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แบบติดตามผลการจัดการความเส่ียง ตามแผนบริหารความเส่ียงงวดกอน 

หนวยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม........ 

ณ วันท่ี ......15........เดือน…….ธันวาคม......พ.ศ. .....2558............. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
1. กิจกรรมการสงเสริมการให
ความรูแกนักวิจัยในหนวยงาน
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เอกสารงานวิจัย และงาน
สรางสรรค ใหการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และกิจกรรมการประชุม
รวมกันในฝายเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานวิจัย 

วัตถุประสงค 

  เริ่มตน 
1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 
- ผูอํานวยการฯ 

- ดร.วิยะดา รัตน
เพชร 

- นางอัจฉรี  

  - 

ERM-4 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

- เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัยใน
หนวยงานผลิตผลงานดานการ
วิจัย /เอกสารทางวิชาการ 
และงานสรางสรรค เพ่ิมมาก
ข้ึนและใหเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

จันทมูล 

- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 

- ดร. สมัย วรรณ
อุดร 

- นายณรงคศักดิ์ 
ราวะรินทร 
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แบบติดตามผลการจัดการความเส่ียง ตามแผนบริหารความเส่ียงงวดกอน 

หนวยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม........ 

ณ วันท่ี ......15........เดือน…….ธันวาคม......พ.ศ. .....2558............. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมการสงเสริมให
นักวิจัยเขารวมอบรมทักษะ
การผลิตผลงานวิจัย/เอกสาร
ทางวิชาการและงาน
สรางสรรค 

วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหนักวิจัยในหนวยงานมี
ผลผลิตทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพและมีการเผยแพร

ความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงาน 
- การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติยังมีนอย 

เนื่องจาก 
 
- นักวิจัยในหนวยงานยัง
ขาดโอกาสในการเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาติ 

 เริ่มตน 
1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 
- ดร.วิยะดา รัตน
เพชร 

- นางอัจฉรี จัน
ทมูล 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

ผลงานในระดับนานาชาติ 

 

 - นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 

- ดร.สมัย วรรณ
อุดร 

- นายณรงคศักดิ์ 
ราวะรินทร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(2)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- โครงการจัดทํานิทรรศการ
เพ่ือการเรียนรูภูมิปญญาดาน
ผาทอภาคอีสาน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานผา
ของหนวยงานมีความโดดเดน 

 

เปาประสงคท่ี 1.2 
ความเส่ียงดาน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
- แผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานในการจัดตั้ง
หนวยวิจัยผายังขาด
แผนการปฏิบัติงานท่ีเปน
รูปธรรม 

เนื่องจาก 
 
- ขาดการกําหนด
เปาหมายกิจกรรมการ
ดําเนินงานวิจัยดานผาท่ี
ชัดเจน 
 

ควบคุม โดย 
 
- ผูบริหารหนวยงาน
และบคุลากรท่ี
รับผิดชอบรวมกัน
จัดทําแผนการ
ดําเนินงานในการ
จัดตั้งหนวยวิจัยเฉพาะ
ทางดานผาใหเห็นเปน
รูปธรรมและกําหนด
เปาหมายใหเห็นถึง
ผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน 
 

เริ่มตน 
1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน 

- รศ.วีณา วีสเพ็ญ 

- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 

- นางอัจฉรี จัน
ทมูล 

- นางพรรณี เจรญิ
ศิร ิ

 - ผูบริหาร

มอบหมายให

ผูรับผิดชอบรายงาน

ผลการดําเนินงานให

รับทราบเปนลาย

ลกัษณอักษร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(2)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

- นายนิพล สายศรี 

- นายภูวดล อยู
ปาน 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมการสนับสนุนการ
สรางความรวมมือและการ
แลกเปลี่ยนดานการวิจัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมี

ดานเครือขายงานวิจัย 
ความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงาน 
- เครือขายในการ
ดําเนินงานดานการวิจัยกับ
เครือขายภายนอกยังไม

 
 
 
 
