แบบสรุปการจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ระดับหน่วยงานย่อย)
รวม (66 หน่วยงาน) √ :(ส่งแล้วสมบูรณ์) ? :(ส่งแล้วไม่สมบูรณ์) × :(ไม่ส่งข้อมูล)
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคาแหง/หน่วยงานสาขาวิทยบริการต่างจังหวัด
บัณฑิบัตณวิทฑิยาลั
/คณะ/โรงเรี
ยนสาธิ
ต ต
ตวิทยยาลั
ย /คณะ/โรงเรี
ยนสาธิ

ลาดับ

ส่งแล้วสมบูรณ์ (√) ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?) ไม่สง่ ข้อมูล (×)

แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส 3) , (มร.คส 6) , (มร.คส 7), (ปย. 2)

1 คณะนิติศาสตร์
2 คณะบริหารธุรกิจ
3 คณะมนุษยศาสตร์

(?)
(?)
***

4 คณะศึกษาศาสตร์

(?)

มร.คส6 เรื่องการเรียนการสอน ไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในระดับ สูงมาก สูง/ มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามทีค่ าดหมายแล้วแต่
ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

5 คณะวิทยาศาสตร์

(?)

จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/มร.คส 6 แบบฟอร์มไม่สมบูรณ์/มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรากรควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสาร
อ้างอิงแนบท้าย

6
7
8
9

คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

(?)

10 คณะศิลปกรรมศาสตร์

(?)

ไม่จดั ส่ง มร.คส6/จัดส่งแต่ มร.คส 7/ มร.คส3, ปย 2 ไม่จดั ส่งข้อมูล/มร.คส 7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

(×)

(×)
(×)
(×)

11 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย / ปย.2 ไม่จดั ส่งเอกสาร
มร.คส6 บางด้านมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูงมาก สูง แต่ไม่นามาติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ในแบบฟอร์ม มร.คส 7/ มร.คส 7 ,ปย 2 ผลการประเมินมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

(×)
ด้านทรัพยากร เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี มร.คส6 และจัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน / มร.คส6 บางด้านไม่มีมาตรการควบคุมความเสีย่ งในระดับ สูง
มร.คส7 ผลการประเมินมาตรากรควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามทีค่ าดหมายแล้วแต่ไม่มเี อกสารอ้างอิงแนบท้าย/ ปย.2 ไม่จัดส่งข้อมูล

12 คณะทัศนมาตรศาสตร์

(?)

13 คณะสิ่อสารมวลชน
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์

(?)
(?)

มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย / ปย.2 ไม่จดั ส่งเอกสาร / มร.คส 3 จัดส่งข้อมูลมา 1 เรื่อง

15 โรงเรียนสาธิต ม.ร.(ฝ่ายประถม)

(?)

จัดส่งแผนฯ มา 1 ด้านไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/มร.คส 3 , ปย 2 ไม่จัดส่งข้อมูล/มร.คส 7 ผลการประเมินมาตรากรควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามทีค่ าดหมายแล้วแต่ไม่มี
เอกสารอ้างอิงแนบท้าย

16 โรงเรียนสาธิต ม.ร.(ฝ่ายมัธยม)
กอง
17 กองกลาง
18 กองคลัง

(×)
ส่งแล้วสมบูรณ์ (√) ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?) ไม่สง่ ข้อมูล (×)

(?)
(?)

แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส 3) , (มร.คส 6) , (มร.คส 7), (ปย. 2)
จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

กอง
19
20
21
22
23
24

กองแผนงาน
กองอาคารสถานที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขตบางนา
กองบริการการศึกษา
สถาบัน/ศูนย์

25
26
27
28
29
30
31
32

(?)
(?)
(?)

สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)
สานักหอสมุดกลาง
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
สานักพิมพ์
สานักกีฬา
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
สานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส 3) , (มร.คส 6) , (มร.คส 7), (ปย. 2)
มร.คส 3 ไม่จดั ส่งข้อมูล/มร.คส7 ผลการประเมินมาตรากรควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
จัดส่งแผนฯ มา 1 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรากรควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/มร.คส 7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่เอกสารอ้างอิงแนบท้ายบางด้านไม่เป็นปัจจุบัน

(×)
(?)

มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

(×)
ส่งแล้วสมบูรณ์ (√) ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?) ไม่สง่ ข้อมูล (×)

สถาบันคอมพิวเตอร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั สัตว์ในภูมภิ าคเขตร้อน
สถาบันศิลป์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
สถาบันภาษา
สถาบันกฎหมายไทย
ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สานัก/อื่นๆ

33
34
35
36
37
38
39

ส่งแล้วสมบูรณ์ (√) ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?) ไม่สง่ ข้อมูล (×)

(?)
(?)
(?)
(?)

แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส 3) , (มร.คส 6) , (มร.คส 7), (ปย. 2)
จัดส่งมา 1 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน
มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
ปย 2 ไม่จดั ส่งข้อมูล
จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

(×)
(×)
(?)
(?)

