ERM-5

3

13
สูง

- กิจกรรม
โครงการ
ถ่ายทอด
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559

1 ตุลาคม 30 กันยายน
58
59

- ผู้อํานวยการฯ
- รอง

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
และแผน
- หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการฯ

- หน่วยงานได้
ดําเนินการจัด
โครงการถ่ายทอด
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 โดย
ผู้บริหาร

- ผู้บริหารหน่วยงานได้
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ
เพื่อให้บุคลากรในแต่
ละกลุ่มงานได้นําแผน
ไปปรับใช้ในการ
ดําเนินงาน

( / ) แล้ว
เสร็จ
( ) ไม่แล้ว
เสร็จ

3

2

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ระดับความเสี่ยง
(/) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.
(ก.ย.)
ผลกระทบ (15)

ระดับความเสี่ยง
(5)

S
(ด้านยุทธ
ศาสตร์
หรือกล
ยุทธ์)

ผลกระทบ (4)

- ขาดการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ใน
การดําเนินงานของ
แต่ละกลุ่มงาน
ร่วมกัน

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยงที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- แผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานในแต่ละกลุ่มงานของหน่วยงานยังไม่มีความชัดเจน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของกลุ่มงานมีการดําเนินงานสําเร็จและเป็นเป็นไปตามแผนฯ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
สถานะ
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ
(2)
(6)
กิจกรรม/
(12)
(13)
โครงการ (11)
เริ่มต้น
แล้วเสร็จ
(7)
(8)

โอกาส (14)

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......2559..............
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....6........เดือน

7
ปาน
กลา
ง
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เริ่มต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

- นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางสาวสุพิน
ไตรแก้วเจริญ
- นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์
- นางพรรณี
เจริญศิริ

หน่วยงานได้
ถ่ายทอดนโยบาย
และทิศทางการ
ดําเนินงานเพื่อให้
หัวหน้ากลุ่มงาน
และบุคลากรใน
หน่วยงาน
ดําเนินงานให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และ
สําเร็จเป็นไปตาม
แผน

ของกลุ่มงานฯ เพื่อให้
กระบวนการทํางาน
เป็นไปตามแผน

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)
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3

ระดับความเสี่ยง
(5)
13
สูง

- กิจกรรม
ส่งเสริมให้
นักวิจัยเขียน
ข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตีพิมพ์ผลงาน

1 ตุลาคม
58

30
กันยายน
59

- ผู้อํานวยการ
ฯ
- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นายณรงค์
ศักดิ์ ราวะริ

- นักวิจัยเขียน
ข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตีพิมพ์
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ ทั้ง

- ในขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูลและรอพิจารณา
งบประมาณในการ
ดําเนินงาน

( ) แล้วเสร็จ
(/ ) ไม่แล้ว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ระดับความเสี่ยง
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
(/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
ผลกระทบ (15)

F
ด้าน
การเงิน/
งบ
ประมาณ

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

โอกาส (14)

- ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
ส่วนกลางน้อยและ
มีจํานวนจํากัด

ผลกระทบ (4)

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยงที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 1.2 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรการเงินงบประมาณ
- งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงาน
ความเสี่ยง
(2)
(6)
กิจกรรม/
(12)
โครงการ
(11)
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(7)
(8)

3

3

13
สูง
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วิจัย งาน
สร้างสรรค์
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559

เริ่มต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

นทร์
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ

ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559

แล้วเสร็จ
(8)

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.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการ
บริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)
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ลําดับความเสี่ยง : 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
ความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน
- 3. บางกิจกรรมโครงการไม่แล้วเสร็จตามเวลาและแผนที่กําหนดไว้
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 1. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกําหนดไว้ 2. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
ที่เพียงพอ

13
สูง

1. มีแผนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการบริการ
วิชาการเพื่อให้
การดําเนินงาน
แล้วเสร็จตาม
แผน
2. มีแผนการใช้

เริ่ม
ต้น
(7)

แล้วเสร็จ
(8)

