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แบบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน  ณ รอบ 12 เดือน 

ลําดับความเสี่ยง ที ่1   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

4) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์

มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรทีม่ี

4. จํานวน
บทความ/งาน
วิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ ที่
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานมี
จํานวนน้อย 

1. ขาดการ
กําหนดนโยบาย
ในการส่งเสริม
การเขียน
บทความ/ งาน
วิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ แก่
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ปัจจัยภายใน          5  3  20 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ประสิทธิภาพ
สอดคล้องตาม
เอกลักษณ์
ตอบสนองตอ่การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยโดย
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังไมใ่ห้
ความร่วมมือใน
การส่งบทความ/
งานวิชาการ/และ
งานสร้างสรรค์ 
เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- กิจกรรมการ
สนับสนุนให้
นักวิจัยนํา
บทความ/ผลงาน
วิชาการ/และ
งานสร้างสรรค์ 
ไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์
หน่วยงาน 

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- นางสาวสุพิน 
ไตรแก้วเจรญิ 
- นายภานุ 
พรมเทศ 
- นายชูเกียรติ 
ภูบุญอบ 
- นายบุญชู  
ศรีเวียงยา 
- นายศรัณย์
พงษ์ ชรารตัน ์

1. ดําเนินการพฒันา
หน้าเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน เพื่อให้
สามารถนําบทความ/
งานวิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
นักวิจัยและบุคลากร
ภายในหน่วยงานนํา
ผลงาน/งานวิชาการ/
และงานสร้างสรรค์ มา
เผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน  
3. มกีารตดิตามและ
รายงานต่อที่ประชุมเพื่อ
ขอความรว่มมือผลงาน
วิชาการจากจาก
บุคลากร 

- ระดับความสําเร็จ
ของจํานวนผลงาน
วิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่
บนเว็บไซต์หน่วยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจํานวนนักวจิัย 

1. ณ รอบ 12 เดือน 
นักวิจัยและบุคลากร
ในหน่วยงานไดน้ํา
บทความ/งาน
วิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่
บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
2. หนว่ยงานมจีาํนวน
บทความ/งาน
วิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างมี
คุณภาพ 
3. มกีารรายงานผล
การดําเนินงานให้
ผู้บริหารไดร้ับทราบใน
ที่ประชุมประจาํเดือน 

แล้วเสร็จ  3  2  7 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่2   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

5) ส่งเสริม
ภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย
ได้รับการยอมรบั
และพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล 
เป้าประสงค ์

สนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมี
โครงสร้างพื้นฐาน 
และศักยภาพใน

- องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
เผยแพร่ ยงัไม่
สนับสนุนต่อการ
เรียนรู้ที่
หลากหลายภาษา 

1. ขาดการเขียน
และแปลองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เป็นภาษาต่างๆ 
2. ขาดการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
ภาษา 

ปัจจัยภายใน          5  3  20 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

การรองรับความ
เป็นนานาชาต ิ
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- กิจกรรมการ
สนับสนุนให้
นักวิจัยและ
บุคลากรนําองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ให้มี
ความ
หลากหลาย
ภาษา 

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- นางสาวสุพิน 
ไตรแก้วเจรญิ 
- นายภานุ 
พรมเทศ 
- นายชูเกียรติ 
ภูบุญอบ 
- นายบุญชู  
ศรีเวียงยา 
- นายศรัณย์
พงษ์ ชรารตัน ์

1. ดําเนินการพฒันา
หน้าเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน เพื่อให้
สามารถนําบทความ/
งานวิชาการ/และงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน
ให้มีหลากหลายภาษา 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
นักวิจัยและบุคลากร
ภายในหน่วยงานนํา
ผลงาน/งานวิชาการ/
และงานสร้างสรรค์ มา
เผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงานให้มี
หลากหลายภาษา 
3. แจง้ผู้เกี่ยวขอ้งให้

- ระดับความสําเร็จ
ขององค์ความรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ต้องมีไม่น้อย
กว่า 3 ภาษา 

- ณ รอบ 12 เดอืน 
หน่วยงานมอีงค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน จํานวน 
3 ภาษา เป็นไปตาม
แผนที่หน่วยงาน
กําหนดไว้  

