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แผนบริหารความเส่ียง 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี ...30.... เดอืน ...กันยายน........... พ.ศ. ……..2558………. 

ลําดับความเส่ียงท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1) การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

เปาประสงค สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังในหรือตางประเทศ 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 

(เปาประสงคท่ี 1.1)  - ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของหนวยงานไมแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว 

1)  กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง :1. กิจกรรมการสงเสริมการใหความรูแกนักวิจัยในหนวยงานในการผลิตผลงานทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย และงานสรางสรรค ใหการดําเนินงาน

เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

                                                   2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและกิจกรรมการประชุมรวมกันในฝายเพ่ือติดตามการดําเนินงานวิจัย 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัยในหนวยงานผลิตผลงานดานการวิจัย /เอกสารทาง

วิชาการ และงานสรางสรรคเพ่ิมมากข้ึนและใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- หนวยงานมีเอกสารผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและแลว
เสร็จตามแผน 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีผลงานทางวิชาการดานการวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ิมมากข้ึน

และดําเนินการใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : รอยละความความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีผลผลิต

ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาและดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปนไปตามแผน 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานไม
แลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด 

S ควบคุมโดย 
- ผูบริหารประชุมติดตามการ
ดําเนินงานและมีหนังสือ
ติดตามงานวิจัยอยางเปน
ลายลกัษณอักษร 

4 3 19 
สูงมาก 

- มีมาตรการควบคุม
นักวิจัยโดยตัดสิทธิ์ในการ
ของบประมาณในครั้งตอไป 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - ผูอํานวยการฯ 
- ดร.วิยะดา  
รัตนเพชร 
- นางอัจฉรี   
จันทมูล 
- นางนิ่มนวล  
จันทรุญ 
- ดร.สมัย   
วรรณอุดร 
- นายณรงคศักดิ์  
ราวะรินทร 
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ลําดับความเส่ียง ท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 1) การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

เปาประสงค1.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังในหรือตางประเทศ 

 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

- การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีนอย 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : กิจกรรมการสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมอบรมทักษะการผลิตผลงานวิจัยเอกสารทางวิชาการและงานสรางสรรค 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหนักวิจัยในหนวยงานมีผลผลิตทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการ
เผยแพรผลงานในระดับนานาชาต ิ

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- เอกสารงานวิจัย /เอกสารบทความทางวิชาการและงานสรางสรรคของ
หนวยงานมีคุณภาพสามารถเผยแพรในระดับนานาชาติไดอยางมีคุณภาพ 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันกับหนวยงาน

อ่ืนได 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) :  - ระดับความสําเร็จของนักวิจัยในหนวยงานมี
ผลผลิตงานวิจัย เอกสารบทความวิชาการ และเอกสารงานสรางสรรคเผยแพรในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนจากป
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ท่ีผานมา 

  

 

 

 

 

 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียง

เพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- นักวิจัยในหนวยงานยังขาด

โอกาสในการเผยแพรผลงาน

ในระดับนานาชาติ 

O ควบคุม โดย  

- พัฒนานักวิจัยโดยการ

สงเสริมการเขารวมอบรมและ

นําเสนอผลงานทางวิชาการใน

ระดับนานาชาติ 

4 3 19 
สูงมาก 

- แตงตั้งคณะกรรมการท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญ
เพ่ือใหคําปรึกษาแก
นักวิจัยและบุคลากร
เพ่ือใหมีกระบวนการใน
การพัฒนาองคความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 
58 

- ดรวิยะดา  
 รัตนเพชร 
- นางอัจฉรี   
จันทมูล 
- นางนิ่มนวล  
จันทรุญ 
- นายสมัย   
วรรณอุดร 
- นายณรงคศักดิ์   
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียง

เพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

ราวะรินทร 
 

  

     

ลําดับความเส่ียง ท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 3) สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

เปาประสงค 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ

สากล 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

- กระบวนการปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรมยังไมเปนรูปธรรม 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : - โครงการงานเชิดชูเกียรติศิลปนพ้ืนบานอีสานและผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมประจําป พ.ศ. 2558 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพรพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหนําไปใชประโยชนไดอยางชัดเจนและยั่งยืนตอไป 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- การปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานเปนระบบและมี
ความชัดเจนมากข้ึน 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - การดําเนินงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมีระบบท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน 
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4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 250,000 บาท 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : - ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีการปฏิบัติงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีระบบและกิจกรรมโครงการมีความยั่งยืน 

