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ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

- ผูอํานวย
การฯ
- ดร.วิยะดา
รัตนเพชร
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ

1. ผูบริหาร
หนวยงานสงเสริม
ใหนักวิจัยเขา
ศึกษาหาความรู
ทางวิชาการและ
สนับสนุนให
นักวิจัยไดนําผล

1. ผูบริหารหนวยงาน
สงเสริมใหนักวิจัยเขา
รวมศึกษาหาความรูใน
การผลิตผลงานวิจัย
และผลงานทาง
วิชาการ และให
นักวิจัยนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ เชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

แลวเสร็จ
(8)
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ความรูแก
นักวิจัยใน
หนวยงานในการ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการ เอกสาร
งานวิจัย และ
งานสรางสรรค

ระดับความเสี่ยง
(/) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(ก.ย.)

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ผลกระทบ (15)

S
(ดานยุทธ
ศาสตร
หรือกล
ยุทธ)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง

ผลกระทบ (4)

- ผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานไมแลว
เสร็จตามแผนที่
กําหนด

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

โอกาส (14)

ลําดับความเสี่ยงที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
เปาประสงคที่ 1.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
(เปาประสงคที่ 1.1) ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของหนวยงานไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไว
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอยละความสําเร็จของหนวยงานที่มีผลผลิตทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาและดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดเปนไปตามแผน

7
ปาน
กลา
ง

เริ่มตน
(7)

แลวเสร็จ
(8)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

ระดับความเสี่ยง
(/) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(ก.ย.)

งานวิจัยเขารวม
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หนวยงาน
2. ผูบริหารและ
นักวิจัยใน
หนวยงานไดมี
การประชุมการ

และคณะ
มนุษยศาสตรฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. ผูบริหารและ
นักวิจัยในหนวยงาน

ระดับความเสี่ยง
(16)

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)
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โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง

ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
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ใหการ
ดําเนินงาน
เปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว
2. กิจกรรม
แลกเปลีย่ น
เรียนรูและ
กิจกรรมการ
ประชุมรวมกัน
ในฝายเพื่อ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานวิจัย

แลวเสร็จ
(8)

- ดร. สมัย
วรรณอุดร
- นายณรงค
ศักดิ์
ราวะรินทร

ดําเนินงานวิจัย
และมีการติดตาม
ผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
3. หนวยงานได
แตงตั้ง
คณะกรรมการผู
เชี่ยวชาญใน
หนวยงานเพื่อให
เปนที่ปรึกษาใน
การดําเนินงาน
การผลิตผลงาน
ทางวิชาการ

รวมกันประชุมเพื่อ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานการผลิตผล
งานทางวิชาการให
เปนไปตามแผนและ
รวมกันประชุมติดตาม
แผนการทํางานอยาง
ตอเนื่องใน
ปงบประมาณ 2558
3. หนวยงานไดแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อเปนที่
ปรึกษาในการผลิต
ผลงานทาง

ระดับความเสี่ยง

เริ่มตน
(7)

สถานะ
ระดับความเสี173
่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.
โครงการ (มี.ค.)
(13) ( ) ณ รอบ 9 ด.
(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(ก.ย.)
ผลกระทบ (15)

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
แผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)

โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แลวเสร็จ
(8)

วิชาการของหนวยงาน
เสร็จสิ้นเปนที่
เรียบรอยแลว
4. หนวยงานได
แลกเปลีย่ นความรู
งานวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ซึ่งใน
กิจกรรมการ
ดําเนินงานได
แลกเปลีย่ นความรู
งานวิจัย/รวมลงมือ
ปฏิบัติ/และมี
การศึกษาดูงาน
รวมกัน

ระดับความเสี่ยง

เริ่มต
น
(7)

สถานะ
ระดับความเสี174
่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.
โครงการ (มี.ค.)
(13) ( ) ณ รอบ 9 ด.
(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(ก.ย.)
ผลกระทบ (15)

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
แผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)

โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ ......12.......เดือน
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30
กันยายน
58

- ดร.วิยะดา
รัตนเพชร
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- ดร.สมัย
วรรณอุดร
- นายณรงค
ศักดิ์