แล้วเสร็จ  3  2  7 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

และรายงานผลการ
ดําเนินงานในทีป่ระชุม
เพื่อกํากับติดตาม 
4. สร้างช่องทางรองรับ
การเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ให้มีความ
หลากหลายภาษา เช่น
ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่3   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาการวจิัย
และสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทาง
วิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค ์

มีผลงานวิชาการ 
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ไดร้ับ

- นักวิจัยไม่นํา
ผลงานวิจัย งาน
วิชาการและงาน
สร้างสรรค์ ไป
เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

- นักวิจัยไมรู่้
เกณฑ์ 
กระบวนการ
ขั้นตอน ที่
กําหนดในการนํา
ผลงานไป
เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

ปัจจัยภายใน          3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

การยอมรับใน
ระดับสากล 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

กิจกรรมการ
สนับสนุนให้
นักวิจัยนํา
ผลงานวิจัย งาน
วิชาการ หรือ
งานสร้างสรรค์
เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- ดร.อัจฉรี  
จันทมูล 
- นางทัศนีย์ 
บัวระภา 
- นางนิ่มนวล 
จันทรญุ 
- นายณรงค์
ศักดิ์  
ราวะรินทร ์

1. ประชุมร่วมกบั
นักวิจัยเพื่อสนบัสนุน
การนําผลงานเผยแพร่
ในฐานขอ้มูล TCI 
2. จดัทําแผนการ
ดําเนินงาน 

- จํานวนผลงานวิจัย 
งานวิชาการ หรอืงาน
สร้างสรรค์ของนักวิจัย 
มีการเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

- ณ รอบ 12 เดอืน
ผู้บริหารและนักวิจัยมี
ผลงานวิชาการ และ
งานสร้างสรรค์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI ที่มีคุณภาพ 

แล้วเสร็จ  3  2  7 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่4   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาการวจิัย
และสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทาง
วิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค ์

มีผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือ

- โครงการวิจัยที่
ดําเนินการส่วน
ใหญ่ไม่สามารถ
ต่อยอดและนําไป
พัฒนาหรือ
แก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม
ได ้

- โครงการวิจัยที่
ดําเนินการขึ้น
ขาดความ
สอดคล้องกับการ
นําไปพัฒนาหรอื
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและสังคม
ได้อย่างจรงิจัง 

ปัจจัยภายใน          3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

สิ่งประดิษฐ์ ที่
สามารถนําไป
แก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง 
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- โครงการ
อนุรักษ์และการ
ส่งเสริม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรอืน 
ผลิตภัณฑ์จาก
ครามเพื่อตอ่ยอด
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
วัฒนธรรมวิถี
ครามวิถีภูไท 

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- ดร.อัจฉรี  
จันทมูล 
- นางทัศนีย์ 
บัวระภา 
- นางนิ่มนวล 
จันทรญุ 

- หน่วยงานมกีาร
ดําเนินงานโครงการตาม
แผน ดังนี้ 
1. ศึกษาบริบทชุมชน 
2. จดัเวทีชุมชนร่วมกัน
ระหว่างนกัวิจยัและ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
4. กิจกรรมการศึกษาดู
งาน 
5. สรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม-
โครงการฯ 

- การดําเนิน
โครงการฯตรงกบั
ความต้องการของ
ชุมชน และสามารถนํา
ผลิตภัณฑ์ไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ 

- ณ รอบ 12 เดอืน 
หน่วยงานได้
ดําเนินงานโครงการฯ 
ร่วมกับชุมชนแล้วเสร็จ
ตามแผน และมีการ
สรุปผลการดําเนินงาน
ต่อผู้บริหารเรยีบร้อย
แล้ว 

แล้วเสร็จ  3  2  7 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่5   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาการวจิัย
และสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทาง
วิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค ์

มีผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือ

- การจดักิจกรรม
การสร้าง
เครือข่ายด้านการ
วิจัยรว่มกับ
หน่วยงานภาครฐั 
หรือเอกชนหรือ
ชุมชน มีจํานวน
น้อย 

- ไม่มีแผนการ
ดําเนินงาน/
กิจกรรม/
โครงการร่วมกบั
เครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ 

ปัจจัยภายใน          3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

สิ่งประดิษฐ์ ที่
สามารถนําไป
แก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- กิจกรรมการ
สนับสนุนให้
นักวิจัย
ดําเนินงานวจิัย
ร่วมกับ
หน่วยงานภาครฐั 
/เอกชนหรอื
ชุมชน  

