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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดกอ่นหน่วยงาน   

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 

ณ วันที ่......30........เดือน...กันยายน...........พ.ศ. ....2560.............. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

กิจกรรมหลัก 
2. ผลิตและเผยแพร่
ผลงาน 
วิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้
ด้านผ้าในระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาต ิ
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การดําเนินงาน 
หน่วยวิจยัเฉพาะทางของ 
หน่วยงานมีความโดดเด่น 
เป็นรูปธรรมในการให้ 
ความรู ้
  

เป้าประสงค์ที่ 1.1 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ ์
- การผลิตและการตพีิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ด้านผ้าใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ของนักวิจยัในหน่วยงานยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมายและแผน
ที่กําหนดไว ้
เนื่องจาก 
- ขาดการกําหนดแผนและ
เป้าหมายในการดําเนินงาน
การผลิตและการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านผ้า

ควบคุม โดย 

- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ ประชุมวางแผนเพื่อ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน
ร่วมกันในการผลิตผลงานวิจัยและ
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผ้าในเวที
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- นางทัศนีย์ บัวระภา 
- นางอัจฉรี จันทมูล 
- นางนิ่มนวล จนัทรุญ 
- นายนิพล สายศรี 
- นายภูวดล อยูป่าน 

 1. มกีาร
ประชุมและ 
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
ร่วมกัน 
2. ผู้บรหิาร
มอบหมายให้
นักวิจัย
รายงานผลการ
ผลิตผล
งานวิจัย/งาน
วิชาการให้
รับทราบในที่
ประชุม
ประจําเดือน 

1 ) เอกสาร 
หมาย 
เลข 1 
แผนการ
ดําเนินงานฝ่าย
วิจัยและ
บริการวิชา 
การ 
2 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
รายงานผลการ
ดําเนินงานการ
ผลิตผลงาน
วิชาการด้านผ้า 
ในที่ประชุม
ประจําเดือน 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน 

ครั้งที่ 5 /2559 
วันที่ 13 
กรกฎาคม 
2559 

กิจกรรมหลัก 
 - กิจกรรมส่งเสริมให้
นักวิจัยเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อของบประมาณ
ในการดําเนินงานตีพิมพ์
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อนักวิจัยจะได้มี
งบประมาณในการตีพิมพ์
เอกสารงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ) 
- งบประมาณไม่เพียงพอใน
การจดัสรรให้นกัวิจัยตีพิมพ์
ผลงานวิจัย หรอืงาน
สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ทัง้ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
เนื่องจาก 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางนอ้ยและมี
จํานวนจํากดั 

            ควบคุม โดย 
- ผู้บริหารและนักวิจัยในหน่วยงาน
ประชุมและวางแผนการใช้
งบประมาณในการดําเนินงานร่วมกัน
และมอบหมายให้นักวิจยัเขยีน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการตพีิมพ์ผลงานจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
- นางทัศนีย์ บัวระภา 
- นางอัจฉรี จันทมูล 
- นางนิ่มนวล จนัทรุญ 

 - มอบหมายให้
ฝ่ายวิจัยฯ
รายงานผลการ
ได้รับทุน
สนับสนุนจาก
ภายในและ
ภายนอกให้
ผู้บริหารและ
บุคลากรได้รับ
ทราบในที่
ประชุม
ประจําเดือน 

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสารการ
จัดสรร
งบประมาณทุน
วิจัยใน 
การดําเนินงาน
กิจกรรมโครง 
การ 
2 ) เอกสาร 
หมายเลข 2 
เอกสารราย 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

 
  

งานผลการ
ได้รับทุน
สนับสนุนใน
การดําเนินงาน
ด้านการวิจัย
จากภายนอก
หน่วยงาน 

กิจกรรมหลัก     
 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ 
ดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการให้ความรู้
แก่สังคมและชุมชม ทั้งใน
ด้านงานวิจยั กจิกรรมการ
บริการ 
วิชาการ และด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้สถาบันวิจัยศิลปะฯ 
เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และให้การบรกิาร

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
3. บางกิจกรรมโครงการไม่
แล้วเสร็จตามเวลาและแผนที่
กําหนดไว ้
เนื่องจาก 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้า 
2. ไม่มีแผนการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน 

