รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สถาบันการพลศึกษา

สารบัญ
หน้า
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๑

สรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๑. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๒

๒. สรุปผลการประเมินและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๓

๓. ปัญหาและอุปสรรค

๔

๔. ข้อเสนอแนะสาหรับการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๕

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๖

การดาเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษาได้ให้ความสาคัญและให้หลักการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารและดาเนินงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มี ความเสี่ยงโดยพิจารณา
จากความเสี่ยงทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การอนุรักษ์และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และ การสร้างความร่วมมือและการจัดการศึกษา
ในประชาคมอาเซียน ควบคู่กับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
สถาบั น การพลศึ กษามีขั้ น ตอนการดาเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัด การความเสี่ ย งอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยง
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๕. การกาหนดกิจกรรมเพื่อควบคุม (Control Activities)
๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน้า ๑

สรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๑. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จากผลการประเมินระดับของปัจจัยเสี่ยง คณะทางานบริหารความเสี่ยงของ คณะ/กอง ได้พิจารณานาเสนอกิจกรรมรองรับความเสี่ยงเพื่อลด/ควบคุม ความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดาเนินการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าว และประมวลจัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยที่ต้องพิจารณานามาบริหารจัดการ
จานวน ๖๖ ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากาหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จานวน ๗๘ กิจกรรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรมดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดและมีการรายงานผลการดาเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน โดยสรุปผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑ การดาเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยง
การดาเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงโดยสรุป หน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการตามกิ จกรรมที่กาหนดจนแล้วเสร็จ จานวน ๔๘ กิจกรรม จากทั้งหมด
๗๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ โดยสามารถจาแนกตามประเภทของความเสี่ยง ๖ ด้าน ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
๑. ด้านกลยุทธ์
๒. ด้านการดาเนินงาน
๓. ด้านการเงิน
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ
๕. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๖. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบันการพลศึกษา
รวม
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรมทั้งหมด
๗
๕๖
๓
๑๐
๒
๗๘

จานวนกิจกรรมรองรับความเสี่ยง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
คิดเป็นร้อยละ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
๕
๗๑.๔๓
๒
๓๓
๕๘.๙๓
๒๓
๑
๓๓.๓๓
๒
๗
๗๐.๐๐
๓
๒
๑๐๐
๔๘
๖๑.๕๔
๓๐

คิดเป็นร้อยละ
๒๘.๕๗
๔๑.๐๗
๖๖.๖๗
๓๐.๐๐
๓๘.๔๖
หน้า ๒

๑.๒ พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง
การพิ จ ารณาผลการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ยวิ ธี ป ระเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งที่ ล ดลงภายหลั ง ด าเนิ น การจั ด การความเสี่ ย งตามกิ จ กรรมรองรั บ
ความเสี่ยง โดยปัจจัยเสี่ยงที่ดาเนินการตามกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลง จากระดับสูงมากและสูงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง จานวน ๘ ปัจจัยเสี่ยง
ระดับต่า จานวน ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยง จานวน ๔ ปัจจัยเสี่ยง และมีความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูงมากและสูง จานวน ๔๓ ปัจจัยเสี่ยง จากทั้งหมด ๖๖ ปัจจัยเสี่ยง
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒, ๑๖.๖๗, ๖.๐๖ และ ๖๕.๑๕ ตามลาดับ
๒. สรุปผลการประเมินและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จากการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและผลจากการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแนวทางการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้ า นความครบถ้ ว นขององค์ ป ระกอบหลั ก ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง สถาบั น การพลศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การก าหนดให้ ห น่ ว ยงานวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
ตามหลักของ COSO (๗ ขั้นตอน) มีเพียงบางประเด็นที่ยังดาเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด
แล้วเสร็จ จานวน ๔๘ กิจกรรม จากทั้งหมด ๗๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔
๒.๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีการคัดเลือกกิจกรรมของงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงสถาบันการพลศึกษา กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จัดประเภทของความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์ ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านเหตุการณ์ภายนอก และด้านอื่นๆ ตามบริบทของ
สถาบันการพลศึกษา ครอบคลุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกาหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการกาหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษา
๒.๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การประเมินได้พิจารณาทั้งจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง และพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ
ที่มีการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดาเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กาหนด ทาให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
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๓. ปัญหาและอุปสรรค
จากการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๓.๑ การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจต่างๆ มักจะประเมินว่าภารกิจที่ตนรับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือ
ปัจจัยเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการดาเนินงานในภาพรวมของสถาบันการพลศึกษาได้
๓.๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยง
ให้มากขึ้น
๓.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อพิจารณานามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง
ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะทาให้การพิ จารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ) ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมิน
ยังคงใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ของ คณะ/กอง ที่รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ทาให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อน
และไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร
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๔. ข้อเสนอแนะสาหรับการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อให้ส ถาบั น การพลศึกษามีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริห ารจัดการปั จจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สถาบันการพลศึกษาจึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยมีข้อเสนอแนะในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
๔.๑ ควรนาปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้มาบริหารจัดการต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๒ ควรพิจ ารณากาหนดแนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่ อสารเพื่อบริห ารความเสี่ ยงให้ มากขึ้น เพื่อให้ ฝ่ ายบริห ารและฝ่ ายปฏิบัติการเข้าใจหลั กการ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสีย่ ง
การพัฒนาหลักสูตรของ ๓ คณะวิชา
๑.๑ ไม่มีการทบทวน ปรับปรุง
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ให้กับบุคลากรทั้ง ๓ คณะวิชา
อย่างต่อเนื่อง

๑.๒ ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
ทั้ง ๓ คณะวิชา

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

สูง
- ทบทวนและพัฒนาคู่มือการบริหาร
(๓x๔)๑๒ หลักสูตรของ ๓ คณะวิชา ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

- ยังไม่มีการดาเนินงาน

สูง
(๓x๔)๑๒

สูง
- ทบทวนและพัฒนาคู่มือการบริหาร
(๓x๔)๑๒ หลักสูตรของ ๓ คณะวิชา ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

- ได้คู่มือบริหารหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้ง ๓ คณะวิชา

สูง
(๓x๔)๑๒

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

- จัดกิจกรรม
ทบทวนและ
พัฒนาคู่มือ
การบริหาร
หลักสูตรของ
๓ คณะวิชาให้
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
- ยังไม่มีการพัฒนา - มอบหมาย
เป็นคู่มือการบริหาร ให้ส่วนที่
หลักสูตรของ
รับผิดชอบ
สถาบันการพลศึกษา ดาเนินการ
พัฒนาคู่มือ
การบริหาร
หลักสูตร
ของคณะ
ศึกษาศาสตร์
ให้เป็น
มาตรฐาน
เดียวกัน
ทั้ง ๓ คณะวิชา

เอกสาร
หลักฐาน

-

ผู้รับผิดชอบ

คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)

- แผนผังงาน
(Flowchart)
การพัฒนา
หลักสูตร
สถาบัน
การพลศึกษา

คณะ
ศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)

หน้า ๖

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

๑.๓ ไม่มีการทบทวน ปรับปรุงคู่มือ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันทั้ง ๓ คณะวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง

สูง
- ทบทวนและพัฒนาคู่มือการบริหาร
(๓x๔)๑๒ หลักสูตรของ ๓ คณะวิชา ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