  

 

 

 

 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกา
ส 

ผลกร
ะทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

-  ขาดการปฏิบัติงานตามแผนท่ี

หนวยงานกําหนดไว 

O ควบคุม โดย  
- ผูบริหารประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันกับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานโครงการใหมีการ
วางแผนการทํางานท่ีชัดเจน
เพ่ือใหโครงการดําเนินการ

4 2 12 
สูง 

-  ผูบริหารมอบหมายใหแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานใหเปน
ระบบ และประชุมติดตามการ
ดําเนินงานอยางเปนระยะ 

1 ต.ค. 
57 

30 ก.ย. 
58 

- รองผูอํานวยการ     
ฝายบริหารและ
แผน 
- นายสถิตย เจ็กมา  
- นายกีรติวจน  
ธนภัทรธุวานันท  
- นายนิพล สายศรี 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกา
ส 

ผลกร
ะทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

สําเร็จตามแผน - นายภูวดล  
อยูปาน  
- นายชวนากร  
จันนาเวช 
 - นายอรรถพล 
ธรรมรังษี  
- นายนครินทร  
ทาโยธ ี
  

 

    ลําดับความเส่ียงท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 3) สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏบัิติงาน 
- การจัดทําหนังสือ ตํารา และเอกสารบทความทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานยังมีจํานวนนอย 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : - กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมฝกทักษะ การทําหนังสือ ตําราและเอกสารทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - บุคลากรในหนวยงานมีความรูและทักษะในการผลิตผลงานวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- การดําเนินงานการผลิต เอกสาร ตํารา และผลงานวิชาการดาน
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3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีเอกสาร/ผลงานวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานมีคุณภาพ 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) :-ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีเอกสารผลงาน
ทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพ 

  

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท

ความเส่ียง 
การจัดการความเส่ียง 

ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียง

เพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดั
บ
ควา
ม
เส่ีย
ง 

เริ่มตน แลวเสร็จ 

- บุคลากรในหนวยงานยังขาด

การตอยอดความรูความเขาใจ

และประสบการณการดําเนินงาน

การผลิตตําราเอกสาร บทความ 

ทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

O ควบคุม โดย  

- เพ่ิมทักษะกระบวนการโดย

สงบุคลากรท่ีรับผิดชอบเขารับ

การอบรมเพ่ิมศักยภาพการ

เขียนบทความ/ตํารา และ

เอกสารทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิม

การตอยอดความรู 

4 2 12 
สูง 

-  ผูบริหารหนวยงาน
กํากับติดตามบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการผลิต 
ผลงานทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหมี
ผลงานออกเผยแพร 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - นายสถิตย เจ็กมา  
- นายกีรติวจน ธน
ภัทรธุวานันท  
- นายนิพล สายศรี  
- นายภูวดล อยู
ปาน  
- นายชวนากร จัน
นาเวช 
 - นายอรรถพล 
ธรรมรังษี 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท

ความเส่ียง 
การจัดการความเส่ียง 

ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียง

เพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดั
บ
ควา
ม
เส่ีย
ง 

เริ่มตน แลวเสร็จ 

- นายนครินทร  
ทาโยธ ี
  

  

      

 

 

 

ลําดับความเส่ียงท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 1) การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

เปาประสงคท่ี 1.2 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีหนวยวิจัยและผลงานท่ีมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 

- แผนยุทธศาสตรการดําเนินงานในการจัดตั้งหนวยวิจัยผายังขาดแผนการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง :-โครงการจัดทํานิทรรศการเพ่ือการเรียนรูภูมิปญญาดานผาทอภาคอีสาน 
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2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหการดําเนินงานดานผาของหนวยงานมีความโดดเดน 6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- หนวยงานมีหนวยวิจัยผาท่ีมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณของหนวยงาน 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีหนวยวิจัยท่ีมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : 150,000 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : - ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีหนวยวิจัยดาน
ผาท่ีมีความโดดเดนและเปนศูนยการเรียนรูเพ่ือใหความรูแกบุคคลท้ังภายในและภายนอก 

  

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท

ความเส่ียง 
การจัดการความเส่ียง 

ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอก
าส 

ผลก
ระท
บ 

ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- ขาดการกําหนดเปาหมาย 

กิจกรรมการดําเนินงานวิจัยดาน

ผาท่ีชัดเจน 

 

 

 