1 ตุลา
คม
57

30
กันยายน
58

ผู้รับผิดชอบ
(9)

- ผู้อํานวยการ
ฯ
- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นายณรงค์
ศักดิ์ ราวะริ

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

1. กําหนด
มาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่าย
2. จัดทําปฏิทิน
บริหาร
งบประมาณด้าน
การบริการ
วิชาการ

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

- ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 หน่วยงาน
มีการวางแผนการ
ดําเนินงานด้านการ
บริการวิชาการ เพื่อให้
กระบวนการทํางาน
ดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

(/) แล้ว
เสร็จ
( ) ไม่แล้ว
เสร็จ

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

3

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

ระดับความเสี่ยง
(5)

3

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

2. ไม่มีแผนการ
ดําเนินกิจกรรม/
โครงการที่ชัดเจน

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

1. การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

3

2

7
ปาน
กลาง
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งบประมาณใน
โครงการฯ

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

นทร์
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- นาย
นครินทร์
ทาโยธี

3. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน
กิจกรรม/
โครงการบริการ
วิชาการให้
ครอบคลุมทุก
โครงการ

และแล้วเสร็จตามแผน
ที่กําหนดไว้ ซึ่งมีการ
กําหนดมาตรการ ใน
การดําเนินงานดังนี้

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

1. กําหนดมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่าย
2. จัดทําปฏิทินบริหาร
งบประมาณด้านการ
บริการวิชาการ
3. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานกิจกรรม/
โครงการบริการ
วิชาการให้ครบทุก
กิจกรรม
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ลําดับความเสี่ยง : 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล
ความเสี่ยง :
การดําเนินการผลิตหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ระบบการจัดหารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานยังไม่มีการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีการดําเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน

13
สูง

เริ่ม
ต้น
(7)

- โครงการจัด
1 ต.ค.
ห้องแสดงผลงาน 58
ศิลปินพื้นบ้าน
อีสาน

แล้วเสร็จ
(8)

30 ก.ย.
59

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

- หน่วยงานมีการ - ยังไม่บรรลุ
( ) แล้วเสร็จ
- รองผู้
ดําเนินงาน
ผู้อํานวยการ
เป้าหมายอยู่ในขั้นตอน (/ ) ไม่แล้ว
โครงการจัดห้อง การดําเนินงาน
เสร็จ
ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการฯ
และภูมิทัศน์

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

3

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

3

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

O
- ขาดการจัดทํา
แผนและขั้นตอนใน (ด้านการ
ปฏิบัติ
การดําเนิน
กิจกรรม/โครงการที่ งาน)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

3

3

13
สูง
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ยังไม่ชัดเจน

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

- นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุ
วานันท์
- นายภานุ
พรมเทศ
- นาย
นครินทร์
ทาโยธี

แสดงผลงาน
ศิลปินพื้นบ้าน
อีสาน ดังนี้

แล้ว
เสร็จ
(8)

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

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

ระดับความเสีย่ ง
(5)

ผลกระทบ (4)

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

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

1. ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณใน
การดําเนินงาน
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ
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- กิจกรรมการ
ถ่ายทอด
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559

1 ต.ค.
58

30 ก.ย.
59

- รองผู้
ผู้อํานวยการฝ่าย
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์
- นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์
- นายนครินทร์
ทาโยธี

- หน่วยงานได้
จัดการประชุมการ
ถ่ายทอดนโยบาย
สู่การปฏิบัติ
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 โดย
ผู้บริหาร

- หัวหน้ากลุ่มงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ได้นํานโยบายที่
ผู้บริหารฯได้ถ่ายทอด
นําไปจัดทําแผนการ
ส่งเสริมและเผยแพร่
งานด้าน

(/ ) แล้ว
เสร็จ
( ) ไม่แล้ว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง(16)

13
สูง

ผลกระทบ (15)

3

ระดับความเสี่ยง (5)

3

โอกาส (14)

S
(ด้าน
ยุทธศาส
ตร์หรือ
กลยุทธ์)