- ได้แนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร์ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้ง ๓ คณะวิชา

๑.๔ ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

สูง
- แจ้ง/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
(๓x๔)๑๒ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ให้กับบุคลากรทราบ

- มีการชี้แจงในการประชุมต่างๆ
ของคณะ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ประเมิน
ใหม่
สูง
(๓x๔)๑๒

ปานกลาง
(๓x๓)๙

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

- ยังไม่มีการพัฒนา
เป็นคู่มือการบริหาร
หลักสูตรของ
สถาบันการพลศึกษา

- มอบหมาย
ให้ส่วนที่
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พัฒนาคู่มือ
การบริหาร
หลักสูตรของ
คณะ
ศึกษาศาสตร์
ให้เป็น
มาตรฐาน
เดียวกันทั้ง
๓ คณะวิชา
- กากับ
ติดตาม ให้
ส่วนวิทยาเขต
เผยแพร่
องค์ความรู้
เกี่ยวกับ
การบริหาร
และพัฒนา
หลักสูตรให้กับ
บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

-

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

- แผนผังงาน คณะศึกษาศาสตร์
(Flowchart)
(๑. คณบดี
การพัฒนา
๒. งานหลักสูตร
หลักสูตร
และมาตรฐาน
สถาบัน
การศึกษา)
การพลศึกษา

- สรุปรายงาน คณะศึกษาศาสตร์
การประชุม
(๑. คณบดี
คณะกรรมการ ๒. งานหลักสูตร
บริหารคณะ และมาตรฐาน
การศึกษา)

หน้า ๗

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร
๑.๕ จานวน และคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของ สกอ. ไม่เพียงพอ
๑.๖ จานวน และคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. ทุก
หลักสูตร

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

สูง
- จัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากร
(๓x๔)๑๒ สายผู้สอน

- ประชุมจัดทากรอบอัตรากาลัง
บุคลากรสายผู้สอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สกอ.

ต่า
(๑x๒)๒

-

-

-

สูง
- จัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากร
(๓x๕)๑๕ สายผู้สอน

- ได้กรอบอัตรากาลังบุคลากร
สายผู้สอนคณะศึกษาศาสตร์

ต่า
(๒x๒)๔

-

- ดาเนินการ
ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง

- รายงาน
ข้อมูล
จานวน
อาจารย์
และกรอบ
อัตรากาลัง
บุคลากร
สายผู้สอน
คณะ
ศึกษาศาสตร์

- อยู่ในระหว่างดาเนินการจัดสรร
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง

สูงมาก - ไม่มีตาแหน่งที่
(๕x๕)๒๕ เป็นข้าราชการ
ประจา

บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน
๑.๗ กลุ่มตรวจสอบภายในขาด
สูงมาก - สนับสนุนการจัดสรรอัตรากาลัง
ข้าราชการประจา (หลายเหตุการณ์ (๕x๕)๒๕ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในตาม
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ ความเหมาะสม
ความเหมาะสมและไม่ทับซ้อนกับ
ผู้ตรวจสอบระดับล่างไม่สามารถชี้ชัดได้)
ภาระหน้าที่อื่น

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

- เร่งหา
อัตรากาลัง

-

ผู้รับผิดชอบ

คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)

กองกลาง
(กลุ่มการ
เจ้าหน้าที่)

หน้า ๘

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยง
ด้านการ
ดาเนินงาน

ปัจจัยเสีย่ ง
การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา
๒.๑ เรื่องเพื่อเข้าบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมล่าช้าและขาด
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

สูงมาก - จัดทาปฏิทินการดาเนินงานและ
(๔x๔)๑๖ ตารางดาเนินงานให้ตรง
กาหนดเวลา

- การส่งเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุมยังขาดความสมบูรณ์

สูงมาก - ไม่สามารถจัดทา
(๔x๔)๑๖ เอกสารวาระที่
ประชุมให้สมบูรณ์
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

-

สานักงาน
อธิการบดี
(กลุ่มกิจการสภา)

สูง
- จัดทาปฏิทินการดาเนินงานและ
(๔x๓)๑๒ ตารางดาเนินงานให้ตรงกาหนดเวลา

- การส่งเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุมยังขาดความสมบูรณ์

สูง
- ไม่สามารถจัดทา
(๔x๓)๑๒ เอกสารวาระที่
ประชุมให้สมบูรณ์
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

-

สานักงาน
อธิการบดี
(กลุ่มกิจการสภา)

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา (สานักงานอธิการบดี
วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา)
๒.๓ เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง และ
สูงมาก - จัดทาปฏิทินการดาเนินงานและ
เอกสารเพื่อบรรจุสารวาระที่ประชุม (๔x๕)๒๐ ตารางดาเนินงานให้ตรงกาหนดเวลา
ล่าช้า

- สามารถจัดทาเอกสารวาระที่
ประชุมให้สมบูรณ์ตามที่ระยะเวลา
กาหนด

ไม่มี
ความเสี่ยง

-

-

สานักงาน
อธิการบดี
(กลุ่มช่วย
อานวยการ)

การประชุมสภาวิชาการสถาบัน
การพลศึกษา
๒.๒ เรื่องเพื่อเข้าบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมล่าช้าและขาด
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

-

หน้า ๙

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การดาเนินงานโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
๒.๔ ไม่มีการจัดโครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ ไม่มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
รับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานที่รับมอบหมายมากขึ้น
การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ของสานักงานอธิการบดี
๒.๖ มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าทีห่ รือ
บุคลากรของสานักงานอธิการบดี
บ่อยครั้ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

สูง
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
(๔x๓)๑๒ สนับสนุนในหน่วยงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

- บุคลากรมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

ไม่มี
ความเสี่ยง

-

-

- ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้ควบคุม
การปฏิบัติงาน

สานักงาน
อธิการบดี
(กลุ่มช่วย
อานวยการ)

สูง
- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
(๓x๔)๑๒ การปฏิบัติงาน

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายงานสนับสนุนใน
สานักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้ว

ไม่มี
ความเสี่ยง

-

-

-

สานักงาน
อธิการบดี
(กลุ่มช่วย
อานวยการ)

สูงมาก - จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
(๔x๔)๑๖ รองรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
เข้าใหม่

- จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วเสร็จ

ไม่มี
ความเสี่ยง

-

-

-

สานักงาน
อธิการบดี
(กลุ่มช่วย
อานวยการ)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน้า ๑๐

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๗ ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

สูง
- จัดทาคู่มือ เกี่ยวกับ
(๔x๓)๑๒ การดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรั ฐมนตรีว่า ด้วยระเบีย บ
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

- ไม่มีการดาเนินการจัดทาคู่มือ
เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ระเบียบสานัก นายกรั ฐมนตรี
ว่า ด้วยระเบียบงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖

สูงมาก
(๔x๓)๑๒

-

สูงมาก - จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้าง
(๔x๔)๑๖ ความรู้เข้าใจให้แก่บุคลากร

- ควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยตรงและไม่ปฏิบัติหน้าที่หลาย
ด้านจนเกินไปส่งผลให้งานที่ได้
ไม่มีคุณภาพ

สูงมาก
(๔x๔)๑๖

- บุคลากรที่เข้า
ใหม่ขาดความรู้
เรื่องการใช้
ระบบงานสารบรรณ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

