่อเขาใจอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย
4) สรางมูลคาจากทุนเดิมทางสังคมและการประยุกตใชใหเกิดประโยชน รวมทั้งงานวิจัยดานความมั่นคง
5) สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับตางประเทศ
เชน
การติดตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
2. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยสูระดับสากล
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งการสราง
นักวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพสูง และสามารถผลิตผลงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพไดอยางตอเนื่องในอนาคต
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) เพื่อใหเกิดการวิจัยเชิงวิชาการที่สามารถรองรับการพัฒนาประเทศไดในอนาคต
2) สรางและพัฒนานักวิจัยที่มคี ุณภาพสูงเพื่อรองรับความตองการกําลังคนระดับคุณภาพสูง
ในอนาคต
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ดัชนีชี้วัด
1) จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบั การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากล เพิ่มขึ้นจาก 2.5 เรื่อง
ตอโครงการ ในป 2552 เปน 2.8 เรื่องตอโครงการในป 2556
2) นักวิจัย ที่ไดรบั รางวัลที่เกี่ยวของกับการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติจากหนวยงานตาง ๆ
อยางนอยรอยละ 80 เคยเปนผูไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.
แนวทางการดําเนินงาน
1) สนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ โดยมุงเนนการเผยแพรระดับสากล รวมทั้งสอดคลองกับ
ความตองการในการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม
2) กําหนดเสนทางสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง
เพื่อมุงสูความเปนเลิศใน
สาขาวิชาที่ประเทศมีศักยภาพ
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของคนชุมชน และสังคม โดยกระบวนการวิจัย
สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน และดําเนินการโดยนักวิชาการ รวมกับคน
ในชุมชน และความรวมมือกับภาคีตาง ๆ ผานกระบวนการวิจัยโดยใชโจทยจากพื้นที่เปนตัวตัง้
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) เพื่อใหชุมชนทองถิ่น และสังคมมีขีดความสามารถในการใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหา
และพัฒนาทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
2) เพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา และรวมทุน ระหวางภาคีที่เกี่ยวของในพื้นที่ระดับชุมชน
ตําบล จังหวัดและกลุมจังหวัด
ดัชนีชี้วัด
1) ชุมชนระดับหมูบานและตําบลอยางนอย 1,000 แหง มีขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อ
กําหนดอนาคตและแกปญหาของชุมชนตนเอง
2) จํานวนชุมชนทองถิ่นระดับตําบลและจังหวัด ที่มีความรวมมือและรวมทุนกับ สกว.
แนวทางดําเนินการ
เพื่อใหการเกิดความรวมมือและพัฒนางานวิจัยตามความตองการของชุมชนและทองถิ่นไดอยาง
เปนรูปธรรม จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1) สนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยใชโจทยจากคนและชุมชนในพื้นที่เปนตัวตั้ง เพือ่ ใหเกิดการ
วิจัยเพื่อแกปญ
 หาและพัฒนาทองถิ่นไดอยางแทจริง
2) พัฒนากลไกการทํางานประสานภาคีที่สรางใชขอมูล ความรู ลักษณะเครือขายทางปญญา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นโดยเนนการรวมคิด รวมทํา และรวมทุน
3) พัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
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4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อนําผลงานวิจัยสูการใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ของประเทศ
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยอาศัยจุดแข็งที่ สกว. มีอยูและโอกาสทีเ่ ปดให เพื่อให
ผลงานวิจัยมีโอกาสถูกนําไปใชในการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ชุมชน และทองถิ่น
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) เพื่อใหผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนยังกลุมเปาหมาย ดวยกระบวนการที่เหมาะสม โดย
ใชกลไกเดิมทีเ่ ขมแข็งของ สกว. และพัฒนากลไกใหมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
2) เพื่อใหเกิดความรวมมือและรวมทุนระหวางหนวยงาน องคกร และสถาบันการศึกษา
ดัชนีชี้วัด
1) ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 59 ในป 2552 เปนรอย
ละ 70 ในป 2556
2) จํานวนหนวยงาน องคกร และสถาบันการศึกษา ที่มีความรวมมือและรวมทุนกับ สกว.
เพิ่มขึ้นจาก 15 แหง เปน 30 แหงในป 2556
แนวทางดําเนินการ
เพื่อใหการบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงและ มีธรรมาภิบาล และสามารถผลักดันผลงานสู
การใชประโยชนไดจริง จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1) ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของ สกว. สูกลุมเปาหมายในวงกวางดวย
รูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม
2) พัฒนากลไกสนับสนุนการตอยอดงานวิจัยเพื่อมุงสูการใชประโยชน
3) พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเนนการรวมคิดรวมทําและรวมทุน
4) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธและผลกระทบของการวิจัย
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บทที่ 3
การบริหารความเสีย่ งของสกว.
ความเปนมาและโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เริ่มดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับ
องคกร โดยคณะกรรมนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2552 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วาง
กลยุทธ และใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสีย่ ง กํากับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยง
ใหบรรลุวตั ถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ รายงานสถานะและผลการดําเนินงานดานการบริหารความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการนโยบายฯ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบตั กิ ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมายและดําเนินการอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายกองทุน
สนับสนุนการวิจัยมอบหมาย
คณะทํางานบริหารความเสีย่ งสกว. มีความรับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยง จัดทํา
แผนและคูมือบริหารความเสี่ยง และจัดทํารายผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารและพนักงานสกว. มีความรับผิดชอบในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิ
งาน รวมทั้งรวมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การนําแผนไปปฏิบตั ิ และการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
หนวยงานตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบตรวจสอบภายในหรือสอบทานการปฏิบตั ิงาน
บริหารความเสี่ยง และทําใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชอยางเหมาะสม
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของสกว. สามารถสรุปไดดังแผนผังดังนี้
คณะกรรมการนโยบายกองทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผูบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง

พนักงาน

หนวยตรวจสอบภายใน

12

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงของสกว.
เพื่อกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับทีย่ อมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามพันธกิจหลักของสกว.
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เปนการระบุวา มีความเสี่ยงใดบางที่องคกรกําลังเผชิญอยู หรือความเสี่ยงใดบางที่อาจเกิดขึ้น
ไดในอนาคต โดยความเสี่ยงดังกลาวมีแหลงที่มาทั้งจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน มี 4 ลักษณะ
ไดแก 1) ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) 2) ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก (Event Risk)
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และ 4) ความเสี่ยงดานการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk)
มีรายละเอียดดังนี้
1. ความเสี่ยงดานธุรกิจ
1.1 ภาพรวมนโยบายและแผนขององคกร
- ภาพลักษณองคกรเชิงลบทีม่ ีผลตอ สกว. ในมุมมองของบุคคลภายนอก
- กระบวนการไดมาของคณะกรรมการนโยบายฯ/คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ/ผูบริหาร ที่ไมโปรงใส
- การขาดขอมูลที่รอบดานและชัดเจนในการตัดสินใจ
1.2 ยุทธศาสตร สกว.
- นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหงานวิจยั ตอบสนอง
ไมทันทวงที
- มีแหลงทุนใหนักวิจัยเลือกมากขึ้น นักวิจัยจึงมาขอทุน สกว. นอยลง
- ขาดแคลนนักวิจัยเฉพาะสาขา
- ผลงานวิจัยและพัฒนาบางสวนยังไมสามารถนําไปใชประโยชนได
- ผลงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคทั้งเชิงเวลาและคุณภาพ (สัมฤทธิผลของงาน
ลาชา ไมทันความตองการผูใ ช / ผลงานวิจัยที่ไดบางสวนไมตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ / ขาดการผลักดันการนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง
โดยเฉพาะเชิงพาณิชย / คุณภาพของผลงาน)
- คุณภาพของนักวิจัย/ผูประสานงาน
- การรวมทุนของภาคีกับ สกว. (เชน ความไมมั่นคงของหนวยงานทีจ่ ะเขารวม
เปนภาคี / ความเชื่อมั่นในความสามารถตอการบริหารงานวิจัยของ สกว.)
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1.3 การบริหารงานวิจัย
1.3.1 การจัดการตนทาง
- กระบวนการคัดเลือกโครงการที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน (เชน
ขาดผูทรงคุณวุฒิในการประเมินขอเสนอโครงการ ผูทรงคุณวุฒิ
มีจํานวนนอย/การคัดเลือกผูท รงคุณวุฒิที่ไมเหมาะสม ไมตรง
สายงาน มีความลําเอียง/นักวิจัย/ที่ปรึกษามีความเชีย่ วชาญ
และศักยภาพไมเหมาะสม/การใหทุนไมเปนไปตามขั้นตอน/
ไมโปรงใส/ระยะเวลาในการพิจารณานาน)
1.3.2 การจัดการกลางทาง
- การดําเนินโครงการวิจัยไมเปนไปตามที่กาํ หนดไวในสัญญารับทุน
(เชน นักวิจัยไมสงผลงานตามกําหนด/นักวิจัยขาดความเขาใจ
ในการบริหารโครงการและการเงิน/การติดตามงานไมสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง/ไมไดรับความรวมมือจากผูที่ติดตอดวย ไดแก
นักวิจัย ผูทรงคุณวุฒ/ิ หัวหนาโครงการ/นักวิจัยไมทําวิจัยเอง
รับทุนไปมอบใหผูอื่นทําแทน และไมดูแลอยางใกลชิด)
1.3.3 การจัดการปลายทาง
- ผลงานวิจัยไปไมถึงมือผูใชประโยชน (ประชาสัมพันธไมทั่วถึง /
นักวิจัยขาดความเขาใจเรื่องการจัดการทรัพยสินทางปญญา)
- ผูที่เกี่ยวของขาดความเขาใจในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
- ขอกําหนด กฎระเบียบ กติกา ที่ไมเอื้อตอการบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยทีน่ ําไปสูการใชประโยชน
2. ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก
- การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกซึ่งรวดเร็วในทุกมิติ (สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ซบั ซอน เชื่อมโยง มีความเปนเมือง และบริโภคนิยม)
- สถานการณบา นเมืองไมแนนอน/การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐ
และการเปลี่ยนแปลงผูนําระดับประเทศ
- เทคโนโลยีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Information Gap, Knowledge Gap)
- ผูกําหนดนโยบาย และสาธารณชน ไมเห็นความสําคัญของการใชขอมูลความรู
จากงานวิจัย
- ผูไมหวังดีกอกวนระบบสารสนเทศ
- ผูใชประโยชน (กลไกการควบคุมการใชประโยชน (ตราสินคา-สกว.) ที่ยังไมรัดกุม/
การนําผลงานวิจัยของ สกว. ไปใชโดยไมอางอิง/การอางอิงเกินความเปนจริง)
- กฎหมายและระเบียบระดับประเทศที่ไมเอื้อตอการสนับสนุนการวิจยั แกนักวิจัย
ตางชาติในตางประเทศ
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- สกว. ถูกดึงเขาไปในระบบราชการมากขึน้ (การถูกประเมินดวยกติกาตางๆ
หลายกติกา / ระบบควบคุมที่มากเกินความจําเปน)
3. ความเสี่ยงดานการเงิน
- ความไมมั่นคงทางการเงิน (การมีเงินหมุนเวียนมาก/นอยเกินไป / การไมไดรับ
งบประมาณจากรัฐตามทีต่ ั้งไว / งบสนับสนุนจากรัฐไมแนนอน ทําใหวางแผน
สนับสนุนงานวิจัยระยะยาวไมได / ความเสี่ยงจากกฎหมายใหมมีผลบังคับใช
ไดแก พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก คุมครองไมเกิน 100 ลานบาท)
- ความไมสุจริต ไมโปรงใสดานการเงิน / ขาดจรรยาบรรณในหนาที่ (พนักงาน
และนักวิจยั ความรับผิดชอบตอเงินทีบ่ างครั้งจํานวนสูงมาก / ขาดการสอบยัน
คานอํานาจ)
- การทําสัญญาใหทุนโดยตรงกับบุคคล โดยไมมีหนวยงานรองรับ
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบตั ิงาน
- ความสามารถและคุณภาพของบุคลากรทีอ่ งคกรวาจาง (เชน ความสามารถ
ในการจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน/ความรูและประสบการณของพนักงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ/ทักษะและความเขาใจงานของบุคลากรเนื่องจากองคกร
มีพลวัตสูง/กระบวนการคัดเลือก/กระบวนการพัฒนาบุคคลากร)
- ความปลอดภัย ความนาเชือ่ ถือ และความถูกตองของระบบขอมูล (เชน ระดับ
การเขาถึง การแกไขขอมูลโดยไมมีสิทธิ / การคียขอมูลผิด การตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล / การสํารองขอมูล)
- ความไมเขาใจในกฎระเบียบ วิธีการในการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน
2. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงจะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ที่เปนความเสีย่ งและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณทเี่ ปนความเสี่ยงขึ้น โดยใชเกณฑดังนี้
1) พิจารณาความเปนไปไดของโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีมากนอยเพียงใด โดยจัดแบงระดับ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณเปน 5 ระดับ และ 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับองคกร
โดยจัดระดับความรุนแรงเปน 5 ระดับเชนเดียวกัน
สกว. ใชวิธีการออกแบบสอบถามใหสมาชิกภายใน สกว. วิเคราะหความเสี่ยงตามประเด็น
ความเสี่ยงที่ระบุไดตามขอ 1 ปรากฏผลดังนี้
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ขอเท็จจริง / ประเด็นความเสี่ยง

โอกาส
(A)

ดานธุรกิจ
1. ภาพรวมนโยบายและแผนขององคกร
ภาพลักษณองคกรเชิงลบที่มผี ลตอ สกว. ในมุมมองของบุคคลภายนอก
กระบวนการไดมาของคณะกรรมการนโยบายฯ/คณะกรรมการติดตาม/
ผูบริหารทีไ่ มโปรงใส
การขาดขอมูลที่รอบดานและชัดเจนในการตัดสินใจ
2. ยุทธศาสตร สกว.
นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหงานวิจัยตอบสนอง
ไมทันทวงที
มีแหลงทุนใหนกั วิจัยเลือกมากขึ้น นักวิจัยจึงมาขอทุน สกว. นอยลง
ขาดแคลนนักวิจัยเฉพาะสาขา
ผลงานวิจัยและพัฒนาบางสวนยังไมสามารถนําไปใชประโยชนได
ผลงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคทั้งเชิงเวลาและคุณภาพ (สัมฤทธิผล ของ
งานลาชา ไมทันความตองการผูใช / ผลงานวิจัยที่ไดบางสวนไมตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ / ขาดการผลักดันการนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง
โดยเฉพาะเชิงพาณิชย / คุณภาพของผลงาน)
คุณภาพของนักวิจัย/ ผูประสานงาน
การรวมทุนของภาคีกับ สกว. (เชน ความไมมั่นคงของหนวยงานที่จะเขารวม
เปนภาคี/ ความเชื่อมั่นในความสามารถตอการบริหารงานวิจัยของสกว.)
3. การบริหารงานวิจัย
3.1 การจัดการตนทาง
กระบวนการคัดเลือกโครงการที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน (เชน ขาด
ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินขอเสนอโครงการ ผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนนอย/การ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่ไมเหมาะสม ไมตรงสายงาน มีความลําเอียง/นักวิจัย/
ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญและศักยภาพไมเหมาะสม/การใหทุนไมเปนไปตาม
ขั้นตอน/ ไมโปรงใส/ระยะเวลาในการพิจารณานาน)
3.2 การจัดการกลางทาง
การดําเนินโครงการวิจัยไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวในสัญญารับทุน
(เชน นักวิจัยไมสงผลงานตามกําหนด/นักวิจัยขาดความเขาใจในการบริหาร
โครงการและการเงิน/การติดตามงานไมสม่ําเสมอและตอเนื่อง/ไมไดรับความ
รวมมือจากผูที่ติดตอดวย ไดแก นักวิจัย ผูท รงคุณวุฒ/ิ หัวหนาโครงการ/
นักวิจัยไมทําวิจัยเอง รับทุนไปมอบใหผูอื่นทําแทน และไมดูแลอยางใกลชิด)
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ผลกระทบ
(B)