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- นางอัจฉรี  
จันทมูล 
- นางทัศนีย์ 
บัวระภา 
- นางนิ่มนวล 
จันทรญุ 
- นายณรงค์
ศักดิ์  
ราวะรินทร ์

- หน่วยงานมกีจิกรรม
โครงการวิจัยที่
ดําเนินงานร่วมกับ
ชุมชน ดังนี ้
1. โครงการอนุรักษ์และ
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรอืนผลิตภัณฑ์จาก
คราม เพื่อการต่อยอด
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี
ครามวิถีผู้ไทย 
2. โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
จากผ้ามัดหมี่ 
3. โครงการการแส่ว -
เย็บเสื้อด้วยมือ 
4. กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ร่วมกับองค์การบริหาร

- เครือข่ายด้านการ
วิจัยรว่มกับหนว่ยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน
หรือชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

1. ณ รอบ 12 เดือน 
หน่วยงานดําเนนิงาน
โครงการอนุรกัษ์และ
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรอืนผลิตภัณฑ์
จากคราม เพื่อการตอ่
ยอดการทอ่งเทีย่วเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี
ครามวิถีผู้ไทย ซึ่ง
หน่วยงานได้จัด
กิจกรรมฝึกอบรมและ
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ให้กับชุมชนเป้าหมาย
แล้วเสร็จตามแผนและ
มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานรายงานต่อ
ผู้บริหารไดร้ับทราบ 
2. ณ รอบ 12 เดือน 
หน่วยงานดําเนนิ

แล้วเสร็จ  3  2  7 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

การพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ
เลย (อพท.5) 
5. ดําเนินงานวจิัย
ร่วมกับศูนย์
มานุษยวทิยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์จากผ้า
มัดหมี่ โดยกจิกรรมมี
การฝึกอบรมใหก้ับ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
ในชุมชน ต.หินลาด  
อ.เมืองจ.มหาสารคาม 
แล้วเสร็จตามแผนและ
มีการรายงานตอ่
ผู้บริหารหนว่ยงาน
ได้รับทราบ 
3. ณ รอบ 12 เดือน
หน่วยงานดําเนนิการ
โครงการการแส่ว - 
เย็บเสื้อด้วยมือให้กับ
นักเรยีนและชุมชน
แล้วเสร็จเรยีบรอ้ย
ในช่วงเดือนมถินุายน 
2560 และมีการ
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

รายงานผลต่อผู้บริหาร
หน่วยงานได้รับทราบ 
4. ณ รอบ 12 เดือน
หน่วยงานดําเนนิงาน
โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมร่วมกับ
องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พเิศษเลย 
(อพท.5) ดงันี ้
1. จดัโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ
ร่วมกับ อพท. เลย 
2. จดักิจกรรมสืบ
ชะตาแม่น้ําโขง 
ซึ่งกิจกรรมได้
ดําเนินงานเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

5. ณ รอบ 12 เดือน 
ผู้บริหารและนักวิจัยใน
หน่วยงานได้
ดําเนินงานร่วมกับศูนย์
มานุษยวทิยา  
สิรินธร และมีการ
ตีพิมพ์ผลงานวชิาการ 
แล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่6   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

3) อนรุักษ์ฟื้นฟ ู
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมที่
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

- งบประมาณใน
การดําเนินงาน
เพื่อส่งเสริม
โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครฐั
และชุมชนมี
จํานวนน้อย 

- ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณเงิน
รายได้จาก
มหาวิทยาลัย
จํานวนจํากดั 

ปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุม
ได ้

        3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

เป้าประสงค ์

หน่วยงานมี
การบูรณาการ
กิจกรรมทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระหว่าง
คณะ และ
หน่วยงานภายใน
และชุมชนที่
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได ้
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ขอรับทุน
สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม-
โครงการฯ  

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายส่งเสริมฯ 
- นายกีรติวจน์ 
ธนภัทรธุ
วานันท ์
- นายนิพล 
สายศรี 
- นายภูวดล 
อยู่ปาน 
- นายชวนากร 
จันนาเวช 
- นายอรรถพล 
ธรรมรังษ ี
- นายวัชระ 
พิมพ์จันทร ์
- นายนครินทร์ 
ทาโยธ ี

