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บทสรุปผู	บริหาร 
 
          สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได%ดําเนินการในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อให%การบริหารและจัดการ
ความเส่ียงเป+นไปอย,างมีประสิทธิภาพ และมีคําส่ังแต,งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการประชุมเรื่องความเส่ียง เพื่อให%บรรลุภารกิจของสํานักฯ ตามหลักเกณฑ5และ
วิธีการบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี  และข%อกําหนดเกณฑ5ของการประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ. ตัวบ,งช้ีท่ี 7.4 
ระบบบริหารความเส่ียง พร%อมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โครงการท่ีนํามาบริหารความ
เส่ียง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได%แก, 
 
1. กิจกรรมการจัดการความรู% 
ความสอดคล%อง     ด%านบุคลากร       ด%านการบริหารจัดการ     ด%านการปฏิบัติงาน       
ความเส่ียง    ไม,สามารถนํามาใช%ในการปฏิบัติงานได%จริง  
ป=จจัยความเส่ียงภายนอก     ผู%เข%าร,วมกิจกรรมจากภายนอกไม,หลากหลาย 
ป=จจัยความเส่ียงภายใน   เรื่องการจัดการความรู% ไม,ตรงกับความต%องการของบุคลากรในสํานักฯ  
วิธีการจัดการความเส่ียง  จัดกิจกรรมการจัดการความรู%ที่สามารถนํามาปรับใช%ในการปฏิบัติงานได%จริง  
    โครงการจัดการความรู% เรื่อง แหล,งเรียนรู%พิพิธภัณฑ5เมืองนครราชสีมา  
ผู%รับผิดชอบ   หัวหน%าสํานักงาน  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ต.ค. 57 - ก.ค. 58 
 
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเผยแพร,ฯทางศิลปะฯ และภูมิป=ญญาท%องถ่ินมหาวิทยาลัยฯ 
ความสอดคล%อง     ด%านยุทธศาสตร5           ด%านการปฏิบัติงาน     ด%านบุคลากร             
ความเส่ียง    ผู%เข%าร,วมอบรบการพัฒนาศักยภาพเผยแพร,แหล,งเรียนรู%ไม,สามารถนําปฏิบัติ 
    ตามเป@าหมายที่ต้ังไว%ได%  
ป=จจัยความเส่ียงภายนอก  ผู%เข%าร,วมอบรมไม,เป+นไปตามเป@าหมายที่ต้ังไว%                   
ป=จจัยความเส่ียงภายใน     บุคลากรไม,เพียงพอในการให%บริการ 
วิธีการจัดการความเส่ียง  จัดกิจกรรมการจัดการความรู%ที่สามารถนํามาปรับใช%ในการปฏิบัติงานได%จริง  
    โครงการจัดการความรู% เรื่อง แหล,งเรียนรู%พิพิธภัณฑ5เมืองนครราชสีมา  
ผู%รับผิดชอบ   หัวหน%าสํานักงาน  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ต.ค. 57 – ก.ค. 58 
 



แนวทางจัดทําแผนบริหารความเส่ียง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ป" 2558 
 

กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร'  
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจําป" 
2558 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 17 โครงการ 

กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร' 

การวิเคราะห' ป0จจัยเส่ียง 
โอกาส และผลกระทบ 

การบริหารความเส่ียง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 



แผนบริหารความเสี่ยง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  

โครงการที่
นํามาบริหาร
ความเสี่ยง 
ประจําป" 
2558 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 

(2) 

ป0จจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต4อ
ความเสี่ยง 

 
(3) 

กิจกรรมบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ผู	รับผิดชอบ/
ผู	รับผิดชอบหลัก 

 
(5) 

ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

 
(6) 

1.กิจกรรมการ
จัดการความรู	 

ด	านบุคลากร            
ด	านการบริหาร
จัดการ              
ด	านการปฏิบัติงาน      

ไม4สามารถนํามาใช	ใน
การปฏิบัติงานได	จริง 

 ป0จจัยความเสี่ยง
ภายนอก     ผู	เข	าร4วม
กิจกรรมจากภายนอก
ไม4หลากหลายป0จจัย
ความเสี่ยงภายใน เรื่อง
การจัดการความรู	 ไม4
ตรงกับความต	องการ
ของบุคลากรในสํานักฯ 

ควบคุมความเสี่ยง จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู	ที่
สามารถนํามาปรับใช	
ในการปฏิบัติงานได	
จริง  
โครงการจัดการ
ความรู	 เรื่อง แหล4ง
เรียนรู	พิพิธภัณฑ'เมือง
นครราชสีมา 

หัวหน	าสํานักงาน ต.ค. 57 - ก.ค. 58 

2. กิจกรรม
เพิ่มศักยภาพ
เผยแพร4ฯทาง
ศิลปะฯ และ
ภูมิป0ญญา
ท	องถิ่น
มหาวิทยาลัย
ฯ 

ด	านยุทธศาสตร'           
ด	านการปฏิบัติงาน 
ด	านบุคลากร            

ผู	เข	าร4วมอบรบการ
พัฒนาศักยภาพ
เผยแพร4แหล4งเรียนรู	ไม4
สามารถนําปฏิบัติตาม
เปDาหมายที่ตั้งไว	ได	 

 ป0จจัยความเสี่ยง
ภายนอก ผู	เข	าร4วม
อบรมไม4เปFนไปตาม
เปDาหมายที่ตั้งไว	ป0จจัย
ความเสี่ยงภายใน         
บุคลากรไม4เพียงพอใน
การให	บริการ 

ควบคุมความเสี่ยง จัดทําคู4มือปฏิบัติงาน 
พพิิธภัณฑ'เมือง
นครราชสีมา ให	กับ
บุคลากรและผู	สนใจ 
โครงการจัดการ
ความรู	 เรื่อง แหล4ง
เรียนรู	พิพิธภัณฑ'เมือง
นครราชสีมา 