- สถาบัน
การพลศึกษา
ควรมอบหมาย
ให้กลุ่มงาน
สารบรรณ
กลางจัดอบรม
การใช้งาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
- ส่งเจ้าหน้าที่ - หนังสือ
เข้ารับการ
เชิญประชุม
อบรมและ
ประชุมที่
เกี่ยวข้องกับ
งานอย่าง
สม่าเสมอและ
ทุกครั้งที่มี
การจัดอบรม
หรือประชุม

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
อธิการบดี
(กลุ่มช่วย
อานวยการ)

กองกลาง
(งานสารบรรณ)

หน้า ๑๑

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
๒.๘ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
คาสั่ง ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูงมาก - จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
(๔x๔)๑๖ เกีย่ วกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขปรับปรุง
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตาม

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

- จัดทาเอกสารเกีย่ วกับการดาเนินงาน
ด้านงานสารบรรณถึงหน่วยงานที่มี
ปัญหาและอุปสรรคโดยตรงเพื่อ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค

๒.๙ ขาดการทางานอย่างมีส่วนร่วม
สูง
- จัดประชุมหารือกลุ่มงานธุรการ
- กาหนดการใช้หนังสือราชการให้
ชัดเจนและไปแนวทางเดียวกัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๓x๔)๑๒ เพือ่ ทบทวนการปฏิบัติงานและ
แนวทางปฏิบัติที่ได้แจ้งเวียนไปแล้ว
เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม
ความรอบคอบในการปฏิบัติงานให้
มากขึ้น

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

สูงมาก
(๔x๔)๑๖

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

-

แนวทาง
เพิ่มเติม

- ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้า
รับการอบรม
เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่าง
สม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
เพื่อรับรอง
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
ใหม่ๆ
สูงมาก - บุคลากรส่วนใหญ่ - กาหนดให้มี
(๔x๔)๑๖ เป็นลูกจ้างเหมาบริการ การอบรมให้
มีการเข้าออกจาก ความรู้
งานบ่อยครั้งทาให้ เรื่องระเบียบ
การพัฒนางาน
สารบรรณแก่
ไม่ต่อเนื่อง
บุคลากรที่
เข้าใหม่และ
กาหนดให้เป็น
ความรู้พื้นฐาน
ของแต่ละ
บุคลากรที่เข้า
มาปฏิบัติงาน

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

-

กองกลาง
(งานสารบรรณ)

- จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ร่วมกัน

กองกลาง
(งานสารบรรณ)

หน้า ๑๒

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

๒.๑๐ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน
ลงรายการไม่ครบถ้วนและเอกสาร
บางเรื่องถือเองโดยไม่นามา
ลงทะเบียนเพื่อหมายเหตุ
ความเคลื่อนไหว

สูง
- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
(๓x๔)๑๒ อย่างสม่าเสมอ และจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
มากขึ้น

- ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้ดขี ึ้น

๒.๑๑ บุคลากรบางส่วนไม่ให้
ความสาคัญและตระหนักถึง
แนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้รวมทั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบ
One Stop Service ยังมีความเข้าใจ
ในรูปแบบและแนวปฏิบัติที่
ไม่ตรงกัน
๒.๑๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
ของสานักงานอธิการบดี และคณะ/
หน่วยงาน ส่วนใหญ่จะเป็น
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ และไม่ทราบ
เรื่องระบบ/วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทาให้
เอกสารที่ดาเนินการไม่ถูกต้องและ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง

สูง
- จัดทาคู่มือเอกสารเกี่ยวกับ
(๓x๔)๑๒ เส้นทางการเดินหนังสือราชการ
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

- กาหนดการใช้หนังสือราชการ
ให้ชัดเจนและไปแนวทางเดียวกัน

สูง
- จัดประชุมหารือกลุ่มงานธุรการ
(๔x๓)๑๒ เพือ่ ทบทวนการปฏิบัติงานและ
แนวปฏิบัติที่ได้แจ้งเวียนไปแล้ว
เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม
ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารให้มากขึ้น

- บุคลากรมีการเรียนรู้งานร่วมกัน
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ความเสี่ยงที่ยัง
ประเมิน
เหลืออยู่
ใหม่
สูงมาก - บุคลากรไม่
(๔x๔)๑๖ เพียงพอกับภาระ
งานที่เพิ่มขึ้น

แนวทาง
เพิ่มเติม

- ติดตามงาน
ให้ทันตาม
กาหนดและ
กาชับให้
เจ้าหน้าที่หมั่น
ติดตามทวง
ถามอย่าง
สม่าเสมอ
สูงมาก - บุคลากรบางส่วน - ประชุม
(๔x๔)๑๖ ไม่เปิดเอกสารระบบ รายงานผล
E-document
ความคืบหน้า
เพื่อรับรู้ข่าวสารใน ในการปฏิบัติงาน
ระบบ
และการวางแผน
งานในแต่ละ
เดือน
สูงมาก - ขาดการวิเคราะห์ - ประชุม
(๔x๔)๑๖ อัตรากาลังทาให้
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากรทางาน
หารือและ
ไม่ตรงกับตาแหน่ง ซักซ้อม
งาน
ความเข้าใจ
เพื่อแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นและ
หาทางแก้ไข

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

- จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ
ให้ครบและ
อ้างอิงกับ
กฎระเบียบ
ให้ถูกต้อง

กองกลาง
(งานสารบรรณ)

- จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ/
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู-้ การใช้
ระบบงาน

กองกลาง
(งานสารบรรณ)

- หนังสือ
แจ้งเวียน
ขอความ
ร่วมมือ
ไปยังคณะ/
หน่วยงาน
ให้บุคลากร
ทราบและ
ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

กองกลาง
(งานสารบรรณ)

หน้า ๑๓

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การถ่ายภาพภายในและภายนอก
สานักงาน
๒.๑๓ ไม่มีกาหนดการแจ้งล่วงหน้า
ให้กับเจ้าหน้าที่

๒.๑๔ ไม่มีบันทึกต้นเรื่องในการขอ
ตัวเจ้าหน้าทีอ่ อกไปปฏิบัติราชการ
นอกสถาบันการพลศึกษา

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูง
- จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของ
(๔x๓)๑๒ กลุม่ ประชาสัมพันธ์

สูง
- แจ้งหน่วยงานในองค์กร ต้องมี
(๓x๔)๑๒ บันทึกต้นเรื่องทุกครั้ง ในการขอ
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการนอก
สถานที่

การขอใช้บริการกลุ่มประชาสัมพันธ์
สูงมาก - จัดทาแบบฟอร์มโดยต้องระบุ
๒.๑๕ ไม่มีเอกสารมอบหมายงานที่
(๔x๔)๑๖ รายละเอียดของงานกิจกรรม/
ตรวจสอบได้
โครงการให้ชัดเจน และมี
การรับรองจากผู้บังคับบัญชา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

- ดาเนินการจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ในแต่ละเดือน
- หน่วยงานในองค์กรทาบันทึก
แจ้งล่วงหน้า แต่ยังมีหน่วยงานที่
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
- หน่วยงานที่ขอใช้บริการมีบันทึก
ต้นเรื่อง แต่ยังคงมีบางหน่วยงาน
ไม่ปฏิบัติ

ปานกลาง - ไม่สามารถทา
(๓x๒)๖ ปฏิทินการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ครบทั้ง
เดือน