             ควบคุม โดย 
1. ผู้บรหิารจดัสรรงบประมาณจาก
ส่วนอื่นมาดําเนนิงานโครงการ 
2. ร่วมกันประชมุและจัดทําแผนการ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 
3. มีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
ในกิจกรรม/โครงการ 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
- นางทัศนีย์ บัวระภา 
- นางอัจฉรี จันทมูล 
- นางนิ่มนวล จนัทรุญ  
- นายนครินทร์   ทาโยธ ี

 - มีการตดิตาม
ผลการ
ดําเนินงานโดย
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานให้
ผู้บริหารไดร้ับ
ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสารรายงา
นผลการ
ดําเนินงาน
โครงการ
บริการวิชาการ
ให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบใน
ที่ประชุมจํา
เดือน ครัง้ที่ 
5/2559 วันที่ 
13 กรกฎาคม 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

วิชาการความรูแ้ก่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
  

  2559 
2 )  
เอกสารหมาย 
เลข 2 เอกสาร
ราย 
งานการประชุม
การดําเนินงาน
โครงการด้าน
การบริการ 
วิชาการ 

กิจกรรมหลัก - 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ 
ดําเนินงานโครงการ 
บริการวิชาการให้ความรู้
แก่สังคมและชุมชม ทั้งใน
ด้านงานวิจยั กจิกรรมการ
บริการวิชา 
การ และด้านทาํนุบํารุง
ศิลป 
วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงินงบประมาณ) 
1. การดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการบรกิารวิชาการของ
หน่วยงานบางกจิกรรม/
โครงการ งบประมาณในการ
ดําเนินงานยงัไมเ่พียงพอและมี
จํานวนจํากดั 
เนื่องจาก 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางจาํนวนจํากัด 

            ควบคุม โดย 
- เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณสนบัสนุนการดําเนนิงาน
เพิ่มเติมภายใต้โครงการบรกิาร
วิชาการจากมหาวิทยาลัย 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
- นางทัศนีย์ บัวระภา 
- นางอัจฉรี จันทมูล 

 - ผู้บริหารมี
การตดิตาม
การไดร้ับทุน
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
นักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
หาช่องทางใน
การสนับสนุน
งบประมาณ 

1 ) เอกสารทุน 
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
โครงการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
แบบมุ่งเป้า
ด้านการบริการ
วิชาการ 
2 ) เอกสาร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

- เพื่อให้สถาบันวิจัยศิลปะฯ 
เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และให้การบรกิาร
วิชาการความรูแ้ก่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 

- นางนิ่มนวล จนัทรุญ 
  
  

 

 

โครงการด้าน
การบริการ
วิชาการหนึ่ง
หลักสูตหนึ่ง
ชุมชน 

กิจกรรมหลัก  
1. จัดหา รวบรวม และจัด
แสดงข้อมูล ศิลปิน
พื้นบ้านอีสานทีม่ี
เอกลักษณ์และมีความ 
โดดเด่น 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดหา รวบรวม และ
จัดแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน 
เพื่อการอนุรักษส์ืบสาน และ
เผยแพร่ และเพือ่สนับสนุน
การเรียนการสอน และ

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- ระบบการจัดหารวบรวม
ข้อมูลเกีย่วกับผลงานศิลปิน
พื้นบ้านอีสานยงัไม่มีการ
ดําเนินงานที่ต่อเนื่อง 
เนื่องจาก 
- ขาดการจัดทําแผนและ
ขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการที่ยงัไม่
ชัดเจน 

          ควบคมุ โดย 
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานโดย
ละเอียดเพื่อให้เป็นระบบและมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินงานที่
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
- นายกีรติวจน์ ธนภัทรธวุานันท ์
- นายภานุ   พรมเทศ 
- นายนครินทร์   ทาโยธ ี
  

 1. จดัทําแผน
กิจกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการ 
2. กํากับ
ติดตามให้
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานให้
รับทราบในที่
ประชุม
ประจําเดือน 

1 ) เอกสาร 
หมาย 
เลข 1 
แผนการ
ดําเนินงานด้าน
การทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
2 ) เอกสาร 
หมายเลข 2 
เอกสารราย 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

การศึกษาวิจยัของนิสิต 
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
  

งานการ
ดําเนินงาน
โครงการ 
หอศิลปิน
พื้นบ้านอีสาน 
ในที่ประชุม 
ประจําเดือน 
ครั้งที่ 5/2559 
วันที่ 13 
กรกฎาคม 
2559 