หัวหน	าสํานักงาน ต.ค. 57 - ก.ค. 58 

 



การวิเคราะห'ความเสี่ยง   ป0จจัยเสี่ยง/ผลกระทบ/ โอกาสที่จะเกิด/ผลกระทบ 

งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

1. กิจกรรมงาน
ธุรการและ
ประสานงาน  

เพื่อให%การดําเนินการด%าน
การทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป+นไปอย,างมี
ประสิทธิภาพ                                                
เป@าหมาย                                                         
การบริหารจัดการสํานกังาน
และการสื่อสารของสถาบนัมี
ประสิทธิภาพ 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

การดําเนนิงาน
เป+นไปอย,าง
เรียนร%อยทนั

กําหนด
ระยะเวลา 

O1 
C1 

การดําเนนิงาน
อาจจะเกิดการ
ล,าช%า 

    / / เอกสารข%อมูล
มาส,งไม,ตรง
กําหนด 

ขาดเจ%าหน%าที่
งานธุรการไม,
สามารถ
ปฏิบัติงานได% 

งานธุรการเกดิ
การล,าช%าใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน
ในส,วนที่
เกี่ยวข%องมี
ความล,าช%าตาม
ไปด%วย 

L4=1 C9=1 1 
(ต่ํา) 

2. กิจกรรมค,าซ,อม
บํารุงครุภัณฑ5 

เพื่อให%การดําเนินการด%าน
การทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป+นไปอย,างมี
ประสิทธิภาพ                                          
เป@าหมาย                                                   
ครุภัณฑ5สํานกังานมีเพียงพอ
และรองรบัความต%องการ
ของบุคลกรได%ทั้งป�   

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

ดําเนินการได%มี
ประสิทธิภาพ 

O2 
C2 

งบประมาณใน
การซ,อมบํารุง
อาจไม,เพียงพอ 

    / / ครุภัณฑ5อาจ
เกิดความ
เสียหาย
กะทนัหัน 

ผู%ใช%งานทําให%
เกิดความ
เสียหาย 

ครุภัณฑ5ที่ชํารุด
ไม,ได%รบัการ
ซ,อมบํารุง 

การปฏิบัติงาน
เกิดความล,าช%า 

L1=2 C3=1 2 
(ต่ํา) 

3. กิจกรรมค,า
สาธารณปูโภค 

เพื่อให%การติดต,อสื่อสารของ
บุลากรภายนอกและภายใน
เป+นไปอย,างมีประสิทธิภาพ                                           
เป@าหมาย                        
1. มีค,าสาธารณูปโภค
สําหรับใช%จ,ายตลอดป� 
การดําเนนิงาน 
2. ดําเนินการเบกิจ,ายตาม
ระเบยีบพัสดุ 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

ดําเนินการได%
อย,างมี

ประสิทธิภาพ 

F1 
O3 
C3 

ค,าใช%จ,ายด%าน
สาธารณปูโภค
ไม,เพียงพอ 

  / / / สัญญาณ
โทรศัพท5มี
ป=ญหา 

ผู%ใช%งานทําให%
เกิดความ
เสียหาย 

ไม,สามารถใช%
งานตามความ
ต%องการได% 

การติดต,ออาจ
เกิดความล,าช%า 

L1=1 C3=1 1 
(ต่ํา) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

4. กิจกรรมส,ง
บุคลากรเข%าร,วม
ประชุมอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน 

เพื่อให%บุคลากรของสํานกั
ทํางานได%อย,างมี
ประสิทธิภาพ           
เป@าหมาย 
บุคลกรของสํานกัทุกคน
ได%รบัการพัฒนา 
การดําเนนิงาน 

หัวหน%า
สํานักงาน

ผู%อํานวยการ 

ดําเนินการได%
อย,างมี

ประสิทธิภาพ 

F2 
O4 
C4 

บุคลากรที่ไป
อบรมแล%วไม,
สามารถนํามา
ปรบัใช%ในการ
ปฏิบัติงานได% 

  / /   โครงการทีจ่ัด
อบรมไม,ตรงกบั
ความต%องการ 

บุคลากรที่ไป
อบรมไม,
สามารถนํามา
ปรบัใช%งานได% 

ไม,สามารถ
พัฒนาปรบัปรุง
การทํางาน
เพิ่มเติมได% 

เกิดความไม,
คุ%มค,าในการใช%
งบประมาณ 

L1=2 C5=2 4  
(ปาน
กลาง) 

5. กิจกรรม
โครงการเผยแพร,
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

1. เพื่อการบูรณาการ
กิจกรรมด%านศิลปะและ
วัฒนธรรมกบัการเรยีนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา 
2. เพื่อการเพิ่มคุณค,าศิลปะ
และวัฒนธรรมสู,สากล 
 เป@าหมาย 
เพื่อให%ดําเนินไปสู,ความเป+น
เลิศของมหาวิทยาลัยใน
อนาคตในด%านการ
ดําเนินงานส,งเสรมิและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม   และ
เผยแพร,ศิลปะและ
วัฒนธรรมรบัชาติและ
นานาชาติ 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบรกิาร
และเผยแพร,
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการแวงแผน
ดําเนินการ

เพื่อให%เป+นไป
ตาม

วัตถปุระสงค5
ที่ตั้งไว% 

S1 
F3 
O5 
C5 

ผู%เข%าร,วม
โครงการ
สัญชาติอืน่อาจ
ไม,เพียงพอต,อ
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