- บุคลากรทีร่ับผิดชอบ
งานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะฯ ได้ขอรบัทุน
สนับสนุนการ
ดําเนินงานกิจกรรม-
โครงการ ทัง้จาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

- หน่วยงานมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานกิจกรรม-
โครงการเพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ 80 

- ณ รอบ 12 เดอืน
หน่วยงานมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานกิจกรรม-
โครงการฯ เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดไว้ และมี
การรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่ผู้บริหาร
ได้รับทราบในทีป่ระชุม
ประจําเดือน 

แล้วเสร็จ  3  2  7 

  



155 
 
 ลําดับความเสี่ยง ที ่7   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

4) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์

มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรทีม่ี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องตาม

1. กิจกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการไม่
เป็นไปตามแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติ
ราชการที่
หน่วยงานกําหนด
ไว้จึงไม่สามารถ
วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม
โครงการได้ 

- ขาดการมีส่วน
ร่วมระหว่าง
ผู้บริหารและ
บุคลากรในการ
กําหนดแผนงาน/
กิจกรรมโครงการ
ตามตัวชี้วัด
ร่วมกัน 

ปัจจัยภายใน          3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

เอกลักษณ์
ตอบสนองตอ่การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยโดย
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 



157 
 

กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- โครงการ
ถ่ายทอด
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผน 
- นางพรรณี 
เจริญศิร ิ
- นางสาวเพ็ญ
ประภา  
โยธาทูน 

- ผู้บริหารหน่วยงานได้
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้กับบุคลากร
ได้รับทราบ เพือ่ที่
บุคลากรจะได้นาํ
นโยบายจากผู้บริหารไป
ดําเนินงานกิจกรรม-
โครงการฯ ให้เป็นไป
ตามแผน ใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

- หน่วยงานมกีาร
ดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการและสามารถ
วัดความสําเร็จของ
กิจกรรม-โครงการตาม
แผนได้ 

- ณ รอบ 12 เดอืน 
การดําเนินงาน
กิจกรรม-โครงการของ
หน่วยงาน เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามที่
ผู้บริหารถ่ายทอดและ
หน่วยงานสามารถ
ดําเนินงานกิจกรรม-
โครงการ แล้วเสร็จ
ตามแผนทั้ง 4 ไตรมาส 

แล้วเสร็จ  3  2  7 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่8   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

4) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์

มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรทีม่ี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องตาม
เอกลักษณ์

5. การเบิกจ่าย
งบประมาณของ
การดําเนิน
กิจกรรม-
โครงการฯบาง
โครงการไม่
เป็นไปตามแผน 

- ขาดการประชมุ
ของบุคลากรที่
รับผิดชอบการ
ดําเนินกิจกรรม-
โครงการฯ 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
การเงินในการ
กําหนดแผนการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัจจัยภายใน          3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ตอบสนองตอ่การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยโดย
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- กิจกรรมการ
ประชุมเพื่อวาง
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณใน
การดําเนิน
กิจกรรม-
โครงการฯ 

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
59 

- นางนันทพทัธ ์ 
เชิญกลาง 

- หน่วยงานได้มกีารจดั
ประชุมร่วมกับบุคลากร
ในการดําเนินงาน
กิจกรรม-โครงการฯ 
เพื่อให้การดําเนนิงาน
เป็นไปตามแผน 

- การเบิกจ่าย
งบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรม-
โครงการฯ ของ
หน่วยงานเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทกุ
โครงการฯและทุกไตร
มาส 

- ณ รอบ 12 เดอืน 
หน่วยงานดําเนนิการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
การดําเนินกิจกรรม-
โครงการฯ เป็นไปตาม
แผนของไตรมาสที่ 4 
ซึ่งผลการดําเนินงาน
แล้วเสร็จตามแผน  

แล้วเสร็จ  3  2  7 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่9   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

2) เป็นศูนยก์ลาง
แห่งการเรยีนรู้
และบริการ
วิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค ์

หน่วยงานมกีาร
ทํางานเชงิ
วิชาการร่วมกับ
ชุมชนและสังคม 

- แผนการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม-
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชน
เป้าหมายยงัไมม่ี
ความสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของชุมชนและ
ชุมชนเกิด
ประโยชน์ไม่เตม็ที ่