- ให้หน่วยงาน
ที่ต้องการขอ
ใช้บริการแจ้ง
ล่วงหน้า

-

กองกลาง
(กลุ่มประชาสัมพันธ์)

ต่า
(๒x๒)๔

- หนังสือไม่ผ่าน
ตามสายบังคับ
บัญชา

- ให้หน่วยงาน
ที่ขอใช้บริการ
แจ้งผ่าน
กองกลาง

-

กองกลาง
(กลุ่มประชาสัมพันธ์)

- หน่วยงานที่ขอใช้บริการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ไม่มีการใช้
แบบฟอร์มการขอใช้บริการของ
กลุ่มประชาสัมพันธ์

ต่า
(๒x๒)๔

- ไม่มีการใช้
- นาแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มของ
ขอใช้บริการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ไปแจกจ่าย
ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

-

กองกลาง
(กลุ่มประชาสัมพันธ์)

หน้า ๑๔

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑๖ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง
ระเบียบฯ มีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบฯ และระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP)

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูงมาก - เข้าฝึกอบรม ระเบียบฯ และ
(๔x๕)๒๐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- แจ้งเวียนระเบียบฯ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทราบ
- จัดทาคู่มือ แนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้าง

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบฯ และระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

ระดับ
ประเมิน
ใหม่
สูง
(๔x๓)๑๒

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

- เข้ารับ
การฝึกอบรม
ระเบียบฯ
และระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
(e-GP) ที่มี
การเปลี่ยนแปลง
กับกรมบัญชีกลาง
- แจ้งเวียน
ระเบียบฯ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทราบ
- จัดทาคู่มือ/
แนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
- หากเกิด
ข้อสงสัยใน
การดาเนินงาน
ให้ติดต่อ
กลุ่มพัสดุ

-

ผู้รับผิดชอบ

กองกลาง
(กลุ่มพัสดุ)

หน้า ๑๕

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การประสานงานข้อมูลการแข่งขัน
กีฬาและข้อมูลนักกีฬา
๒.๑๗ ข้อมูลการแข่งขันกีฬา
และข้อมูลนักกีฬาล่าช้าทาให้
การดาเนินงานช้าไปด้วย

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูง
- การประสานงานอย่างมี
(๔x๓)๑๒ ประสิทธิภาพและกาหนด
ระยะเวลาส่งข้อมูลทีแ่ น่นอน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

๑. โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขัน ปานกลาง - การประสานงาน
กีฬาโรงเรียนกีฬา
(๓x๒)๖ กับโรงเรียนกีฬา
- มีโรงเรียนกีฬาเข้าร่วม
ต่างประเทศที่เข้า
การแข่งขันทั้งหมด ๓๐ โรง มีชนิด
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาจัดการแข่งขัน ๑๙ ชนิดกีฬา
ยังเกิดความล่าช้า
- มีนักกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
สังกัดสถาบันการพลศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันจานวน ๓,๑๓๙ คน
และมีนักกีฬาโรงเรียนกีฬาสังกัดอื่น
เข้าร่วมการแข่งขันจานวน ๒,๗๓๑
คน รวมทั้งสิ้น ๕,๘๗๑ คน
๒. โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขัน
- เอกสารของ
กีฬาสถาบันการพลศึกษาและกีฬา
นักกีฬาทีส่ มัคร
มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการแข่งขัน
- มีสถาบันการพลศึกษาเข้าร่วม
ยังไม่ชัดเจน
การแข่งขันทั้งหมด ๑๗ วิทยาเขต
- เจ้าหน้าที่
มีชนิดกีฬาจัดการแข่งขัน ๔๒
ผู้ฝึกสอนของ
ชนิดกีฬา ๒ กีฬาสาธิต
แต่ละวิทยาเขตยังมี
- มีนักกีฬาจากสถาบันการพลศึกษา
ความเข้าใจใน
๑๗ วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขัน
ระเบียบการแข่งขัน
๔,๖๖๘ คน
ไม่ชัดเจน

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

- ประสานงาน
โดยตรงกับ
โรงเรียนกีฬาที่
เข้าร่วม
การแข่งขัน

- หนังสือ
ตอบกลับ
ของโรงเรียน
กีฬา
ต่างประเทศ
ผ่านฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

- จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ทีม
และจัดทา
ตัวอย่างเอกสาร
ที่ถูกต้อง
- จัดทา
แนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเอกสาร
- จัดประชุม
เจ้าหน้าที่เพื่อ
ชี้แจงและทา
ความเข้าใจ
กฎ กติกา
การแข่งขัน

- เอกสารที่
นักกีฬา
รับรอง
สาเนาเอง
ไม่ได้ผ่าน
เจ้าหน้าที่
ของวิทยาเขต
- สรุปรายงาน
การประท้วง
เรื่องคุณสมบัติ
นักกีฬา

ผู้รับผิดชอบ

กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
(กลุ่มกีฬาและ
นันทนาการ)

หน้า ๑๖

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)
๓. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๓ กันเกราเกมส์
- สถาบันการพลศึกษา
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
๕๔๒ คน
- ๒๗ ชนิดกีฬา
- ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
๔๗ เหรียญ เหรียญเงิน ๔๘ เหรียญ
และเหรียญทองแดง ๓๒ เหรียญ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

- การตรวจสอบ
รายชื่อนักกีฬายัง
ประสานไม่ชัดเจน
ระหว่างสานักกีฬา
และผู้ฝึกสอน
- ระหว่างการแข่งขัน
การประสานงาน
เป็นไปได้ยาก
เนื่องจากแต่ละ
ชนิดกีฬาไม่ได้พัก
ในที่เดียวกัน

- จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ทีม
และจัดทา
ตัวอย่าง
เอกสารที่
ถูกต้อง
- จัดทา
แนวทาง
ปฏิบัติใน
การส่งเอกสาร
- ส่งเอกสาร
หลักฐาน
กลับไปให้
เจ้าหน้าที่ของ
แต่ละทีม
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
- สถาบันการ
พลศึกษา
ส่วนกลาง
จัดที่พักให้
นักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่พกั
ร่วมกัน

- รายชื่อ
นักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่
ทีมของแต่ละ
ชนิดกีฬาที่มี
ความ
ประสงค์
เข้าร่วมกีฬา
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

หน้า ๑๗

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฝ่ายประสานงาน
โรงเรียนกีฬาต่างประเทศ)
๒.๑๘ โรงเรียนกีฬาต่างประเทศ
สูงมาก - ชี้แจงทาความเข้าใจใน
- บางโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันใน
(๔x๔)๑๖ การลงทะเบียน และการดาเนินงาน ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียน
ระยะเวลากาหนด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
กีฬาแห่งประเทศไทย
๒.๑๙ ข้อมูลในการลงทะเบียน
นักกีฬาโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ
ไม่ครบถ้วน

สูงมาก - หากเกิดข้อสงสัยใน
(๔x๔)๑๖ การลงทะเบียนให้รีบติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม IT

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

- บางโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อมูลของนักกีฬา

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

สูง
- ปัญหาภายในของ
(๔x๓)๑๒ บางโรงเรียนกีฬา
ต่างประเทศ ทาให้
การลงทะเบียน
ล่าช้า
สูง
- ปัญหาภายในของ
(๔x๓)๑๒ บางโรงเรียนกีฬา
ต่างประเทศ ทาให้
การลงทะเบียน
ล่าช้า