ผลกระทบ (4)

- ขาดการประชุม
และร่วมมือในการ
กําหนดแผนและ
ยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานร่วมกัน
ของบุคลากรในฝ่าย

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล
ความเสี่ยง :ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
1. หน่วยงานไม่มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีแผนในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
ตามแผนงาน
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
กิจกรรม/
ความเสี่ยง
โครงการ
(/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
(6)
โครงการ (11)
(12)
(13)
( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

2

7
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ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

‐ นายนิพล สาย

ได้ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้
นโยบายสู่การ
การดําเนินงานเป็นไป
ปฏิบัติให้กับ
ตามแผนที่กําหนดไว้
หัวหน้ากลุ่มงาน
และบุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ
ได้นํานโยบายที่
ได้รับการถ่ายทอด
นําไปจัดทําแผน
และกิจกรรมการ
ส่งเสริมงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของกลุ่มงาน
เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไป
ตามแผน

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

ศรี
- นายภูวดล อยู่
ปาน
- นายชวนากร
จันนาเวช
- นายอรรถพล
ธรรมรังษี

ระดับความเสี่ยง(16)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
ระยะเวลา
โครงการบริหาร ดําเนินการ
ความเสี่ยง
(6)
เริ่ม
แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง (5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง

ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)
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13
สูง

โครงการการ
จัดทําฐานข้อมูล
ด้าน

1 ต.ค.
58

30 ก.ย.
59

- รองผู้อํานวยการ - หน่วยงานมีการ - มีการดําเนินงานแล้ว
ฝ่ายบริหารและ
ดําเนินงาน
เสร็จเป็นบางส่วน แต่
แผน
โครงการจัดทํา
ยังต้องมีการปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติมอีก

( ) แล้ว
เสร็จ
( / ) ไม่แล้ว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ผลกระทบ (15)

3

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

1. ขาดการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานที่

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- การจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมยังขาดระบบและขั้นตอนในการดําเนินงานที่ถูกต้องจึงทําให้การดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จตามแผน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามแผน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
(6)
กิจกรรม/
(12)
(13)
( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
โครงการ (11)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

3

13
สูง
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ต่อเนื่องร่วมกัน
ภายในฝ่าย
2. ขาดการ
ประสานงาน
เกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างเจ้าหน้าที่

ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

- นางสาวสุพิน
ไตรแก้วเจริญ
- นายชูเกียรติ
ภูบุญอบ
- นายบุญชู
ศรีเวียงยา
- นายภานุ
พรมเทศ
- นายศรัณย์พงศ์
ชรารัตน์

ฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน
ดังนี้
1. มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ
2. ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ร่วมกันภายใน
ฝ่าย
3. วางกรอบแนว
ทางการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน

แล้วเสร็จ
(8)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)
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แบบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......2559..............
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....6........เดือน
ลําดับความเสี่ยง : 7
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
- บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร

13
สูง

กิจกรรมส่งเสริม 1 ต.ค.
การให้ความรู้
58
ด้านงานประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ

30 ก.ย.
59

- รองผู้อํานวยการ - ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและ
หน่วยงาน
มอบหมายให้
แผน
บุคลากรใน
หน่วยงานศึกษา
เกณฑ์ประกัน

1. บุคลากรที่
รับผิดชอบในแต่ละ
กลุ่มงานศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
หน่วยงาน และ

( / ) แล้ว
เสร็จ
( ) ไม่แล้ว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ผลกระทบ (15)

3

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

1. ขาดการศึกษา
และทําความเข้าใจ
ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

โอกาส (3)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
(6)
กิจกรรม/
(12)
(13)
( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)
โครงการ (11)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

2

7
ปาน
กลาง
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อย่างต่อเนื่อง
2. ไม่มีการ
ดําเนินงานที่เป็น
ระบบคุณภาพหรือ
แผนงานที่กําหนด