AXB

2.73

4.19

11.44

2.35

4.00

9.40

2.92

3.73

10.89

3.04

3.50

10.64

3.00
3.35
3.63

3.22
3.40
3.46

9.66
11.39
12.56

3.53

3.88

13.70

3.33

3.91

13.02

2.63

3.04

8.00

2.92

3.82

11.15

3.51

3.92

13.76

ขอเท็จจริง / ประเด็นความเสี่ยง

โอกาส
(A)

3.3 การจัดการปลายทาง
ผลงานวิจัยไปไมถึงมือผูใชประโยชน (ประชาสัมพันธไมทั่วถึง / นักวิจัยขาด
ความเขาใจเรื่องการจัดการทรัพยสินทางปญญา)
ผูที่เกี่ยวของขาดความเขาใจในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ขอกําหนด กฎระเบียบ กติกา ที่ไมเอื้อตอการบริหารจัดการผลงานวิจัย
ที่นําไปสูการใชประโยชน
ดานเหตุการณภายนอก
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกซึง่ รวดเร็วในทุกมิติ (สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่ซับซอน เชื่อมโยง มีความเปนเมือง
และบริโภคนิยม)
สถานการณบานเมืองไมแนนอน/การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
และการเปลี่ยนแปลงผูน ําระดับประเทศ
เทคโนโลยีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ผูกําหนดนโยบาย และสาธารณชน ไมเห็นความสําคัญของการใชขอมูล
ความรูจากงานวิจัย
ผูไมหวังดีกอกวนระบบสารสนเทศ
ผูใชประโยชน (กลไกการควบคุมการใชประโยชน (ตราสินคา-สกว.) ที่ยัง
ไมรัดกุม / การนําผลงานวิจัยของ สกว. ไปใชโดยไมอางอิง /
การอางอิงเกินความเปนจริง)
กฎหมายและกฎระเบียบระดับประเทศที่ไมเอื้อตอการสนับสนุนการวิจัย
ในระดับสากล
สกว. ถูกดึงเขาไปในระบบราชการมากขึ้น (การถูกประเมินดวยกติกาตางๆ
หลายกติกา / ระบบควบคุมที่มากเกินความจําเปน)
ดานการเงิน
ความไมมั่นคงทางการเงิน (การมีเงินหมุนเวียนมาก/นอยเกินไป / การ
ไมไดรับงบประมาณจากรัฐตามที่ตั้งไว/งบสนับสนุนจากรัฐไมแนนอน ทําให
วางแผนสนับสนุนงานวิจัยระยะยาวไมได / ความเสี่ยงจากกฎหมายใหมมีผล
บังคับใช ไดแก พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก คุมครองไมเกิน 100 ลานบาท)
ความไมสุจริต ไมโปรงใสดานการเงิน/ขาดจรรยาบรรณในหนาที่ (พนักงาน
และนักวิจัย ความรับผิดชอบตอเงินที่บางครั้งจํานวนสูงมาก / ขาดการสอบ
ยันคานอํานาจ)
การทําสัญญาใหทุนโดยตรงกับบุคคล โดยไมมีหนวยงานรองรับ
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ผลกระทบ
(B)

AXB

3.47

3.43

11.90

3.04

3.21

9.76

2.80

3.31

9.27

3.21

3.17

10.18

3.42

3.50

11.97

3.52

3.08

10.84

3.29

3.88

12.77

2.52

3.69

9.30

3.12

3.59

11.20

2.46

2.70

6.64

3.29

3.77

12.40

3.20

4.18

13.38

2.61

4.20

10.96

2.74

3.35

9.18

ขอเท็จจริง / ประเด็นความเสี่ยง

โอกาส
(A)

ดานการปฏิบตั ิงาน
คุณภาพของบุคลากรที่องคกรวาจาง ( เชน ความสามารถในการจัด
เรียงลําดับความสําคัญของงาน / ความรูและประสบการณของพนักงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ/ ทักษะและความเขาใจงานของบุคลากรเนื่องจาก
องคกรมีพลวัตสูง/ กระบวนการคัดเลือก/ กระบวนการพัฒนาบุคลากร)
ความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความถูกตองของระบบขอมูล (เชน
ระดับการเขาถึง การแกไขขอมูลโดยไมมีสิทธิ/ การคียขอมูลผิด การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล/ การสํารองขอมูล)
ความไมเขาใจในกฎระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

ผลกระทบ
(B)

2.88

3.67

10.57

3.20

3.94

12.61

3.29

3.56

11.71

ขอมูลจากแบบสอบถามทีต่ อบกลับจํานวน 50 ฉบับ จากแบบสอบถามทั้งหมด 80 ฉบับ
3. การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อผานกระบวนการวิเคราะหความเสีย่ งแลว รายการความเสี่ยงที่ไดระบุไวจะนํามาจัดลําดับ
ความเสี่ยง และจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของแตละรายการความเสีย่ ง
และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑความตองการในการจัดการความเสี่ยง ปรากฎผลดังตอไปนี้
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AXB

ระดับ 5
รุนแรงมาก
ที่สุด

ระดับ 4
รุนแรงมาก

ระดับ 1
แทบไมเกิดขึ้น

ระดับ 2
ไมนาจะเกิดขึ้น

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเสี่ยง
ต่ํามาก

ระดับ 3
เกิดขึ้นไดยาก

ระดับ 3
รุนแรง
ปานกลาง

ความเสี่ยง
ต่ํามาก

- กฎหมายและกฎระเบียบ
ระดับประเทศที่ไมเอื้อตอ
การสนับสนุนการวิจยั
ในระดับสากล

ระดับ 2
รุนแรเล็กนอย

ความเสี่ยง
ต่ํามาก

ความเสี่ยงต่ํามาก

ระดับ 1
ไมรุนแรง

ความเสี่ยง
ต่ํามาก

ความเสี่ยงต่ํามาก

ระดับ 5
เกิดอยาง
แนนอน

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยง
สูงมาก

- ความไมมั่นคงทางการเงิน

ความเสี่ยงต่ํา

ระดับ 4
มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น

-

มีแหลงทุนใหนักวิจัยเลือกมากขึ้น นักวิจัยจึงมาขอทุน สกว. นอยลง
กระบวนการไดมาของคณะกรรมการนโยบายฯ/คณะกรรมการติดตาม/ผูบริหารที่ไมโปรงใส
การขาดขอมูลที่รอบดานและชัดเจนในการตัดสินใจ
นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหงานวิจยั ตอบสนองไมทันทวงที
ขาดแคลนนักวิจัยเฉพาะสาขา
กระบวนการคัดเลือกโครงการที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
ผลงานวิจัยไปไมถึงมือผูใชประโยชน
ผูที่เกี่ยวของขาดความเขาใจในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ขอกําหนด กฎระเบียบ กติกา ที่ไมเอื้อตอการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่นําไปสู
การใชประโยชน
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกซึ่งรวดเร็วในทุกมิติ
สถานการณบานเมืองไมแนนอน/การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ และการเปลี่ยนแปลง
ผูนําระดับประเทศ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ผูไมหวังดีกอกวนระบบสารสนเทศ
ผูใชประโยชน
คุณภาพของบุคลากรที่องคกรวาจาง
ความไมเขาใจในกฎระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
การทําสัญญาใหทุนโดยตรงกับบุคคลโดยไมมีหนวยงานรองรับ
การรวมทุนของภาคีกับ สกว. (เชน ความไมมั่นคงของหนวยงานที่จะเขารวมเปนภาคี/
ความเชื่อมั่นในความสามารถตอการบริหารงานวิจัยของ สกว.)

