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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคข์องการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

(2) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 

 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

 
 

(6) 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

 
(7) 

วัตถุประสงค ์
1) การจัดการให้
โครงการวิจัยด าเนินการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลา
สัญญารับทุน 
 

 
ก า ร อ นุ มั ติ
ทุ นอุ ดห นุ น
การวิจัยล่าช้า 

 
มีการควบคุม
ค่อนข้างอ่อน 

 
ก ร ะ บ ว น แ ล ะ
ขั้นตอนการอนุมัติ 
พร้อมการเบิกจ่าย
ทุนอุ ดหนุนก า ร
วิ จั ย ใ น แ ต่ ล ะ ปี
ล่ า ช้ าท า ให้ เ กิ ด
ปัญหากับระบบ
การติ ดตามการ
ด าเนินงาน 

 
ปรับกระบวนการจัดสรรทุนอุดหนนุการวิจัย 
1) ปรับกระบวนการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
    - งบแผ่นดิน  ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า (2 ปี)  
    - งบรายได้  ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า (1 ปี)  
2) ก าหนดให้มีการจัดท าสัญญารบัทุนตรงตามรอบ
ปีงบประมาณ  

ประเภท
ทุน 

กระบวนการ 
ยื่นและ 

จัดสรรทุน 
ลงนาม
สัญญา 

ระยะเวลา
สัญญาทุน 

งบแผ่นดิน ก.ย.-พ.ย.62 ก.ย.63 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

งบรายได้ ม.ค.-มิ.ย.63 ก.ย.63 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 
กิจกรรม 1 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้อ านวยการ / 
ฝ่ายทุนวิจัย สวพ. 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 
กิจกรรม 2 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้อ านวยการ / 
ฝ่ายทุนวิจัย สวพ. 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 

 
กิจกรรมควบคุมภายในได้มีการด าเนินการแล้ว    
ทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การเปิดรับทุนวิจัยล่วงหน้า โดย 
    1.1 งบแผ่นดินจะเปิดรับล่วงหน้า 2 ปี 
    1.2 งบรายได้จะเปิดรับล่วงหน้า 1 ปี (ทุนวิจัยที่จะ
จัดสรรปีงบประมาณ 2563 (เดือน ต.ค.62)  ได้เปิดรับ
ข้อเสนอในปีงบประมาณ 2562) 
 
2. ก าหนดให้มีการจดัท าสญัญารับทุนตรงตามรอบ
ปีงบประมาณเพื่อ 
   2.1 ให้สอดคล้องกับการแผนการใช้จ่ายประมาณ 
สามารถจัดสรรให้นักวิจัยไปด าเนินการวิจัยได้อย่าง
รวดเร็ว  
   2.2 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาสัญญาวิจัย 1 ปี เช่น 
ต.ค.52-ก.ย.63 
  2.3 มีก าหนดตารางการประชุมของคุณกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการปฏิบตัิงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคข์อง 

การควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 
 

(2) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 

(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

(6) 

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

(7) 
 
 
 
 
 
 

นักวิจัยไม่
ปฏิบัติตาม
สัญญารับ
ทุนวิจัย 

มีการควบคุม
ค่อนข้างอ่อน 

การรายงานเอกสาร
ในรูปแบบของแบบ
สรุปความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ท่ีมี
การรายงานเฉพาะ
ประเด็นหลักๆ ท า
ให้พิจารณา
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไดไ้ม่
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัย
รอบ 6 และ 12 เดือน ดังน้ี 
รอบ 6 เดือน 
  1) ให้ส่งรายงานวิจัยบทท่ี 1-3 และผลการด าเนินงานบทท่ี 
4 (รวมแล้วมีความก้าวหน้าโครงการวิจัยร้อยละ 60) 
  2) รายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศ NRMS 
(งบแผ่นดิน) และ DRMS (งบรายได้) 
   3) จัดเวทีน าเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
รอบ 12 เดือน 
  1) ติดตามให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนสิ้นสุดสัญญา
วิจัย 1 เดือน 
  2) รายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศ NRIIS (งบ
แผ่นดิน) และ DRMS (งบรายได้) 
  3) จัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการวิจัย และรับ
ฟังประเด็นปัญหากรณีด าเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน 1 
ปี 
รอบไม่เกิน 2 ปี (กรณีขอขยายงานวิจัย) 
1.) ควบคุม ก ากับ ติดตามงานวิจัยให้เป็นไปตามสัญญารับทุน  
2)  เมื่อครบตามระยะเวลาการขยายหากนักวิจัยไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญารับทุน จะมีหนังสือแจ้งเตือนในเบื้องต้น ถ้า
นักวิจัยยังเพิกเฉย ฝ่ายทุนจะส่งฝ่ายการเงินการคลังของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อหักเงินเดือน 

กิจกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้า 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผอ/ฝา่ยทุนวิจัย สวพ. 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
รอบ 6 เดือน ณ หลัง
วันท่ี 31 มี.ค.63 
รอบ 12 เดือน ณ 
หลังวันท่ี 30 ก.ย.63 
 
 

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าได้ด าเนินการ
ครบถ้วนแล้ว 
1 )  ก า ร ติ ด ต า ม ด้ ว ย ก า ร จั ด เ ว ที ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้ากิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน ส าหรับ
โครงการวิจัยงบแผ่นดินปี 2562 (รอบ 6 เดือน) และ
งบรายได้ปี 2561 (รอบ 12 เดือน) เมื่อวันที่ 13 พ.ย.
62 เพื่อให้นักวิจัยน าเสนอ 
   - ผลการด าเนินงาน 
   - ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการวิจัย/       
ที่ท าให้ด าเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
2) การติดตามด้วยระบบบริหารจัดการของประเทศ
ระบบสารสนเทศ NRIIS(งบแผ่นดิน) และ DRMS (งบ
รายได้) ท่ีก าหนดให้นักวิจัยรายงานผลการด าเนินงาน
ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน  
3) การติดตามด้วยระบบเอกสารและการก าหนดให้
การมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต้อง
ส่งรายงานวิจัยบทที่ 1-3 และมีผลการด าเนินงานวิจยั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติการ
รับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. 
2562 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 
 

