
14 

 

 

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน 

หน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม........ 

ณ วันที่ ......30........เดือน…….กันยายน......พ.ศ. .....2559............. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
1. กิจกรรมการส่งเสริมการให้
ความรู้แก่นักวิจัยในหน่วยงาน
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เอกสารงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ ใหก้ารดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกิจกรรมการประชุม
ร่วมกันในฝ่ายเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานวิจัย 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยใน
หน่วยงานผลิตผลงานด้านการ

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ ์

- ผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของหน่วยงาน
ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่
กําหนดไว้ 

เนื่องจาก 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานไม่
แล้วเสร็จตามแผนที่
กําหนด 
 

ควบคุมโดย 
ผู้บริหารประชุม
ติดตามการดําเนินงาน
และมีหนังสือติดตาม
งานวิจัยอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อํานวยการฯ 
- ดร.วิยะดา  
รัตนเพชร 
- นางอัจฉรี  
จันทมูล 
- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 
- ดร. สมัย  
วรรณอุดร 

 1. มีหนังสือติดตาม
งานวิจัยจากนักวิจัย
อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
2. ผู้บริหาร
มอบหมายให้นักวิจัย
รายงานผลการ
ดําเนินงานงานวิจัย
ให้รับทราบอย่าง
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

- 

ERM-4 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

วิจัย /เอกสารทางวิชาการ 
และงานสร้างสรรค์ เพิ่มมาก
ขึ้นและให้เสรจ็สิ้นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
 

- นายณรงค์ศักดิ์ 
ราวะรินทร์ 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน 

หน่วยงาน...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม........ 
ณ วันที่ ......30........เดือน…….กันยายน......พ.ศ. .....2559............. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมการส่งเสริมให้
นักวิจัยเข้าร่วมอบรมทักษะ
การผลิตผลงานวิจัย/เอกสาร
ทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้นักวิจัยในหน่วยงานมี
ผลผลิตทางวิชาการที่มี
คุณภาพและมกีารเผยแพร่
ผลงานในระดับนานาชาติ 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติยังมีน้อย 

 
เนื่องจาก 

 
-นักวิจัยในหน่วยงานยัง
ขาดโอกาสในการเผยแพร่
ผลงานในระดับนานาชาติ 
 

ควบคุม โดย 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้คําปรึกษาแก่
นักวิจัยและบุคลากร
เพื่อให้มีกระบวนการ
ในการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- ดร.วิยะดา รัตน
เพชร 
- นางอัจฉรี  
จันทมูล 
- นางนิ่มนวล จันทรุญ 
- ดร.สมัย วรรณอุดร 
- นายณรงค์ศักดิ์ รา
วะรินทร์ 

 - ติดตามโดย
ผู้บริหารมอบหมาย
ให้นักวิจัยใน
หน่วยงานผลิต
ผลงานเพื่อที่จะ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานเช่นนําเสนอ
ผลงานในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- โครงการงานเชิดชูเกียรติ
ศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ประจําปี พ.ศ. 2558 

วัตถุประสงค ์
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง 
เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนและ
ยั่งยืนต่อไป 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- กระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่
เป็นรูปธรรม 

เนื่องจาก 
- ขาดการปฏิบัติงานตาม
แผนที่หน่วยงานกําหนดไว้ 
 

ควบคุม โดย 
-  ผู้บริหารประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับ
บุคลากรที่รับผดิชอบใน
การดําเนินงานโครงการ
ให้มีการวางแผนการ
ทํางานที่ชัดเจนเพื่อให้
โครงการดําเนินการ
สําเร็จตามแผน 
 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- รอง
ผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นายสถิตย์ เจ็ก
มา 
- นายกีรติวจน์ 
ธนภัทรธุวานันท์ 
- นายนิพล  
สายศรี 
- นายภูวดล 
 อยู่ปาน 
- นายชวนากร 
จันนาเวช 
- นายอรรถพล 
ธรรมรังษี 

 - มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการและให้มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อผู้บริหาร
และบุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ
ในที่ประชุม
ประจําเดือนและ
รายงานให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