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

-

กองนโยบาย
และแผน
(กลุ่มวิเทศ
สัมพันธ์)

-

-

กองนโยบาย
และแผน
(กลุ่มวิเทศ
สัมพันธ์)

ผู้รับผิดชอบ

หน้า ๑๘

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
ของบประมาณประจาปี
๒.๒๐ ผู้วิจยั ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ ของบประมาณ
ประจาปี

คุณภาพของงานวิจยั
๒.๒๑ ผูว้ ิจยั ขาดความรู้
ความเข้าใจในการเสนอ
โครงการวิจัย
๒.๒๒ ความพร้อมด้านการวิจยั เพื่อ
รองรับการเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูงมาก - อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา
(๔x๔)๑๖ ข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั
ชาติ และสถาบันการพลศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิธีการเขียน
ข้อเสนอเพื่อของบประมาณการวิจัย
ตามหลักเกณฑ์พิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

- ไม่ได้ดาเนินการ

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

สูงมาก
(๔x๔)๑๖

- ไม่ได้ดาเนินการ

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

-

-

-

-

สูง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ - ไม่ได้ดาเนินการ
(๓×๔)๑๒ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สูง
(๓×๔)๑๒

-

-

-

- ไม่ได้ดาเนินการ

สูงมาก
(๔x๔)๑๖

-

-

-

สูงมาก - จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
(๔x๔)๑๖ ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มวิจยั )

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
สุขภาพ
(งานวิจัย)
กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มวิจยั )

หน้า ๑๙

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่
สูงมาก
(๔x๔)๑๖

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

-

-

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มวิจยั )

ผู้รับผิดชอบ

๒.๒๓ ความพร้อมด้านการวิจยั เพื่อ
รองรับการการสืบค้นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

สูงมาก - สร้างระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
(๔x๔)๑๖ งานวิจัยของสถาบันการพลศึกษา

- ไม่ได้ดาเนินการ

๒.๒๔ สถาบันการพลศึกษายังไม่มี
ระบบติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของงานวิจยั ให้
เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั

สูงมาก - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
(๔x๔)๑๖ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
งานวิจัย

- จัดทาปฏิทินดาเนินงาน และ
ติดตามงาน ตามแผน ของกลุ่มวิจัย
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
งานวิจัย

สูงมาก
(๔x๔)๑๖

-

-

-

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มวิจยั )

สูง
- จัดทาระบบและกลไกด้าน
(๓×๔)๑๒ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
การเผยแพร่และการนาไปใช้
ประโยชน์ด้านการวิจัยของบุคลากร
ที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ทั้ง
๑๗ วิทยาเขต

- ยังไม่มีการดาเนินการ

สูง
(๓×๔)๑๒

-

-

-

คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)

การจัดวางระบบและกลไกการพัฒนา
ดาเนินการและติดตามประเมินผล
งานวิจัยของคณะ
๒.๒๕ ไม่มีระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพของงานวิจัย
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวจิ ัย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน้า ๒๐

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับชาติ
และนานาชาติ
๒.๒๖ การนาเสนอ เผยแพร่
งานวิจัยของบุคลากรสถาบัน
การพลศึกษาต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. กาหนด

๒.๒๗ การเผยแพร่งานวิจยั ยังต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูงมาก - อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง
(๔x๔)๑๖ การจัดทาผลงานวิจัยไปนาเสนอ
ระดับชาติและนานาชาติ
- จัดทาประกาศฯ การสนับสนุน
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

- ไม่ได้ดาเนินการ

สูงมาก
(๔x๔)๑๖

- ดาเนินการยกร่าง ประกาศฯ
การสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ

สูง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ - ไม่ได้ดาเนินการ
(๓×๔)๑๒ ในการเขียนบทความวิจยั /วิชาการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

สูง
(๓×๔)๑๒

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

-

-

-

-

-

-

- (ร่าง)
ประกาศฯ
การสนับสนุน
การนาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ
และนานาชาติ
-

ผู้รับผิดชอบ

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มวิจยั )

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
(งานวิจัย)

หน้า ๒๑

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
การเผยแพร่ และการนาไปใช้
ประโยชน์ด้านการวิจัยของบุคลากร
ที่สังกัดคณะ ทั้ง ๑๗ วิทยาเขต
๒.๒๘ จานวนผลงานวิจยั และ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในแต่ละปีงบประมาณ
มีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวน
อาจารย์ทั้งหมดของคณะ

ระดับ

สูง
(๓×๔)๑๒

สูง
(๓×๔)๑๒

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

- สารวจความต้องการการทางาน
วิจัยของบุคลากร
- ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัย
- ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์/
เผยแพร่งานวิจยั
- ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์/
เผยแพร่งานวิจยั

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

สูง
(๓×๔)๑๒

-

-

-

คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)

- บุคลากรทั้งในระดับวิทยาเขตและ ปานกลาง
ส่วนกลางได้รับทราบแหล่งตีพิมพ์/ (๒×๓)๖
เผยแพร่งานวิจยั

-

-

- หนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์
การประชุม
วิชาการ
นานาชาติ/
วารสาร
วิชาการจาก
หน่วยงานต่างๆ

คณะศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)

- ยังไม่มีการดาเนินการ
- ยังไม่มีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ยังไม่มีการดาเนินการ

หน้า ๒๒

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

๒.๒๙ ไม่มีระบบและกลไกในด้าน
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
การเผยแพร่และการนาไปใช้
ประโยชน์ด้านการวิจัยของบุคลากร
ที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ทั้ง ๑๗
วิทยาเขต ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์
(ส่วนกลาง) ที่ชัดเจน
การจัดทาฐานข้อมูลด้านการวิจยั
และสื่อสร้างสรรค์ของคณะ
๒.๓๐ ไม่มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจยั และ
สร้างสรรค์ของคณะ

สูง
(๓×๔)๑๒

๒.๓๑ ขาดระบบและกลไกใน
การจัดทาฐานข้อมูลด้านการวิจยั
และสื่อสร้างสรรค์ของสถาบัน
การพลศึกษาที่ส่งผลต่อการประเมิน
ในระดับคณะวิชา

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

- สารวจความต้องการการทางาน
วิจัยของบุคลากร

- สารวจความต้องการการทางาน
วิจัยของบุคลากร

- ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัย

- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนแหล่ง
สนับสนุนงานวิจัย

สูง
- จัดทาระบบและกลไกการจัดเก็บ
(๓×๔)๑๒ ข้อมูลด้านการวิจยั และสร้างสรรค์
ของคณะศิลปศาสตร์
สูง
- จัดทาระบบและกลไกการจัดเก็บ
(๓×๔)๑๒ ข้อมูลด้านการวิจยั และสร้างสรรค์
ของคณะศึกษาศาสตร์

- มีการจัดทาฐานข้อมูลงานวิจยั
ของคณะศิลปศาสตร์แยกเป็น
วิทยาเขต
- มีการจัดทาสารสนเทศคณะ
ศึกษาศาสตร์ ด้านงานวิจัยยังไม่
สมบูรณ์

สูง
(๓×๔)๑๒

- มีการจัดทาสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ ด้านงานวิจัย
ยังไม่สมบูรณ์

- จัดทาระบบและกลไกการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการวิจยั และสร้างสรรค์
ของคณะศึกษาศาสตร์