(2) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 

(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

(6) 

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

(7) 
วัตถุประสงค์ 
2) นักวิจัยที่รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
ปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัอย่าง
ครบถ้วน 

 
นักวิจัยไม่
ปฏิบัติตาม
แนว
ปฏิบัติการ
รับทุนวิจัย
จากแหล่ง
ทุนภายนอก 

 
มีการควบคุม
อ่อน 

 
มีนักวิจัยท่ีปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตัิการ
รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
มากขึ้น แต่ยังมีส่วน
หนึ่งที่ยังไม่ปฏิบัติ
ตาม 

 
1) ปรับระเบียบ/แนวปฏิบัติการรับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกใหม่ โดยให้มี
ความชัดเจนในทุกกระบวนการตั้งแต่
การย่ืนข้อเสนอต่อแหล่งทุน การลงนาม
สัญญารับทุน การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10) การติดตาม
ความก้าวหน้า การปิดโครงการวิจัย ฯลฯ 
รวมไปถึง การก าหนดขอบเขตการจ่าย
ของค่าธรรมเนียมสถาบัน (ร้อยละ 5) ที่
น าส่งคืนไปยังส่วนที่ นักวิ จัยสังกัดให้
ชัดเจนว่าสามารถเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุน
การวิจัยของส่วนงานได้  เพื่อเป็นการ
สร้างแรงกระตุ้นให้นักวิจัย/ส่วนงาน ใน
การหารายได้ให้ส่วนงานได้อีกทางหน่ึง 
2) ปรับระบบการรายงานข้อมูลของทุก
ส่วนงาน โดยก าหนดข้อมูลทุนวิ จัย
ภายนอกที่ทุกส่วนงานจะรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นทุนอุดหนุนการ
วิจัยที่ส่งหรือด าเนินการผ่านสถาบันวิจัย
และพัฒนาเท่าน้ัน  เพื่อเป็นการกระตุ้น
ใ ห้ นั ก วิ จั ย มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ น ว
ปฏิ บัติการรับทุนวิ จัยจากแหล่ งทุน
ภายนอกให้มากขึ้น   
 
3. ปรับรูปแบบรายงานเพื่อขอขยายเวลา 
โดยนักวิจยัต้องส่งรายงาน (อย่างน้อย 3-

 
กิจกรรม 1 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้อ านวยการ / 
ฝ่ายทุนวิจัย สวพ. 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 

 
กิจกรรม 1 การปรับระเบียบการรับอุดหนุนจากแหลง่
ทุนวิจัยภายนอกให้มีความชัดเจน 
 

ผลการด าเนินงาน   ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) 
ระเบียบการรับอุดหนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
(ฉบับใหม่) ซึ่งเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีสาระส าคัญของการ
ปรับดังนี ้
   - การนิยามแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฯ 
   -  กระบวนการด า เนินการที่สอดรับทั้ งระดับ
มหาวิทยาลัย คณะต้นสังกัด และสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง สะดวก คล่องตัวมากที่สุด 
   - ปรับสัดส่วนค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเพื่อให้
การบริหารจัดการเกี่ยวกับแหล่งทุนภายนอกทุกส่วน
งานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน   
 

กิจกรรม 2  การก าหนดรูปแบบและขั้นตอนการ
บริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยที่มีการเสนอขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอกของทุกส่วนงานจ าเป็นต้อง
มีการแจ้ง/เสนอผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
บริหารจัดการเป็นแนวทางเดียวกันทุกแหล่งทุน 
  

ผลการด าเนินงาน  มีการปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
การรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยก าหนดให้ทุก
โครงการวิจัยต้องส่งขั้นตอนการรับทุนจากแหล่ง   ทุน
ภายนอกของนั กวิ จั ย จะต้ อ งมี ก า ร เสนอผ่ า น
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 
 

(2) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 

(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

(6) 

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

(7) 
5 บท) เพื่อใช้ประกอบในการขอขยาย
เวลา 

มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท าหน้าที่
ในการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นก่อน
การด าเนินการจัดท าสัญญารับทุน และเบิกจ่ายงบ
สนับสนุน ส าหรับกรณีที่โครงการวิจัยที่มีการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกเรียบร้อย
แล้ว จะต้องส่งเอกสารเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบ 
 

กิจกรรม 3 การก าหนดรูปแบบรายงานประกอบการ
ขอขยายเวลา เป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้เป็น
แนวทางเดียวกันทุกแหล่งทุน 
  

ผลการด าเนินงาน  การเสนอขอขยายเวลาจากทุก
แหล่งทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแล นักวิจัยมี
การจัดท าเอกสารประกอบ (รายงาน 4-5 บท) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาทุกราย จึงจะได้รับการพิจารณา
การขยาย-ไม่ขยายเวลา รวมทั้งเวลาที่ขยายมีแนวโน้ม
ลดลงจาก 12 เดือน (6+6) เหลือ 10 เดือน (4+6) 

 
 

ชื่อผู้รายงาน                      
         (อาจารย์ ดร.วันลภ ดษิสุวรรณ์) 
       ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   วันที่ 31 มีนาคม 2563 