- ผูบริหาร
หนวยงานสงเสริม
ใหนักวิจัยเขารวม
อบรมการผลิตผล
งานวิจัย /เอกสาร
ทางวิชาการ /
และเอกสารงาน

1. นักวิจัยใน
หนวยงานได
ดําเนินการเขียน
บทความทางวิชาการ
และนําเสนอเผยแพร
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร/คณะ
มนุษยศาสตรฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม แลวเสร็จ
ตามที่กําหนดไวแลว

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)
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57
นักวิจัยเขารวม
อบรมทักษะการ
ผลิตผลงานวิจัย
เอกสารทาง
วิชาการและงาน
สรางสรรค

ผลกระทบ (15)

3

โอกาส (14)

4
O
(ดานการ
ปฏิบัติ
งาน)

ระดับความเสี่ยง
(5)

- นักวิจัยใน
หนวยงานยังขาด
โอกาสในการ
เผยแพรผลงานใน
ระดับนานาชาติ

ผลกระทบ (4)

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยงที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
เปาประสงคที่ 1.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีนอย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของนักวิจัยในหนวยงานมีผลผลิตงานวิจัย เอกสารบทความวิชาการ และเอกสารงานสรางสรรคเผยแพรในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
(6)
โครงการ (11)
เริ่มตน
แลว
(7)
เสร็จ
(8)
3

2

7
ปาน
กลาง

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ราวะรินทร

สรางสรรค เพื่อ 2. นักวิจัยในหนวยงาน
ตีพิมพเผยแพรใน ไดเขารวม
ระดับนานาชาติ ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เชนการ
ได
ประชุมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ภูมิปญญาอาเชียน
เวชศาสตรในจารึกและ
เอกสารโบราณ/การ
ประชุมวิชาการหมอน
ไหม ประจําป พ.ศ.
2558/แลกเปลี่ยนองค
ความรูเอกลักษณงาน
หัตถกรรมในวัฒนธรรม
แหงอาเชียน/การเขา
รวมประชุมการผลิตผล
งานและเอกสารทาง
วิชาการ/การเขารวม
เสวนาทางวิชาการ รู รัก
ภาษาไทยสัญจรภาษา
ถิ่นภาคอีสาน เปนตน

แลว
เสร็จ
(8)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
ระดับความเสี่ย176
ง
กิจกรรม ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
/
( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
(13)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่มตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหาร
(2)
ความเสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....12......เดือน
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- โครงการงาน 1 ตุลา
คม
เชิดชูเกียรติ
57
ศิลปนพื้นบาน
อีสานและผูมี
ผลงานดีเดนทาง
วัฒนธรรม
ประจําป พ.ศ.
2558

30
กันยายน
58

- รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหาร
และแผน
- นายสถิตย
เจ็กมา

- สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ จัด
โครงการงานเชิด
ชูเกียรติศลิ ปน
พื้นบานอีสาน
และผูม ีผลงาน
ดีเดนทาง
วัฒนธรรม

- สถาบันวิจัยศิลปะฯ
ไดดําเนินการจัด
โครงการงานเชิดชู
เกียรติศลิ ปนพื้นบาน
อีสานและผูมผี ลงาน
ดีเดนทางวัฒนธรรม
ประจําป พ.ศ.
2558 ขึ้นในวันที่ 13

(/) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

12
สูง

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

โอกาส (14)

O
(ดานการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

- ขาดการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ที่หนวยงานกําหนด
ไว

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 3
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
เปาประสงคที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล
ความเสี่ยง :ดานการปฏิบัติงาน
- กระบวนการปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรมยังไมเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่การปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีระบบและกิจกรรมโครงการมีความยั่งยืน
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
ความ ณ เริ่มประเมินความ โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
(1)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
(6)
โครงการ (11)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
2

2

4
ต่ํา

แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

- นายกีรติวจน ประจําป
ธนภัทร
งบประมาณ พ.ศ.
ธุวานันท
2558
- นายนิพล
สายศรี
- นายภูวดล
อยูปาน
- นายชวนากร
จันนาเวช
- นายอรรถพล
ธรรมรังษี
- นายนครินทร
ทาโยธี