ควบคุมโดย 
ผูบริหารนักวิจัยและ
บุคลากรประชุมเพ่ือวาง

เริ่มตน 
1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 

 1. ผูบริหารสงเสริมให
นักวิจัยและบุคลากรใน
หนวยงานประสานงาน
รวมกับเครือขายท้ัง
ภายในและภายนอก 
อาทิเชนเขารวมจัด
กิจกรรมการ

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

เครือขายการทํางานวิจัยเพ่ิม
มากข้ึน 

 

เพียงพอ 

เนื่องจาก 
 
-  การประสานงานกับ
เครือขายยังไมตอเนื่อง 

 

แผนการดําเนินงานใน
การสรางเครือขายการ
ทํางานวิจัยอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง 

- ผูอํานวยการฯ 

- ดร.วิยะดา 
รัตนเพชร 

- นางอัจฉรี จัน
ทมูล 

- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 

- ดร.สมัย วรรณ
อุดร 

- นายณรงคศักดิ์ 
ราวะรินทร 

 

ดําเนินงานดานการ
วิจัยท่ีหนวยงานภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด 

2. ประสานงาน
เครือขายเขารวม
กิจกรรม/โครงการทุก
ครั้งท่ีหนวยงานจัด 

3. รายงานผลการ
ดําเนินงาน/การเขา
รวมกิจกรรม/และการ
ดําเนินงานรวมกับ
เครือขาย รายงานผล
ใหผูบริหารไดรับทราบ
อยางเปนลายลักษณ
อักษร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
1. โครงการการถายทอด
นโยบายสูการปฏบิัติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. โครงการหองนิทรรศการ
อารยธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินอีสาน ระยะท่ี 3 

  

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหแผนการดําเนินงานใน
การจัดทําแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน
แลวเสร็จเปนไปตามแผนท่ี
หนวยงานกําหนด 

 

ความเส่ียงหองแสดง
นิทรรศการ 
ความเส่ียงดาน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
- การดําเนินงานจัดทําหอง
นิทรรศการแหลงเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไมแลว
เสร็จตามแผนท่ีหนวยงาน
กําหนดไว 

เนื่องจาก 
 
- มีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมในแผนบอยครั้ง
จึงทําใหงานไมแลวเสร็จ
ตามแผน 

 

ควบคุม โดย 
 
- ผูบริหารและเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบประชุม
รวมกันในการกําหนด
แผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานรวมกัน 

 

เริ่มตน 
1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 
- รอง
ผูอํานวยการฝาย
บริหารและแผน 

- นายนครินทร 
ทาโยธ ี

 

 1.ผูบริหารหนวยงาน

ติดตามผลการ

ดําเนินงานจาก

ผูรับผิดชอบในท่ี

ประชุมประจําเดือน 

2. มอบหมายให

ผูรับผิดชอบรายงานผล

การดําเนินงานให

ผูบริหารรับทราบอยาง

เปนลายลักษณอักษร 

 

กิจกรรมหลัก 
- โครงการงานเชิดชูเกียรติ

เปาประสงคท่ี 3.1 
การดําเนินกิจกรรมดาน

ควบคุม โดย 
 

เริ่มตน  
 

- มอบหมาย
ผูรับผิดชอบสรุปผล

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

ศิลปนพ้ืนบานอีสานและผูมี
ผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม
ประจาํป พ.ศ. 2558 

วัตถุประสงค 
เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 
เผยแพรพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหนําไปใช
ประโยชนไดอยางชัดเจนและ
ยั่งยืนตอไป 

 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ฯ 
ความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงาน 
- กระบวนการปฏิบัติงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมยังไม
เปนรูปธรรม 

เนื่องจาก 
 
- ขาดการปฏิบัติงานตาม
แผนท่ีหนวยงานกําหนดไว 

 

-  ผูบริหารประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันกับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบใน
การดําเนินงานโครงการ
ใหมีการวางแผนการ
ทํางานท่ีชัดเจนเพ่ือให
โครงการดําเนินการ
สําเร็จตามแผน 

 

1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 
- รอง
ผูอํานวยการ 
ฝายบริหารและ
แผน 

