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รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

 
 

แบบรายงานสภาพแวดลอมการบริหารงานหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน.....สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน...... 
ณ วันท่ี.....30......เดือน…กันยายน…....พ.ศ.....…2558…….. 

ยุทธศาสตร 
 

(1) 

วัตถุประสงค(เปาประสงค) 
 

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 
ของกิจกรรมหลัก 

(4) 
ยุทธศาสตรท่ี1การวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสราง
มูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชน
และสังคม 
 

เปาประสงคท่ี 1.1 
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพ่ิมขีด
ความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัย
และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอกท้ังในหรอื
ตางประเทศ 
 

1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ สงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานการผลิตผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคใหไดการรับรองคุณภาพ
และมีการสนับสนุนใหนักวิจัยมีผลงาน
การตีพิมพเอกสารทางวิชาการดาน
งานวิจัย 
2. สถาบันวิจัยศิลปะฯ สงเสริม สนับสนุน
ใหผูบริหารและนักวิจัยสรางเครือขาย
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนงานวิจัยท้ัง
ในและตางประเทศ 
 

- เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัยในหนวยงานผลิต
ผลงานดานการวิจัย และมีการสราง
เครือขายการทํางานวิจัยเปนไปอยางมี
คุณภาพและสามารถนําไปเผยแพร 
ตอสาธารณชนได 

 
 
 
 
 

เปาประสงคท่ี 1.2 
- สถาบันวิจัยศิลปะฯมีหนวยวิจัยและ
ผลงานท่ีมีความโดดเดนและเปน
เอกลักษณ 

-  สถาบันวิจัยศิลปะฯดําเนินงานจัดตั้ง
หนวยวิจัยผาเพ่ือใหมีความโดดเดนและ
เปนเอกลักษณของหนวยงาน 
 
 

- เพ่ือใหการดําเนินงานหนวยวิจัยเฉพาะ
ทางของสถาบันวิจัยศิลปะฯมีความ 
โดดเดนเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

ERM 1 
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ยุทธศาสตร 
 

(1) 

วัตถุประสงค(เปาประสงค) 
 

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 
ของกิจกรรมหลัก 

(4) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 เปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เปาประสงคท่ี 2.1 
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนท่ีพึงทาง
วิชาการตอชุมชนในการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการใหความรูแกสังคม
และชุมชน 
 

1.  สถาบันวิจัยศิลปะฯดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการใหความรูแกสังคมและ
ชุมชน 
2. สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดทําหองแสดง
นิทรรศการเพ่ือการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

- เพ่ือใหสถาบันวิจัยศิลปะฯ เปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูและใหการ
บริการวิชาการความรูแกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยาง
ย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล 
 

เปาประสงคท่ี 3.1 
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ตองอนุรักษ 
ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล 
 
 
 

1. ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนให
บุคลากรในหนวยงานจัดทําหนังสือ/ 
วารสาร บทความทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมเผยแพรในสื่อรูปแบบ
ตางๆเชน เว็บไชต  วีดิทัศน VDO  

- เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ให
นําไปใชประโยชนไดอยางเปน 
รูปธรรม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหาร
จัดการ 

เปาประสงคท่ี 4.1 
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหาร
จัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคลองตามเอกลักษณและ

 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการบริหารงาน
ภายในองคกรเปนไปตามพันธกิจของ
หนวยงานและผูบริหารมีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- เพ่ือใหสถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพและผูบริหารมีการ
บริหารงานไดตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมี
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ยุทธศาสตร 
 

(1) 

วัตถุประสงค(เปาประสงค) 
 

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 
ของกิจกรรมหลัก 

(4) 
ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

คุณภาพ 

 เปาประสงคท่ี 4.2 
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัยครบถวนถูกตอง 
เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจรองรับการ
บริหารจัดการขององคกรและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการพัฒนาระบบ
การดําเนินงานดานระบบสารสนเทศท่ี
สอดคลองกับพันธกิจ และสามารถใชงาน
ไดจริงเพ่ือรองรับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- เพ่ือใหการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยศิลปะฯมีการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงคท่ี 4.3 
-  หนวยงานมีคุณภาพการศึกษาเปนไป
ตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 

- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการดําเนิน 
งานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
เปนไปตามเกณฑการประเมิน 

- เพ่ือใหสถาบันวิจัยศิลปะฯ มีผลการ
ประเมินการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนไปตามเกณฑการ
ประเมินโดยเนนใหบุคลากรในหนวยงาน
มีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานภาพลักษณสู
สากล 

เปาประสงคท่ี 5.1 
- สถาบันวิจัยศิลปะฯสนับสนุน

มหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับ
หรือการประเมินคุณภาพระดับสากล 

- สถาบันวิจัยศิลปะฯสนับสนุนและ
สงเสริมใหมีการดําเนินงานในการเปน
เจาภาพหรือรวมเปนเจาภาพในการจัด
ประชุมวิชาการหรือการจัดแสดงผลงาน

- เพ่ือเปนการสงเสริมใหหนวยงานมีการ
ดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการหรือจัด
โครงการสัมมนาหรือมีการจัดแสดงงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร 
 

(1) 

วัตถุประสงค(เปาประสงค) 
 

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 
ของกิจกรรมหลัก 

(4) 
ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
ระดบันานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนา 
ภูมิทัศน และส่ิงแวดลอม 

เปาประสงคท่ี 6.1 
- สนับสนุน สงเสริมมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 

1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการดําเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอก 
อาคารอยางตอเนื่อง 
2. ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกใหมีประสิทธิภาพ
พรอมใชงานไดตลอดเวลา 

1. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศนของหนวยงานใหมี
ความสวยงาม 
2. อาคารสถาบันวิจัยศิลปะฯ และ
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานมีความพรอมตอการใชงาน 
3. เพ่ือสรางความพึงพอใจแกบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกท่ีเขามาติดตอ
ราชการและศึกษาดูงาน 
 

สวนท่ี 2 ความโดดเดนของ
หนวยงาน/งานเชิงรุก 
 

เปาประสงคท่ี 2.1  
1.สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีนวัตกรรม
หรือผลงานใหมท่ีสรางความโดดเดน
ใหมหาวิทยาลัย 
1.1ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการ “นมัสการพระ
พุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดง
ภูมิปญญาทองถ่ินอีสาน” 

- สถาบันวิจัยศิลปะฯดําเนินงานกิจกรรม
โครงการ“นมัสการพระพุทธกันทรวชิัย 
และมหกรรมจัดแสดงภูมิปญญาทองถ่ิน
อีสาน 
 
 
 

- เพ่ือใหสถาบันวิจัยศิลปะฯอนุรักษฟนฟู 
ปกปองและเผยแพรกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใหบุคคลภายในและ
ภายนอกไดรับทราบ 



16 
 

รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
 

(1) 

วัตถุประสงค(เปาประสงค) 
 

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 
ของกิจกรรมหลัก 

(4) 
 1.2 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการจัดทําสื่อสรางสรรคสูสังคม 
(วิถีชีวิตคนเมืองมหาสารคาม) 
 

-  สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินการจัดทํา
และรวบรวมการผลิตสื่อสรางสรรคสู
สังคมในดานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคน
เมืองมหาสารคาม 
 
 

- เพ่ือใหสถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินงาน
จัดทําสื่อสรางสรรคสูสังคม ในดาน 
ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนเมือง
มหาสารคาม เพ่ือประชาสัมพันธและ
เผยแพรตอสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน …… …… 
( ............รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ................ ) 

ตําแหนง ......ผูอํานวยการฯ...................... 
วันที ่....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558... 

 
 
 
 