- ผลงานวิจัยและพัฒนาบางสวนยังไม
สามารถนําไปใชประโยชนได
- ผลงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ทั้งเชิงเวลาและคุณภาพ
- คุณภาพของนักวิจัย/ ผูประสานงาน
- การดําเนินโครงการวิจัยไมเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไวในสัญญา
รับทุน
- ผูกําหนดนโยบาย และสาธารณชน
ไมเห็นความสําคัญของการใชขอมูล
ความรูจากงานวิจัย
- สกว. ถูกดึงเขาไปในระบบราชการ
มากขึ้น
- ความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ
และความถูกตองของระบบขอมูล

ความเสี่ยง
สูงมาก

- ภาพลักษณองคกรเชิงลบที่มีผลตอ
สกว. ในมุมมองของบุคคลภายนอก
- ความไมสุจริต ไมโปรงใสดาน
การเงิน/ขาดจรรยาบรรณในหนาที่

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเสี่ยงต่ํามาก

ความเสี่ยงต่ํามาก

ความเสี่ยงต่ํา
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การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงของ สกว. จะนําแผนภูมิความเสี่ยง มาพิจารณาจัดลําดับคาความเสี่ยงจากสูงมาก
ถึงต่ํามาก ปรากฏผลเปนดังนี้
- ไมมีประเด็นความเสี่ยงสูงมากและต่ํามาก
- ประเด็นความเสี่ยงสูง มีจาํ นวน 8 ประเด็น ไดแก
o
o
o
o
o
o
o
o

การดําเนินโครงการวิจัยไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวในสัญญารับทุน
ผลงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคทั้งเชิงเวลาและคุณภาพ
ความไมมั่นคงทางการเงิน
คุณภาพของนักวิจัย/ ผูประสานงาน
ผูกําหนดนโยบายและสาธารณชนไมเห็นความสําคัญของการใชขอมูลความรูจากงานวิจัย
ความปลอดภัย ความนาเชือ่ ถือ และความถูกตองของระบบขอมูล
ผลงานวิจัยและพัฒนาบางสวนยังไมสามารถนําไปใชประโยชนได
สกว. ถูกดึงเขาไปในระบบราชการมากขึน้

- ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง มีจํานวน 19 ประเด็น ไดแก
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ความไมเขาใจในกฎระเบียบ วิธีการในการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน
คุณภาพของบุคลากรที่องคกรวาจาง
การทําสัญญาใหทุนโดยตรงกับบุคคลโดยไมมีหนวยงานรองรับ
ความไมสุจริต ไมโปรงใสดานการเงิน/ขาดจรรยาบรรณในหนาที่
ผูใชประโยชน (กลไกการควบคุมการใชประโยชน (ตราสินคา-สกว.) ที่ยังไมรัดกุม /
การนําผลงานวิจัยของ สกว. ไปใชโดยไมอางอิง / การอางอิงเกินความเปนจริง)
ผูไมหวังดีกอกวนระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
สถานการณบา นเมืองไมแนนอน/การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐ และการเปลี่ยนแปลง
ผูนําระดับประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกซึ่งรวดเร็วในทุกมิติ
ขอกําหนด กฎระเบียบ กติกา ที่ไมเอื้อตอการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่นําไปสู
การใชประโยชน
ผูที่เกี่ยวของขาดความเขาใจในการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
ผลงานวิจัยไปไมถึงมือผูใชประโยชน
กระบวนการคัดเลือกโครงการที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
ขาดแคลนนักวิจัยเฉพาะสาขา
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มีแหลงทุนใหนักวิจัยเลือกมากขึ้น นักวิจัยจึงมาขอทุน สกว. นอยลง
นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหงานวิจยั ตอบสนองไมทันทวงที
การขาดขอมูลที่รอบดานและชัดเจนในการตัดสินใจ
กระบวนการไดมาของคณะกรรมการนโยบายฯ/คณะกรรมการติดตาม/ผูบริหาร
ที่ไมโปรงใส
o ภาพลักษณองคกรเชิงลบทีม่ ีผลตอ สกว. ในมุมมองของบุคคลภายนอก

o
o
o
o

- ประเด็นความเสี่ยงต่ํา มีจํานวน 2 ประเด็น ไดแก
o การรวมทุนของภาคีกับ สกว.
o กฎหมายและกฎระเบียบระดับประเทศทีไ่ มเอื้อตอการสนับสนุนการวิจัยในระดับสากล

การวิเคราะห Cost/Benefit ของแผนบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดของการวิเคราะห Cost/Benefit ของแผนบริหารความเสีย่ ง สกว. มีดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยง สกว. จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงสูง
จํานวน 8 ประเด็น (เปนผลมาจากการจัดลําดับความเสีย่ ง) ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : คุณภาพของนักวิจัย/ ผูประสานงาน
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : การดําเนินโครงการวิจัยไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
ในสัญญารับทุน
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ผลงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคทั้งเชิงเวลาและคุณภาพ
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ผลงานวิจัยและพัฒนาบางสวนยังไมสามารถนําไปใชประโยชนได
ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความถูกตองของระบบขอมูล
ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 : ผูกําหนดนโยบายและสาธารณชนไมเห็นความสําคัญของการใช
ขอมูลความรูจากงานวิจัย
ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 : สกว. ถูกดึงเขาไปในระบบราชการมากขึ้น
ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 : ความไมมั่นคงทางการเงิน
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กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงตามปกติจะมีแนวทางเลือกในการดําเนินการอยู 4 แนวทาง คือ
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
เปนการยอมรับความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นภายใตระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได
เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง
2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
เปนการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสีย่ ง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3. การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing)
เปนการกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบ
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
เปนการจัดการความเสี่ยงทีอ่ ยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได
จึงตองตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมนั้น
การวิเคราะหในแตละแนวทางบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) แนวทางการยอมรับความเสีย่ ง
เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงทั้ง 8 ประเด็น เปนความเสี่ยงสูงจึงไมสามารถที่จะยอมรับ
ความเสี่ยงได จําเปนตองไดรับความสนใจจากผูบริหารและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ยอมรับได ยกเวนประเด็นความเสี่ยงที่ 7 สกว.ถูกดึงเขาไปในระบบราชการมากขึน้
ซึ่งมีบางกรณีที่เปนกฎระเบียบสําคัญและทุกหนวยงานตองปฏิบตั ิ เชน การปฏิบัตติ าม
มติคณะรัฐมนตรี เปนตน ตองยอมรับความเสี่ยง
2) แนวทางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
นิยามแนวทางหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเปนการจัดการความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก
และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมนั้น ซึ่งประเด็นความเสี่ยง
ทั้ง 8 ประเด็นของ สกว. มิไดเปนความเสีย่ งสูงมากจนตองตัดสินใจยกเลิกกิจกรรม
จึงไมเลือกแนวทางนี้
3) แนวทางการกระจายความเสี่ยง
เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงทั้ง 8 ประเด็น เปนประเด็นความเสี่ยงระดับองคกรของ สกว.
ที่ไมสามารถกระจายความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบได จึงไมเลือกแนวทางนี้
4) แนวทางการลดหรือควบคุมความเสี่ยง เปนแนวทางที่ สกว. เลือก จึงไดทําการวิเคราะห
Cost/Benefit จําแนกตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
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ประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นที่ 1-3 ความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ
ตนทาง/กลางทาง/
ปลายทาง