กิจกรรมหลัก 2. ส่งเสริม
เผยแพร่ และให้บริการ 
กิจกรรม/โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสาน เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อีสาน  
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ ์
1. หนว่ยงานไมม่ีแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างตอ่เนื่อง 
เนื่องจาก 
- ขาดการประชมุและร่วมมือ
ในการกําหนดแผนและ

          ควบคมุ โดย 
- ผู้บริหารได้มอบหมายให้หัวหน้า
กลุ่มงานและบุคลากรในฝ่ายได้
ประชุมและวางแผนกลยุทธ์การ
ดําเนินงานกิจกรรมด้านการส่งเสริม
และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
- นายกีรติวจน์ ธนภัทรธวุานันท ์
- นายนิพล สายศรี 

 - มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
ด้านทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน 
และมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสาร
แผนการ
ดําเนินงานด้าน
ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน 

- 



7 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
และเผยแพร่การให้บริการ
โครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
พื้นบ้านเพื่อการสืบสาน
อนุรักษ์ แก่นกัเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ทั่วไป 
  

ยุทธศาสตรใ์นการดําเนินงาน
ร่วมกันของบุคลากรในฝ่าย 

- นายภูวดล อยูป่าน 
- นายชวนากร จันนาเวช 
- นายอรรถพล ธรรมรังษ ี

ผู้บริหารในที่
ประชุม
ประจําเดือน 

กิจกรรมหลัก  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้บรกิารแก่ผู้ใช้
สามารถเข้าถงึขอ้มูล
สารสนเทศได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและทันสมัย 
วัตถุประสงค ์
3. เพื่อเป็นการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมลูด้านศิลป 
วัฒนธรรมเพื่อให้บริการแก่
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  
- การจดัทําฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมยังขาดระบบ
และขั้นตอนในการดําเนินงาน
ที่ถกูต้องจึงทําให้การ
ดําเนินงานยงัไมแ่ล้วเสร็จตาม
แผน 
เนื่องจาก 
1. ขาดการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานที่
ต่อเนื่องร่วมกันภายในฝ่าย 

            ควบคุม โดย 
1. ผู้บรหิารมอบหมายให้
คณะกรรมการดําเนินงานประชุมการ
ทํางานร่วมกันภายในฝ่าย 
2. ผู้บรหิารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบประสานการขอข้อมลูจาก
ฝ่ายอื่นๆ 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นางสาวสุพิน   ไตรแก้วเจรญิ 
- นายชูเกียรติ   ภูบุญอบ 
- นายบุญชู  ศรีเวียงยา 
- นายภานุ พรมเทศ 
- นายศรัณย์พงศ์ ชรารัตน ์

 - ผู้บริหาร
กํากับตดิตาม
โดยมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ด้านการพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูลให้
ทราบในที่

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสารรายงา
นผลการ
ดําเนินงานการ
จัด 
ทําฐานขอ้มูล
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ในที่ประชุม
ประจําเดือน 
ครั้งที่ 5/2559 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

อย่างรวดเร็วและทันสมัย 
  
  

2. ขาดการประสานงาน
เกี่ยวกับขอ้มูลระหว่าง
เจ้าหน้าที ่

  ประชุม
ประจําเดือน 

วันที่ 13 
กรกฎาคม 
2559 

กิจกรรมหลัก ด้าน
นโยบายและกลยุทธ์  
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ 
ดําเนินการจัดทาํ นโยบาย
การบริหารจัดการการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์
หน่วยงานให้มีความ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
และนํา 
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป ี
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การจัดทํา 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ ์
- แผนยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน
ของหน่วยงานยงัไม่มีความ
ชัดเจน 
เนื่องจาก 
- ขาดการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรใ์นการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มงานร่วมกัน 

            ควบคุม โดย 
- ผู้บริหารมอบหมายให้หัวหนา้กลุ่ม
งานแต่ละกลุ่มงานประชุมกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน
ร่วมกันภายในฝ่ายเพื่อที่จะส่งให้
ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนของหนว่ยงาน
ได้รวบรวมจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรในภาพรวมเพื่อให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน 
- หัวหน้าสํานักงานเลขานกุารฯ 
- นายกีรติวจน ์ ธนภัทรธวุานันท ์
- นางอัจฉรี จันทมูล 
- นางสาวสุพิน           
 ไตรแก้วเจรญิ 