/ / / / ผู%เข%าร,วม
โครงการ
บุคลากรภายใน
ไม,เพียงพอ 

ผู%ร,วมโครงการ
บุคลากรจาก
ภายนอกไม,
เพียงพอ 

ไม,บรรลุ
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

ผลการประเมิน
ไม,บรรลุตาม
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

L2=3 C10=2 6  
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

   6. กิจกรรม
นิทรรศการภูมิ
ป=ญญาทางด%าน
ศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม-
นิทรรศการหมนุเวียน 
เผยแพร,ภูมปิ=ญญาทางด%าน
ศิลปะและวัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัยฯ และ
ภายนอก 
เป@าหมาย                                                       
เพื่อให%มีส,วนนทิรรศการภูมิ
ป=ญญาทางด%านศิลปะและ
วัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัยร,วมกบั
หน,วยงานภายนอกเป+นการ
จัดกิจกรรม-นิทรรศการภูมิ
ป=ญญา  

รอง
ผู%อํานวยการ 

ฝCายหอ
วัฒนธรรม 

 
  

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S2 
F4 
O6 

การดําเนนิงาน
อาจไม,บรรลุ
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

/ / /   ผู%เข%าชมมีน%อย
กว,าเป@าหมาย 

ผู%เข%าชมมีน%อย
กว,าเป@าหมาย 

ไม,บรรลุ
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

ไม,บรรลุ
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

L2=3 C11=2 6  
(ปาน
กลาง) 

7. กิจกรรม
โครงการประกวด
หมอเพลงโคราช 
“งานท%าวสุรนาร”ี 

1. เพื่ออนรุักษ5 ส,งเสริมเชิดชู  
ดนตรแีละการแสดงพื้นบ%าน
เพลงโคราช 
2. เพื่อเผยแพร,
ศิลปวัฒนธรรมด%านดนตรี
และการแสดงพื้นบ%านทั้ง
ระดับท%องถิน่และระดับชาติ 
เป@าหมาย                                                            
มีกิจกรรมทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของชาติด%านการ
แสดงพื้นบ%านเพลงโคราชนี ้ 
จึงได%มีการวางแผนจดั
กิจกรรมอนุรกัษ5 เชิดชู  

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบรกิาร
และเผยแพร,
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ

กิจกรรมทํานุ
บํารุงวัฒนธรรม
และประเพณี
ด%านการแสดง
พื้นบ%านเพลง

โคราชนี ้

S3 
F5 
O7 

การจดักจิกรรม
อาจจะเกิด
ความไม,สะดวก
ส,งผลให%งานไม,
บรรลุตาม
เป@าหมาย 

/ / /   สถานที่ไม,
สะดวกต,อการ
จัดกิจกรรม 

วัสดุอปุกรณ5ไม,
เพียงพอ ขาด
ความพร%อม
เพียง 

ไม,บรรลุตาม
วัตถปุระสงค5
โครงการ 

ผู%เข%าร,วม
กิจกรรมมนี%อย 

L2=3 C11=2 6  
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

ส,งเสริมและเผยแพร,ออกไป
ทั้งระดับท%องถิ่นและ
ระดับชาติ   โดยให%มี
การศกึษาและประกวดหมอ
เพลงโคราชในงานฉลองชัย
ท%าวสุรนาร ี

8. กิจกรรมตัก
บาตรวันพุธ 
กิจกรรมทาง
ศาสนา กฐิน 

1. ทํานบุํารุง
พระพุทธศาสนา 
และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักศึกษา 
อาจารย5 เจ%าหน%าที ่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา       2. เพื่อ
ส,งเสริมการบรูณาการ
กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน
ด%านศิลปะและวัฒนธรรม 
เป@าหมาย                                                         
1. ตักบาตรวันพุธพัฒนาจิต
วิถีชีวิตเพื่อสังคม  28  ครั้ง 
/ มีผู%เข%าร,วมโครงการ 3,000                                          
2. มีคณะทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยเข%าร,วม
โครงการกิจกรรม      3. 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู%เข%าร,วมโครงการ ไม,ต่ํากว,า 
3.5  
                

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบรกิาร
และเผยแพร,
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ได%ดําเนิน
โครงการตัก
บาตรวันพุธ
พัฒนาจิตวิถี

ชีวิตเพื่อสังคม  
28ครั้ง 

/ มีผู%เข%าร,วม
โครงการ

มากกว,า 3,000 
คน 

 S4 
O8 

ทําให%นักศึกษา
และบุคลากร
ไม,ได%รบัการ
ส,งเสริมพัฒนา
ด%านคุณธรรม
และจริยธรรม 

/   /   1.ฝนตก       
2.เกิดอุบตัิเหตุ
ระหว,างการ
เดินทาง 

การจดักจิกรรม
ตรงกบัวันหยุด
จึงไม,สามารถ
ดําเนินการได% 

โครงการไม,
บรรลุ
วัตถปุระสงค5 

ผู%เข%าร,วม
กิจกรรมขาด
จิตสํานกึในการ
ทํานบุํารุง
ศาสนาพุทธ 

L2=3 C10=2 6 
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

9.กิจกรรม
งานวิจัยด	าน
ศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ส,งเสริมและทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ผ,าน
รูปแบบของการวิจยั  ศึกษา
ค%นคว%า  พัฒนาและ
สร%างสรรค5                                    
เป@าหมาย                                                           
มีการศึกษา วิจัย  พัฒนา
และสร%างสรรค5  เพื่อสืบทอด
ภูมิป=ญญาท%องถิ่นและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอง
ผู%อํานวยการ
ฝCายวิจยัและ