ตนทุน
มีตนทุนแฝงในคาบริหารจัดการ
แตมิไดเพิ่มจากอัตราการเพิม่ ตามปกติ
ขอมูลประกอบการวิเคราะห คือ
คาใชจายบริหารสํานักงานตอคาใชจายรวม
ป 2552 เทากับ 8.94
ป 2553 เทากับ 8.90
ป 2554 เปาหมาย 11

ประโยชนที่ไดรับ
1) งานวิจัยเสร็จทันเวลา
เพิ่มขึ้น
ขอมูลประกอบการวิเคราะห
คือ รอยละโครงการที่ไม
เปนไปตามแผนงาน
ป 2553 เทากับ 20.51
ป 2554 เปาหมาย 19.00
2) ผลงานวิจัยสามารถ
นําไปใชประโยชนไดมากขึน้
ขอมูลประกอบการวิเคราะห
คือ อัตราสวนจํานวนผลงาน
วิจัยที่นําไปใชประโยชนตอ
จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ
ป 2552 เทากับ 0.59
ป 2553 เทากับ 0.64

สรุปไดวามีความคุมคาในการดําเนินการแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง พิจารณาจากตนทุน
คาบริหารจัดการที่มิไดเพิ่มขึ้นจากอัตราการเพิ่มขึ้นตามปกติ และประโยชนทไี่ ดรับ คือ โครงการเสร็จ
ตามแผนเพิ่มขึ้น พิจารณาจากโครงการที่ไมเปนไปตามแผนงาน ในป 2553 คิดเปนรอยละ 20.51
เมื่อมีการดําเนินมาตรการลดความเสีย่ ง ในป 2554 จึงวางเปาหมายโครงการที่ไมเปนไปตามแผนงาน
ไวที่รอยละ 19.00 ซึ่งหมายความวาโครงการที่เสร็จตามแผนงานจะเพิ่มขึ้น และอัตราสวนจํานวน
ผลงานวิจัยทีน่ ําไปใชประโยชนตอจํานวนโครงการที่แลวเสร็จ เมื่อมีการดําเนินมาตรการลดความเสี่ยง
ในป 2553 มีคาเทากับ 0.64 ซึ่งสูงขึ้นจากป 2552 ที่ยังไมไดดําเนินมาตรการลดความเสี่ยง นอกจากนี้
หากพิจารณาจากมูลคาของผลงานวิจัยทีน่ ําไปใชประโยชนไดที่เพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน โครงการปุยสั่งตัด
ที่สามารถทําใหเกษตรกรลดตนทุนในการปลูกขาวลงประมาณ 10,000 ลานบาทตอป หรือโครงการ
อากาศยานไรนักบิน ที่สามารถทดแทนการนําเขาและลดการสูญเสียคาซอมบํารุงปละหลายรอยลานบาท
เปนตน จะเห็นไดวาการลงทุนคาบริหารจัดการดังกลาวนับวามีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
อยางชัดเจน
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ประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นที่ 4 ผลงานวิจัย
และพัฒนาบางสวนยังไม
สามารถนําไปใชประโยชนได

ตนทุน
1) มีตนทุนคาดําเนินการ
ของหนวยจัดการปลายทาง
ผลงานวิจัยทีน่ ําไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
จํานวน 1.07 ลานบาท และ
ผลงานวิจัยทีน่ ําไปสูการใช
ประโยชนเชิงนโยบาย
จํานวน 2.03 ลานบาท ในป
2553
2) มีตนทุนคาจดสิทธิบตั ร
จํานวน 2.57 ลานบาทในป
2553

ประโยชนที่ไดรับ
1) ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น
ขอมูลประกอบการวิเคราะห คือ
อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนตอจํานวนโครงการ
ที่แลวเสร็จ
ป 2552 เทากับ 0.59
ป 2553 เทากับ 0.64
2) ผลงานวิจัยไดรับการเชื่อมโยง
กับภาคเอกชนเพื่อนําไป สูการผลิต
เชิงพาณิชยทมี่ ีมูลคาสูง จํานวน 5
เรื่อง และผลงานวิจัยไดรับการตอยอด
เพื่อพัฒนากรรมวิธีหรือกระบวนการ
และวิธีทางการตลาดทีเ่ หมาะสม เพื่อ
นําไปสูโอกาสในการใชประโยชนเชิง
พาณิชย 21 เรื่อง
3) จัดประชุม TRF forum 12
ครั้ง /จดหมายขาว TRF Policy
Bulletin 12 ฉบับ/The Forum 4
ฉบับ/ TRF Policy Brief 25 ฉบับ
และมีเว็บไซตเผยแพรขอมูลเชิง
นโยบาย
4) ผลงานวิจัยไดรับการยื่นจด
สิทธิบตั ร 46 เรื่อง

สรุปไดวามีความคุมคาในการดําเนินการแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง พิจารณาจากมี
ตนทุนคาดําเนินการของหนวยจัดการปลายทาง และการจดสิทธิบตั ร รวม 5.67 ลานบาท ในป 2553
ในขณะที่ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดเพิ่มขึน้ พิจารณาจากอัตราสวนจํานวนผลงานวิจัย
ที่นําไปใชประโยชนตอจํานวนโครงการทีแ่ ลวเสร็จ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.05 และเกิดการเชื่อมโยงผลงานวิจัย
กับภาคเอกชนเพื่อนําไปสูก ารผลิตเชิงพาณิชยที่มีมูลคาสูงจํานวน 5 เรื่อง นอกจากนั้น ยังมีผลงานวิจัย
ซึ่งไดรับการตอยอดเพื่อพัฒนากรรมวิธีหรือกระบวนการและวิธีทางการตลาดทีเ่ หมาะสม เพื่อนําไปสู
โอกาสในการใชประโยชนเชิงพาณิชย 21 เรื่อง การใชประโยชนในเชิงนโยบายมีการจัดประชุม TRF
forum จํานวน 12 ครั้ง เพื่อเชื่อมโยงระหวางนักวิจัยและผูกําหนดนโยบายในประเด็นที่เปน Hot issue
ในชวงเวลานัน้ และผลงานวิจัยไดรับการยื่นจดสิทธิบตั รถึง 46 เรื่อง
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ประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นที่ 5 ความปลอดภัย
และความนาเชื่อถือ
และความถูกตองของระบบ
ขอมูล

ตนทุน
มีตนทุนในคาดําเนินการสํารอง
ขอมูลไวนอกสถานที่ คิดเปน
มูลคานอยกวา 18,190 บาท
ตอเดือน (จํานวน 18,190 บาท
ตอเดือนจะรวมคาเผยแพร
ผลงานวิจัยทาง e-library ดวย)

ประโยชนที่ไดรับ
1) ปองกันขอมูลสูญหายจาก
กรณีไฟฟาดับ อุบัติภัย (ไฟ
ไหม) พิบัติภยั และอุปกรณ
เสียหาย
2) ปองกันขอมูลสูญหายจาก
Hacker ภายนอก

ที่ผานมามีความพยายามที่จะ hack ขอมูลของ สกว. แตไมสําเร็จ อยางไรก็ตาม ถาการ hack
ประสบความสําเร็จ การมีระบบ back up ไวนอกสถานที่ก็จะชวยให สกว. สามารถติดตั้งขอมูลใหมได
สรุปวามีความคุมคาในการดําเนินการแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง พิจารณาจากมีตนทุน คือ
คาสํารองขอมูลไวนอกสถานที่รวมคาเผยแพรผลงานวิจัยทาง E-library คิดเปนมูลคา 18,190 บาท
ตอเดือน ซึ่งถือวาจํานวนไมมาก แตเกิดประโยชนในแงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มี
ความสําคัญไวได
ประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นที่ 6 ผูกําหนดนโยบาย
และสาธารณชนไมเห็น
ความสําคัญของการใชขอมูล
ความรูจากงานวิจัย