 - มอบหมายให้
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
จัดทําแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้
การดําเนินการ
เป็นไปตาม
แผน 

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสารแผนกล
ยุทธ์
สถาบันวิจัย
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม
อีสาน ปีพ.ศ. 
2558-2561 
(ฉบับปรับปรุง 
พฤศจิกายน 
2558) 
2 ) เอกสาร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

นโยบายบริหารการพัฒนา 
สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และสามารถนําไปสู่
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป ี
  
  

- นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร ์
- นางพรรณี  เจริญศิร ิ
  

หมายเลข 2 
เอกสารแผน 
ปฏบัติราชการ
ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2559 

กิจกรรมหลัก งานประกัน
คุณภาพการ 
ศึกษา 
- มีกิจกรรมได้แก่ การ
ดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การดําเนินงาน 
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สมศ.

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- บุคลากรในหน่วยงาน
บางส่วนยังไม่มคีวามรู้ความ
เข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเท่าทีค่วร 
เนื่องจาก 
1. ขาดการศึกษาและทําความ
เข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

               ควบคุม โดย 
- เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพฯชี้แจงเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพให้
บุคลากรในที่ประชุมประจําเดือน
ได้รับทราบและมีคู่มือการปฏิบตัิงาน
ด้านงานประกันคุณภาพแก่กลุ่มงาน
ภายในสถาบันฯเพื่อให้ได้รับทราบถึง
เกณฑ์การประเมินที่ถกูต้อง 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นางพรรณี   เจริญศิร ิ
- นางสาวเพ็ญประภา  โยธาทูน 

 - ผู้บริหาร
กํากับตดิตาม
โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประกัน
คุณภาพในที่
ประชุม
ประจําเดือน 

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสารรายงา
นผลการดํา 
เนินงานด้าน 
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา ในที่
ประชุม
ประจําเดือน
ครั้งที1่/2559 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

สกอ. และมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  

2. ไม่มกีารดําเนินงานที่เป็น
ระบบคุณภาพหรือแผนงานที่
กําหนด 

 วันที่ 9 มีนาคม 
2559 

กิจกรรมหลัก ด้านการ
บริหารความ 
เสี่ยง  
- มีกิจกรรมได้แก่การ 
ดําเนินงานการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุม 
ภายในของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การดําเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมกีารควบคุมที่
เพียง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยงฯ 
- บุคลากรในหน่วยงานยงัไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
เนื่องจาก 
- ขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

               ควบคุม โดย 
- เจ้าหน้าที่ ที่รบัผิดชอบงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานได้ชี้แจงการดําเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นางพรรณี   เจริญศิร ิ
- นางสาวเพ็ญประภา  โยธาทูน 

 - ผู้บริหาร
กํากับตดิตาม
โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานการ
บริหารความ
เสี่ยงฯ ในที่
ประชุม
ประจําเดือน 

1 ) เอกสาร 
หมาย 
เลข 1 เอกสาร
ราย 
งานผลการดํา 
เนินงานการ 
บริหารความ
เสี่ยงและการ 
ควบคุมภายใน 
เสนอในที่
ประชุม
ประจําเดือน
ครั้งที่ 1/2559 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

พอ 
  

วันที่ 9 มีนาคม 
2559 เพื่อ
พิจารณา 
เห็นชอบรว่ม 
กัน  

กิจกรรมหลัก ด้านการ
จัดการความรู้  
- มีกิจกรรมได้แก่การ 
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้บุคลากรภาย 
ในหน่วยงานมีการพัฒนา
ตนเองและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานเพือ่ให้
งานมีคุณภาพและมีแนว
ปฏิบัติที่ดีเกิดขึน้ใน
หน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดการความรู้ 
- บุคลากรในหน่วยงานยงั
ไม่ให้ความสําคัญและยังไม่มี
ความรู้ในเรื่องการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
เนื่องจาก 
- ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินงานและการ
ประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

             ควบคุม โดย 
- มีการจดัประชุมให้ความรู้บุคลากร
ในการร่วมแลกเปลี่ยนและให้
ความสําคัญโดยการนําเรื่องการ
จัดการความรู้เข้าที่ประชุมฯ
คณะกรรมการ บริหารฯประจําเดือน
อย่างตอ่เนื่อง 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นางพรรณี   เจริญศิร ิ
- นางสาวเพ็ญประภา   โยธาทนู 