วิชาการ 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S5 
F6 
O9 
C6 

งานวิจยัล,าช%าไม,
ทันกําหนด
ระยะเวลา 

/ / / / ชุนชนภายนอก
ไม,ได%ประโยชน5
ตามที่
ตั้งเป@าหมายไว% 

กิจกรรม
งานวิจยัด%าน
ศิลปวัฒนธรรม
ไม,บรรลุ
เป@าหมาย 

การดําเนนิไม,
บรรลุ
ยุทธศาสตร5 

ไม,สามารถนํา
งานวิจยัมา
ใช%ได% 

L2=2 C11=2 4 
(ปาน
กลาง) 

10.กิจกรรม
จัดพิมพ5เอกสาร
ทางวิชาการเรือ่ง
มาตรฐานท,ารํา
เพลงโคราช 

 จัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อ
เผยแพร,องค5ความรู% ส,งเสริม
การเรยีนรู% การสบืค%นข%อมลู 
และเผยแพร,ความรู%ด%าน
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
นครราชสีมา  แก,หน,วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย                                
เป@าหมาย                                                            
มีการจัดทําเอกสารวิชาการ 
เพื่อเผยแพร,องค5ความรู% 
ส,งเสริมการเรียนรู% และ
เผยแพร,ความรู%ด%าน
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
นครราชสีมา  แก,หน,วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย                                                  

รอง
ผู%อํานวยการ
ฝCายวิจยัและ

วิชาการ 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S6 
F7 

O10 

การดําเนนิงาน
ไม,เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด 

/ / /   ไม,ได%เผยแพร,
เอกสารให%กบั
หน,วยงาน
ภายนอก 

ไม,บรรลุตาม
เป@าหมายตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด 

การดําเนนิไม,
บรรลุ
ยุทธศาสตร5 

การดําเนนิงาน
ไม,บรรลุตาม
เป@าหมาย 

L2=2 C11=2 4 
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

11.กิจกรรมการ
จัดการความรู% 

1. เพื่อให%บุคลากรของสํานกั
ฯเข%าใจขัน้ตอนการจัดการ
ความรู% KM 
2. เพื่อให%บุคลากรของสํานกั
ฯสามารถปฏิบัติงานได%อย,าง
มีประสิทธิภาพ 
เป@าหมาย                                                            
1. มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู%อย,างน%อย 1 ครั้ง  
2. มีรายงายสรปุผลและเผย
แผ,ประชาสัมพันธ5 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

ได%ดําเนินการ
และได%บรรลุ

ตาม
วัตถปุระสงค5
ที่ตั้งไว%เมื่อ

ป�งบประมาณที่
ผ,านมา 

S7 
O11 

ใช%ระยะเวลาใน
การจดักจิกรรม
ไม,พอต,อข%อมูล
การเรยีนรู%และ
มีส,วนร,วมของ
ทุกคน 

/   /   ผู%เข%าร,วม
กิจกรรมจาก
ภายนอกไม,
หลากหลาย 

เรื่องการจัดการ
ความรู% ไม,ตรง
กับความ
ต%องการของ
บุคลากรใน
สํานักฯ 

ประโยชน5ที่
ได%รบัอาจจะไม,
บรรลุ
วัตถปุระสงค5 

ไม,สามารถนํา
องค5ความรู%ที่
ได%รบัมาใช%
ประโยชน5ได% 

L1=3 C11=3 9 
(สูง) 

12. กิจกรรมกํากับ
ติดตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

1. เพื่อให%สํานกัฯ มีแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานกั
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพื่อให%บุคลากรของสํานกั
มีความรู%เรือ่งการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
เป@าหมาย                         
1. มีกิจกรรมการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน อย,างน%อย 1 
ครั้ง 
2. มีรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในและการดําเนนิงาน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

ได%ดําเนินการ
เป+นประจําทกุป�
และ กําลังจะ
จัดโครงการใน
ป�งบประมาณ 
2558 เพื่อให%
เป+นป=จจบุัน 

S8 
F8 

การประเมิน
ความเสี่ยงที่
ผ,านมายังไม,
ครอบคลุมทุก
โครงการของ
สํานักฯ 

/ /     บางโครงการ
เป+นกจิกรรม
เร,งด,วนจึงไม,มี
ในแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

ข%อมูลที่ต%อง
นํามา
ประกอบการ
วิเคราะห5มีการ
เปลี่ยนแปลง 

แผนบริหาร
ความเสี่ยงไม,
ครบทุก
โครงการ 

โครงการทีไ่ม,ได%
ประเมินอาจมี
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น 

L1=1 C11=2 2  
(ต่ํา) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

13. กิจกรรมเสรมิ
ความรู	เรื่องการ
ประกันคุณภาพ 

1.เพื่อให%การจัดทํารายงาน
ด%านการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสํานกั
เป+นไปด%วยความเรียบร%อย 
วัตถปุระสงค5 
2.เพื่อให%เกิดการแรกเปลี่ยน
เรียนรู%ข%อมูลข,าวสารด%าน
การประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
เป@าหมาย 
1. สํานักมีระบบสารสนเทศ
ด%านการศึกษาที่ครบถ%วน
สมบรูณ5  
2. .มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู%
ข%อมูลข,าวสารด%านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
อย,างน%อยป�ละ 2 ครั้ง  

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S10  
O12 
C7 

ข%อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจไม,
ครบถ%วน 

/   / / ประเด็นในการ
ประเมินยังไม,
เป+นป=จจบุัน 

ผู%เก็บรวบรวม
ข%อมูลขาดการ
ตรวจสอบ 

ผลการประเมิน
การประกนั
คุณภาพ
การศึกษาไม,
เป+นไปตาม
เป@าหมายที่วาง
ไว% 

เกิดภาระงาน
เพิ่มขึ้นจาก
ข%อเสนอแนะ
ของกรรมการ 

L2=3 C10=2 6  
(ปาน
กลาง) 

