แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ ...30.... เดือน ...กันยายน........... พ.ศ. ……..2559……….
ลําดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4) ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- แผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานในแต่ละกลุ่มงานของหน่วยงานยังไม่มีความชัดเจน
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานของสถาบันวิจัยศิลปะฯ มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและบรรลุ
วัตถุประสงค์
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : กลุ่มงานภายในสถาบันวิจัยศิลปะฯมีการแผนในการดําเนินงานที่ชัดเจน
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของกลุ่มงานมีการดําเนินงานสําเร็จและเป็นเป็นไป
ตามแผนฯ

6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กลุ่มงานภายในสถาบันวิจัยศิลปะฯมีแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม
งาน
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการกําหนดแผนยุทธศาสตร์
ในการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม
งานร่วมกัน

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

S

ควบคุมโดย
- ผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้า
กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานประชุม
กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานร่วมกันภายในฝ่าย
เพื่อที่จะให้ผู้รับผิดชอบจัดทําแผน
ของหน่วยงานได้รวบรวมจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรใน
ภาพรวมเพื่อให้แผนของหน่วยงาน
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูงมาก

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดแผนของแต่ละกลุ่มงาน
2. ผู้บริหารมีหนังสือบันทึก
ข้อความติดตามแผนการดําเนิน
งานของแต่ละกลุ่มงาน

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน
- หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการฯ
- นายกีรติวจน์
ภัทรธุวานันท์
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางสาวสุพิน
ไตรแก้วเจริญ
- นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์
- นางพรรณี
เจิญศิริ
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ลําดับความเสี่ยง ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ 1.2 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)
- งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ส่งเสริมให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการดําเนินงานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อนักวิจัยจะได้มีงบประมาณในการตีพิมพ์เอกสารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักวิจัยมีงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่ใน
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : มีเอกสารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เป็นจํานวนมาก
ระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีมาตรฐาน
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีงบประมาณในการผลิต
ผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางน้อยและมีจํานวนจํากัด

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

F

ควบคุม โดย
- ผู้บริหารและนักวิจัยใน
หน่วยงานประชุมและวาง
แผนการใช้งบประมาณในการ
ดําเนินงานร่วมกันและ
มอบหมายให้นักวิจัยเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานจาก
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระ
ระดับ
ทบ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ผู้บริหารและนักวิจัยร่วมกัน
ประชุมและหาช่องทางในการ
ดําเนินงาน เช่น มีการจัดสรรงบ
ประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน
เพื่อที่จะสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ของนักวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค.
58

30 ก.ย. 59 - ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิจัยและวิชาการ
- นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์
- นางทัศนีย์ บัวระภา
- นางอัจฉรี จันทมูล
- นางนิ่มนวล จันทรุญ
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ลําดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2) ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2. บางกิจกรรมโครงการไม่แล้วเสร็จตามเวลาและแผนที่กําหนดไว้
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 1. มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อให้การดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผน
2. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ :
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้การดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
1. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามแผน
2. เพื่อให้มีงบประมาณในการดําเนินงานโครงการที่เป็นไปตามแผนและเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้
2. มีงบประมาณในการดําเนินงานโครงการที่เพียงพอ
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : 1. โครงการบริการวิชาการของหน่วยงานดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
2. มีงบประมาณในการดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : 1. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการที่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกําหนดไว้
2. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่เพียงพอ
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
2. ไม่มีแผนการดําเนินกิจกรรม/
โครงการที่ชัดเจน

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุมโดย
1. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนอื่นมาดําเนินงานโครงการ
2. ร่วมกันประชุมและจัดทํา
แผนการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วม
โครงการ
3. มีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติ
หน้าที่ในกิจกรรม/โครงการ

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอ
ผล
ระดับ
กาส
กระท
ความ
บ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิด
ชอบสรุปผลการดําเนิน งาน
โครงการให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบในที่ประชุม
ประจําเดือนและรายงานผู้บริหาร
ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นายณรงค์
ศักดิ์ ราวะรินทร์
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางอัจฉรี จัน
ทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- นาย
นครินทร์
ทาโยธี
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ลําดับความเสี่ยงที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ระบบการจัดหารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานยังไม่มีการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : โครงการจัดห้องแสดงผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้การดําเนินงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานมีการดําเนินงาน 6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานที่เห็นเป็นรูปธรรมที่
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : หน่วยงานมีห้องแสดงผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานที่สามารถให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก ชัดเจนและมีผลการดําเนินงานที่มีความต่อเนื่อง
สามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 150,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีการดําเนินงานโครงการที่แล้ว
เสร็จตามแผน
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการจัดทําแผนและขั้นตอนใน
การดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ยัง
ไม่ชัดเจน