 - ผู้บริหาร
มอบหมายให้
จัดกิจกรรม
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ภายใน
หน่วยงาน 

1 ) เอกสาร 
หมาย 
เลข 1 เอกสาร
การ 
ดําเนินการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ภายใน
หน่วยงาน 
เรื่องระบบกล 
ไกและขั้นตอน
ในการ
ดําเนินงานด้าน

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

   การวจิัยและ
บริการ 
วิชาการ 
2 ) เอกสาร 
หมายเลข 2 
เอกสาร
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรือ่ง
ระบบการเบิก
จ่ายเงิน
โครงการวิจัยฯ 

กิจกรรมหลัก งานบุคคล  
มีกิจกรรมได้แก ่
- การสรรหา 
- การบรรจุแตง่ตั้ง 
- ค่าตอบแทน/สวัสดิการ 
- หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
- การปฏิบัตงิานของ 
บุคลากร 
- การประเมินผลการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
การพัฒนาตนเอง  
- การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 
เนื่องจาก 
- ขาดการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

              ควบคุม โดย 
- ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
งานบุคคลจัดทาํแผนการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน 
- หัวหน้าสํานักงานเลขานกุารฯ 
- นายไพศาล   กมลพรวจิิตร 

 - ผู้บริหาร
มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีง่าน
บุคคลจัดทํา
แผนการ
พัฒนา
บุคลากรใน
หน่วยงานและ
ให้รายงานผล

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสาร
แผนการพัฒนา
ผู้บริหารและ
บุคลากร 
สถาบันวิจัย
ศิลปะและ

- 



13 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

ปฏิบัติงาน 
- การพัฒนาตนเอง 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีกระบวนการ 
สรรหาบุคลากรที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
และความรู้ ความสามารถ มี
ขั้นตอนการสรรหาที่โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ 
- เพื่อให้การดําเนินการ 
บรรจุแตง่ตัง้เปน็ไปตาม 
ระยะเวลาทีก่ําหนดใน 
ประกาศฯ 
- เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ให้มีความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงานและมีสวัสดิการที่
ดีของบุคลากรในหน่วยงาน 
- เพื่อกําหนดภาระงาน 
ให้มีความสอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถตรง

การดําเนินงาน
ได้รับทราบ 

วัฒนธรรม
อีสาน ประจําป ี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
2 ) เอกสาร 
หมายเลข 2 
เอกสาร 
แผนการพัฒนา
ผู้บริหารและ 
บุคลากร 
สถาบันวิจัย 
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอ ี
สาน ประจําปี 
งบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2555 - 2559 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

ตามตําแหน่ง 
- เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 
ความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของบคุลากร
เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 
- เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบ นโยบาย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่
หน่วยงานกําหนด 
- เพื่อให้การดําเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรเป็นไปตาม กฎ/
ระเบียบทีก่ําหนด และ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
- เพื่อให้บุคลากรที่ม ี
คุณภาพได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้กา้วหน้าใน
ตําแหน่งงาน และคงอยู่ใน
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

องค์กร 
  
  

กิจกรรมหลัก 2. การ
วางแผนเพื่อจดักิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสถาบันวิจัยศิลปะฯ 
ในระดับสากล 
วัตถุประสงค ์
2. เพื่อวางแผนและหา 
งบประมาณในการจัด 
กิจกรรม/โครงการ 
  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- การจดักิจกรรม/โครงการ ที่
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
สถาบันวิจัยศิลปะฯในระดับ
สากลไม่ต่อเนื่องและไม่ได้
จัดทําอย่างเป็นระบบ 
เนื่องจาก 
- ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน ขาดการวางแผน
และวางระบบการดําเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการร่วมกัน 

             ควบคุม โดย 
1. ผู้บรหิารและบุคลากรในหน่วยงาน
ร่วมกันประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกันเพื่อใหก้ารจดั
กิจกรรมสําเร็จเป็นไปตามแผน 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินงาน 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะฯ  
ทุกคน 

 - มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
ดําเนินการ
จัดทําโครงการ
ที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน 
และมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่
ผู้บริหารได้
รับทราบ 

1 ) เอกสาร 
หมายเลข 1 
เอกสารการ 
ดําเนินงาน 
โครงการจัด 
ประชุมวิชาการ
ระดับ
นานาชาติเพื่อ
ส่งเสริม 
ภาพลักษณ ์
ของหน่วยงาน 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