14. กิจกรรม
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

  เพื่อให%บุคลากรของ
หน,วยงานได%นําความรู%ที่
ได%รบัมาบริหารและพัฒนา
งานให%มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ไป                          
เป@าหมาย                                                      
เพื่อให%บุคลากรของ
หน,วยงานได%นําความรู%ที่
ได%รบัมาบริหารและพัฒนา
งานให%มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ไป 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S11 
O13 

ผลการ
ปฏิบัติงานไม,
เป+นไปตามแผน
ที่วางไว% 

/   /   การดําเนนิงาน
ไม,บรรลุ
เป@าหมาย 

การดําเนินงาน
ของสํานักฯ ไม,
บรรลุตัวชี้วัด 

การดําเนนิงาน
ไม,บรรลุ
เป@าหมาย 

บางกจิกรรม
อาจถกูตัด
งบประมาณ 

L2=3 C10=2 6  
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

15. กิจกรรม
ทบทวนยทุธศาสตร5
สํานัก 

เพื่อให%บุคลากรของ
หน,วยงานได%นําความรู%ที่
ได%รบัมาบริหารและพัฒนา
งานให%มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ไป                       
เป@าหมาย 
เพื่อให%บุคลากรของ
หน,วยงานได%นําความรู%ที่
ได%รบัมาบริหารและพัฒนา
งานให%มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ไป 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบริหาร 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S12 
O14 

ยุทธศาสตร5ไม,
บรรลุตัวชี้วัด 

/   /   ไม,ได%รบัความ
ร,วมมอืกับ
หน,วยงาน
ภายนอก 

การดําเนินงาน
บางกจิกรรมไม,
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร5 

ไม,บรรลุตัวชี้วัด
ต,างๆ 

การปฏิบัติงาน
ไม,มี
ประสิทธิผล 

L3=2 C10=2 4 
(ปาน
กลาง) 

16.กิจกรรม
โครงการอบรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 1. อบรมพัฒนาจรยิธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให%แก,อาจารย5  เจ%าหน%าที่
ของมหาวิทยาลัย 
2. ส,งเสริมวัฒนธรรมองค5กร                                    
เป@าหมาย                                                         
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให%แก,นกัศึกษา   
อาจารย5  เจ%าหน%าทีข่อง
มหาวิทยาลัย   จะนําไปสู,
การเป+นผู%มีความสามารถทั้ง
ทางด%านร,างกาย  จิตใจ 
สติป=ญญา  ในการดํารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพด%วย
จรรยาบรรณอนัดี   

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบรกิาร
และเผยแพร,
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S13 
O15 

การประเมินผล
ไม,บรรลุตาม
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

/   /   ไม,มีสถานที่ที่
เหมาะสมต,อ
การจดักจิกรรม 

ผู%เข%าร,วมไม,
สามารถเข%าร,วม
ได%เต็มเวลา 

ไม,ประทบัใจต,อ
สถานที ่

การดําเนนิ
กิจกรรมไม,
บรรลุตามที่
ตั้งเป@าหมายไว% 

L1=1 C9=1 1  
(ต่ํา) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

17.กิจกรรม
โครงการบวงสรวง
สมโภชศาล 
พ4อขุนศักดิ์รินทร' 

1. เพื่อส,งเสริมประเพณี
ท%องถิ่นในการบวงสรวงศาล
พ,อขุนศักดิ์รินทร5 
2. เพื่อบูรณาการกจิกรรม
ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกบั
กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา                         
เป@าหมาย 
ได%ส,งเสริมการทําพิธี
บวงสรวงบูชาศาลขนุศักดิ์ริ
นทร5ให%เป+นประเพณีท%องถิ่น
ประจําป�ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยการ
ดําเนินกจิกรรมในวันเพ็ญ
เดือน 12 ของทกุป�  

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบรกิาร
และเผยแพร,
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

O16 การประเมินผล
ไม,บรรลุตาม
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

    /   การ
ประชาสัมพันธ5
ไม,ทั่วถึงให%กับ
บุคคลทัว่ไปที่
สนใจเข%าร,วม
กิจกรรม 

สถานที่ไม,
เพียงพอกบั
จํานวนของ
ผู%เข%าร,วม
กิจกรรม 

จํานวนของ
ผู%เข%าร,วม
กิจกรรมไม,
หลากหลาย 

ผลการประเมิน
ไม,บรรลุตาม
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

L2=2 C9=2 4  
(ปาน
กลาง) 

18.กิจกรรม
รายงานประจําป"
สํานักฯ 

1. เพื่อจัดทํารายงาน
ประจําป� สํานกัศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลงานและการ
ดําเนินงานของสํานักฯ  
 2. เพื่อเป+นการสร%างการ
รับรู% ความเข%าใจอนัดี
ระหว,างหน,วยงาน บุคลากร 
และบุคคลทั่วด%าน                                   
เป@าหมาย 
เพื่อเป+นเครื่องมอืในการ
เผยแพร,งานและกิจกรรม
ของ   สํานักฯ  ตลอดจน
การสร%างการรบัรู% สร%าง
ความเข%าใจ และเกิดการ

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบรกิาร
และเผยแพร,
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S14 
F9 

O17 

รายงาน
ประจําป�ไม,เสร็จ
ทันตามกําหนด
ระยะเวลา 

/ / /   บริษัทที่
รับผิดชอบส,ง
งานล,าช%า 

ข%อมูลไม,
ครบถ%วน 

รายงาน
ประจําป�ไม,
เสร็จตาม
กําหนด
ระยะเวลา 

ไม,ได%เผยแพร,
ประชาสัมพันธ5
ผลงานในรอบป�
ที่ผ,านมา 

L2=3 C9=2 6 
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

ยอมรบัในการดําเนนิงาน 
โดยกิจกรรมการดําเนนิงาน
นี้ นอกจะเป+นการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนอง 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถปุระสงค5 และแผนการ
ดําเนินงาน  ด%านทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