S ควบคุม โดย  
- ผูบริหารหนวยงานและ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบรวมกัน
จัดทําแผนการดําเนินงานใน
การจัดตั้งหนวยวิจัยเฉพาะ
ทางดานผาใหเห็นเปนรูปธรรม
และกําหนดเปาหมายใหเห็นถึง
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

4 2 12 
สูง 

- มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน และ
ประชุมคณะกรรมการทํางาน
อยางตอเนื่องและเชิญ
ผูเชี่ยวชาญดานผามาให
ความรูและแนะนําทิศทางการ
วางแผนการทํางานรวมกัน 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหาร
และแผน 
- รศ.วีณา   
วีสเพ็ญ 
- นางนิ่มนวล  
จันทรุญ 
- นางอัจฉรี  
จันทมูล 
- นางพรรณี  
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท

ความเส่ียง 
การจัดการความเส่ียง 

ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอก
าส 

ผลก
ระท
บ 

ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

เจริญศิร ิ
- นายนิพล  
สายศร ี
- นายภูวดล  
อยูปาน 
 

  

     

 

 

ลําดับความเส่ียงท่ี 6 ยุทธศาสตรท่ี 2) เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปาประสงคท่ี 3.1- สถาบันวิจัยศิลปะฯมีความรับผิดชอบตอสังคม การเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนดวยการสงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนําความรูไปสูการปฏิบัติใน

ชุมชน 

ความเส่ียง : ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 

-  การดําเนินงานจัดทําหองนิทรรศการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมไมแลวเสร็จตามแผนท่ีหนวยงานกําหนดไว 
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1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : 1. โครงการการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2558 
                                                   2. โครงการหองนิทรรศการอารยธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินอีสาน ระยะท่ี 3  

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหแผนการดําเนินงานในการจัดทําแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

ของหนวยงานแลวเสร็จเปนไปตามแผนท่ีหนวยงานกําหนด 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- เพ่ือใหหนวยงานมีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถใหบริการแก
บุคคลท่ีสนใจท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถใหบริการความรูท้ัง
บุคคลภายในและภายนอกได 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 310,000 บาท 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : - ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีแหลงเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดน 

  

 

 

 

 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

-   มีการปรับเปลีย่นกิจกรรม S ควบคุม โดย  4 2 12 1.แตงตั้งคณะกรรมการ 1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - รอง
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

ในแผนบอยครั้งจึงทําใหงานไม

แลวเสร็จตามแผน 

-  ผูบริหารและบุคลากร ท่ี

รับผิดชอบประชุมรวมกันใน

การกําหนดแผนการ

ดําเนินงานรวมกันท้ังในระยะ

สั้นและระยะยาว 

สูง ดําเนินงานอยางชัดเจนและ
ประชุมการทํางานรวมกัน
อยางตอเนื่องเพ่ือใหงาน
แลวเสร็จตามแผน 

2. ผูบริหารกํากับติดตาม
การดําเนินงานอยางเปน
ระยะ และใหผูรับผิด ชอบ
รายงานผลการดําเนินงาน
ในท่ีประชุมประจํา เดือน 

 

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน  
- นายนครินทร  
ทาโยธ ี

 

 

 

 

    ลําดับความเส่ียง ท่ี 7 ยุทธศาสตรท่ี 4) ดานการบริหารจัดการ 
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เปาประสงค 4.2 - สถาบันวิจยัศิลปะฯ มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจรองรับการบริหารจัดการขององคกรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
-  ระบบฐานขอมูลภายในหนวยงานยังไมครอบคลุมพันธกิจขององคกรจึงทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานไมทันทวงที 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง :   - โครงการปรับปรุงเว็บไซตสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหระบบฐานขอมูลและเว็บไซตของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
สามารถใชงานได 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- ระบบฐานขอมูล/ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
สามารถใชงานไดจริง 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีระบบฐานขอมูลท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

ของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : 18,000 บาท 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) :  - ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีระบบ
ฐานขอมูลและระบบการทํางานภายในหนวยงาน ท่ีมีประสิทธิภาพใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 

 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง ประเภท การจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
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ความ
เส่ียง 

ท่ีมีอยู โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง 

ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

เริ่มตน แลวเสร็จ 

- บุคลากร ท่ีรับผิดชอบยังขาด

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศท่ีทันสมัยและ

ฐานขอมูลเชิงลึก 

 O ควบคุม โดย  

- เพ่ิมทักษะใหบุคลากรท่ี

รับผิดชอบเขารับการ

ฝกอบรม เรียนรูการจัดทํา

ฐานขอมูลจากหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอก 

 