บุคลากรใน
หน่วยงาน

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

- นางพรรณี
เจริญศิริ
- นางสาวเพ็ญ
ประภา โยธาทูน

คุณภาพ
การศึกษา ใน
วงรอบปี
การศึกษา 2558
เพื่อให้สามารถ
รายงานข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
หน่วยงานได้
เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน

สามารถรายงานข้อมูล
ได้เป็นไปตามเกณฑ์

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

2. เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้
เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและได้
รายงานข้อมูลและ
เกณฑ์การประเมินให้
ผู้บริหารและบุคลากร
ในหน่วยงานได้รับ
ทราบในที่ประชุม
ประจําเดือน
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แบบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......2558..............
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....6........เดือน
ลําดับความเสี่ยง : 8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาลความเสี่ยง :
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง
- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

13
สูง

เริ่ม
ต้น
(7)

- กิจกรรม
1 ตุลา
ส่งเสริมการให้
คม
ความรู้ด้านงาน
58
การบริหารความ
เสี่ยงและการ

แล้วเสร็จ
(8)

30
กันยายน
59

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

- รองผู้อํานวยการ - ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและ
หน่วยงาน
มอบหมายให้
แผน
บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

1. บุคลากรและ
( /) แล้วเสร็จ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ( ) ไม่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยง เสร็จ
และการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานได้เข้า

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

3

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

3

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

- ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

3

2

7
ปาน
กลาง
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ควบคุมภายใน
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

- นางพรรณี
เจริญศิริ
- นางสาวเพ็ญ
ประภา โยธาทูน

รับผิดชอบการ
บริหารความเสี่ยง
ฯ ได้เข้าร่วม
ประชุมการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายในร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้มีความรู้ใน
ขอบข่ายการ
ดําเนินงาน

ร่วมประชุม เพื่อ
กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และ
ผู้รับผิดชอบได้นําแนว
ปฏิบัติในการ
ดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน มา
ชี้แจงรายละเอียดให้
ผู้บริหารและบุคลากร
ได้รับทราบในที่ประชุม
ประจําเดือน

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

2. บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ร่วมรับฟัง
และร่วมกันประชุมเพื่อ

175

เริ่ม
ต้น
(7)

แล้วเสร็จ
(8)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด
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.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ให้การดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของ
หน่วยงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
รายงานข้อมูลถูกต้อง
ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

176

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......2559..............
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...... ณ รอบ .....6........เดือน
ลําดับความเสี่ยง : 9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านภาพลักษณ์สู่สากล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง :ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการความรู้
- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่ให้ความสําคัญและยังไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร

- กิจกรรม
ส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านการ
จัดการความรู้
ให้กับบุคลากร
ภายใน
หน่วยงาน

1 ตุลา
คม
58

30
กันยายน
59

- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน
- นางพรรณี
เจริญศิริ
- นางสาวเพ็ญ
ประภา โยธาทูน

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

- กลุ่มงาน
ประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบ
ราชการได้จัดการ
ประชุมเรื่องการ
จัดการความรู้
ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานได้รับ

- ดําเนินการจัด
ประชุมให้ความรู้ความ
เข้าใจและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
กระบวนการทํางาน
ของแต่ละกลุ่มงาน
และมีการดําเนินการ
แล้วเสร็จเป็นไปตาม

( / ) แล้ว
เสร็จ
( ) ไม่แล้ว
เสร็จ

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

13
สูง

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

ผลกระทบ (15)

3

ระดับความเสี่ยง
(5)

3

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

โอกาส (14)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

- ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดําเนินงานและการ
ประชุมแลกเปลี่ยน
ร่วมกัน

โอกาส (3)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(2)
(6)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

2

7
ปาน
กลาง
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เริ่ม
ต้น
(7)

แล้วเสร็จ
(8)

ผู้รับผิดชอบ
(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 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ทราบถึงขั้นตอน แผนในหน่วยงานได้รับ
ทราบถึงการปฏิบัติงาน
กระบวนการ
ทํางานและมีการ เรียบร้อยแล้ว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้
การดําเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
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ลําดับความเสี่ยง : 10
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
ความเสี่ยง :
การพัฒนาตนเอง
- การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