กิจกรรมหลัก 3. 
ดําเนินงานพัฒนาเว็บไซต์
ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อ
เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณข์องหน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์
3. เพื่อส่งเสริมและ 
สนับสนุน 
การพัฒนาภาพลักษณ์
สถาบันวิจัยศิลปะฯสู่สากล 
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธห์น่วยงานสู่
สากล 
  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- การเผยแพร่ขา่วสารใน
เว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษยงั
ไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจาก 
- ขาดการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทําให้
ได้ข้อมูลล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

ควบคุม โดย 
1. เพิ่มช่องทางในการประสานงาน 
2. มอบหมายเจา้หน้าที่ทีร่ับผิดชอบ

ด้านเว็บไซต์ตดิตามข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอืน่ๆเพื่อให้ไดข้้อมูล 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้อํานวยการฯ 
- รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจรญิ 
- นายชูเกียรติ ภูบุญอบ 
- นายบุญชู ศรีเวียงยา 
- นายภานุ   พรมเทศ 
- นายศรัณย์พงศ์ ชรารัตน ์

 - ผู้บริหาร
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการนํา
ข้อมูลจากฝ่าย
ต่างๆเพื่อ
ดําเนินการ
จัดทําเว็บไซต์
ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

1 ) เอกสาร 
หมาย 
เลข 1 เอกสาร
ผลการ
ดําเนินงาน
โครงการจัดทํา
เว็บไซต์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 
ของหน่วยงาน 
2 ) เอกสาร 
หมาย 
เลข 2 เอกสาร
ผลการประเมิน
เว็บไซต์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
ของคณะ 
กรรมการ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

กิจกรรมหลัก – 
ดําเนินงานปรับปรุงและ 
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภาย 
ในและภายนอกของ
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
พร้อมใช้งานไดต้ลอดเวลา 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาปรับปรงุ 
ภูมิทัศน์ของหนว่ยงานให้มี
ความสวยงาม 
2. อาคารสถาบันวิจัย 
ศิลปะฯ แหล่งศึกษาดงูาน 
และสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงานมีความพร้อมตอ่
การใช้งานและให้บริการ 
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
แก่บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกทีเ่ข้ามาติดต่อ
ราชการและศึกษาดูงาน 

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ ์
- หน่วยงานยังไม่มีแผนในการ
กําหนดยทุธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานด้านนี้อย่างชัดเจน 
เนื่องจาก 
- ขาดการกําหนดแผนและ
เป้าหมายในการพัฒนา
หน่วยงานร่วมกนัภายใน
องค์กรระหว่างผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบหลัก 

               ควบคุม โดย 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ
ร่วมกันประชุมและกําหนดแผนการ
ดําเนินงานร่วมกันในเรื่องการพัฒนา
ภูมิทัศน์ของหนว่ยงาน 

เริ่มต้น 
1 ต.ค. 58 
แล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 59 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
- บุคลากรทกุคน 

 - ผู้บริหาร
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ
จัดทํากิจกรรม
โครงการ
ปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ และให้
รายงานผลการ
ดําเนินงานให้
รับทราบ 

1 ) เอกสาร 
หมาย 
เลข 1 เอกสาร
การดํา 
เนินงานโครง 
การปรับปรงุ 
ภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน 
2 ) เอกสาร 
หมายเลข 2 
เอกสารรายงา
นผลการ
ดําเนินงานการ
ปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ฯต่อ
ผู้บริหาร 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 
  

ความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู่และสาเหตุ 

(2) 
  

  
  

การจัดการความเสี่ยง 
(3) 
  
  

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 
  
  

สถานะ 
การ

ดําเนินงาน* 
(5) 
  
  

วิธีการติดตาม 
(6) 
  
  

เอกสารแนบ 
(7) 
  
  

ปัญหา
อุปสรร
คและ 
แนว

ทางแก้
ไข 
(8) 
  

  

 

 ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด 

 ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด 

×  ยังไม่ดําเนินการ 

Ø อยู่ระหว่างดําเนินการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รายงาน …………… …… 
( ..รศ.ดร.ปฐม   หงษ์สุวรรณ... ) 

ตําแหน่ง ..ผู้อํานวยการฯ... 
วันที่ ...30.... เดือน .กันยายน.... พ.ศ. …2560 

 



19 
 

 

  