4 2 12 
สูง 

- ผูบริหารประชุมรวมกับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในฝาย
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาระบบ
ใหมีประสิทธิภาพสามารถ
ใชงานไดจริง 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - นายชูเกียรติ   
ภูบุญอบ 
 - นายภาณุ  
พรมเทศ  
- นายบุญชู  
ศรีเวียงยา  
- นายเลอสันต   
ฤทธฺขันธ  
- นายวัชระ  
พิมพจันทร 

  

ลําดับความเส่ียงท่ี 8  ยุทธศาสตรท่ี 4) ดานการบริหารจดัการ 

เปาประสงค 4.3  หนวยงานมีคุณภาพการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
-  บุคลากรในหนวยงานสวนมากยังไมมีความรูความเขาใจในเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเทาท่ีควรจึงทําใหขาดการวางระบบ/การวางแผนการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเปนไปตามเกณฑ
ประกันคุณภาพ 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง :- กิจกรรมสงเสริมการใหความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหนวยงาน 
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2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานมีความรูความเขาใจในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- บุคลากรภายในสถาบันวิจัยศิลปะฯมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนระบบและสามารถรองรับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการได 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - บุคลากรในหนวยงานมีความรูในงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ท่ีดีข้ึน 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : - ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึนและสามารถรายงานขอมูลท่ีถูกตองและเปนไปตาม
เกณฑ 

  

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- บุคลากรในหนวยงานขาด O ควบคุม โดย  4 2 12 1. เพ่ิมทักษะโดยสง 1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - ผูอํานวยการฯ 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

ความสนใจในงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ของหนวยงานชี้แจงเกณฑ

การประกันฯใหบุคลากรใน

หนวยงานไดรับทราบอยาง

ตอเนื่อง 

2. จัดโครงการ/กิจกรรม ให

ความรูแกบุคลากรเก่ียวกับ

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สูง บุคลากรในหนวยงานเขารับ
การฝกอบรมรวมกับ
เจาหนาท่ีฝายประกันฯของ
หนวยงาน 

2. บุคลากรฝายประกัน
คุณภาพฯ รวมเปนคณะ 
ทํางานกับบุคลากรฝายอ่ืนๆ
เพ่ือรวมกันจัดวางระบบ
และใหความรูกับบุคลากร
ในทุกกลุมงาน 

 

 - รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน  
- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ทุกคน 
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ลําดับความเส่ียงท่ี 9 ยุทธศาสตรท่ี 5) ดานภาพลักษณสูสากล 

เปาประสงค 5.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 

- กิจกรรมการดําเนินงานในการจัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติและการแสดงผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมยังไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนด 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : - กิจกรรมโครงการการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติประจําปงบประมาณ 2558  
                                                    

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบถึงแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานในหนวยงานเพ่ือใหผลการดําเนินงานออกมามีประสิทธิภาพ 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- แผนยุทธศาสตรการดําเนินงานมีความชัดเจนและเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีศักยภาพในการดําเนินงานการจัดประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติเปนไปตามแผน 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : 10,000 บาท 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : - ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเปนไปตามแผนฯ 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- ขาดการประชุมและกําหนด
แนวทางรวมกันในการ
ดําเนินงาน 

S  ควบคุม โดย  
- ผูบริหารและบุคลากรท่ี
รับผิดชอบประชุมและ
กําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนในการดําเนินงานการ
จัดประชุมระดับชาติ/
นานาชาติ 

4 2 12 
สูง 

- ผูบริหารมอบหมายให
บุคลากรทีดําเนินงานจัดทํา
แผนของหนวยงานใหปรับ 
เปลี่ยนแผนการทํางาน
ออกไปเพ่ือใหเปนไปตาม
แผน 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - ผูอํานวยการฯ 
- รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน  
- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ทุกคน 
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ลําดับความเส่ียงท่ี 10 ยุทธศาสตรท่ี 5) ดานภาพลักษณสูสากล 

เปาประสงค 5.1 - สถาบันวิจยัศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ มีเจาภาพในการดําเนินงานหลายหนวยงานจึงทําใหการติดตามประสานงานในบางครั้งเกิดความลาชาในบางกิจกรรม 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : 1. โครงการพัฒนาเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเชียน 
                                                   2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมลุมนําโขง 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติของหนวยงานดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปนไปตามแผน 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- หนวยงานมีการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีหนวยงานกําหนดไว 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - การดําเนินงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเปนไปตามแผนและ

บรรลุผล 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง :- 250,000 บาท 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) :- รอยละความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีการ
ดําเนินงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและผลการดําเนินงานมีความสําเร็จ 

  

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง ประเภท การจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
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ความ
เส่ียง 

ท่ีมีอยู โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง 

ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

เริ่มตน แลวเสร็จ 

1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบขาด
การติดตอประสานงาน 

2. ขาดการรายงานผลการ
ประสานงานกับผูบริหาร 

 

O ควบคุม โดย  

1. ผูบริหารมอบหมายให

ผูรับผิดชอบประสานงานใน

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

2.จัดประชุมและรายงานผล
การเขารวมประชุมกับ
เจาภาพหลักเพ่ือใหผูบริหาร
ในหนวยงานรับทราบเปน 

4 2 12 
สูง 

1. มีคําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานอยางเปนลาย
ลักษณอักษร 
2. กํากับติดตามโดยใหมี
การรายงานผลการทํางาน
ตอผูบริหารในท่ีประชุม
ประจาํเดือน 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - ผูอํานวยการฯ 
- รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน  
- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ทุกคน 
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ลําดับความเส่ียงท่ี 11 ยุทธศาสตรท่ี 6) ดานการพัฒนาภูมิทัศน และส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค 6.1 - สนับสนุน สงเสริมมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานยุทธศาสตรและกลยุทธ 
- การดําเนินงานดานการปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงานในแตละปงบประมาณไมมีการดําเนินงานท่ีชัดเจนท้ังท่ีเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตามท่ี มมส.กําหนด 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : - กิจกรรมการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงาน ในปงบประมาณ 2558 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีแผนการปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงานในแตละ
ปงบประมาณท่ีมีความชัดเจน 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- เพ่ือใหหนวยงานมีแผนการดําเนินงานปรับตกแตงภูมิทัศนท้ังภายในและ
ภายนอกใหเปนไปตามแผนฯ 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีการจัดตกแตงภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอกหนวยงานท่ีมี

ความสวยงามเพ่ิมมากข้ึน 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีภูมิทัศนท้ัง
ภายในและภายนอกท่ีสวยงามข้ึน 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- ขาดการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานในแตละ

ปงบประมาณรวมกันภายใน

องคกร 

 

S ควบคุม โดย  
- ผูบริหารรวมประชุมและ
วางแผนยุทธศาสตรการ
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ี
ในฝายในการปรับปรงุภมิู
ทัศนและสภาพแวดลอมใน
หนวยงาน 

4 2 12 
สูง 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน  
- นายกระสิน  
อนุอัน 
- นายฉลอง  
ไชยเมือง 
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ลําดับความเส่ียงท่ี 12  สวนท่ี 2 ความโดดเดนของหนวยงาน/งานเชิงรุก 

เปาประสงคท่ี 2.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีนวัตกรรมหรือผลงานใหมท่ีสรางความโดดเดนใหมหาวิทยาลัย 

1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ “นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปญญาทองถ่ินอีสาน” 

ความเส่ียง : ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรและกลยุทธ 
- แผนยุทธศาสตรในการกําหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางความโดดเดนของหนวยงานในแตละปงบประมาณยังไมชัดเจนเทาท่ีควร 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : 1. โครงการการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานโครงการท่ีสรางความโดด
เดนใหกับหนวยงาน 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- เพ่ือใหสถาบันวิจัยศิลปะฯ มีแผนการดําเนินงานโครงการท่ีมีความโดดเดนใน
แตละปงบประมาณและมีการดําเนินงานไดเปนไปตามแผน 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานมีการวางแผนยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานดานการสรางความโดดเดนใหกับหนวยงานใหเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 10,000 บาท 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : -ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีแผน 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพ่ือสรางความโดดเดนใหกับหนวยงาน 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- ขาดการประชุมกําหนด

แผนการปฏิบัติงานรวมกัน

ภายในองคกร 

 

 

S ควบคุม โดย  

-  ผูบริหารและบุคลากรใน

หนวยงานรวมประชุมวาง

แผนการดําเนินงานกิจกรรม/

โครงการ ท่ีโดดเดนของ

หนวยงานรวมกัน 

4 2 12 
สูง 

- ผูบริหารมอบหมายให

แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานและมีการ

รายงานผลการดําเนินงาน

ตอผูบริหารอยางตอเนื่อง 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - ผูอํานวยการฯ 
- รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน 
- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯทุกคน 
 