ประเภท
ความเสี่ยง
S, O

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
ควบคุม โดย
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานโดย
ละเอียดเพื่อให้เป็นระบบและมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ผู้บริหารหน่วยงานติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปรับแผนการ
ดําเนินงานและให้มีการรายงาน
ผลต่อผู้บริหารรับทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการฝ่าย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์
- นายกีรติวจน์ ธน
ภัทรธุวานันท์
- นายนครินทร์
ทาโยธี
- นายนิพล
สายศรี
- นายภูวดล
อยู่ปาน
- นายชวนากร
จันนาเวช
- นายอรรถพล
ธรรมรังษี
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ลําดับความเสี่ยงที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- หน่วยงานไม่มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้การดําเนินงานโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานมีแผนการดําเนินงานที่ 6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชัดเจน
- หน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินงานและ
มีการเผยแพร่เป็นจํานวนมาก
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : มีแผนการดําเนินงาน ส่งเสริม เผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีแผนในการส่งเสริมและเผยแพร่
กิจกรรมการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานที่มีความชัดเจน เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการประชุมและร่วมมือใน
การกําหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
การดําเนินงานร่วมกันของบุคลากร
ในฝ่าย

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

S

ควบคุม โดย
- ผู้บริหารได้มอบหมายให้หัวหน้า
กลุ่มงานและบุคลากรในฝ่ายได้
ประชุมและวางแผนกลยุทธ์การ
ดําเนินงานกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- กํากับติดตามโดยให้หัวหน้า
กลุ่มงานรายงานแผน/ผล การ
ดําเนินงานให้บุคลากรฝ่ายอื่นได้
รับทราบในที่ประชุม
ประจําเดือนและให้รายงานต่อ
ผู้บริหารได้รบั ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์
- นายกีรติวจน์
ธนภัทร
ธุวานันท์
- นายนิพล
สายศรี
- นายภูวดล
อยู่ปาน
- นายชวนากร
จันนาเวช
- นายอรรถพล
ธรรมรังษี
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ลําดับความเสี่ยงที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- การจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมยังขาดระบบและขั้นตอนในการดําเนินงานที่ถูกต้องจึงทําให้การดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จตามแผน
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : โครงการการจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้การดําเนินงานการจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานแล้วเสร็จ
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และสามารถสืบค้นข้อมูลได้
- ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่ของหน่วยงานดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเป็น
ปัจจุบัน
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : หน่วยงานมีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ และเป็นปัจจุบัน
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่
แล้วเสร็จตามแผน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

1. ขาดการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานที่ต่อเนื่องร่วมกันภายใน
ฝ่าย
2. ขาดการประสานงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุม โดย
1. ผู้บริหารมอบหมายให้
คณะกรรมการดําเนินงานประชุม
การทํางานร่วมกันภายในฝ่าย
2. ผู้บริหารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบประสานการขอข้อมูล
จากฝ่ายอื่นๆ

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
1. กํากับติดตามโดยมอบหมาย
ให้ผู้รับผิด ชอบรายงานผลการ
ดําเนิน งานให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่
ดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูล
ติดตามเนื้อหาข้อมูลโดยมี
หนังสือบันทึกข้อความติดตาม
และให้มีการรายงานผลต่อ
ผู้บริหารได้รับทราบถึงการให้
ข้อมูล

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน
- นางสาวสุพิน
ไตรแก้วเจริญ
- นายชูเกียรติ
ภูบุญอบ
- นายบุญชู
ศรีเวียงยา
- นายภานุ
พรมเทศ
- นายศรัณย์พงศ์
ชรารัตน์
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ลําดับความเสี่ยงที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 4) ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรภายในสถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านการประกัน
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นระบบสามารถรองรับการตรวจประเมินจาก
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการได้
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์งานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุม โดย
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพฯชี้แจงเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพให้
บุคลากรในที่ประชุมประจําเดือน
ได้รับทราบและมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ
แก่กลุ่มงานภายในสถาบันฯเพื่อให้
ได้รับทราบถึงเกณฑ์การประเมินที่
ถูกต้อง