ตนทุน
ประโยชนที่ไดรับ
มีตนทุนในคาประชาสัมพันธ 1) ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น
เปนมูลคา 7.66 ลานบาท และ
ขอมูลประกอบการวิเคราะห คือ
ตนทุนคาจัดทํา e-library
อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยที่
จํานวน 1.59 ลานบาท ในป
2553
นําไปใชประโยชนตอจํานวน
โครงการที่แลวเสร็จ
ป 2552 เทากับ 0.59
ป 2553 เทากับ 0.64
2) PR value เพิ่มขึ้น
ขอมูลประกอบการวิเคราะห คือ
คา PR value เฉลี่ยตอเดือน
ป 2552 จํานวน 24.8 ลานบาท
ป 2553 จํานวน 27.05 ลานบาท
จํานวนผลงานวิจัยที่มี
การ download จาก e-library
3,326 โครงการ
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สรุปวามีความคุมคาในการดําเนินการแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง พิจารณาจากมีตนทุน
คือ คาประชาสัมพันธเปนมูลคา 7.66 ลานบาท และคาจัดทํา e-library จํานวน 1.59 ลานบาท ในป 2553
ในขณะที่เกิดประโยชน คือ ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น พิจารณาจากอัตราสวน
จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอ จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ ในป 2553 มีคาเทากับ 0.64
ซึ่งสูงขึ้นจากป 2552 (0.59) เปนจํานวน 0.05 และคา PR value ของป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552
จํานวน 2.25 ลานบาทตอเดือน หรือคิดเปน 27 ลานบาทตอป และมีการ download ผลงานวิจัยไปใชถึง
3,326 โครงการ
ประเด็นความเสี่ยง
ตนทุน
ประเด็นที่ 7 สกว. ถูกดึงเขาไป มีตนทุนเล็กนอยในการจัด
อยูในกฎระเบียบราชการมากขึ้น กิจกรรมประชุมกับหนวยงาน
พันธมิตร

ประโยชนที่ไดรับ
สกว. สามารถจัดการกับ
กฎระเบียบทีท่ ําใหเกิด
ความไมคลองตัวได

แนวทางการดําเนินการกับประเด็นความเสี่ยงนี้มี 2 แนวทาง คือ 1) การยอมรับความเสี่ยง
ในกรณีที่เปนกฎระเบียบสําคัญและทุกหนวยงานตองปฏิบตั ิ เชน การปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี เปนตน
2) การลดความเสี่ยง โดยการสรางพันธมิตรกับหนวยงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อรวมกันเจรจา
ทําความเขาใจกับหนวยงานราชการที่กําหนดกฎระเบียบ จนสามารถคลี่คลายกฎระเบียบทีท่ ําใหขาด
ความคลองตัวได ตัวอยางเชน กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งมีหนาที่
ประเมินหนวยงานราชการ จะทําการประเมิน สกว. ซึง่ สกว. ไดรวมกับพันธมิตรที่เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติพิเศษ เจรจากับ กพร. ดวยเหตุผลที่วาอํานาจหนาที่ของ กพร. ไมนาจะครอบคลุม
หนวยงานทีต่ งั้ ขึ้นดวย พรบ. พิเศษ เชน สกว. และ สกว. มีระบบประเมินอยูแลว และยินดีรายงาน
ผลประเมินแก กพร. ซึ่งเปนผลให กพร. ไมไดรวม สกว. เขาเปนหนวยงานที่จะตองประเมินดวย
ประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นที่ 8 ความไมมั่นคง
ทางการเงิน

ตนทุน
ไมเพิ่มตนทุนใน
การดําเนินการ

ประโยชนที่ไดรับ
1) ประสิทธิภาพความมั่นคงของเงินกองทุน
อยูในระดับทีก่ ําหนดตามเปาหมาย คือ 1.03
2) การอนุมัติสัญญาและการจายเงินเปนไป
ตามแผน
3) การถอนเงินไดตรงกับงบประมาณที่ตอง
ใชจริง ทําใหไดรับดอกเบี้ยเต็มตามจํานวน
และไดดอกเบีย้ เพิ่มขึ้นจากการติดตาม
โปรแกรมพิเศษที่ออกมาเฉพาะกิจของ
การฝากธนาคาร
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แนวทางการดําเนินการลดความเสี่ยง คือ การมีระบบติดตามรายรับ-รายจายของ สกว.
และมอบหมายหัวหนางานการเงินติดตาม จัดทํารายงานประจําเดือน และมีทะเบียนคุมยอดเงิน
ที่ครบกําหนด รวมทั้งพัฒนาระบบ IT เพือ่ ติดตาม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไมเพิ่มตนทุน
ในการดําเนินการ เนื่องจากไมมีการเพิ่มบุคลากรและความพรอมของเครื่องมือที่ใชมีอยูแลว
ในขณะที่ประโยชนที่ไดรับ คือ 1) ประสิทธิภาพความมั่นคงของเงินกองทุนอยูในระดับที่กําหนด
ตามเปาหมายคือ 1.03 2) การอนุมัติสัญญาและการจายเงินเปนไปตามแผน และ 3) สามารถถอนเงิน
ใหตรงกับงบประมาณที่ตองใชจริง ทําใหไดดอกเบี้ยเต็มตามจํานวน นอกจากนี้ ยังไดมีการติดตาม
โปรแกรมพิเศษที่ออกมาเฉพาะกิจของการฝากธนาคาร ทําใหมีผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
จึงสรุปวาแนวทางการดําเนินการลดความเสี่ยงนี้มีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
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แผนบริหารความเสี่ยง สกว. (ป 2555 - 2556)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานธุรกิจ
ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการตนทาง/กลางทาง
1. คุณภาพของนักวิจัย
และผูประสานงาน
ไมไดมาตรฐาน
2. การดําเนินโครงการ
วิจัยไมเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว
ในสัญญารับทุน
3. ผลงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ในเชิงคุณภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง

1. จัดระบบการคัดเลือกนักวิจัยและผูประสานงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการวาง
ระบบมาตรฐานในการคัดเลือกนักวิจัยและโครงการ
วิจัย และการใหคะแนน สําหรับเรื่องตอไปนี้
1.1) ตรวจสอบประวัติจากฐานขอมูลนักวิจัยจาก
แหลงทุนตางๆ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ผลงานที่ผานมา
1.2) ตรวจสอบผลงานของผูประสานงานโครงการ
โดยเฉพาะความสอดคลองและความรู
ความสามารถในการบริหารโครงการดังกลาว
1.3) จัดกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการให
ผูทรงคุณวุฒิอานใหความเห็นและใหคะแนน

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554

- ผูอํานวยการฝาย 1. ผลงานวิจัยที่นํา
- ผูประสานงาน
ไปใชประโยชน
1
- เจาหนาที่บริหาร
(RE ) 415
โครงการ
โครงการ
และผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
นานาชาติเฉลี่ย
2.38 เรื่อง
ตอโครงการ
2
2. โครงการลาชา
รอยละ 4.96

เปาหมายป 2555

เปาหมายป 2556

1. ผลงานวิจัยที่นํา
ไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้นเปน
423 โครงการ
และผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพในวารสาร
วิชาการนานาชาติ
เฉลี่ย 2.43 เรื่อง
ตอโครงการ
2. โครงการลาชา
รอยละ 4.86 และ
โครงการผิดสัญญา
รอยละ 12.56

1. ผลงานวิจัยที่นําไป
ใชประโยชนเพิ่มขึ้น
เปน 431 โครงการ
และผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพในวารสาร
วิชาการนานาชาติ
เฉลี่ย 2.48 เรื่อง
ตอโครงการ
2. โครงการลาชา
รอยละ 4.76
และโครงการ
ผิดสัญญา
รอยละ 12.31