  

 

 



84 
 

รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
 
 
 

 

 

 

 

ลําดับความเส่ียงท่ี 13  สวนท่ี 2 ความโดดเดนของหนวยงาน/งานเชิงรุก 

เปาประสงคท่ี 2.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีนวัตกรรมหรือผลงานใหมท่ีสรางความโดดเดนใหมหาวิทยาลัย 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการดานการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพรพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของหนวยงานยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีหนวยงานกําหนด 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : - โครงการ “นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปญญาทองถ่ินอีสาน” 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ“นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และ
มหกรรมจัดแสดงภูมิปญญาทองถ่ินอีสาน” ดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัยในหนวยงานผลิตผลงานดานการวิจัย และมีการสราง
เครือขายการทํางานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและสามารถนําไปเผยแพรตอ
สาธารณชนได 
 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - ศักยภาพการทํางานดานการวิจัยในหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) : - ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีเครือขายการ
ทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

 1. บุคลากรในหนวยงานยงัไม

มีแนวทางในการปฏิบัติงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีตอยอด

กิจกรรมจากปท่ีผานมาเพ่ือให

มีความโดดเดน 

2. การปฏิบัติงานไมเปนระบบ 

O ควบคุม โดย  

- ผูบริหารและบุคลากรใน

หนวยงานประชุมรวมกันเพ่ือ

กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

4 2 12 
สงู 

1.ผู บริหารมอบหมายใหมี
ผูรับผิด ชอบหลักใน
กิจกรรมโครงการและใหมี
การติดตามการดําเนินงาน
เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหาร 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานอยางเปนลาย
ลักษณอักษร 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - รอง
ผูอํานวยการ 
ฝายบริหารและ
แผน  
- นายสถิตย 
เจ็กมา  
- นายกีรติวจน 
ธนภทัรธุ
วานันท 
- นายนิพล 
สายศรี - นาย
ภูวดล อยูปาน  
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- นายชวนากร 
จันนาเวช  
- นายอรรถพล 
ธรรมรังษี 
 
- นายนครินทร 
ทาโยธ ี
 

  

      

 

 

ลําดับความเส่ียงท่ี 14     ยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

เปาประสงคท่ี 1.1- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังในหรือตางประเทศ 

ความเส่ียง : ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
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- การปฎิบัติงานและประสานงานท่ีตอเนื่องดานงานวิจัยกับเครือขายท้ังภายในและภายนอกของหนวยงานยังไมเปนท่ีประจักษ 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : - กิจกรรมการสนับสนุนการสรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนดานการวิจัย 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : - เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีเครือขายการทํางานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัยในหนวยงานผลิตผลงานดานการวิจัย และมีการสราง
เครือขายการทํางานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและสามารถนําผลงานไป
เผยแพรตอสาธารณชนได 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : - ศักยภาพการทํางานดานการวิจัยในหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบรหิารความเส่ียง : - 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง (KRIS) :-  ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีเครือขายการ
ทํางานงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

  

 

 

 

 

 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

- การประสานงานกับเครือขาย
ยังไมตอเนื่อง 

O ควบคุม โดย  
- ผูบริหารนักวิจัยและ

4 2 12 
สูง 

- สรางเครือขายความ
รวมมือการวิจัยภายใน

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 - ดร.วิยะดา 
 รัตนเพชร 



88 
 

รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
 
 
 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 
ประเภท
ความ
เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน 

การจัดการ 
ควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง เริ่มตน แลวเสร็จ 

บุคลากรประชุมเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานในการ
สรางเครือขายการทํางาน
วิจยัอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง 

สถาบันและระหวางสถาบัน 
และหนวยงานภายนอก
รวมท้ังตางประเทศเชนจัด
โครงการสัมมนาเครือขาย
นักวิจัยเพ่ือใหนักวิจัยไดมี
โอกาสแลก เปลี่ยนความรู
ระหวางหนวยงาน 

 - นางอัจฉรี  
จันทมูล 
 - นางนิ่มนวล 
จันทรุญ  
- นายสมัย  
วรรณอุดร 
- นายณรงค
ศักดิ์  
ราวะรินทร 

  

    

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

          ตําแหนง ......ผูอํานวยการฯ...................... 
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