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ความเสี่ยงที่ยัง
แนวทาง
ประเมิน
เหลืออยู่
เพิ่มเติม
ใหม่
สูง
- ไม่มีข้อมูลความ - ดาเนินการ
(๓×๔)๑๒ ต้องการการทางาน สารวจความ
วิจัยของบุคลากร
ต้องการการ
ทางานวิจยั
ของบุคลากร
-

ต่า
(๑x๒)๒

-

ปานกลาง - ข้อมูลที่ได้ยัง
(๓×๓)๙ ไม่สมบูรณ์

ปานกลาง - ข้อมูลที่ได้ยัง
(๓×๓)๙ ไม่สมบูรณ์

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)

-

-

-

- กากับติดตาม
และจัดทา
ฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
- กากับติดตาม
และจัดทา
ฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน

- สารสนเทศ
คณะ
ศึกษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)

- สารสนเทศ
คณะ
ศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)

หน้า ๒๓

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

๒.๓๒ ระบบสารสนเทศด้านงานวิจยั
เพื่อการบริหารยังไม่มีความสมบูรณ์
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

สูง
(๓×๔)๑๒

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒.๓๓ การกรอกข้อมูลพื้นฐาน
(CDS) และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ต้องทาในระบบ
CHE QA Online ของ สกอ. ซึ่ง
ระบบดังกล่าว ไม่รองรับโครงสร้าง
การดาเนินงานของสถาบันการพลศึกษา
ทาให้การรายงานข้อมูลในระบบ
ผู้รายงานต้องทาการสังเคราะห์
ข้อมูลระดับสถาบันทุกครั้งก่อน
ทาการกรอกข้อมูลดังกล่าว

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
- จัดทาระบบและกลไกการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการวิจยั และสร้างสรรค์
ของคณะศึกษาศาสตร์

สูง
- กาหนดนโยบายควบคุม
(๓×๔)๑๒ การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานโดยให้มีรายงาน
ผลการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (CDS)
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
บนระบบ CHE QA Online ของ
สกอ. โดยให้แล้วเสร็จตามปฏิทิน
การประเมินคุณภาพการศึกษา
หากพบปัญหาให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแจ้งไปยังระดับ
บริหารเพื่อหาทางแก้ไขโดยด่วนที่สุด
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)
- มีการจัดทาสารสนเทศคณะ
ศึกษาศาสตร์ ด้านงานวิจัยยัง
ไม่สมบูรณ์

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA
Online) และบันทึกข้อมูลผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี

- ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และจัดทา TOR ระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

ระดับ
ความเสี่ยงที่ยัง
ประเมิน
เหลืออยู่
ใหม่
ปานกลาง - ข้อมูลที่ได้ยัง
(๓×๓)๙ ไม่สมบูรณ์

สูง
(๓×๔)๑๒

-

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

- กากับติดตาม - สารสนเทศ
และจัดทา
คณะ
ฐานข้อมูลให้ ศึกษาศาสตร์
เป็นปัจจุบัน
-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานวิจัย)

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา)

หน้า ๒๔

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยงที่ยัง
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
ประเมิน
เหลืออยู่
ปัจจัยเสีย่ ง
ระดับ
ใหม่
๒.๓๔ การประเมินคุณภาพ
สูง
- กาหนดนโยบายควบคุม
- ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สูง
- การติดตามผล
การศึกษาภายในต้องเริ่มที่
(๓×๕)๑๕ การดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(๓×๕)๑๕ การดาเนินงาน
การประเมินระดับหลักสูตร คณะวิชา
ระดับหลักสูตรและกากับติดตามผล ตามคาสั่งสถาบันการพลศึกษา
ปีการศึกษาต่อไป
วิทยาเขตและสถาบันตามลาดับ
การดาเนินงานโดยให้มีการรายงาน
ที่ ๖๘๙/๒๕๕๙ ไปประเมินผล
ให้มีผลการประเมิน
โดยที่เงื่อนไข การประเมินปีการศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับ การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระหว่าง
ระดับหลักสูตรที่ดี
๒๕๕๗ หากประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรต่อผู้บริหารหลักสูตรและ วันที่ ๑ – ๓๐ ก.ค. ๕๙ ผลการประเมิน
ต่อเนื่อง จนกว่า
ไม่ผ่านแม้หลักสูตรเดียวจะส่งผลให้
คณะทุกภาคการศึกษาหากพบ
ปรากฏผลผ่านการประเมินทั้ง
คณะกรรมการ
คะแนนการประเมินระดับคณะวิชา
ปัญหาให้คณะกรรมการบริหาร
๗๒ หลักสูตร
ประเมินภายนอก
วิทยาเขตและสถาบันไม่ผ่านเกณฑ์
หลักสูตรแจ้งไปยังระดับบริหารเพื่อ
ระดับหลักสูตรที่
การประเมินในองค์ประกอบนั้นไป
หาทางแก้ไขโดยด่วนที่สุด
สกอ. แต่งตั้งจะเข้า
ด้วย
มาประเมินและ
- สร้างความรู้ ความเข้าใจโดย
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตรดังกล่าว
อบรมเลขานุการประเมินเพื่อให้
พัฒนาบุคลากรเป็นเลขานุการ
ได้รับการรับรอง
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับการประเมิน ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และขึ้นทะเบียน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจาก สกอ.
ระดับวิทยาเขต/สถาบัน
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ต่อไป
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ค.๕๙
การรายงานผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา
๒.๓๕ การรายงานผลสัมฤทธิ์
สูงมาก - กาหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและ - การส่งเอกสารหลักฐานมี
ปานกลาง - ความชัดเจนของ
ด้านกีฬาล่าช้า ไม่ตรงกับความจริง
(๔x๔)๑๖ แจ้งให้โรงเรียนกีฬาทราบ
ความล่าช้า
(๓×๓)๙ การรายงานข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
- ข้อมูลยังขาดความชัดเจนใน
- ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
บางส่วน และไม่ตรงตามที่ ก.พ.ร.
กาหนด

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

- คาสั่ง
สถาบัน
การพลศึกษา
ที่ ๖๘๙/๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา)

-

- วัน เวลาใน - แบบฟอร์ม กองส่งเสริมและ
การส่งเอกสาร การส่งเอกสาร พัฒนาโรงเรียนกีฬา
หลักฐานตรง หลักฐาน
ตามวันเวลาที่
ระบุในการเก็บ
เอกสารหลักฐาน
หน้า ๒๕

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

งานนโยบายสารสนเทศและการวางแผน
๒.๓๖ บุคลากรขาดความรู้
สูง
- จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ความเข้าใจและความตระหนักใน
(๓×๔)๑๒ จัดทาแผน คู่มือ ระบบและกลไก
การทาแผนกลยุทธ์ของคณะ
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
การกีฬาและสุขภาพ
การแต่งตั้งและเปลีย่ นแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร
๒.๓๗ ไม่มีแนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของคณะ
และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ.