มร.คส7 ,ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่เอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เป็นปัจจุบัน
มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ด้านปฏิบัติงาน ระบบประกันคุณภาพไม่มี มร.คส 7

ส่งแล้วสมบูรณ์ (√) ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?) ไม่สง่ ข้อมูล (×)

(?)
(?)
(?)

แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส 3) , (มร.คส 6) , (มร.คส 7), (ปย. 2)
ด้านกลยุทธ์ ไม่จดั ส่ง มร.คส 3

มร.คส7 ,ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้ว แต่เอกสารอ้างอิงบางตัวไม่มีข้อมูล
มร.คส7 ,ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

(√)
(×)
(?)

จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ ปย 2 มีการประเมินผลการควบคุม แต่ไม่กาหนดสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง (√) (×) (?)

(×)

40 สานักวิทยบริการ

(?)

มร.คส7 ,ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามทีค่ าดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/มร.คส6 บางด้านมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูงมาก สูง แต่ไม่
นามาติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ในแบบฟอร์ม มร.คส 7

41 สานักวิทยบริการ (ต่างประเทศ)

(?)

จัดส่งแผนฯ มา 2 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส6 ไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในระดับ สูง /มร.คส7 ,ปย.2 ผลการประเมินมาตรากรควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่
คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

42 สานักงานตรวจสอบภายใน
43 สานักสหกิจและพัฒนาอาชีพ

(?)

มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.2 ไม่มีการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง

(×)

สาขาวิทยบริการต่างจังหวัด
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ส่งแล้วสมบูรณ์ (√) ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?) ไม่สง่ ข้อมูล (×)

สาขาวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
สาขาวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี
สาขาวิทยบริการจังหวัดอานาจเจริญ
สาขาวิทยบริการจังหวัดจังหวัดแพร่
สาขาวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาวิทยบริการจังหวัดนครพนม
สาขาวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา
สาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย
สาขาวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
สาขาวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ
สาขาวิทยบริการจังหวัดตรัง
สาขาวิทยบริการจังหวัดลพบุรี
สาขาวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลาภู
สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์

(?)
(?)

62 สาขาวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์
63
64
65
66

สาขาวิทยบริการจังหวัดเชียงราย
สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา
สาขาวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่
สาขาวิทยบริการจังหวัดพังงา

มร.คส7 ,ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

(×)
(?)
(?)

จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 , ปย.2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.2 ไม่จดั ส่งข้อมูล

(×)
(?)
(?)
(?)
(?)

จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 ไม่มีการประเมินผลมาตรการควบคุมความเสี่ยง
จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.2 ไม่จดั ส่งข้อมูล
จัดส่งแผนฯ มา 2 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 ปย 2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่เอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่สมบูรณ์
มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.2 ไม่มีการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง

(×)

58 สาขาวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี
59 สาขาวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
60 สาขาวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์
61 สาขาวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี

แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส 3) , (มร.คส 6) , (มร.คส 7), (ปย. 2)

(?)
(?)
(?)

จัดส่งแผนฯ มา 2 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7, ปย.2 ไม่มีการประเมินผลมาตรการควบคุมความเสี่ยง
จัดส่งแผนฯ มา 2 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ ปย 2 ไม่จดั ส่งข้อมูล
จัดส่งแผนฯ มา 2 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 ปย 2 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

(?)

จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส6 ไม่สมบูรณ์/ มร.คส7 ผิดแบบฟอร์ม และผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามทีค่ าดหมายแล้วแต่ไม่มี
เอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.2 ไม่มีการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง

(×)
(√)
(?)

จัดส่งมา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน

(?)

จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน/ มร.คส7 ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสีย่ งบางตัวได้ผลตามทีค่ าดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.2 ไม่มีการ
ประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง

(×)
(?)

จัดส่งแผนฯ มา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน /ปย 2 ไม่จดั ส่งข้อมูล/รูปแบบการรายงาน มร.คส 6 และ มร.คส 7 ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กาหนด

(×)
(?)

จัดส่งมา 3 ด้าน ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน

หมายเหตุ การสรุปแผนบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 (ระดับหน่วยงาน ) สรุปแบบ 2 นัยยะ
1. รูปแบบการจัดส่งเอกสารครบถ้วน (มร.คส 3) , (มร.คส 6) , (มร.คส 7) , (ปย. 2)
2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งความสมบูรณ์ของเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

ข้อมูลหน่วยงานที่จัดส่งรายงานแล้ว
ข้อมูลเสนอ ก.บ.ม.ร ณ วันที่ 23 เม.ย 57
ส่งแล้วสมบูรณ์
รวม 2 หน่วยงาน
ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ รวม 28 หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย 57 มีหน่วยงาน
ที่ส่งเพิ่มเติม จานวน 17 หน่วยงาน
คงเหลือหน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูล
จานวน 19 หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