1

ขอมูล RE (Research Exploitation) หมายถึง บทความที่แสดงถึงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยมีการระบุผูใชและการใชผลงานชัดเจน ผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน (RE) ปจจุบันพิจารณาจากจํานวนโครงการวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ในปบัญชีนั้น (ไมรวมงานวิจัยดานมนุษยศาสตร)

2

โครงการลาชา หมายถึง โครงการวิจัยที่สงรางรายงานฉบับสมบูรณ ลาชากวา 90 วัน หลังจากวันที่ครบกําหนดสงรางรายงานฉบับสมบูรณ
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ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

1.4) วางคะแนนมาตรฐานที่ยอมรับไดสําหรับ
นักวิจัย และโครงการกอนการอนุมัติโครงการ
1.5) จัดทําฐานขอมูลแสดงพฤติกรรมนักวิจัย
เพื่อใหฝายใหทนุ ใชประกอบการตัดสินใจ
คัดเลือกนักวิจัยคุณภาพ
2. วางระบบติดตามที่เปนมาตรฐานสําหรับโครงการวิจัย
2.1) จัดใหมีระบบแจงเตือนลวงหนา และติดตาม
ในการสงรายงาน แบบ real-time
และพัฒนาระบบ Management Information
System (MIS)
2.2) จัดเวทีใหมีการนําเสนอผลงานเมื่อครบ
ระยะงวดงาน เชน ทุก 6 เดือน
2.3) ใหรางวัลสําหรับโครงการที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี
2.4) กําหนดเรื่องการดําเนินโครงการใหเสร็จตาม
กําหนดเปนตัวชี้วัดระดับฝาย เพื่อการติดตาม
ดูแลอยางใกลชิดโดยฝายใหทุน
3. เพิ่มคุณภาพและทักษะนักวิจัยและขอเสนอ
โครงการวิจัย
3.1) การพัฒนาขอเสนอโครงการใหเขียน
วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรบั ชัดเจน
เปนรูปธรรม เพื่อใหสามารถประเมินผลได
3

ผลการดําเนินงาน
ป 2554

เปาหมายป 2555

และโครงการ
3
ผิดสัญญา
รอยละ 12.82

โครงการผิดสัญญา หมายถึง โครงการวิจัยที่สงรางรายงานฉบับสมบูรณ ลาชากวา 180 วัน หลังจากวันที่ครบกําหนดสงรางรายงานฉบับสมบูรณ
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เปาหมายป 2556

ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554

เปาหมายป 2555

เปาหมายป 2556

1. ผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน
ได เพิ่มขึ้นเปน
423 โครงการ

1. ผลงานวิจัยที่นําไป
ใชประโยชนได
เพิ่มขึ้นเปน
431 โครงการ

3.2) จัดหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการโครงการ
และเทคนิคการทําวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทีมวิจัยและผูประสานงาน
3.3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละการบรรยาย
จากนักวิจัยอาวุโส/ผูเชี่ยวชาญ เพื่อสราง
แรงบันดาลใจในการทําวิจัย/แสดงเสนทาง
การเติบโตในแวดวงการทําวิจัย
3.4) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือดูงาน
และนํา best practices มาเลาประสบการณ
การจัดการโครงการ และการทําวิจัย
3.5) จัดทําคูมือการเขียนรายงานใหนักวิจัย
4. เพิ่มคุณภาพและทักษะผูประสานงานโครงการ
4.1) จัดหลักสูตรบริหารโครงการและการบริหาร
การเงินใหกับผูประสานงานและเจาหนาที่
ของประสานงาน
ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการปลายทาง
4. ผลงานวิจัยและพัฒนา
บางสวนยังไมสามารถ
นําไปใชประโยชนได

1. พัฒนากลไกการผลักดันการนําผลงานวิจัยไปสู
การใชประโยชน โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้
1.1 พัฒนากลไกจัดการปลายทาง
1.2 จัดการทรัพยสินทางปญญา

1. ผลงานวิจัย
- ทีมจัดการ
ที่นําไปใช
ปลายทาง
ประโยชนได
- ผูอํานวยการฝาย
- ผูประสานงาน
415 โครงการ
- เจาหนาที่บริหาร
โครงการ
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ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน
5. ความปลอดภัย
ความนาเชื่อถือ
และความถูกตอง
ของระบบขอมูล

มาตรการลดความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

1. พัฒนาแผนและระบบรักษาความปลอดภัย (Security - ฝายขอมูล
system) ในการเขาถึงขอมูลทั้งจากผูไมพึงประสงค
- งานประกัน
จากภายนอก และการกําหนดระดับสิทธิในการเขาถึง
คุณภาพ
ขอมูลของผูใ ชงาน
1.1) ออกแบบและจัดทําระบบ
1.2) ทดสอบระบบ
2. พัฒนาแผนการจัดการระบบ ICT และขอมูลในกรณี
เกิดภัยพิบตั ิรายแรง เชน น้ําทวม แผนดินไหว และไฟ
ไหม
3. พัฒนาระบบสํารองขอมูล (Backup site system)
ที่มีประสิทธิภาพ และตามเกณฑมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบสอบทานขอมูล
4.1) ปรับปรุงระบบสอบทานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําคูมือการทํางาน
4.2) ทดสอบระบบสอบทานขอมูล
และคูมือการทํางาน
5. มาตรการสุม ตรวจของงานประกันคุณภาพ (QA)
5.1) กําหนดมาตรการสุมตรวจของงานประกัน
คุณภาพ
5.2) พัฒนารางคูมือการทํางาน
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ผลการดําเนินงาน
ป 2554

เปาหมายป 2555

1. มีระบบสอบทาน 1. มีแผนที่ไดรบั
การรับรองจาก
ขอมูลและคูมือ
การทํางาน
กระทรวง ICT
2. พัฒนาระบบ
และระบบรักษา
template เพื่อลด
ความปลอดภัย
ความผิดพลาด
(Security system)
ในการเขาถึงขอมูล
แทนงานสุมตรวจ
ทั้งจากผูไ มพึง
ของงานประกัน
ประสงคจาก
คุณภาพ
ภายนอก
และการกําหนด
ระดับสิทธิใน
การเขาถึงขอมูล
ของผูใชงาน
2. มีแผนการจัดการ
ระบบ ICT และ
ขอมูล
ใน
กรณีเกิด
ภัยพิบตั ิรายแรง

เปาหมายป 2556

1. ปรับปรุงระบบ
สอบทานขอมูล/
คูมือการทํางาน
2. มีรางคูมือการทํางาน
ประกันคุณภาพ
3. มีระบบสํารองขอมูล
(Backup site
system) ที่มีการ
สํารองขอมูล
ไปไวอีกสถานที่
อยางเปนระบบ

ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ความเสี่ยงดานเหตุการณ
ภายนอก
- ทีมสื่อสารสังคม
6. ผูกําหนดนโยบาย
1. เพิ่มชองทางและความถี่ของการสื่อสารตรงถึง
- ผูอํานวยการฝาย
และสาธารณชนไมเห็น
ผูใชประโยชนจากงานวิจัยและผูกําหนดนโยบาย
- เจาหนาที่บริหาร
ความสําคัญของการใช
โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้
โครงการ
ขอมูลความรูจาก
1.1) จัดทําแผนการสือ่ สารโดยเนนนําเสนอประเด็นที่มี
งานวิจัย
ศักยภาพและตองการผลักดันไปสูการใชประโยชน
1.2) เชิญผูใชมารวมในกระบวนการพัฒนาขอเสนอ
โครงการตั้งแตตนทางตลอดจนการรับฟง
ความกาวหนาของงานวิจัย
1.3) จัดเวทีนโยบาย (policy forum) โดยใชประเด็น
ที่อยูในกระแสความสนใจเปนตัวนํา กําหนดกลุม
ผูเกี่ยวของโดยตรง หรือเปนผูก ําหนดนโยบายเขา
รวมเสวนา โดยมีการจัดอยางตอเนื่อง(เชิงนโยบาย)
1.4) จัดทําหนังสือสรุปยองานวิจัย/เอกสารสังเคราะห
งานวิจัย รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายสงให
หนวยนโยบายโดยตรง (เชิงนโยบาย)
1.5) จัดทําเอกสารสังเคราะหในรูปแบบ E-book ที่
หนวยงานผูใชประโยชน และสาธารณชนผูสนใจ
สามารถเขาถึงไดโดยงาย (เชิงสาธารณะ)
1.6) จัดเวที / การประชุม / นิทรรศการประจําป
เพื่อนําเสนอตรงตอหนวยงาน function หรือผูใช
4