- ขาดการประชมุ
พิจารณาการ
จัดทําแผน
กิจกรรมโครงการ
ด้านการบริการ
วิชาการร่วมกับ
ชุมชนเป้าหมาย
ในการดําเนิน
กิจกรรม-
โครงการเพื่อให้
ตรงกับความ

ปัจจัยภายใน          3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ต้องการของ
ชุมชน 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- กิจกรรมการ
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
กิจกรรม -
โครงการฯและ
การสํารวจความ
ต้องการของ
ชุมชน  

1 ต.ค. 59  30 ก.ย. 
60 

- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- นางอัจฉรี จัน
ทมูล 
- นางทัศนีย์ 
บัวระภา 
- นางนิ่มนวล 
จันทรญุ 

1. ณ รอบ 12 เดือน 
หน่วยงานมีแผนการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ รว่มกับ
ชุมชนเป็นไปตามแผน 

1. หนว่ยงานมี
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม-โครงการฯ 
ร่วมกับชุมชน 
2. กิจกรรม-โครงการ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

1. ณ รอบ 12เดือน 
หน่วยงานมีแผนการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ รว่มกับ
ชุมชนเป็นไปตามแผน 
2. หนว่ยงานมี
กิจกรรมโครงการ ฯ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานร่วมกับ
ชุมชน 

แล้วเสร็จ  2  2  4 
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ลําดับความเสี่ยง ที ่10   

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ 

5) ส่งเสริม
ภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย
ได้รับการยอมรบั
และพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล 
เป้าประสงค ์

สนับสนุน
มหาวิทยาลัย
ได้รับการยอมรบั
ในการจัดอันดับ 
หรือการประเมิน

- การจดักิจกรรม
ที่สร้างความ
ร่วมมือ MOU 
ระหว่างนักวิจยั /
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ใน
และต่างประเทศ
ยังไม่เห็นเป็น
รูปธรรมที่ชดัเจน 

1. ขาดการจัดทาํ
แผน MOU ใน
การดําเนิน
กิจกรรม-
โครงการฯ 
ระหว่างนักวิจยั/
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ใน
และต่างประเทศ 
2. งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
น้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการดําเนิน
กิจกรรม-
โครงการ MOU 

ปัจจัยภายใน          3  3  13 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ประเภทปัจจัย 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
SOFC 
(5) 

ระดับความเสี่ยง 

ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  (C) 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

คุณภาพในระดบั
สากล 

ร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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กิจกรรม/
โครงการบริหาร

ความเสี่ยง 
(1) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(4) 
  

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงานกจิกรรม/

โครงการ 
(5) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง 

(6) 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง 

(7) 

สถานะ
กิจกรรม/
โครงการ 

(8) 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน (ก.ย.) 

เริ่มต้น 
(2) 

แล้วเสร็จ 
(3) 

โอกาส 
(9) 

ผลกระทบ 
(10) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

- โครงการจัดทาํ
MOU ในการ
ดําเนินกิจกรรม -
โครงการฯทัง้ใน
และต่างประเทศ 

1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 
60 

- ผู้อํานวยการ
ฯ 
- รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ 
- นางอัจฉรี จัน
ทมูล 
- นางทัศนีย์ 
บัวระภา 
- นางนิ่มนวล 
จันทรญุ 
- นายณรงค์
ศักดิ์ ราวะริ
นทร ์

1. ประชุมบุคลากร
ภายในหน่วยงานในการ
หาช่องทางดําเนินงาน
กิจกรรม-โครงการ 
ร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

2. วางแผนกิจกรรม
โครงการฯรว่มกันกับ
หน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ 

- หน่วยงานมกีาร
ดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ MOU 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

- ณ รอบ 12 เดอืน 
หน่วยงานมกีารดําเนิน
กิจกรรมโครงการฯ 
จัดทําMOU ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกเป็นไป
ตามแผน และมีการ
สรุปผลการดําเนินงาน
ต่อผู้บริหาร ดังนี้ 
1.โครงการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย 
(ThaiLIS) 
2. โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 
ประวัติศาสตร์ 
พิธีกรรม ความเชื่อ วิถี
ชีวิตชุมชนลุ่มน้ําโขง 
3. โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

แล้วเสร็จ 3 2 7 
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ผู้รายงาน ………… …………. 
( ..รศ.ดร.ปฐม   หงษ์สุวรรณ...... ) 
ตําแหน่ง ....ผู้อาํนวยการฯ....... 

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