มีนาคม 2558 ซึ่งการ
ดําเนินงานโครงการได
จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานและมีการ
จัดประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานรวมกันจน
ผลการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงานบรรลุผล
ตามที่หนวยงาน
ตั้งเปาหมายไวและเห็น
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน

สถานะ
ระดับความเสี่ยง178
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....12......เดือน
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- กิจกรรม
1 ต.ค.
สงเสริมให
57
บุคลากรเขารวม
อบรมฝกทักษะ
การผลิตหนังสือ

30 ก.ย.
58

- นายสถิตย
เจ็กมา

- ผูบริหาร
หนวยงานสงเสริม
ใหบุคลากรเขา
รวมฝกอบรมและ
ฝกทักษะการผลิต
หนังสือทาง
วิชาการ และ

1. ในปงบประมาณ
2558 ผูบริหาร
สนับสนุนใหบุคลากร
ในหนวยงานเขารวม

(/ ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

12
สูง

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

โอกาส (14)

O
(ดานการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

- บุคลากรใน
หนวยงานยังขาด
การตอยอดความรู
ความเขาใจและ
ประสบการณการ

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 4
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
เปาประสงคที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ความเสี่ยง :
การดําเนินการผลิตหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- การจัดทําหนังสือ ตํารา และเอกสารบทความทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานยังมีจํานวนนอย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมโครงการระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากปที่แลวและผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
(6)
โครงการ (11)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
3

2

7
ปาน
กลาง

ดําเนินงานการผลิต
ตําราเอกสาร
บทความ
ทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ตําราและ
เอกสารทาง
วิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

- นายกีรติวจน
ธนภัทร
ธุวานันท
- นายนิพล
สายศรี
- นายภูวดล
อยูปาน
- นายชวนากร
จันนาเวช
- นายอรรถพล
ธรรมรังษี
- นายนครินทร
ทาโยธี

สงเสริมใหจัดทํา
เอกสารทาง
วิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเผยแพร

แลว
เสร็จ
(8)

ฝกอบรมและฝกทักษะ
การเขียนเอกสารทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง
2. บุคลากรใน
หนวยงานดําเนินการ
จัดทําหนังสือ /
เอกสารทางวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเผยแพรทั้งภายใน
และภายนอก
หนวยงาน ดังนี้ 1.
หนังสือเรื่องพระวอ
พระตา
2. หนังสือเรื่อง
คัชชนาม
3. หนังสือเรื่อง สีทน
มโนราห สํานวนเอก
4. หนังสือเรื่องบายศรี
สูดขวัญ เรียบรอยแลว

สถานะ
ระดับความเสี่ยง180
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....12........เดือน
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- โครงการจัดทํา 1 ต.ค.
นิทรรศการเพื่อ
57
การเรียนรูภมู ิ
ปญญาดานผา
ทอภาคอีสาน

30 ก.ย.
58

- รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหาร
และแผน
- รศ.วีณา
วีสเพ็ญ

1. สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ
ดําเนินการจัด
โครงการจัดทํา
นิทรรศการเพื่อ

- ดําเนินการจัด
นิทรรศการโชวผลงาน
นิทรรศการดานผาทอ
ณ หองนิทรรศการชั้น
3 สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน
เรียบรอยแลว

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

12
สูง

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

โอกาส (14)

S
(ดานยุทธ
ศาสตร
หรือกล
ยุทธ)

ผลกระทบ (4)

- ขาดการกําหนด
เปาหมาย กิจกรรม
การดําเนินงานวิจยั
ดานผาที่ชัดเจน

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 5
ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
เปาประสงคที่ 1.2 : สถาบันวิจัยศิลปะฯมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
- แผนยุทธศาสตรการดําเนินงานในการจัดตั้งหนวยวิจัยผายังขาดแผนการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีหนวยวิจัยดานผาที่มีความโดดเดนและเปนศูนยการเรียนรูเพื่อใหความรูแกบุคคลทั้งภายในและภายนอก
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
(6)
โครงการ (11)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
3

2

7
ปาน
กลาง

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางพรรณี
เจริญศิริ
- นายนิพล
สายศรี
- นายภูวดล
อยูปาน