- นายสถิตย เจ็ก
มา 

- นายกีรติวจน 
ธนภัทรธุวานันท 

- นายนิพล สาย
ศร ี

- นายภูวดล อยู

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดําเนินงาน
โครงการและใหมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหาร
และบคุลากรใน
หนวยงานไดรับทราบ
ในท่ีประชุม
ประจําเดือนและ
รายงานใหผูบริหาร
ไดรับทราบอยางเปน
ลายลกัษณอักษร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

ปาน 

- นายชวนากร 
จันนาเวช 

- นายอรรถพล 
ธรรมรังษี 

- นายนครินทร 
ทาโยธ ี
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากร
เขารวมอบรมฝกทักษะ การ
ผลิตหนังสือ ตําราและเอกสาร
ทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 
บุคลากรในหนวยงานมีความรู
และทักษะในการผลิตผลงาน
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

 

การดําเนินการผลิต
หนังสือ เอกสาร 
บทความทางวิชาการ 
ความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงาน 
- การจัดทําหนังสือ ตํารา 
และเอกสารบทความทาง
วิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงานยังมีจํานวนนอย 

เนื่องจาก 
 
- บุคลากรในหนวยงานยัง
ขาดการตอยอดความรู
ความเขาใจและ
ประสบการณการ
ดําเนินงานการผลิตตํารา
เอกสาร บทความ ทาง
วิชาการดาน

- ผูบริหารหนวยงานกํากับ
ติดตามบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการผลิต
ผลงานทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหมี
ผลงานออกเผยแพร 

เริ่มตน 
1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 
- นายสถิตย เจ็ก
มา 

- นายกีรติวจน 
ธนภัทรธุวานันท 

- นายนิพล สาย
ศร ี

- นายภูวดล อยู
ปาน 

- นายชวนากร 
จันนาเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผูบริหารมอบหมาย
ใหเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบรายงานผล
การดําเนินงานให
รับทราบอยางเปนลาย
ลักษณอักษร  
 
 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

ศิลปวัฒนธรรม 

 

- นายอรรถพล 
ธรรมรังษี 

- นายนครินทร 
ทาโยธ ี
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหระบบฐานขอมูลและ
เว็บไซตของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพสามารถใชงาน
ได 

 

เปาประสงคท่ี 4.2 
ความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงาน 
- ระบบฐานขอมูลภายใน
หนวยงานยังไมครอบคลุม
พันธกิจขององคกรจึงทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใชงานไมทันทวงที 

เนื่องจาก 
 
- บุคลากรท่ีรับผิดชอบยัง
ขาดการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ี
ทันสมัยและฐานขอมูลเชิง
ลึก 

 

ควบคุม โดย 
 
  - เพ่ิมทักษะให
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
เขารับการฝกอบรม
เรียนรูการจัดทํา
ฐานขอมูลจาก
หนวยงานท้ังภายใน
และภายนอก 

 

เริ่มตน 
1 ต.ค. 57 

แลวเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผูรับผิดชอบ 
- นายชูเกียรติ ภู
บุญอบ 

- นายภาณุ พรม
เทศ 

- นายบุญชู   ศรี
เวียงยา 

- นายเลอสันต ฤทธิ
ขันธ 

- นายวัชระ พิมพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผูบริหาร
มอบหมายให
ผูรับผิดชอบรายงาน
ผลการเขารวม
ฝกอบรมใหรับทราบ
เปนลายลักษณ
อักษร 

2. ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบประชุม
รวมกันเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน
การพัฒนา
ฐานขอมูลของ
หนวยงาน 

3. แตงตั้ง
คณะกรรมการ

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

จันทร 

 

 ดําเนินงาน 

 

 

 

 

- 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

      - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

- 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูและสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข 

(7) 

       

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

 ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด 

×  ยังไมดําเนินการ 

Ø อยูระหวางดําเนินการ 

ช่ือผูรายงาน.......... ........................... 

(…….ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐม    หงษสุวรรณ….) 

      ตําแหนง…….ผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน....... 

       