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- เพิ่มทักษะกระบวน การ ใน
การปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม/
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารและแผน
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ ทุกคน
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ลําดับความเสี่ยงที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 4) ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรในหน่วยงาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานบริหารความเสี่ยงและการ 6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ควบคุมภายใน
- บุคลากรภายในสถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ดี ควบคุมภายในอยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้
ขึ้น
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจในงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุม โดย
- เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงานได้ชี้แจงการ
ดําเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
1. มีการเพิ่มทักษะกระบวน การ
โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานด้านนี้
2. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รายงานข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารและแผน
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ ทุกคน
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ลําดับความเสี่ยงที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 4) ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่ให้ความสําคัญและยังไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงานได้อย่างมี
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรภายในสถาบันวิจัยศิลปะฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานที่รับผิดชอบได้
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานการจัดการความรู้
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจใน
งานการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การดําเนินงานและการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุม โดย
- มีการจัดประชุมให้ความรู้
บุคลากรในการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ความสําคัญโดยการ
นําเรื่องการจัดการความรู้เข้าที่
ประชุมฯคณะกรรมการ บริหารฯ
ประจําเดือนอย่างต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- กํากับดูแลโดยผู้บริหาร
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิด
ชอบดําเนินงานจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและให้จัดกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว้

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ ทุกคน
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ลําดับความเสี่ยงที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 4) ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การพัฒนาตนเอง)
- การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาตนเองของหน่วยงาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีแผนการพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : บุคลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองตามแผนและสามารถนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาในงาน - หน่วยงานมีแผนการพัฒนาบุคลากร และบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถพัฒนาตนเอง
ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ตนเองได้รับผิดชอบ
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5,000 บาท/ต่อคน/ต่อปี
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีแผนการพัฒนาตนเอง
ที่มีประสิทธิภาพ
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุมโดย
- ผู้บริหารมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบงานบุคคลจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
1. ทบทวนแผนพัฒนา บุคลากร
เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผน
ในที่ประชุม 2 ครั้ง/ปี
2. จัดโครงการอบรมตามภาระ
งานของบุคลากร

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน
- หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการฯ
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ลําดับความเสี่ยงที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล
เป้าประสงค์ที่ 5.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- การจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยศิลปะฯในระดับสากล ไม่ต่อเนื่องและไม่ได้จัดทําอย่างเป็นระบบ
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมลุ่มน้ําโขง
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการดําเนินงานโครงการที่สง่ เสริม
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
- การจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยศิลปะฯในระดับสากล มี
ความต่อเนื่องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : 1. หน่วยงานมีเครือข่ายการทํางานเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 3. การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ เป็นระบบมากขึ้น
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 150,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการดําเนินงานที่
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานขาดการวางแผนระบบ
การดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
ร่วมกัน

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุม โดย
1. ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานร่วมกันประชุมวาง
แผนการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้
การจัดกิจกรรมสําเร็จเป็นไปตาม
แผน
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักใน
การดําเนินงาน

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
1. ผู้บริหารมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบหลักรายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ให้
บุคลากร ฝ่ายอื่นๆได้รับทราบใน
ที่ประชุมประจําเดือน และ
รายงานผลการดําเนินงานให้
ผู้บริหารได้รับทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ ทุกคน

2. จัดทํารายงานสรุปรูปเล่มผล
การดําเนินงานโครงการฯ
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ลําดับความเสี่ยงที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล
เป้าประสงค์ 5.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- การเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษยังไม่เป็นปัจจุบัน
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการนําเสนอข้อมูลและภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ทันสมัย
และเข้าถึงได้ง่าย
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : เว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษของหน่วยงานมีการดําเนินงานแล้วเสร็จ
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : หน่วยงานมีการพัฒนาเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษที่มีความเป็น
ปัจจุบันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานมีเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. ผลการดําเนินงานการจัดทําเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบัน
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทําให้ได้
ข้อมูลล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

O

ควบคุม โดย
1. เพิ่มช่องทางในการประสานงาน
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านเว็บไซต์ติดตาม
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูล

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- กํากับดูแลโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานและให้
ผู้รับผิดชอบหลักประชุม
คณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ทํางานเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริหารและ
แผน
- นางสาวสุพิน
ไตรแก้วเจริญ
- นายชูเกียรติ
ภูบุญอบ
- นายบุญชู
ศรีเวียงยา
- นายภานุ
พรมเทศ
- นายศรัณย์พงศ์
ชรารัตน์
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ลําดับความเสี่ยงที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6) ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- หน่วยงานยังไม่มีแผนในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานด้านนี้อย่างชัดเจน
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรมการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : หน่วยงานมีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานที่มีความชัดเจนและเห็นเป็น
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รูปธรรม
- หน่วยงานมีแผนการดําเนินงานการที่มีความชัดเจนและสําเร็จเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : หน่วยงานมีแผนการดําเนินงานที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องทุกปี
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : งบประมาณของหน่วยงาน
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีแผนในการดําเนินงานด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีความชัดเจนขึ้น
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการกําหนดแผนและ
เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน
ร่วมกันภายในองค์กรระหว่าง
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลัก

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

S

ควบคุม โดย
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบร่วมกันประชุมและ
กําหนดแผนการดําเนินงานร่วมกัน
ในเรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ผู้บริหารมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบหลักรายงานผลการ
ดําเนินงานให้บุคลากรฝ่ายอื่นๆ
ได้รับทราบถึงผลการดําเนินงาน
ในที่ประชุมประจําเดือน และ
รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์
- นายกีรติวัจน์
ภัทรธุวานันท์
- นายกระสิน
อนุอัน
- นายฉลอง
ไชยเมือง
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ลําดับความเสี่ยงที่ 14 ยุทธศาสตร์ที่ 1) ด้านการทําวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- การผลิตและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านผ้าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของนักวิจัยในหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กําหนดไว้
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 1. การจัดทําแผนและเป้าหมายการดําเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในฝายร่วมกัน 2. โครงการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทออีสาน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้การดําเนินงานการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านผ้าทอสามารถนําไปเผยแพร่ 6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ
1. มีแผนและเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน
2. นักวิจัยมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านผ้าทอที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : 1. มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. หน่วยงานมีการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านผ้าทออย่างมีมาตรฐาน
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 100,000 บาท
5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : 1. มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและแล้วเสร็จตามแผน
2. ระดับความสําเร็จของนักวิจัยในหน่วยงานสามารถผลิตและเผยแพร่ผลการดําเนินงานวิจัยด้านผ้าทอและสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ขาดการกําหนดแผนและเป้าหมาย
ในการดําเนินงานการผลิตและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านผ้า
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

ประเภท
ความเสี่ยง
O

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่
ควบคุม โดย
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ ประชุม วางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกัน ในการผลิด
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านผ้า

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- มอบหมายให้รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยฯประชุมบุคลากรที่
รับผิดชอบ จัดทําตารางการ
ดําเนินงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ตามแผน และให้ร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในภายนอกเพื่อนํา
ผลงานเข้าร่วมนําเสนอในเวที
ระดับชาติและนานาชาติและให้
รายงานผลต่อผู้บริหารได้
รับทราบ

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- นายนิพล
สายศรี
- นายภูวดล
อยู่ปาน
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ลําดับความเสี่ยงที่ 15 ยุทธศาสตร์ที่ 2) ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมการเป็นที่พึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
ความเสี่ยง : - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร(การเงินงบประมาณ)
1. การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของหน่วยงานบางกิจกรรม/โครงการงบประมาณในการดําเนินงานยังไม่เพียงพอและมีจํานวนจํากัด
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้หน่วยงานมีงบประมาณในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่เพียงพอ
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดําเนินงานโครงการด้านการบริการ
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ :
วิชาการที่เพียงพอต่อความต้องการ
2. ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่เพียงพอ
1. งบประมาณในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานเพียงพอต่อความต้องการในการดําเนินงาน
2. ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในการดําเนินงานที่เต็มที่
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีงบประมาณในการดําเนินงาน
โครงการด้านการบริการวิชาการของหน่วยงานที่เพียงพอ
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ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางจํานวนจํากัด

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่

F

ควบคุม โดย
- เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพิ่มเติมภายใต้โครงการ
บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

13
สูง

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ผู้บริหารหน่วยงานแสวงหา
ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อขอ
งบประมาณจากส่วนอื่นๆ เช่น
หาภาคีเครือข่ายจากภายนอก
หรือหน่วยงานที่มีการส่งเสริม
การดําเนิน งานกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนในการ
ดําเนินงาน

เริ่มต้น

แล้วเสร็จ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
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