การเรียนรูภมู ิ
ปญญาดานผาทอ
อีสาน
โดยบุคลากรที่
รับผิดชอบไดมี
การประชุมการ
ดําเนินงาน
รวมกันและมีการ
ดําเนินงานดังนี้
1.1 ลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลผาทออีสาน
ในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม
1.2 เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลผาทอ
อีสาน
1.3 เพื่อจัดแสดง
พิพิธภัณฑผา ทอ
อีสาน 13 อําเภอ
ในจังหวัด

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

ระดับความเสี่ยง
182
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
(/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง(16)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
ระยะเวลา
โครงการบริหาร ดําเนินการ
ความเสี่ยง
(6)
เริ่ม
แลวเสร็จ
ตน
(8)
(7)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง (5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง

ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

ระดับความเสี่ยง
183
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
(/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)

มหาสารคาม ที่
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ ชั้น 3

ระดับความเสี่ยง(16)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
ระยะเวลา
โครงการบริหาร ดําเนินการ
ความเสี่ยง
(6)
เริ่ม
แลวเสร็จ
ตน
(8)
(7)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง (5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง

ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
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คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....12........เดือน
ลําดับความเสี่ยง : 6
ยุทธศาสตรที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีความรับผิดชอบตอสังคม การเปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนดวยการสงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนําความรูไปสูการปฏิบัติใน
ชุมชน
เปาประสงคที่ 2.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีความรับผิดชอบตอสังคม การเปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนดวยการสงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนําความรูไปสูการปฏิบัติใน
ชุมชน
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงหองแสดงนิทรรศการ
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
- การดําเนินงานจัดทําหองนิทรรศการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมไมแลวเสร็จตามแผนที่หนวยงานกําหนดไว
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเดน

12
สูง

1. โครงการการ
ถายทอด
นโยบายสูการ
ปฏิบัติ ประจําป

แลว
เสร็จ
(8)

1 ต.ค.
57

30 ก.ย.
58

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

- รองผูอํานวยการ - สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ไดจดั
ฝายบริหารและ
โครงการถายทอด
แผน
นโยบาย

1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ
โดยทานผูอํานวยการฯ
ไดถายทอดนโยบาย
และแผนในการ

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)

( / ) แลว
เสร็จ
() ไมแลว
เสร็จ

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

- มีการปรับเปลี่ยน
S
กิจกรรมในแผน
(ดานยุทธ
บอยครั้งจึงทําให
ศาสตร
งานไมแลวเสร็จตาม หรือกล
แผน
ยุทธ)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

7
ปาน
กลาง

งบประมาณ
พ.ศ. 2558
2. โครงการหอง
นิทรรศการอารย
ธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
อีสาน ระยะที่ 3

แลว
เสร็จ
(8)
- นายนครินทร
ทาโยธี

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

สูการปฏิบัติ
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยทาน
ผูบริหารได
ถายทอดนโยบาย
และแผนการ
ปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ
2558 ใหกับ
บุคลากรใน
หนวยงานไดรับ
ทราบเพื่อที่จะนํา
ขอมูลมา
ดําเนินงานใหแลว
เสร็จตามแผนที่
หนวยงานกําหนด
ไว

ปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรในหนวยงาน
ไดรับทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติงานใน
แตละฝายใหเปนไป
ตามแผนเสร็จ
เรียบรอยแลว
2. ผูบริหารมอบหมาย
ใหผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานโครงการ
หองนิทรรศการอารย
ธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นอีสาน ระยะที่
3 ซึ่งในการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
จัดทําเนื้อหา
รายละเอียดขอมูล
นิทรรศการ เพื่อนํามา
จัดแสดงนิทรรศการ ที่
ชั้น 2 เรียบรอยแลว

สถานะ
ระดับความเสี185
่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
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คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม......ณ รอบ .....12.....เดือน

12
สูง

- โครงการ
1 ต.ค.
ปรับปรุงเว็บไซต 57
สถาบันวิจัย
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน

30 ก.ย.
58

- นายชูเกียรติ
ภูบุญอบ
- นายภานุ
พรมเทศ
- นายบุญชู
ศรีเวียงยา
- นายเลอสันต
ฤทธิขันธ

- สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ
ดําเนินงาน
โครงการปรับปรุง
เว็บไซต ของ
หนวยงานเพื่อให
ระบบฐานขอมูล

- เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบรวมกัน
ดําเนินงานโครงการ
การจัดทําเว็บไซตของ
สถาบันวิจัยศิลปะฯ
และจัดทําฐานขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรม
ของหนวยงาน
เรียบรอยแลว

(/ ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

โอกาส (14)

O
(ดานการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

- บุคลากร ที่
รับผิดชอบยังขาด
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศที่
ทันสมัยและ
ฐานขอมูลเชิงลึก

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 7
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4.2 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจรองรับการบริหารจัดการขององคกรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- ระบบฐานขอมูลภายในหนวยงานยังไมครอบคลุมพันธกิจขององคกรจึงทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานไมทันทวงที
ตัวชี้วัดความสําเร็จ :ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีระบบฐานขอมูลและระบบการทํางานภายในหนวยงาน ที่มีประสิทธิภาพใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(6)
โครงการ (11)
(ก.ย.)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
7
ปาน
กลาง

187

แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(ก.ย.)

ของหนวยงาน
สามารถใชงานได
ทันทวงทีไมติดขัด

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....12........เดือน
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ลําดับความเสี่ยง : 8
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4.3 หนวยงานมีคุณภาพการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- บุคลากรในหนวยงานสวนมากยังไมมีความรูความเขาใจในเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเทาที่ควรจึงทําใหขาดการวางระบบ/การวางแผนการรายงานผลการดําเนินงานที่เปนไปตามเกณฑ
ประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานขอมูลที่ถูกตองและเปนไปตามเกณฑ

12
สูง

- กิจกรรม
สงเสริมการให
ความรูดานงาน
ประกันคุณภาพ

แลว
เสร็จ
(8)

1 ตุลา
คม
57

30
กันยายน
58

- ผูอํานวยการฯ
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

- ผูบริหาร
หนวยงานสงเสริม
ใหบุคลากรเขา
รวมประชุม
อบรม งาน
ประกันคุณภาพ

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ ( /) แลวเสร็จ
ไดสงบุคลากรเขารวม ( ) ไมแลว
เสร็จ
ประชุม อบรม งาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุก
ครั้ง

ระดับความเสี่ยง
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
(/ ) ณ รอบ 9ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

- บุคลากรใน
O
หนวยงานขาดความ (ดานการ
สนใจในงานประกัน ปฏิบัติ
งาน)
คุณภาพการศึกษา

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

7
ปาน
กลาง

การศึกษาของ
บุคลากรใน
หนวยงาน

แลว
เสร็จ
(8)
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯทุกคน

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

การศึกษา เพื่อให
บุคลากรใน
หนวยงานมี
ความรูมากขึ้น
และสามารถ
รายงานขอมูล
ประกันคุณภาพ
การศึกษาไดอยาง
ถูกตอง

2. เจาหนาที่ ที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานไดรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับงาน
ประกันฯและเกณฑ
การประเมินในป
การศึกษา 2557
ใหกับบุคลากรใน
หนวยงานไดรับทราบ
อยางตอเนื่องในที่
ประชุมประจําเดือน

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

ระดับความเสี
189่ยง
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
(/ ) ณ รอบ 9ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....12........เดือน
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ลําดับความเสี่ยง : 9
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานภาพลักษณสูสากล
เปาประสงคที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือ กลยุทธ
- กิจกรรมการดําเนินงานในการจัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติและการแสดงผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมยังไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : -ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเปนไปตามแผนฯ

12
สูง

เริ่ม
ตน
(7)

- กิจกรรม
1 ตุลา
โครงการการ
คม
ถายทอด
57
นโยบายสูการ
ปฏิบัติ ประจําป
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

- ผูอํานวยการฯ
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน

- สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ได
ดําเนินการจัด
โครงการถายทอด

- ผูบริหารหนวยงานได
มีการถายทอดนโยบาย
สูการปฏิบัติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2558 ใหกับบุคลากร

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

แลวเสร็จ
(8)

30
กันยายน
58

ระดับความเสี่ยง
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

ระดับความเสี่ยง
(5)