- นายนครินทร์ 
ทาโยธี 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะ การ
ผลิตหนังสือ ตําราและเอกสาร
ทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
และทักษะในการผลิตผลงาน
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- การจัดทําหนังสือ ตํารา 
และเอกสารบทความทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงานยังมีจํานวน
น้อย 

เนื่องจาก 
- บุคลากรในหน่วยงานยัง
ขาดการต่อยอดความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์การ
ดําเนินงานการผลิตตํารา
เอกสาร บทความ ทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ควบคุม โดย 
 

- ผู้บริหารหน่วยงาน
กํากับติดตาม
บุคลากรที่
รับผิดชอบในการ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้มีผลงานออก
เผยแพร ่

 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- นายสถิตย์ เจ็กมา 
- นายกีรติวจน์ ธน
ภัทรธุวานันท์ 
- นายนิพล สายศรี 
- นายภูวดล อยู่ปาน 
- นายชวนากร จัน
นาเวช 
- นายอรรถพล 
ธรรมรังษี 
- นายนครินทร์  
ทาโยธี 

 - ผู้บริหาร
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานให้
รับทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร  

  

 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- โครงการจัดทํานิทรรศการ
เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้าน
ผ้าทอภาคอีสาน 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การดําเนินงานด้านผ้า
ของหน่วยงานมีความโดดเด่น 
 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ ์

- แผนยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานในการจัดตั้ง
หน่วยวิจัยผ้ายังขาด
แผนการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม 

เนื่องจาก 
- ขาดการกําหนด
เป้าหมายกิจกรรมการ
ดําเนินงานวิจัยด้านผ้าที่
ชัดเจน 
 

ควบคุม โดย 
 

- ผู้บริหารหน่วยงาน
และบุคลากรที่
รับผิดชอบร่วมกัน
จัดทําแผนการ
ดําเนินงานในการ
จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะ
ทางด้านผ้าให้เห็นเป็น
รูปธรรมและกาํหนด
เป้าหมายให้เห็นถึง
ผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน 
 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผน 
- รศ.วีณา วีสเพ็ญ 
- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 
- นางอัจฉรี จันทมูล 
- นางพรรณี  
เจริญศิร ิ
- นายนิพล สายศรี 
- นายภูวดล อยู่ปาน 
 

 - ผู้บริหาร
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานให้
รับทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- 
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กิจกรรมหลัก 
1. โครงการการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. โครงการห้องนิทรรศการ
อารยธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีสาน ระยะที่ 3 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้แผนการดําเนินงานใน
การจัดทําแหลง่เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน
แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่
หน่วยงานกําหนด 

 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ ์
- การดําเนินงานจัดทํา
ห้องนิทรรศการแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่แล้ว
เสร็จตามแผนที่
หน่วยงานกําหนดไว้ 

 

เนื่องจาก 
- มีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมในแผนบ่อยครั้ง
จึงทําให้งานไม่แล้วเสร็จ
ตามแผน 

 

ควบคุม โดย 
 

- ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประชุมร่วมกันในการ
กําหนดแผน
ยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานร่วมกัน 

 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผน 

- นายนครินทร์      
ทาโยธี 

 

 - ผู้บริหาร
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานให้
รับทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

  

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์ของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งาน
ได้ 

 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- ระบบฐานข้อมูลภายใน
หน่วยงานยังไม่ครอบคลุม
พันธกิจขององค์กรจึงทํา
ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้งานไม่ทันท่วงที 

เนื่องจาก 
- บุคลากรที่รับผิดชอบยัง
ขาดการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยและฐานข้อมูลเชิง
ลึก 

 

ควบคุม โดย 
  - เพิ่มทักษะให้
บุคลากรที่รับผดิชอบ
เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนรู้การจัดทํา
ฐานข้อมูลจาก
หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 

 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- นายชูเกียรติ     
ภูบุญอบ 

- นายภานุ      
พรมเทศ 

- นายบุญชู       

ศรีเวียงยา 

- นายเลอสันต์   
ฤทธิขันธ์ 

- นายวัชระ     
พิมพ์จันทร ์

 1. ผู้บริหาร
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรมให้รับทราบ
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

2. ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบประชุม
ร่วมกันเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน
การพัฒนา
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน 

