แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน ...กันยายน...........พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 1 ยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. ความเสี่ยง : จํานวนบทความ/งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีจํานวนน้อย
2. ปัจจัยเสี่ยง: 1. ขาดการกําหนดนโยบายในการส่งเสริมการเขียนบทความ/ งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งบทความ/งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของจํานวนบทความ/งานวิชาการ/และงานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีจํานวนเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนให้
นักวิจัยนําบทความ/
ผลงานทางวิชาการ/
และงานสร้างสรรค์ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
เป้าหมาย
- จํานวนบทความ/

(/) ควบคุมโดย
1. มีการกําหนดนโยบาย
ในการเขียนบทความ/
งานวิชาการ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ ที่เกีย่ วข้อง
2. แจ้งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้เขียน

5

3

ระดับความเสี่ยง
(6)

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ผลกระทบ (5)

- กิจกรรมการสนับสนุนให้
นักวิจัยนําบทความ/ผลงาน
วิชาการ/และงานสร้างสรรค์
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)

20
- มีการกําหนดภาระงาน
สูงมาก ในการเขียนบทความ/งาน
วิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
(10)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

1 ต.ค.
59

30 ก.ย. 60 - นางสาว
สุพิน ไตรแก้ว
เจริญ
- นายภานุ
พรมเทศ
- นายชูเกียรติ
ภูบุญอบ
- นายบุญชู
ศรีเวียงยา
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งานวิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ของ
นักวิจัย ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีจํานวนมากขึ้น
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- จํานวนบทความ/
งานวิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ของ
นักวิจัยมีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

บทความ/งานวิชาการ/
และงานสร้างสรรค์และ
ส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ระดับความเสี่ยง
(6)

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ผลกระทบ (5)

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั
โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)
- นายศรัณย์
พงษ์ ชรา
รัตน์
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน .........กันยายน........... พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 2 ยุทธศาสตร์ : 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 5.2 สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ
1. ความเสี่ยง : องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ ยังไม่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายภาษา
2. ปัจจัยเสี่ยง: 1. ขาดการเขียนและแปลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างๆ
2. ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายภาษา
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหี ลากหลากหลายภาษา

(/) ควบคุมโดย
1. มอบหมายผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานให้มีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น

5

3

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักวิจยั และ
บุคลากรนําองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ให้มีหลาย

ผลกระทบ (5)

- กิจกรรมการสนับสนุนให้
นักวิจัยและบุคลากรนําองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ให้มีความ
หลากหลายภาษา

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)

- กําหนดผู้รับผิดชอบและ
20
สูงมาก กําหนดจํานวนบทความ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ต้อง
เผยแพร่ให้มีหลายภาษา
และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ผู้บริหาร

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
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แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - รอง
60 ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นางอัจฉรี
จันทมูล
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ภาษา

ภาษาไทยและ
เป้าหมาย
ภาษาอังกฤษ
- จํานวนองค์ความรู้ 2. มอบหมายให้
ด้านศิลปวัฒนธรรมมี เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเผยแพร่ทหี่ ลาย ประชาสัมพันธ์
ภาษา
ดําเนินการ
งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและดําเนินการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- หน่วยงานมีองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
หลากหลากหลาย
ภาษา

ระดับความเสี่ยง
(6)

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ผลกระทบ (5)

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั
โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)
ได้รับทราบ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- นายณรงค์
ศักดิ์
ราวะรินทร์
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน ...กันยายน........... พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีผลงานวิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
1. ความเสี่ยง : นักวิจัยไม่นําผลงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI
2. ปัจจัยเสี่ยง: นักวิจัยไม่รู้เกณฑ์ กระบวนการขั้นตอน ที่กําหนดในการนําผลงานไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : จํานวนผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัย มีการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักวิจยั มี
ผลงานวิจัย งาน
วิชาการและงาน
สร้างสรรค์ได้รบั การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีมาตรฐาน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

(/) ควบคุมโดย
- ชี้แจง แนะนํา
กระบวนการ ขั้นตอนใน
การนําผลงานวิจัย งาน
วิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI แก่

3

3

ระดับความเสี่ยง
(6)