2

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

(ดานยุทธ
ศาสตร
หรือกล
ยุทธ)

4

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

S

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

- ขาดการประชุม
และกําหนด
แนวทางรวมกันใน
การดําเนินงาน

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

2

2

4
ต่ํา

พ.ศ. 2558

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯทุกคน

ในหนวยงานไดรับ
นโยบายสูการ
ทราบถึงการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติของ
เรียบรอยแลว
หนวยงาน
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2558 ใหบุคลากร
ในหนวยงาน
ไดรับทราบถึง
แผนการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ
ตางๆของ
หนวยงานอาทิ
โครงการจัด
ประชุมทาง
วิชาการใน
ระดับชาติ / การ
แสดงผลงาน
ทางดาน

แลว
เสร็จ
(8)

สถานะ
ระดับความเสี191
่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหเปนไปตาม
แผนงานที่
หนวยงานกําหนด
ไว

สถานะ
ระดับความเสี192
่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....12........เดือน
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12
สูง

1 ตุลา
1. โครงการ
พัฒนาเครือขาย คม
57
ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสู
ประชาคม

30
กันยายน
58

- ผูอํานวยการฯ
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ ทุกคน

- สถาบันวิจัย
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสารน
มีการดําเนินงาน
โครงการพัฒนา
เครือขายดาน
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเตรียมความ

1. หนวยงานได
ดําเนินงานการจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ
รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และ
ไดศึกษาดูงานโครงการ
พัฒนาเครือขายดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เตรียมความ

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

โอกาส (14)

O
(ดานการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

1. บุคลากรที่
รับผิดชอบขาดการ
ติดตอประสานงาน
2. ขาดการรายงาน
ผลการประสานงาน
กับผูบริหาร

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 10
ยุทธศาสตร ที่ 5 ดานภาพลักษณสูสากล
เปาประสงคที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ มีเจาภาพในการดําเนินงานหลายหนวยงานจึงทําใหการติดตามประสานงานในบางครั้งเกิดความลาชาในบางกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ :รอยละความสําเร็จของหนวยงานที่มีการดําเนินงานโครงการการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเปนไปตามวัตถุประสงคและผลการดําเนินงานมี
ความสําเร็จ
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(6)
โครงการ (11)
(ก.ย.)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
7
ปาน
กลาง
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อาเชียน
2. โครงการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติศิลปะ
และวัฒนธรรม
ในสังคมลุมน้ํา
โขง

แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน

พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน
2. การดําเนินงาน
โครงการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ ศิลปะและ
วัฒนธรรมในสังคมลุม
น้ําโขง ครั้งที่ 3
รวมกับคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได
ดําเนินงานเสร็จ
เรียบรอยแลว ซึ่งใน
กิจกรรมมีการ
ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ และมีการ
ประกวดงานศิลปะ/ มี
การมอบรางสําหรับผูที่
ผานการคัดเลือก

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)
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แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....2558................
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..............ณ รอบ.....12.....เดือน

(ดานยุทธ
ศาสตร
หรือกล
ยุทธ)

12
สูง

- กิจกรรมการ 1 ต.ค.
ดําเนินการจัดทํา 57
แผนยุทธศาสตร
ดานการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ของหนวยงาน
ในปงบประมาณ
2558

30 ก.ย.
58

- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน
- นายกระสิน
อนุอัน
- นายฉลอง
ไชยเมือง

- ผูบริหารและ
เจาหนาที่ ที่
รับผิดชอบฝาย
อาคารสถานที่
ของหนวยงาน
รวมกันประชุม
เพื่อกําหนด
แนวทางรวมกัน
ในการปรับปรุง

- เจาหนาที่ ที่
รับผิดชอบได
ดําเนินงานตามแผนใน
การปรับปรุงภูมิทัศน
ของหนวยงานอยาง
ตอเนื่องและเสร็จ
เรียบรอยตามแผนที่
กําหนดไว

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

3

1

ระดับความเสี่ยง
(16)

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

โอกาส (14)

S

ผลกระทบ (4)