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)
- ไม่ได้ดาเนินงานจัดทาโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
คู่มือ ระบบและกลไกการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

สูง
(๓×๔)๑๒

-

-

-

-

-

- จัดทาคู่มือ
ระบบกลไก
และแนวปฏิบัติ
ในการแต่งตั้ง
และเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
- เผยแพร่ไป
ยังวิทยาเขต

- สรุปรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
คณะ
ศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๕๙
- คู่มือการ
ดาเนินงาน
QA ระดับ
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑ ตัวบ่งชี้
ที่ ๑.๑

สูง
- พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติ
(๓×๔)๑๒ ในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

- มีการจัดทาแบบฟอร์มแนวปฏิบัติ
ในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้ง ๓ คณะวิชา

ต่า
(๑x๒)๒

-

สูง
- พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติ
(๓x๕)๑๕ ในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

- มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติใน
การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- กาหนดรูปแบบการเสนอเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ต่า
(๑x๒)๒

-

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
(งานนโยบาย
สารสนเทศและ
การวางแผน)
คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)

หน้า ๒๖

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การพิจารณากรอบอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน
๒.๓๘ การจัดกรอบอัตรากาลังยัง
ไม่สมบูรณ์

การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา
มคอ.๓
๒.๓๙ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทา มคอ.๓ ทุกรายวิชาอยู่
ระหว่างการดาเนินการ

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ต่า
(๑x๒)๒

-

-

-

คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)

-

-

-

คณะศิลปศาสตร์
(๑. คณบดี
๒. งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)

-

-

-

- กาหนดกรอบอัตรากาลังให้
สูง
(๓×๔)๑๒ เหมาะสมกับสาขาที่ขาดแคลน

- มีการตรวจเช็คข้อมูลกรอบ
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาที่ขาดแคลนแล้ว

- จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา
สูง
(๓×๔)๑๒ มคอ.๓ ทุกรายวิชา

- ยังไม่มีการดาเนินการ

สูง
(๓x๔)๑๒

- เนื่องจากมีคู่มือ แนวทางการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทางกลุ่มตรวจสอบภายในจึงให้
คาปรึกษา และใช้การประสานงาน
ทาง IP-PHONE ในกรณีที่มี
ประเด็นสงสัย

ต่า
(๑x๑)๑

การควบคุมภายในที่ดี
๒.๔๐ บุคลากรในสถาบันการพลศึกษา
สูง
- จัดอบรมการวางระบบการควบคุม
ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
(๓x๔)๑๒ ภายใน
การควบคุมภายในที่ดี

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

หน้า ๒๗

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การตรวจสอบภายในภาคสนาม
๒.๔๑ ขาดการตรวจสอบภายใน
ภาคสนาม (เมื่อไม่ได้ตรวจสอบ
ภายในมีสว่ นทาให้หน่วยรับตรวจ
โดยเฉพาะงานพัสดุและการเงินมี
ข้อบกพร่องและผิดพลาดมาก
ยิ่งขึ้น)

คุณภาพและระยะเวลาใน
การดาเนินงาน
๒.๔๒ การตรวจสอบภายในที่
ไม่บรรลุเป้าหมายการดาเนินงาน
บางเรื่องยังมีความล่าช้าและ/หรือ
ยังขาดคุณภาพ

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

สูง
- จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
(๔x๓)๑๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โดยจัดตามลาดับหน่วยรับตรวจที่มี
ความเสี่ยงสูงที่สุดก่อน

- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะตาแหน่งหัวหน้า
กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงทาให้
กลุ่มตรวจสอบภายในยังไม่พร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ
ภายในภาคสนาม

สูง
(๔x๓)๑๒

-

- จัดทาแผน
การตรวจสอบ
ภายในประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
โดยประสานงาน
กับผู้บริหาร
เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

-

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

สูง
- จัดทาปฏิทินงานของแต่ละบุคคล
(๓×๔)๑๒ ของแต่ละงาน และปฏิทินงานของ
กลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมทั้ง
จัดลาดับความสาคัญของงาน

- ผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
กาหนดการ และมีคุณภาพมากขึ้น

ต่า
(๑x๑)๑

-

-

-

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน้า ๒๘

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

ปัจจัยเสีย่ ง
การเพิ่มปริมาณงานวิจัยให้ได้ตาม
เกณฑ์ของ สกอ.
๓.๑ งบประมาณการวิจัยยังต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

สูงมาก - สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล
(๔×๔)๑๖ นักวิจยั ดีเด่น ของสถาบันการพลศึกษา
- จัดทาระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัยให้มีความสะดวก
คล่องตัวในการดาเนินการวิจัยแก่
ผู้วิจัย

- ไม่ได้ดาเนินการ

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
สูง
(๓×๔)๑๒ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

- ไม่ได้ดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

สูงมาก
(๔×๔)๑๖

- จัดทาประกาศสถาบันการพลศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจยั ของสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

-

- ประกาศ
สถาบัน
การพลศึกษา
เรื่อง
หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อ
การวิจยั ของ
สถาบัน
การพลศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๗

สูง
(๓×๔)๑๒

ผู้รับผิดชอบ

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มวิจยั )

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
สุขภาพ
(งานวิจัย)

หน้า ๒๙

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง
๔. ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ

ปัจจัยเสีย่ ง
การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
๔.๑ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๖ และ
คูม่ ือการปฏิบัติงานสารบรรณ

การดาเนินงานทางวินยั ข้าราชการ
๔.๒ คณะกรรมการได้รับการ
แต่งตั้งให้ดาเนินการทางวินัยไม่มี
ประสบการณ์อย่างเพียงพอ

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

- แจ้งเวียน
หนังสือ
เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ
สานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงาน
สารบรรณ
และ
ข้อบังคับ
ต่างๆ ไปยัง
หน่วยงาน
ในสังกัด
เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลและ
ถือปฏิบัติ

สูง
- ซักซ้อมความเข้าใจกฎ ระเบียบ
(๓x๔)๑๒ และกากับควบคุมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ติดตาม
เร่งรัดงานให้มีความกระตือรือร้น
หารือเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
และหาทางแก้ไข

- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับ
การปฏิบัติงาน

สูงมาก - มีการเปลี่ยน
(๔x๔)๑๖ บุคลากรที่
รับผิดชอบบ่อยครั้ง
ทาให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ไม่ต่อเนื่อง

- ส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบงาน
สารบรรณ

สูงมาก - ให้คาแนะนาเกีย่ วกับ
(๔×๔)๑๖ การดาเนินการทางวินัย

- จัดประชุมคณะกรรมการ
สอบสวน ทุกคณะ เพื่อศึกษา
การดาเนินการทางวินัยและ
กระบวนการแต่ละขั้นตอนโดย
ละเอียด

สูง
(๔×๓)๑๒

- จัดทาคู่มือ
- หนังสือ
เกี่ยวกับ
เชิญประชุม
การดาเนินการ คณะกรรมการ
ทางวินัย
- จัด
ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ให้เข้าใจ
กระบวนการ
อย่างถ่องแท้

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

-

ผู้รับผิดชอบ

กองกลาง
(งานสารบรรณ)

กองกลาง
(กลุ่มนิติการ)

หน้า ๓๐

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การดาเนินงานด้านนิติกรรมสัญญา
๔.๓ หน่วยงานบางหน่วยงานจัดส่ง
เอกสารไม่ครบ ล่าช้า และขาด
ประสบการณ์ในการจัดทาเอกสาร

การดาเนินงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับต่างๆ
๔.๔ หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้
รับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูงมาก - ให้คาแนะนาในข้อกฎหมาย
(๔×๔)๑๖ เกีย่ วกับด้านนิติกรรมสัญญา