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ผลกระทบ (5)

- กิจกรรมการสนับสนุนให้
นักวิจัยนําผลงานวิจัย งาน
วิชาการ หรืองานสร้างสรรค์
เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั
โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

13
สูง

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)
- กําหนดให้การนํา
ผลงานวิจัย งานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ ไป
เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI
เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การ
พิจารณาผลการประเมิน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
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แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - รอง
60 ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางนิ่มนวล
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นักวิจัย
เป้าหมาย
- จํานวนผลงานวิจัย
งานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของ
นักวิจัยมีการเผยแพร่
ในฐานข้อมูล TCI
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- จํานวนผลงานวิจัย
งานวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
นักวิจัย มีการ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล
TCI

ระดับความเสี่ยง
(6)

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ผลกระทบ (5)

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั
โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)
จันทรุญ
- นายณรงค์
ศักดิ์
ราวะรินทร์

135

แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน ...กันยายน........... พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนําไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
1. ความเสี่ยง : โครงการวิจัยที่ดําเนินการส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อยอดและนําไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้
2. ปัจจัยเสี่ยง : โครงการวิจัยที่ดําเนินการขึ้นขาดความสอดคล้องกับการนําไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างจริงจัง
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : การดําเนินโครงการฯตรงกับความต้องการของชุมชน และสามารถนําผลิตภัณฑ์ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้

(/) ควบคุมโดย
- กระตุ้นให้นักวิจัย
ดําเนินโครงการใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
เพื่อให้สามารถนําไป
พัฒนาหรือแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคมได้อย่าง

3

3

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักวิจยั นํา
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์สามารถ
นําไปพัฒนาหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือ
แก้ปัญหาของชุมชน
และสังคมได้

ผลกระทบ (5)

- โครงการอนุรักษ์และการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จาก
ครามเพื่อต่อยอดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมวิถีครามวิถีภูไท

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

13
สูง

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)
- ประชุมและร่วม
ปรึกษาหารือระหว่าง
หน่วยงานและชุมชนใน
การการดําเนิน
โครงการวิจัยเพื่อสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการ
ของชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
59

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - รอง
60 ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางนิ่มนวล
136

เป้าเหมาย
เต็มที่
- ชุมชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานที่เห็นเป็น
รูปธรรม และชุมชน
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ได้
งบประมาณ
500,000 บาท
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- กิจกรรมโครงการที่
ดําเนินการสามารถ
ต่อยอดและสามารถ
นําไปแก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคมได้

ระดับความเสี่ยง
(6)

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ผลกระทบ (5)

ระดับความเสีย่ งปัจจุบนั
โอกาส(4)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่
คาดว่าจะได้รบั

การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
เพิ่มเติม
(7)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)
จันทรุญ
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน ...กันยายน........... พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนําไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
1. ความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือชุมชน มีจาํ นวนน้อย
2. ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีแผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : เครือข่ายด้านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือชุมชนเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้
นักวิจัยมีเครือข่าย
การดําเนินงาน
ร่วมกับภาครัฐเอกชน
และชุมชน
เป้าหมาย
- นักวิจัยมีการ
ดําเนินงานร่วมกับ

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

(/) ควบคุมโดย
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานวิจัย
ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ
/เอกชนหรือชุมชน

3

3

ระยะเวลาดําเนินการ

ระดับความเสี่ยง
(6)

- กิจกรรมการสนับสนุนให้
นักวิจัยดําเนินงานวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ /
เอกชนหรือชุมชน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

13
สูง

- จัดทําแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ โดยการ
ทํา MOU ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน
หรือชุมชน

เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
59

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - รอง
60 ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางนิ่มนวล
138

หน่วยงานภาครัฐ /
เอกชนหรือชุมชน
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- เครือข่ายด้านการ
วิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน
หรือชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

จันทรุญ
- นายณรงค์
ศักดิ์
ราวะรินทร์
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน...กันยายน...........พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 หน่วยงานมีการบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
1. ความเสี่ยง : งบประมาณในการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีจํานวนน้อย
2. ปัจจัยเสี่ยง : ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยจํานวนจํากัด
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): หน่วยงานมีงบประมาณในการดําเนินงานกิจกรรม-โครงการเพิ่มมากขึ้น