19. กิจกรรมการ
พัฒนาโปแกรม
ระบบห	องสมุดฯ 
ทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาแหล,งเรยีนรู%ห%อง
เอกสารวัฒนธรรม                    
เป@าหมาย 
 ได%พัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการสนบัสนนุงานประกัน
คุณภาพ และเผยแพร,ข%อมูล
ข,าวสาร องค5ความรู%ในด%าน
ต,างๆ ผ,านเว็บไซต5ของสํานกั
ศิลปะและวัฒนธรรม  

รอง
ผู%อํานวยการ
ฝCายวิจยัและ

วิชาการ 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S15 
F10 
O18 

ระบบโปรแกรม
ไม,ครอบคลุม
อย,างครบถ%วน
สมบรูณ5 

/ / /   ระบบไม,
สามารถใช%งาน
ได%อย,าง
เพียงพอ และ
เผยแพร,ข%อมูล
ข,าวสาร องค5
ความรู%ในด%าน
ต,างๆ ผ,าน
เว็บไซต5ของ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม  

การพัฒนา
ระบบล,าช%าไม,
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด 

ไม,คุ%มค,ากบั
งบประมาณ 

ไม,มโีปรแกรม
ระบบห%องสมุด
ทางวิชาการ 

L2=3 C10=2 6 
(ปาน
กลาง) 

20. กิจกรรม
เอกสาร
ประชาสมัพันธ'
งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อเผยแพร,กิจกรรมด%าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส,งเสริมความเข%าใจ
ของประชาชนให%เห็นคุณค,า
งานด%านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ                                    
เป@าหมาย 

รอง
ผู%อํานวยการ 
ฝCายบรกิาร
และเผยแพร,
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ดําเนินการ
เผยแพร,

ประชาสัมพันธ5
ด%าน

ศิลปวัฒนธรรม
และข,าวสาร 

S16  
O19 

ไม,มีเอกสาร
ประชาสัมพันธ5
ของหน,วยงาน 

/   /   การ
ประชาสัมพันธ5
ไม,ทั่วถึง 

เอกสาร
ประชาสัมพันธ5
ไม,เสร็จตาม
กําหนด
ระยะเวลา 

ไม,มกีาร
ประชาสัมพันธ5 

ไม,บรรลุตัวชี้วัด
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร5ของ
หน,วยงาน 

L1=2 C11=2 4 
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

ได%เผยแพร,การดําเนนิการ
โครงการและกจิกรรมใน
รูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อ
ส,งเสริมให%กิจกรรมเหล,านั้น
ได%เผยแพร,ประชามสัมพันธ5
กิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

21. กิจกรรม
โครงการอบเชิง
ปฏิบัติการท,ารํา
พื้นฐานเพลงโคราช 

เพื่อการบรกิารวิชาการ  
องค5ความรู%ด%านศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ
ป=ญญาท%องถิน่ ในรูปแบบ
ของกิจกรรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให%กบัชุมชน 
นักเรยีน นักศึกษา ตลอดจน
ผู%สนใจทัว่ไป                                                      
เป@าหมาย 
มีการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจึง
เป+นส,วนหนึ่งในการบริการ
วิชาการเผยแพร,องค5ความรู%
ภูมิป=ญญาท%องถิ่น  
สนับสนุน ส,งเสริม ควบคู,ไป
กับทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตอบสนองต,อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

รอง
ผู%อํานวยการ
ฝCายวิจยัและ

วิชาการ 

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S17 
O20 

โครงการไม,
บรรลุตาม
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

/   /  / ผู%ที่เข%ารบัการ
อบรมไม,
เพียงพอ 

สถานที่ไม,
เหมาะสมต,อ
การจดักจิกรรม 

ผลการดําเนนิ
กิจกรรมไม,
บรรลุเป@าหมาย
ที่ตั้งไว% 

ไม,บรรลุตัวชี้วัด
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร5ของ
หน,วยงาน 

L=3 C9=3 9(สูง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

22. กิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพเผยแพร,ฯ
ทางศิลปะฯ และ
ภูมิป=ญญาท%องถิ่น
มหาวิทยาลัยฯ  

1.  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เผยแพร,พัฒนาเรียนรู%ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป=ญญาท%องถิน่ใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 2.  เพื่ออบรมมัคคุเทศก5
แหล,งเรียนรู%ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป=ญญาท%องถิน่ใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 3.  เพื่อจัดทําหนังสือคู,มือ
การอบรมมัคคุเทศก5แหล,ง
เรียนรู%ทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ=ญญาท%องถิน่ใน
มหาวิทยาลัย              
เป@าหมาย 
1.มีการเพิ่มศักยภาพในการ
เผยแพร,พัฒนาเรียนรู%ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป=ญญาท%องถิน่ใน
มหาวิทยาลัยฯ 
2. มีการอบรมมัคคุเทศก5
แหล,งเรียนรู%ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป=ญญาท%องถิน่ใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 3.  ได%จัดทําหนังสือคู,มือ
การอบรมมัคคุเทศก5แหล,ง

รอง
ผู%อํานวยการ 

ฝCายหอ
วัฒนธรรม 

 
  

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S18 
O21 

ผู%เข%าร,วมอบรบ
การพัฒนา
ศักยภาพ
เผยแพร,แหล,ง
เรียนรู%ไม,
สามารถนํา
ปฏิบัติตาม
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว%ได% 

/   /   ผู%เข%าร,วมอบรม
ไม,เป+นไปตาม
เป@าหมายที่ตั้ง
ไว% 

งบประมาณไม,
เพียงพอ 

ผลการดําเนนิ
กิจกรรมไม,
บรรลุเป@าหมาย
ที่ตั้งไว% 

ไม,บรรลุตัวชีว้ัด
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร5ของ
หน,วยงาน 