- ขาดการกําหนด
แผนการดําเนินงาน
ในแตละ
ปงบประมาณ
รวมกันภายใน
องคกร

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 11
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6.1 : สนับสนุน สงเสริมมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือ กลยุทธ
- การดําเนินงานดานการปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงานในแตละปงบประมาณไมมีการดําเนินงานที่ชัดเจนทั้งที่เปนสวนสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตามที่มมส.กําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ :ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกที่สวยงามขึ้น
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
(6)
โครงการ (11)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
6
ปาน
กลาง
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แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

ภูมิทัศนของ
หนวยงาน

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)
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ลําดับความเสี่ยง : 12
สวนที่ 2 ความโดดเดนของหนวยงาน/งานเชิงรุก
เปาประสงคที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ “นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน”
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
- แผนยุทธศาสตรในการกําหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อสรางความโดดเดนของหนวยงานในแตละปงบประมาณยังไมชัดเจนเทาที่ควร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อสรางความโดดเดนใหกับหนวยงาน

(ดานยุทธ
ศาสตร
หรือกล
ยุทธ)

12
สูง

- โครงการการ
ถายทอด
นโยบายสูการ
ปฏิบัติ ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

แลว
เสร็จ
(8)

1 ต.ค.
57

30 ก.ย.
58

- ผูอํานวยการฯรองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯทุกคน

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)

- สถาบันวิจัย
ศิลปะฯได
ดําเนินงาน
โครงการการ
ถายทอดนโยบาย
สูการปฏิบัติ
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

- สถาบันวิจัยศิลปะฯ
ไดดําเนินงานโครงการ
ถายทอดนโยบายสูการ
ปฏิบัติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2558 ใหกับบุคลากร

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

S

ผลกระทบ (4)

- ขาดการประชุม
กําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานรวมกัน
ภายในองคกร

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

7
ปาน
กลาง
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แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

2558 เพื่อ
กําหนดโครงการ
ที่สรางความโดด
เดนของ
หนวยงาน

ในหนวยงานไดรับ
ทราบเรียบรอยแลว
และในการถายทอด
นโยบายในครั้งนี้
ผูอํานวยการฯ ได
ปรึกษาหารือรวมกัน
กับบุคลากรในการวาง
แผนการปฏิบัติงานใน
แตละเรื่องแตละ
ประเด็นรวมกันเพื่อให
แผนการดําเนินงาน
สําเร็จลุลวง และให
การดําเนินงานของ
หนวยงานมีความโดด
เดน

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)
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12
สูง

- โครงการ
1 ต.ค.
“นมัสการพระ
57
พุทธกันทรวิชัย
และมหกรรมจัด
แสดงภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นอีสาน”

30 ก.ย.
58

- รอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและ
แผน
- นายสถิตย
เจ็กมา
- นายกีรติวจน
ธนภัทรธุวานันท

- สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ไดเขียน
ขอเสนอโครงการ
เพื่อขอ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
โครงการ
“นมัสการพระ

- ผูบริหารไดประชุม
ปรึกษาหารือรวมกัน
กับฝายที่รับผิดชอบถึง
รูปแบบแนวทางและ
งบประมาณในการ
ดําเนินงานซึ่งมีการ

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

ผลกระทบ (15)

2

โอกาส (14)

4

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

O
1. บุคลากรใน
(ดานการ
หนวยงานยังไมมี
ปฏิบัติ
แนวทางในการ
งาน)
ปฏิบัติงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ตอ
ยอดกิจกรรมจากป
ที่ผานมาเพื่อใหมี

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 13
สวนที่ 2 ความโดดเดนของหนวยงาน/งานเชิงรุก
เปาประสงคที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ “นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน”
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการดานการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพรพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของหนวยงานยังไมเปนไปตามเปาหมายที่หนวยงานกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานมีความโดดเดนและเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
(6)
โครงการ (11)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
7
ปาน
กลาง

ความโดดเดน
2. การปฏิบัติงานไม
เปนระบบ

ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
2557 ใหกับ
บุคลากรไดรับ
ทราบ

แลว
เสร็จ
(8)
- นายนิพล สายศรี
- นายภูวดล
อยูปาน
- นายชวนากร
จันนาเวช
- นายอรรถพล
ธรรมรังษี
- นายนครินทร
ทาโยธี