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

- จัดทาเอกสารเกี่ยวกับ
สูง
การดาเนินงานด้านนิติกรรมสัญญา (๔×๓)๑๒
ถึงหน่วยงานที่มีปัญหาและอุปสรรค
โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค

สูงมาก - แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับ
- แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับ
การด
าเนิ
น
งานเกี
ย
่
วกั
บ
กฎระเบี
ย
บ
(๔×๔)๑๖
กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและ
มติคณะรัฐมนตรีและข้อบังคับต่างๆ ข้อบังคับต่างๆ ไปยังหน่วยงานใน
สังกัด เพื่อให้รับทราบข้อมูลและถือ
ปฏิบัติ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

สูง
(๔×๓)๑๒

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

-

- จัดทาคู่มือ
เอกสารเกีย่ วกับ
การดาเนินงาน
นิติกรรมสัญญา

- ระเบียบ
สานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย
การพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- หนังสือ
แจ้งเวียน
หน่วยงาน

กองกลาง
(กลุ่มนิติการ)

-

- จัดทาคู่มือ
เกี่ยวกับหรือ
แจ้งเวียนหนังสือ
เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
เกี่ยวกับกฎระเบียบ
คณะรัฐมนตรี
และข้อบังคับ
ต่างๆ

- หนังสือ
แจ้งเวียน
หน่วยงาน
ในสังกัด

กองกลาง
(กลุ่มนิติการ)

ผู้รับผิดชอบ

หน้า ๓๑

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การให้คาปรึกษาแก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด
๔.๕ ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัดขาดความรู้ความชานาญ

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

สูงมาก - ให้คาแนะนาข้าราชการและ
(๔×๔)๑๖ บุคลากรในสังกัด

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

- จัดประชุมคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกีย่ วกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ เป็นต้น

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

สูง
(๔×๓)๑๒

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

-

- จัดอบรม
ข้าราชการ
และบุคลากร
ในสังกัด

-พระราชบัญญัติ

กองกลาง
(กลุ่มนิติการ)

ระเบียบ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
- ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย
หลักเกณฑ์
การปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
ความรับผิด
ทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
- ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย
การพัสดุ

หน้า ๓๒

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔.๖ การประเมินคุณภาพการศึกษา
สูง
- ทาหนังสือขอทาความตกลงกับ
ภายในยังไม่มีหลักเกณฑ์และอัตรา (๓×๕)๑๕ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เพื่อให้กาหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ภายในที่สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๗
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
๔.๗ พรบ.การศึกษาฯ กาหนดให้
สูง
- ทาหนังสือหารือไปยัง สมศ.
ทุกหน่วยงาน ที่จัดการศึกษารับ
(๓×๕)๑๕ เรื่องการประเมินภายนอกรอบสี่
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันเพื่อกาหนดปีที่รับ
ภายในและภายนอก การรายงานผล
การประเมินภายนอกของสถาบัน
การประเมินคุณภาพการศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องประเมิน
ภายนอกตามตัวบ่งชี้ที่ สมศ.
หลังจากวิทยาเขต ๑๗ แห่ง
กาหนดในระดับสถาบันเป็น
ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว และกาหนด
การรายงานผลโดยการสังเคราะห์
นโยบาย กากับติดตามการรายงาน
ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ส่งกลับมายัง
จากวิทยาเขต ๑๗ แห่ง แต่ใน
ผู้บริหารทุกวิทยาเขต
การประเมินรอบสี่ สมศ.กาหนด
หน่วยงานที่รับการประเมินตามเขตพื้นที่
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคิดคะแนน
ในระดับสถาบัน และอาจส่งผลให้
สถาบันไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
การศึกษาภายนอกโดย สมศ.

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

- สถาบันการพลศึกษาดาเนินการ
ทาหนังสือที่ กก ๐๕๐๑/๑๕๗๗
ลงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙ เรื่องขอทา
ความตกลงเกี่ยวกับอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งอยู่
ระหว่างรอหนังสือตอบจาก
กรมบัญชีกลาง

สูง
(๓×๕)๑๕

-

-

-

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มมาตรฐาน
และประกัน
คุณภาพการศึกษา)

- วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษาได้
เผยแพร่ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๙
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อานวยการสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ส่งผลให้การดาเนินงาน สมศ.
รอบสี่ยังไม่มีความชัดเจนสาหรับ
แนวทางการประเมินภายนอก
รอบสี่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอ
ความชัดเจนจาก คสช.

สูง
(๓×๕)๑๕

-

-

-

กองวิจยั และ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กลุ่มมาตรฐาน
และประกัน
คุณภาพการศึกษา)

หน้า ๓๓

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
การเบิกจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุน
๔.๘ เบิกเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

สูงมาก - จัดทาระเบียบการเบิกจ่ายเงินใหม่ - เบิกจ่ายเงินได้ตามระเบียบ
(๔x๕)๒๐

ต่า
(๑×๓)๓

- ข้าราชการใน
การทาสัญญา
การยืมเงินไม่
เพียงพอ ทาให้
การเบิกจ่ายล่าช้า
- นักเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่าย
ประจาเดือนล่าช้า
- นักเรียนสอบไม่ผ่าน

- จัดหา
ข้าราชการทา
สัญญาการยืม
เงินให้เพียงพอ

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
๔.๙ จานวนอาจารย์ประจา
ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน

สูง
- บรรจุอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตรง
(๓×๔)๑๒ กับสาขาที่เปิดสอน

สูง
(๓×๔)๑๒

-

- จ้างอาจารย์
พิเศษเพิ่ม

-

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
(งานหลักสูตร
และมาตรฐาน
การศึกษา)

งานวิจัย
๔.๑๐ ความพร้อมด้านการวิจยั เพื่อ
รองรับการเปิดระดับบัณฑิตศึกษา

สูง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ - ไม่ได้ดาเนินการ
(๓×๔)๑๒ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สูง
(๓×๔)๑๒

-

-

-

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
(งานวิจยั )

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

- ยังไม่มีการบรรจุอาจารย์ใหม่เพิ่ม

- ประกาศ
กองส่งเสริมและ
สถาบัน
พัฒนาโรงเรียนกีฬา
การพลศึกษา
เรื่องหลักเกณฑ์
การใช้จ่าย
งบเงินอุดหนุน
การส่งเสริม
การศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
ของนักเรียนที่มี
ความสามารถ
ด้านกีฬา
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ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง
๕. ความเสี่ยง
จากเหตุการณ์
ภายนอก

ปัจจัยเสีย่ ง
การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
๕.๑ เส้นทางเข้าออกมีหลาย
เส้นทาง บุคคลภายนอกสามารถ
สัญจรได้ตลอดเวลายากต่อ
การควบคุม

ระดับ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงาน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)

สูงมาก - มีการจัดเวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง - จัดจ้างเวรยาม ๒๔ ชัว่ โมง
(๔x๔)๑๖ - มีการจัดทาสมุดบันทึกการปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว
หน้าที่ เวรรักษาความปลอดภัย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระดับ
ประเมิน
ใหม่

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

เอกสาร
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

สูง
- ยังมีบุคคลภายนอก - จัดจ้างเวรยาม - สัญญา
(๓×๕)๑๕ เข้ามาใช้บริการ
เพิม่ เติม
การจ้างยาม
อย่างต่อเนื่อง

กองกลาง
(กลุ่มอาคาร
สถานที่)
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