L1=2 C9=3 9 
(ปาน
กลาง) 



งานหลักของฝCาย วัตถปุระสงค5 /เป@าหมาย ผู%รับผิดชอบ สถานะป=จจุบนั Risk 
ID 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

ป=จจยัเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

(11) 
  

(12) 
  S  F  O  C  ภายนอก  ภายใน  ทางตรง ทางอ%อม 

เรียนรู%ทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ=ญญาท%องถิน่ใน
มหาวิทยาลัย 

23. กิจกรรม
ปรบัปรุงและ
พัฒนาแหล,งการ
เรียนรู%ภายใน
ทางด%านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อการบํารุง-ซ,อมแซม 
พิพิธภัณฑ5เมืองนครราชสีมา
ให%อยู,ในสภาพพร%อมรองรบัผู%
เข%าเยี่ยมชมตลอดเวลา 
2. เพื่อปรบัปรุงและพัฒนา
พิพิธภัณฑ5เมืองนครราชสีมา
ให%เหมาะสมแก,กาละสมยัใน
การเป+นแหล,งเรยีนรู%                      
เป@าหมาย 
1. มีการบํารุง-ซ,อมแซม 
พิพิธภัณฑ5เมืองนครราชสีมา
ให%อยู,ในสภาพพร%อมรองรบัผู%
เข%าเยี่ยมชมตลอดเวลา 
2. มีการปรบัปรุงและพัฒนา
พิพิธภัณฑ5เมืองนครราชสีมา
ให%เหมาะสมแก,กาละสมยัใน
การเป+นแหล,งเรยีนรู% 

รอง
ผู%อํานวยการ 

ฝCายหอ
วัฒนธรรม 

 
  

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

F10 
S19 
O22 

การดําเนนิการ
ปรบัปรุงจาก
บุคคลภายนอก
ไม,ได%รปูแบบ
ตามที่ต%องการ 

  / / / การซ,อมแซม
บํารุงพิพิธภัณฑ5
ไม,ได%รปูแบบที่
ต%องการ 

งบประมาณที่
จะปรบัปรุงไม,
เพียงพอ 

ไม,ได%รปูแบบ
ที่ตั้งไว% 

งบประมาณที่
ใช%เกิดความไม,
คุ%มค,า 

L2=2 C9=2 4 
(ปาน
กลาง) 

24. กิจกรรมการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในรปูแบบเว็บไซต5 
www.koratculture.com                                  
เป@าหมาย 
มีเว็บไซต5ที่พัฒนาแล%วที่
ครบถ%วนสมบรูณ5ตอบสนอง
การใช%งานของสํานกั 

รอง
ผู%อํานวยการ 

ฝCายหอ
วัฒนธรรม 

 
  

อยู,ระหว,าง
ดําเนินการ 

S19 
O23 

ไม,มมีีเว็บไซต5ที่
พัฒนาแล%วที่
ครบถ%วน
สมบรูณ5
ตอบสนองการ
ใช%งานของ
สํานัก 

/   /   ค,าเช%าสัญญาณ
ในระบบมีราคา
สูงขึ้น 

งบประมาณที่
จะปรบัปรุงไม,
เพียงพอ 

เว็บไซต5ที่
พัฒนาแล%วไม,
ตอบสนองการ
ใช%งานของ
สํานัก 

งบประมาณที่
ใช%เกิดความไม,
คุ%มค,า 

L2=2 C9=2 4 
(ปาน
กลาง) 

 



                                  แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร'ของหน4วยงาน                   RM 2-1                  

จํานวน
โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง L C ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง การตอบสนองความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 O1 C1  การดําเนินงานอาจจะ
เกิดการล,าช%า L4=1 C9=1 1 (ต่ํา) (ต่ํา) ยอมรับความเสี่ยง 

2 O2 C2 งบประมาณในการซ,อม
บํารุงอาจไม,เพียงพอ L1=2 C3=1 2 (ต่ํา) (ต่ํา) ยอมรับความเสี่ยง 

3 F1 O3 C3 ค,าใช%จ,ายด%าน
สาธารณูปโภคไม,เพียงพอ L1=1 C3=1 1 (ต่ํา) (ต่ํา) ยอมรับความเสี่ยง 

4 F2 O4 C4 บุคลากรที่ไปอบรม
แล%วไม,สามารถนํามาปรับใช%ใน
การปฏิบัติงานได% 

L1=2 C5=2 4 (ปานกลาง)  (สูง) ควบคุมความเสี่ยง 

5 S1 F3 O5 C5  ผู%เข%าร,วม
โครงการสัญชาติอื่นอาจไม,
เพียงพอต,อเป@าหมายที่ตั้งไว% 

L2=3 C10=2 6 (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

6 S2 F4 O6 การดําเนินงานอาจ
ไม,บรรลุเป@าหมายที่ตัง้ไว% L2=3 C11=2 6 (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ควบคุมความเสี่ยง 

7 S3 F5 O7 การจัดกิจกรรม
อาจจะเกิดความไม,สะดวกส,งผล
ให%งานไม,บรรลุตามเป@าหมาย 

L2=3 C11=2 6  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ควบคุมความเสี่ยง 



จํานวน
โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง L C ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง การตอบสนองความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8  S4 O8 ทําให%นักศึกษาและ
บุคลากรไม,ได%รบัการส,งเสริม
พัฒนาด%านคุณธรรมและจริธรรม 

L2=3 C10=2 6 (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

9 S5 F6 O9 C6 งานวิจัยล,าช%าไม,
ทันกําหนดระยะเวลา L2=3 C11=3 4   (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

10 S6 F7 O10 การดําเนินงานไม,
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด L2=3 C11=3 4  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