3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรในหน่วยงาน
ส่วนมากยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร
จึงทําให้ขาดการวางระบบ/
การวางแผนการรายงานผล
การดําเนินงานที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 

เนื่องจาก 
- บุคลากรในหน่วยงานขาด
ความสนใจในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ควบคุมโดย 
1. บุคลากรที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานชี้แจงเกณฑ์
การประกันฯให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. จัดโครงการ/
กิจกรรม ให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพฯ 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อํานวยการฯ 

- รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารและแผน 

- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯทุกคน 

 - แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน และ
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบในแต่ละ
กลุ่มงานรายงานผล
การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมโครงการการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  

วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบถึงแผนยุทธ์ศาสตร์การ
ดําเนินงานในหน่วยงานเพื่อ
ผลการดําเนินงานออกมามี
ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตรห์รือ 
กลยุทธ ์

- กิจกรรมการดําเนินงานในการ
จัดประชุมทาง วิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
และการแสดงผลงานทางด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมยังไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
กําหนด 

เนื่องจาก 
- ขาดการประชุมและกําหนด
แนวทางร่วมกันในการดําเนินงาน 

ควบคุม โดย 
- ผู้บริหารและ
บุคลากรที่
รับผิดชอบประชุม
และกําหนด
แผนการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจนในการ
ดําเนินงานการจัด
ประชุม
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อํานวยการฯ 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน 

- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯทุกคน 

 -  ผู้บริหาร
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบจัดทํา
แผนการดําเนินงาน
ให้ชัดเจน และให้มี
การรายงายผลการ
ดําเนินงานให้
รับทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

  

 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
1.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเชียน 

2. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติศิลปะและ
วัฒนธรรมในสงัคมลุ่มนําฎโขง
ครั้งที่ 3 ร่วมกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การดําเนินงานการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติของ
หน่วยงานดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตาม

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ มีเจ้าภาพ
ในการดําเนินงานหลายหน่วยงาน
จึงทําให้การติดตามประสานงาน
ในบางครั้งเกิดความล่าช้าในบาง
กิจกรรม 

 

 

 

เนื่องจาก 
1. บุคลากรที่รบัผิดชอบขาดการ
ติดต่อประสานงาน 

2. ขาดการรายงานผลการ

ควบคุม โดย 
 
 1.ผู้บริหาร
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ
ประสานงานใน
การดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 2.จัดประชุมและ
รายงานผลการ
เข้าร่วมประชุม
กับเจ้าภาพหลัก
เพื่อให้ผู้บริหารใน
หน่วยงาน
รับทราบเป็น
ระยะ 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อํานวยการฯ 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน 

- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ทุกคน 

 

 - สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ

และมีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ให้บุคลากรใน

หน่วยงานได้รับ

ทราบในที่ประชุม

ประจําเดือนและให้

รายงานผลการ

ดําเนินงานให้

ผู้บริหารได้รับทราบ

อย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

แผน 

 

ประสานงานกับผู้บริหาร 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมการดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
2558 

วัตถุประสงค ์
หน่วยงานมีแผนการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของหน่วยงานในแต่
ละปีงบประมาณที่มีความ
ชัดเจน 

 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตรห์รือ 
กลยุทธ ์

- การดําเนินงานด้านการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของหน่วยงานในแต่ละ
ปีงบประมาณไม่มีการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนทั้งที่เป็นส่วนสําคัญใน
การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ตามที่มมส.กําหนด 

เนื่องจาก 
-  ขาดการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
ร่วมกันภายในองค์กร 

ควบคุม โดย 
 

- ผู้บริหารร่วม
ประชุมและ
วางแผน
ยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมใน
หน่วยงาน 

 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน 

- นายกระสิน 
อนุอัน 

- นายฉลอง ไชย
เมือง 

 - ผู้บริหาร

มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ในฝ่าย

รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผน

ให้รับทราบอย่าง

เป็นลายลักษณ์

อักษร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

 

กิจกรรมหลัก 
- โครงการการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

วัตถุประสงค ์
หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์
การดําเนินงานโครงการที่
สร้างความโดดเด่นให้กับ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตรห์รือ
กลยุทธ ์