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

พุทธกันทรวิชัย
และมหกรรมจัด
แสดงภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นอีสาน
จากมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางความ
โดดเดนใหกับ
หนวยงาน

ปรับปรุงรูปแบบและ
กิจกรรมการ
ดําเนินงาน ซึ่งกิจกรรม
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยตามแผน

สถานะ
ระดับความเสี200
่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)

แบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....2558................
คณะ/หนวยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม............... ณ รอบ .....12....เดือน
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12
สูง

- กิจกรรมการ
สนับสนุนการ
สรางความ
รวมมือและการ
แลกเปลีย่ นดาน
การวิจัย

1 ต.ค.
57

30 ก.ย.
58

- ผูอํานวยการฯ
- ดร.วิยะดา รัตน
เพชร
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- ดร.สมัย
วรรณอุดร
- นายณรงคศักดิ์
ราวะรินทร

- ผูบริหาร
หนวยงานสงเสริม
และสนับสนุนให
นักวิจัยใน
หนวยงานเขารวม
ประชุม/อบรม/
สัมมนาทาง
วิชาการใน
กิจกรรมโครงการ

1. นักวิจัยในหนวยงาน
ไดเขารวมอบรม/
ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อใหมี
เครือขาย เชน การ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ภูมิปญญาอาเชี่ยน
เวชศาสตรในจารึกและ
เอกสารโบราณ/การ
ประชุมทางวิชาการ
หมอนไหม ประจําป
พ.ศ. 2558/การ
แลกเปลีย่ นองคความรู

( / ) แลว
เสร็จ
( ) ไมแลว
เสร็จ

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

ผลกระทบ (15)

2

ระดับความเสี่ยง
(5)

4

โอกาส (14)

O
(ดานการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

- การประสานงาน
กับเครือขายยังไม
ตอเนื่อง

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 14
ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
เปาประสงคที่ 1.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- เครือขายในการดําเนินงานดานการวิจัยกับเครือขายภายนอกยังไมเพียงพอ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีเครือขายการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากปที่ผานมา
ปจจัยเสี่ยง
ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
ตามแผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
เสี่ยง
กิจกรรม/
(12)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
(6)
โครงการ (11)
เริ่ม
แลว
ตน
เสร็จ
(7)
(8)
7
ปาน
กลาง
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แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

ตางๆทั้งภายใน
และภายนอก
หนวยงาน เพื่อให
หนวยงานมี
เครือขายในการ
ปฏิบัติงาน

เอกลักษณงาน
หัตถกรรมใน
วัฒนธรรมแหงอา
เชีย่ น/การเขารวม
ประชุมการผลิตผลงาน
และเอกสารทาง
วิชาการ/การเขา
รวมงานเสวนาทาง
วิชาการ รู รัก
ภาษาไทยสัญจรภาษา
ถิ่นภาคอีสาน เปนตน
2. ผูบริหารและ
นักวิจัยในหนวยงานได
เขารวมนําเสนอ
บทความทางวิชาการ
นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ ทั้ง
หนวยงานภายใน
และ หนวยงาน

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)
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แลว
เสร็จ
(8)

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ตามแผนงาน
ความเสีย่ ง
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)

รวมประชุม/
อบรม/สัมมนา
ทางวิชาการใน
กิจกรรมโครงการ
ตางๆทั้งภายใน
และภายนอก
หนวยงาน เพื่อให
หนวยงานมี
เครือขายในการ
ปฏิบัติงาน

ภายนอก อาทิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร/คณะ
มนุษยศาสตรฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เสร็จ
เรียบรอยเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไวแลวซึ่ง
ในการเขารวมการ
ดําเนินงานในครั้งนี้ทํา
ใหมีเครือขายการ
ทํางานดานการวิจัย
เพิ่มขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอก

สถานะ
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(13) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ตน
(7)

ผูรับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ผลกระทบ (4)

ประเภท ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความ ณ เริ่มประเมินความ
โครงการ
เสี่ยง
เสี่ยง
บริหารความ
(2)
เสี่ยง
(6)
โอกาส (3)

ปจจัยเสี่ยง
(1)
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