ผลการดําเนินงาน
ป 2554

เปาหมายป 2555

เปาหมายป 2556

1. ผลงานที่นําไปใช
ประโยชนได
ดานนโยบาย
31 เรื่อง
4
2. PR valued
เฉลี่ย 21.6 ลานบาท
ตอเดือน
3. จํานวน Page
view ของเว็บไซต
สกว. 4.66 ลานครั้ง
ตอป

1. ผลงานที่นําไปใช
ประโยชนได
ดานนโยบาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 5
จากป 2554
2. PR valued
เพิ่มขึ้นเปน
21.8 ลานบาท
ตอเดือน
3. จํานวน Page view
ของเว็บไซต สกว.
เพิ่มขึ้นรอยละ 2
จากป 2554

1. ผลงานที่นําไปใช
ประโยชนได
ดานนโยบาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 10
จากป 2554
2. PR valued
เพิ่มขึ้นเปน
22.0 ลานบาท
ตอเดือน
3. จํานวน Page view
ของเว็บไซต สกว.
เพิ่มขึ้นรอยละ 2
จากป 2555

PR valued หมายถึง คุณคาของความเปนขาว คํานวณจาก Ad value (Advertising value คือ มูลคาพื้นที่ในการลงโฆษณา) คูณสาม
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ผูรับผิดชอบ

ประโยชนเฉพาะกลุม (ตัวอยางเชน ตลาดนัด
วิชาการดานใดดานหนึ่ง เชน การศึกษารอยงาน
ของทุกฝาย
1.7) จัดแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต
ในความถี่ที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ที่สามารถนําไปใชไดในการพัฒนาอาชีพไดทันที
(เชิงพาณิชย)
1.8) นําเสนอผลงานผานสือ่ สารมวลชนในชองทาง
ตางๆ โดยเฉพาะสื่อกระแสหลัก และ social media
อยางสม่ําเสมอ โดยอาจกําหนดพื้นที่ประจําในสื่อ
กระแสหลักเพื่อใหจดจําความเปนองคกรวิจัยของ
สกว. ได
1.9) มีผแู ทนจาก สกว. เขาไปรวมในกลไกที่ดูแลกํากับ
ประเด็นระดับชาติ
2. ใหผูใชสามารถเขาถึงแหลงขอมูลงานวิจัยจาก สกว.
ไดสะดวก รวดเร็ว เชน โดยผานทางอินเตอรเน็ต
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ผลการดําเนินงาน
ป 2554

เปาหมายป 2555

เปาหมายป 2556

มาตรการลดความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

7. สกว. ถูกดึงเขาไปอยูใน
กฎระเบียบแบบราชการ
มากขึ้น (การถูกประเมิน
ดวยกติกาตางๆ หลาย
กติกา / ระบบควบคุม
ที่มากเกินความจําเปน)

1. สรางความรูค วามเขาใจกับหนวยงานที่กํากับดูแล
สกว.
2. สรางพันธมิตรกับหนวยงานคลายคลึงกันเพื่อทํา
ความเขาใจกับหนวยงานราชการที่ดูแล สกว.

- คณะกรรมการ
นโยบาย สกว.
- ผูอํานวยการ/
รองผูอ ํานวยการ
สกว.

ไดมีการหารือกับ ไดวิธีจัดการกับ
หนวยงานพันธมิตร กฎระเบียบ
เรื่อง ระเบียบ ปปช. ที่ทาํ ให สกว.
ขาดความคลองตัว

1. รักษาวงเงินกองทุนสุทธิใหมากกวาภาระผูกพัน
โดยติดตามการเซ็นสัญญาอยางใกลชิดผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส
2. มีระบบคํานวณเงินกองทุนที่มีอยูแ บบ real time
หรือ semi-real-time เพื่อทราบสถานภาพของเงิน
ที่มีอยู และที่สามารถถอนมาใชไดในแตละเดือน
3. มีระบบคํานวณยอดรายจายโครงการวิจัยที่ตอ งจาย
ในแตละเดือน
4. วางแผนการถอนเงินจากธนาคารใหเพียงพอตอ
รายจายในแตละเดือน โดยไมเก็บเงินไวในบัญชี
ออมทรัพยมากเกินจําเปน เพื่อใหไดประโยชนจาก
ดอกเบีย้ สูงสุด
5. วางแผนการฝากเงิน เชน ซื้อพันธบัตร เปนตน
6. ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการพิเศษจาก
ธนาคารเพื่อใหไดดอกเบี้ยเพิ่มขึน้

- ผูอํานวยการและ
รองผูอ ํานวยการ
สกว.
- งานการเงิน

ประสิทธิภาพ
ความมั่นคงของ
5
เงินกองทุน
เทากับ 1.05

ความเสี่ยงดานการเงิน
8. ความไมมั่นคง
ทางการเงิน

5

ผลการดําเนินงาน
ป 2554

เปาหมายป 2555
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เปาหมายป 2556
ไดวิธีจัดการกับ
กฎระเบียบ
ที่ทําให สกว.
ขาดความคลองตัว

1. ประสิทธิภาพ
1. ประสิทธิภาพ
ความมั่นคง
ความมั่นคง
ของเงินกองทุน
ของเงินกองทุน
ไมนอยกวา 1
ไมนอยกวา 1
2. วงเงินสัญญาใหม 2. วงเงินสัญญาใหม
ที่อนุมัตใิ น
ที่อนุมัตใิ น
ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2555
ตางจากแผนไมเกิน
ตางจากแผนไมเกิน
2.5%
2.5 %
3. วงเงินจายจริง
3. วงเงินจายจริง
ที่อนุมัตใิ น
ที่อนุมัตใิ น
ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2555
ตางจากแผนไมเกิน
ตางจากแผนไมเกิน
2.5%
2.5%

ประสิทธิภาพความมั่นคงของเงินกองทุน คํานวณจาก ยอดเงินกองทุน (โดยที่เงินกองทุนประกอบดวยทุนประเดิม และรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554 ลบดวย เงินประกัน
สถานภาพกองทุน 1,000 ลานบาท (ตามมติคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ 1/2541 หรือมติที่จะมีขึ้นใหม) หารดวยยอดภาระผูกพันเฉพาะแหลงทุนจาก สกว. ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554 โดยที่ภาระผูกพัน
เฉพาะแหลงทุนจาก สกว. หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของ สกว. ซึ่งไมรวมภาระผูกพันจากแหลงเงินทุนอื่น
หมายเหตุ : คาอัตราสวนใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยทศนิยมตําแหนงที่ 3 หากมีคาต่ํากวา 5 จะไมนับในการคํานวณ หากมีคาเทากับ 5 หรือสูงกวา ใหถือวาทศนิยมตําแหนงที่ 2 มีคาสูงขึ้น 1 หนวย
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การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
สกว.ไดกําหนดแนวทางการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสกว. ปละ 1 ครั้ง โดยในการรายงานผลนั้นจะเปนการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวในแตละประเด็นความเสี่ยงเทียบกับเปาหมาย
ตารางการรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง

กิจกรรมการดําเนินการ
มาตรการลดความเสี่ยงที่
ไดปฏิบตั ิจริง
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เปาหมายป 2555

ผลที่ไดจริงป 2555