- แผนยุทธศาสตร์ในการกําหนด
กิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความ
โดดเด่นของหน่วยงานในแต่ละ
ปีงบประมาณยังไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร 

เนื่องจาก 
- ขาดการประชุมกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร 

 

ควบคุม โดย 
- ผู้บริหารและ
บุคลากรใน
หน่วยงานร่วม
ประชุมวาง
แผนการ
ดําเนินงาน
กิจกรรม/
โครงการ ที่โดด
เด่นของ
หน่วยงานร่วมกัน 

 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้อํานวยการฯ 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน 

- บุคลากร
สถาบันวิจัย
ศิลปะฯทุกคน 

 1. ผู้บริหาร
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามแผน 

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานตามแผน 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

กิจกรรมหลัก 
- โครงการ “นมัสการพระ
พุทธกันทรวิชัย และมหกรรม
จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสาน” 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดําเนินงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมใหก้ารดําเนินงาน
กิจกรรมโครงการฯที่โดดเด่น
ของหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานกิจกรรม 
โครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปกป้อง เผยแพร่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
หน่วยงานกําหนด 

เนื่องจาก 
1. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่มี
แนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ต่อยอดกิจกรรม
จากปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีความโดด
เด่น 
2. การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ 
 

ควบคุมโดย 
ผู้บริหารและ
บุคลากรใน
หน่วยงานประชุม
ร่วมกันเพื่อ
กําหนดแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 
ผู้รับผิดชอบ 

- รอง
ผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นายสถิตย์ 
เจ็กมา 
- นายกีรติวจน์ 
ธนภัทรธุวานันท์ 
- นายนิพล สาย
ศรี 
- นายภูวดล  
อยู่ปาน 
- นายชวนากร 
 จันนาเวช 
- นายอรรถพล    

 - ผู้บริหาร
หน่วยงานได้
ติดตามการ
ดําเนินงานโดยให้
ผู้รับผิดชอบสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการฯให้
รับทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

ธรรมรังษี 
- นายนครินทร์  
ทาโยธี 
 
 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมการสนับสนุนการ
สร้างความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนด้านการวิจัย 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมี
เครือข่ายการทํางานวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- การปฎิบัติงานและประสานงาน
ที่ต่อเนื่องด้านงานวิจัยกับ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ของหน่วยงานยังไม่เป็นที่
ประจักษ์ 

เนื่องจาก 
-  การประสานงานกับเครือข่าย
ยังไม่ต่อเนื่อง 
 

ควบคุม โดย 
- ผู้บริหารนักวิจัย
และบุคลากร
ประชุมเพื่อวาง
แผนการ
ดําเนินงานในการ
สร้างเครือข่าย
การทํางานวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 57 

แล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 58 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- ดร.วิยะดา 
รัตนเพชร 
- นางอัจฉรี จัน
ทมูล 
- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 
- ดร.สมัย 
วรรณอุดร 
- นายณรงค์

 1. ผู้บริหารส่งเสริม
ให้นักวิจัยและ
บุคลากรใน
หน่วยงาน
ประสานงาน
ร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภายในและ
ภายนอกอาทิ เช่น
เข้าร่วมจัดกิจกรรม
การดําเนินงานด้าน
การวิจัยที่
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 
มหาวิทยาลัยจดั 
2. ประสานงาน

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่และสาเหตุ 

 
(2) 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
(3) 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะ 
การดําเนินงาน* 

 
(5) 

วิธีการติดตาม 
(6) 
 

ปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศักดิ์ ราวะริ
นทร์ 
 

เครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ทุกครั้งที่หน่วยงาน
จัด 
3. รายงานผลการ
ดําเนินงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมและ
การดําเนินงาน
ร่วมกับเครือข่าย
และมีการรายงาน
ผลใหผู้้บริหาร
รับทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 

 

 
 
 
 

 ดําเนินการแลว้เสร็จตามกําหนด 

 ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด 

×  ยังไม่ดําเนนิการ 

Ø อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน.......... ........................... 

(…….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม    หงษส์วุรรณ….) 

      ตําแหน่ง…….ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน....... 
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