- กิจกรรมส่งเสริมการขอรับ
ทุนสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรม-โครงการฯ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรขอ
งบประมาณสนับใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ
เป้าหมาย
- หน่วยงานมี
งบประมาณในการ

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

(/) ควบคุมโดย
- บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขียน
ข้อเสนอโครงการฯเพื่อ
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจาก

3

3

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

- ผู้บริหารหน่วยงาน
ร่วมกันประชุมเพื่อหา
ช่องทางในการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม

เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
59

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - รอง
60 ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ายส่งเสริมฯ
- นาย
กีรติวจน์
ธนภัทรธุ
วานันท์
- นายนิพล
สายศรี
140

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ดําเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
โครงการฯเพียงพอ
กับความต้องการ
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- หน่วยงานมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มมากขึ้น

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

- นายภูวดล
อยู่ปาน
- นายชวนากร
จันนาเวช
- นายอรรถ
พล ธรรมรังษี
- นายวัชระ
พิมพ์จันทร์
- นาย
นครินทร์
ทาโยธี
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน...กันยายน...........พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 7 ยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. ความเสี่ยง : กิจกรรมการดําเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่หน่วยงานกําหนดไว้จึงไม่สามารถวัดความสําเร็จของกิจกรรมโครงการได้
2. ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในการกําหนดแผนงาน/กิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัดร่วมกัน
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): หน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการและสามารถวัดความสําเร็จของกิจกรรม-โครงการตามแผนได้

วัตถุประสงค์
- โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏฺบัติ ประจําปี
- เพื่อให้การ
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ดําเนินงานกิจกรรม
โครงการเป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานและ

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

(/) ควบคุมโดย
- ประชุมเพื่อกําหนด
แผนในการดําเนินงาน
กิจกรรม-โครงการ
ร่วมกันเพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนและตัวชี้วัดสามารถ

3

3

ระยะเวลาดําเนินการ

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

13
สูง

1. กํากับติดตามโดย
ผู้บริหารหน่วยงาน
มอบหมายให้บคุ ลากรที่
ดําเนินกิจกรรม-โครงการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน
2. ให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ผู้บริหาร

เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
59

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - รองผู้อํานวยการ
60 ฝ่ายบริหารและ
แผน
- นางพรรณี เจริญ
ศิริ
- นางสาวเพ็ญ
ประภา โยธาทูน
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สามารถวัด
ความสําเร็จของ
กิจกรรมโครงการได้

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

วัดผลความสําเร็จของ
กิจกรรมโครงการได้

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งที่
เป็นหนังสือบันทึกข้อความ
และรายงานในที่ประชุม
ประจําเดือน

เป้าหมาย
- การดําเนิน
กิจกรรม-โครงการ
ของหน่วยงานเป็นไป
ตามแผนฯ
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- หน่วยงานมีการ
ดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
และสามารถวัด
ความสําเร็จของ
กิจกรรม-โครงการ
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การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

ตามแผนได้
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน...กันยายน...........พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 8 ยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. ความเสี่ยง : 5. การเบิกจ่ายงบประมาณของการดําเนินกิจกรรม-โครงการฯบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน
2. ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการประชุมของบุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมโครงการฯร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินในการกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): การเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม-โครงการฯ ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการฯ

- กิจกรรมการประชุมเพื่อวาง
วัตถุประสงค์
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ - เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณของ
กิจกรรม-โครงการฯ
เป็นไปตามแผน
เป้าหมาย
- การเบิกจ่าย

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

(/) ควบคุมโดย
- บุคลากรที่รับผิดชอบ
การดําเนิน กิจกรรมโครงการฯ ร่วมกัน
ประชุมเพื่อวางแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน
เพื่อให้การเบิกจ่าย

3

3

ระยะเวลาดําเนินการ

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

13
สูง

- ผู้บริหารหน่วยงานมอบ
หมายให้เจ้าหน้าที่การเงิน
จัดทําหนังสือติดตามและ
ให้มีการรายงานให้ผู้
บริการได้รับทราบเพื่อ
ผู้บริหารจะได้กํากับ
ติดตามในที่ประชุม
ประจําเดือน

เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
59

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - นางกมลนัทธ์
60 โชติอ่อน
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การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

งบประมาณเป็นไป งบประมาณของ
ตามแผนทุกกิจกรรม- กิจกรรม-โครงการฯแล้ว
เสร็จเป็นไปตามแผน
โครงการฯ
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- การเบิกจ่าย
งบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ของ
หน่วยงานเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณทุก
โครงการฯ
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน...กันยายน...........พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หน่วยงานมีการทํางานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม
1. ความเสี่ยง : แผนการดําเนินการจัดกิจกรรม-โครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายยังไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและชุมชนเกิดประโยชน์ไม่เต็มที่
2. ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการประชุมพิจารณาการจัดทําแผนกิจกรรมโครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรม-โครงการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): 1. หน่วยงานมีแผนการดําเนินงานกิจกรรม-โครงการฯ ร่วมกับชุมชน 2. กิจกรรม-โครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานเป็น
ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และให้บริการ
วิชาการความรู้แก่
นักเรียน นิสิต

(/) ควบคุมโดย
- แผนการดําเนินการจัด
กิจกรรม-โครงการฯ ด้าน
การบริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย
ยังไม่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ

3

3

ระยะเวลาดําเนินการ

ระดับความเสี่ยง
(6)

- กิจกรรมการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรม โครงการฯและการสํารวจ
ความต้องการของชุมชน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

13
สูง

1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบจัดทําแผนการ
ดําเนินงานร่วมกับชุมชน
2. ทําการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน
เป้าหมาย

เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
59

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - รอง
60 ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางทัศนีย์
บัวระภา
147

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

นักศึกษา และบุคคล ชุมชนและชุมชนเกิด
ทั่วไป
ประโยชน์ไม่เต็มที่
เป้าหมาย
- หน่วยงานมีการ
ดําเนินงานตามแผน
กิจกรรม-โครงการ
ร่วมกับชุมชน และ
ชุมชนเกิดประโยชน์
สูงสุด
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานมี
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม-โครงการ
ร่วมกับชุมชน
2. กิจกรรม-โครงการ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
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แผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน...กันยายน...........พ.ศ. ……..2560……….
ลําดับความเสีย่ งที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 5.1 สนับสนุนมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
1. ความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ MOU ระหว่างนักวิจัย /ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1. ขาดการจัดทําแผน MOU ในการดําเนินกิจกรรม-โครงการฯ ระหว่างนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรม-โครงการ MOU ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS): หน่วยงานมีการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับนักวิจัย/

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

(/) ควบคุมโดย
1. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
จัดทําแผน MOU

3

3

ระยะเวลาดําเนินการ

ระดับความเสี่ยง
(6)

- โครงการจัดทําMOU ใน
การดําเนินกิจกรรม โครงการฯทั้งในและ
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

13
สูง

1. ผู้บริหารต้องกํากับ
ติดตามการดําเนิน งาน
การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการหรือ

เริ่มต้น
(8)

1 ต.ค.
59

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

30 ก.ย. - ผู้อํานวยการฯ
60 - รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
149

ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อ
เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้ได้รับ
การยอมรับในระดับ
สากล
เป้าหมาย
- หน่วยงานจัดทํา
MOU ในการดําเนิน
กิจกรรม -โครงการฯ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- หน่วยงานมีการ
ดําเนินกิจกรรม

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ร่วมกับนักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. มีการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการ
จัดกิจกรรม-โครงการ
ระหว่างนักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

MOU เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย
2. มีการหาช่องทางเพื่อ
ขอรับการจัดสรรเรื่องงบ
ประมาณเพิ่มมากขึ้น
สําหรับโครงการที่มีความ
จําเป็นและมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

วิชาการ
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- นายณรงค์
ศักดิ์
ราวะรินทร์

150

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
(3)

ระดับความเสี่ยง
(6)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย/
งบประมาณ/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผลกระทบ (5)

กิจกรรม/โครงการ
บริหารความเสี่ยง
(1)

โอกาส(4)

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
(7)

เริ่มต้น
(8)

แล้วเสร็จ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

โครงการฯ MOU
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
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