13
สูง

เริ่ม
ต้น
(7)

กิจกรรมส่งเสริม 1 ตุลา
คม
ให้บุคลากร
58
ภายใน

แล้วเสร็จ
(8)

30
กันยายน
59

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

- รองผู้อํานวยการ 1. หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารและ
ดําเนินการจัดทํา
แผน
แผนการพัฒนา
บุคลากรทั้ง

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

1. บุคลากรใน
หน่วยงานได้มีการ
พัฒนาตนเองทั้งภายใน
และภายนอกตามแผน

( / ) แล้ว
เสร็จ
( ) ไม่แล้ว
เสร็จ

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

3

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

3

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

- ขาดการจัดทํา
แผนการพัฒนา
บุคลากรใน
หน่วยงาน

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

3

2

7
ปาน
กลาง
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หน่วยงานเข้ารับ
การพัฒนา
ตนเองทั้งจาก
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก

แล้วเสร็จ
(8)

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.)

- หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการฯ
- นายไพศาล
กมลพรวิจิตร

ภายในและ
ภายนอก
2. หน่วยงาน
ดําเนินการจัดทํา
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ
บุคลากรในการ
พัฒนาตนเอง

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ที่ได้จัดทําขึ้น
2. บุคลากรใน
หน่วยงานใช้
งบประมาณในการ
พัฒนาตนเองตามแผน

180

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .....2559................
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม............... ณ รอบ .....6.....เดือน
ลําดับความเสี่ยง : 11
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- การจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยศิลปะฯในระดับสากลไม่ต่อเนื่องและไม่ได้จัดทําอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : - ระดับความสําเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการดําเนินงานที่
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

13
สูง

- โครงการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ศิลปะและ

เริ่ม
ต้น
(7)

แล้วเสร็จ
(8)

1 ต.ค.
58

30 ก.ย.
59

ผู้รับผิดชอบ
(9)

- ผู้อํานวยการฯ
- บุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ ทุกคน

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ในขณะนี้
หน่วยงานอยู่ใน
ขั้นตอนการ

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

- ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในช่วงระหว่าง
ดําเนินงานเขียน
ข้อเสนอโครงการฯ

( ) แล้ว
เสร็จ
( / ) ไม่แล้ว
เสร็จ

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

3

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

3

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

- ผู้บริหารและ
บุคลากรใน
หน่วยงาน ขาดการ
วางแผนและวาง

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

3

3

13
สูง
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ระบบการ
ดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
ร่วมกัน

วัฒนธรรมใน
สังคมลุ่มน้ําโขง

แล้วเสร็จ
(8)

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 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ดําเนินงานดังนี้
และจัดทําแผนการ
1. เสนอขออนุมัติ ดําเนินงาน
โครงการและ
งบประมาณใน
การดําเนินงาน
2. จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ
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13
สูง

- กิจกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์
ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
ของหน่วยงาน

1 ต.ค.
58

30 ก.ย.
59

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม
อีสาน ดําเนินการ
ดังนี้

- ในขณะนี้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบมีการ
ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ
ภายในหน่วยงาน

( ) แล้ว
เสร็จ
( / ) ไม่แล้ว
เสร็จ

1. เข้าร่วมประชุม

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

3

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

ผลกระทบ (15)

3

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติ
งาน)

ผลกระทบ (4)

- ขาดการ
ประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบทําให้ได้
ข้อมูลล่าช้าในการ

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 12
ยุทธศาสตร์ : 5) ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล
เป้าประสงค์ : สถาบันวิจัยศิลปะฯสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- การเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษยังไม่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : หน่วยงานมีการพัฒนาเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษที่มีความเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(2)
(6)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

3

13
สูง
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ปฏิบัติงาน

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

- นางสาว
สุพิน ไตรแก้ว
เจริญ
- นายชูเกียรติ
ภูบุญอบ
- นายบุญชู
ศรีเวียงยา
- นายภานุ พรม
เทศ
- นายศรัณย์พงศ์
ชรารัตน์

กิจกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

เพื่อที่จะดําเนินการ
จัดทําเว็บไซต์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่
แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

2. ออกแบบ โครง
ร่างการจัดทํา
ฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์
และฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน
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- กิจกรรมการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของ
หน่วยงาน
ประจําปี

1 ต.ค.
58

30 ก.ย.
59

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์

หน่วยงานมีการ - อยู่ในช่วงดําเนินการ
ดําเนินงานด้าน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
แผนการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน ดังนี้
1. กําหนดแผน

( ) แล้ว
เสร็จ
(/ ) ไม่แล้ว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ระดับความเสี่ยง
( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
ผลกระทบ (15)

3

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

S
(ด้าน
ยุทธศาส
ตร์หรือ
กลยุทธ์)

ผลกระทบ (4)

- ขาดการกําหนด
แผนและเป้าหมาย
ในการพัฒนา
หน่วยงานร่วมกัน
ภายในองค์กร
ระหว่างผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบ

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 13
ยุทธศาสตร์ : 6) ด้านการพัฒนา ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุน มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยง :
ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- หน่วยงานยังไม่มีแผนในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานด้านนี้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีแผนในการดําเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีความชัดเจนขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงาน
ความเสี่ยง
(2)
(6)
กิจกรรม/
(12)
โครงการ (11)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

3
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หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2559

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

- นายกระสิน
อนุอัน
- นายฉลอง ไชย
เมือง

ในการดําเนินงาน
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของ
หน่วยงาน

2. ในขณะนี้กําลัง
ดําเนินงานโครงการฯ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)
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1.การจัดทํา
แผนและ
เป้าหมายการ
ดําเนินงาน

1 ต.ค.
58

30 ก.ย.
59

- ผู้อํานวยการฯ
1. ผู้บริหารและ
- รองผู้อํานวยการ บุคลากรในกลุ่ม
ฝ่ายวิจัยและ
งานได้จัดทําแผน
วิชาการ

1. ผู้บริหารและ
บุคลากรในกลุ่มงานได้
จัดทําแผนและ
เป้าหมายการ
ดําเนินงานการผลิต
และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย

( ) แล้ว
เสร็จ
( / ) ไม่แล้ว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ผลกระทบ (15)

3

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

S
(ด้านยุทธ
ศาสตร์

ผลกระทบ (4)

- ขาดการกําหนด
แผนและเป้าหมาย
ในการดําเนินงาน
การผลิตและการ

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 14
ยุทธศาสตร์ : 1) ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ : - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ความเสี่ยง :เป้าประสงค์ที่ 1.1
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- การผลิตและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านผ้าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของนักวิจัยในหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กําหนดไว้
ตัวชี้วัดความสําเร็จ :1.
2. ระดับความสําเร็จของนักวิจัยในหน่วยงานสามารถผลิตและเผยแพร่ผลการดําเนินงานวิจัยด้านผ้าทอและสามารถนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
(6)
กิจกรรม/
(12)
(13)
( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
โครงการ (11)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

3
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ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านผ้า
ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน

หรือกล
ยุทธ์)

ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและ
บุคลากรในฝาย
ร่วมกัน
2. โครงการ
ศึกษาและ
พัฒนาภูมิปัญญา
ผ้าทออีสาน

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม/
โครงการ (11)

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ
- นายนิพล สายศรี
- นายภูวดล
อยู่ปาน

และเป้าหมายการ
ดําเนินงานการ
ผลิตและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานร่วมกัน
เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานเป็นไป
ตามแผน
2. อยู่ในขั้นตอน
การดําเนินงาน
โครงการศึกษา
และพัฒนาภูมิ
ปัญญาผ้าทอ
อีสาน

เรื่องผ้าร่วมกัน และมี
แผนในการดําเนินงาน
การจัดนิทรรศการผ้า
ให้แล้วเสร็จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตาม
แผน