11 S7 O11 ไม,สามารถนํามาใช%ใน
การปฏิบัติงานได%จริง L1=3 C11=3 9  (สูง)  (ปานกลาง) ควบคุมความเสี่ยง 

12 S8 F8 การประเมินความเสี่ยงที่
ผ,านมายังไม,ครอบคลุมทุก
โครงการของสํานักฯ 

L1=1 C11=2 2  (ต่ํา)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

13 S10  O12 C7 ข%อมูล
ประกอบการตัดสินใจไม,
ครบถ%วน 

L2=3 C10=2 6  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

14 S11 O13 ผลการปฏิบัติงานไม,
เป+นไปตามแผนที่วางไว% L2=3 C10=2 6  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

15 S12 O14 ยุทธศาสตร5ไม,บรรลุ
ตัวชี้วัด L3=2 C10=2 4  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 



จํานวน
โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง L C ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง การตอบสนองความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

16 S13 O15 การประเมินผลไม,
บรรลุตามเป@าหมายที่ตัง้ไว% L1=1 C9=1 1 (ต่ํา)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

17 O16 การประเมินผลไม,บรรลุ
ตามเป@าหมายที่ตัง้ไว% L2=2 C9=2 4  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

18 S14 F9 O17 รายงานประจําป�
ไม,เสร็จทันตามกําหนด
ระยะเวลา 

L2=3 C9=2 6 (ต่ํา)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

19 S15 F10 O18 ระบบโปรแกรม
ไม,ครอบคลุมอย,างครบถ%วน
สมบูรณ5 

L2=3 C10=2 6  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

20 S16  O19 ไม,มีเอกสาร
ประชาสัมพันธ5ของหน,วยงาน 

L1=2 C11=2 4 (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

21 S17 O20 โครงการไม,บรรลุตาม
เป@าหมายที่ตั้งไว% L2=3 C9=2 6  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

22 S18 O21 ผู%เข%าร,วมอบรบการ
พัฒนาศักยภาพเผยแพร,แหล,ง
เรียนรู%ไม,สามารถนําปฏิบัติตาม
เป@าหมายที่ตั้งไว%ได% 

L1=3 C9=3 9  (สูง)  (ปานกลาง) ควบคุมความเสี่ยง 



จํานวน
โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง L C ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง การตอบสนองความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

23 F10 S19 O22 การดําเนินการ
ปรับปรงุจากบุคคลภายนอก
ไม,ได%รูปแบบตามที่ต%องการ 

L2=2 C9=2 4  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

24 S19 O23 ไม,มีมีเว็บไซต5ที่พัฒนา
แล%วที่ครบถ%วนสมบรูณ5
ตอบสนองการใช%งานของสํานัก 

L2=2 C9=2 4  (ปานกลาง)  (ปานกลาง) ยอมรับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง  RM 3 

โครงการที่

นํามาบริหาร

ความเสี่ยง 

ประจําป� 2558 

ประเภทความเสี่ยง 

 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

(2) 

ป จจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต%อ

ความเสี่ยง 

 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

 

(4) 

ผู+รับผิดชอบ/

ผู+รับผิดชอบหลัก 

 

(5) 

ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 

 

(6) 

1.กิจกรรมการ

จัดการความรู� 

ด�านบุคลากร            

ด�านการบริหาร
จัดการ              

ด�านการปฏิบัตงิาน      

ไม�สามารถนํามาใช�ใน

การปฏิบัติงานได�จริง 

 ป จจัยความเสี่ยง

ภายนอก     ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมจากภายนอกไม�

หลากหลายป จจัยความ

เสี่ยงภายใน เรื่องการ

จัดการความรู� ไม�ตรงกับ

ความต�องการของ

บุคลากรในสํานักฯ 

ควบคุมความเสี่ยง จัดกิจกรรมการจัดการ

ความรู�ที่สามารถนํามา
ปรับใช�ในการ

ปฏิบัติงานได�จรงิ  

โครงการจดัการความรู� 

เรื่อง แหล�งเรยีนรู�

พิพิธภัณฑ1เมือง

นครราชสีมา 

หัวหน�าสํานักงาน ต.ค. 57 - ก.ค. 58 

2. กิจกรรม

เพิ่มศักยภาพ 

ด	านเผยแพร4

ทาง

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิป0ญญา

ท	องถิ่น  

 

ด%านยุทธศาสตร5           
ด%านการปฏิบัตงิาน 
ด%านบุคลากร            

ผู%เข%าร,วมกิจกรรมด%าน

ศิลปวัฒนธรรมไม,มี

ความรู%ความเข%าใจ และ

ตระหนักในคณุค,าทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ป=ญญาท%องถิ่นตาม

เป@าหมายที่ตั้งไว%ได%   

 

 ป0จจัยความเสี่ยง

ภายนอก ผู%เข%าร,วม

กิจกรรมไม,มคีวามรู%

ความเข%าใจในคุณค,าทาง

ศิลปวัฒนธรรมตาม

เป@าหมายที่ตั้งไว% 

ป0จจัยความเสี่ยงภายใน         
บุคลากรไม,เพียงพอใน
การเผยแพร,

ควบคุมความเสี่ยง จัดกิจกรรมด%านการ
เผยแพร,
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป=ญญาท%องถิ่นให%กับ
หน,วยงานภายนอก
และภายใน 
เรียนรู%พิพิธภัณฑ5เมือง
นครราชสีมา 

รองผู%อํานวยการฝCาย
หอวัฒนธรรมและ
แหล,งเรียนรู% 

ต.ค. 57 - ก.ค. 58 



ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป=ญญาท%องถิ่น 

 