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง (5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

2. ในขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการศึกษาและ
พัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอ
อีสาน
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- ส่งเสริมให้
นักวิจัยและ
บุคลากรใน
หน่วยงานเขียน
ข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอ

1 ต.ค.
58

30 ก.ย.
59

- ผู้อํานวยการฯ
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
- นายณรงค์ศักดิ์

- นักวิจัยและ
บุคลากรใน
หน่วยงานเขียน
ข้อเสนอ
โครงการฯเพื่อขอ

- นักวิจัยและบุคลากร
ในหน่วยงานได้รับทุน
สนับสนุนในการ
ดําเนินงานใน
งบประมาณ พ.ศ.
2559 และกิจกรรมโครงการกําลังอยู่

( ) แล้ว
เสร็จ
( / ) ไม่แล้ว
เสร็จ

ระดับความเสี่ยง
(16)

3

ผลกระทบ (15)

3

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

F
(ด้าน
การเงิน/
งบ
ประมาณ)

ผลกระทบ (4)

- ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
ส่วนกลางจํานวน
จํากัด

โอกาส (3)

ลําดับความเสี่ยง : 15
ยุทธศาสตร์ : 2) ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
ความเสี่ยง :ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ)
1. การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของหน่วยงานบางกิจกรรม/โครงการ งบประมาณในการดําเนินงานยังไม่เพียงพอและมีจํานวนจํากัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ระดับความสําเร็จของหน่วยงานที่มีงบประมาณในการดําเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการของหน่วยงานที่เพียงพอ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
กิจกรรม/
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการดําเนินงาน
สถานะ
ระดับความเสี่ยง
(1)
ความ
ณ เริ่มประเมินความ โครงการบริหาร
ดําเนินการ
(9)
ดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัด
กิจกรรม/ ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.)
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงาน
ความเสี่ยง
โครงการ ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.)
(2)
(6)
กิจกรรม/
(12)
(13)
( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)
โครงการ (11)
เริ่ม แล้วเสร็จ
ต้น
(8)
(7)

3

3
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งบประมาณจาก
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย ใน
การดําเนินงาน
โครงการบริการ
วิชาการ ประจํา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน
กิจกรรม/โครงการ
(11)

ผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
(12)

งบประมาณสนับสนุน
ในการดําเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในการ
ดําเนินงานด้านการ
บริการวิชาการ ดังนี้

ในช่วงดําเนินงาน

แล้วเสร็จ
(8)

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ
(13)

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

ราวะรินทร์
- นางทัศนีย์
บัวระภา
- นางอัจฉรี
จันทมูล
- นางนิ่มนวล
จันทรุญ

ระดับความเสี่ยง
(16)

เริ่ม
ต้น
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(9)

ผลกระทบ (15)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โอกาส (14)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

1. โครงการจัดการ
ความรู้การย้อมสี
ธรรมชาติจากมะเกลือ
ณ ชุมชน
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เริ่ม
ต้น
(7)

แล้วเสร็จ
(8)

ผู้รับผิดชอบ
(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 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

บ้านหัวสะพาน
ตําบลบ้านยาง
อําเภอ พุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
2. โครงการสีสัน
หลากหลาย
ลวดลายสวย
สะดุดตากับศิลปะ
ผ้ามัดย้อม เพื่อ
เพิ่มคุณค่าภูมิ
ปัญญาด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
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เริ่ม
ต้น
(7)

แล้วเสร็จ
(8)

ผู้รับผิดชอบ
(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 12ด.(ก.ย.)
ระดับความเสี่ยง
(16)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบ (15)

กิจกรรม/
โครงการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)

โอกาส (14)

ระดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ณ เริ่มประเมินความ
เสี่ยง
ผลกระทบ (4)

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

โอกาส (3)

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

3. โครงการ
ปริวรรตจัดพิมพ์
ผลงานวิชาการ
ด้านเอกสาร
โบราณ ตําบลนา
อ้อ อําเภอเมือง
จังหวัดเลย
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