รายงานการบริหารความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบ ปอ.2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

แบบ ปอ.2
องคประกอบของการควบคุมภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง
ไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง วิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
ระบุปจจัยเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยงที่จะสงผลตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

3. กิจกรรมการควบคุม
1. กําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ และแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติตาม
2. กระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรให
ระดับตางๆ อยางเหมาะสม
3. กําหนดใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มี
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
4. มีการแตงตั้งผูดูแลระบบ ตรวจสอบ วิเคราะหและรวมกัน
แกไขปญหา
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
1. การจัดระบบสารสนเทศในหนวยงาน ระบบการจัดการ
การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ตอบสนองความตองการของ
ผูใชอยางเหมาะสม
2. เผยแพรกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานใน
เว็บไซต และรับฟงความคิดเห็นทั้งจากภายในและภายนอก

ผลการประเมิน / ขอสรุป
มีการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงคขององคกรและ
เปาหมายของกิจกรรมที่จะดําเนินการ มีการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง มีการกําหนดควบคุมและวิธีการ
ควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง

- มีการแจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ใหหนวยงานทราบและดําเนินงาน
แลวรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ทุกเดือน/สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป
- ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานยึดถือตาม
ระเบียบ กฎหมาย
- มีการแตงตั้งผูดูแลระบบ ตรวจสอบ วิเคราะหและ
รวมกันแกไขปญหา

มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ที่สามารถใชงานได
ครอบคลุม มีการรายงานขอมูลทั้งจากภายในและ
ภายนอก มีการจัดชองทางรับฟงความคิดเห็นและ
รองเรียนจากประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
และมีการแจงเวียน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ใหหนวยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด

แบบ ปอ.3

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)
การจัดเรียนการสอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการจัดการ
เรียนการสอนสามารถ
ผลิตบัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของหลักสูตร
อยางมีคุณธรรม
จริยธรรมสอดคลองกับ
ความตองการของ
ตลาดแรงงานและของ
ชุมชน

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

การควบคุมที่มีอยู

(2)
1.การสรางและพัฒนา
หลักสูตร
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีหลักสูตรที่
ไดมาตรฐานตามกรอบ
TQF ทุกหลักสูตร และ
สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน
ชุมชน และสถาน
ประกอบการ

(3)
1.แตงตั้งคณะกรรมการยก
รางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ใหไดมาตรฐาน
2. จัดทําหลักสูตรโดยให
ผูทรงคุณวุฒิแตละหลักสูตร
ไดศึกษาและจัดโครงการ
วิพากษหลักสูตร
3 จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการเรียนการสอน
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมี
ปจจัยเสี่ยง
ควบคุม
อยู

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสีย่ งอยู
ไดในระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

(5)
1.หลักสูตรบาง
สาขาไมสอดคลอง
กับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน
และสถาน
ประกอบการและ
ยังตองพัฒนาให
ไดมาตรฐานตาม
กรอบ TQF

(6)
1. การสํารวจความ
ตองการของผูเรียน
ตลาดแรงงาน และ
ทองถิ่นยังไม
ครอบคลุม
กลุมเปาหมายเพียงพอ

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)
1. จั ด ทํ าแผนการสํ า รวจ
ความต องการของผู เรี ยน
และสถานประกอบการให
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย

(8)
ก.ย. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการทุก
คณะ

(9)

2. ติดตามประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตร

ก.ย. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

3. มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรร
งบประมาณการสร างและ
พัฒนาหลักสูตร

ต.ค.2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)
การบริหารจัดการงานวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และนําไปใชประโยชน

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
1. การตีพิมพงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติและการเผยแพร
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีงานวิจัยที่ไดรับ
ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบัตรและนําไปใช
ประโยชน

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการวิจัย
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
ควบคุม

(3)
1.จัดอบรมนักวิจัยรุนใหม
2.สงเสริม สนับสนุนการ
สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
3.จัดโครงการประชุม
วิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสีย่ งอยู
ไดในระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอเนื่องจากยังมี
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพนอย

(5)
1.ผลงานวิจัยบาง
เรื่องยังไมไดรับการ
ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

(6)
1.1 บุคลากรบางสวนมี
ประสบการณในการทํา
วิจัยเชิงลึก และมีทกั ษะ
ในการเขียนผลงานวิจัย
เพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติไมเพียงพอ

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(7)
(8)
1. จั ดโครงการอบรมเชิ ง
ส.ค. 2553
ปฏิบัติการเรื่ องเทคนิคการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เขี ยนเอกสารบทความวิ จั ย
เพื่อการตีพิมพ

หมายเหตุ

(9)

2. ประชาสั มพั นธ ให
ต.ค.2553
บุ คลากรเข าประชุ มเสนอ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลงานวิจัย
3.จั ดสรรงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัย
4. จัดทําคูมือการวิจัย
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แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

การบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ตอบสนองความตองการ
พัฒนา
และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
ทองถิน่ และสังคม

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

การควบคุมที่มีอยู

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริการวิชาการ
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(9)

(4)
(2)

(3)

การดําเนินการ
ใหบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการ
ดําเนินงานบริการ
วิชาการมีคุณภาพ
และสอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูใชบริการอยาง
แทจริง

1. ทําแผนการบริการวิชาการ
2. สํารวจลุมเปาหมายและ
ความตองการของผูใชบริการ
3. จัดสรรงบประมาณ
4.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการ
ของหนวยงาน
5. มีมาตรการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ

การควบคุมที่มอี ยูส ามารถ
ลดความเสี่ยงอยูไดในระดับ
หนึ่งแตยังไมเพียงพอ
เนื่องจากโครงการบริการ
วิชาที่จดั ใหชุมชนบาง
โครงการมีความสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน
นอยมาก

(5)

(6)

(7)

(8)

1.บางโครงการ
มีการดําเนินงานที่
ไมสอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูรับบริการอยาง
แทจริง

1.1การสํารวจและ
กําหนดกลุมเปาหมาย
มีความชัดเจนไม
เพียงพอ
การสํารวจความ
ตองการของ
ผูรับบริการยังไม
ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย
เพียงพอ

1. จั ด ทํ า แผนบริ ก าร
วิชาการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. สํ ารวจกลุ มเป าหมาย
และความต องการของ
ผูรับบริการใหครอบคลุม
กลุมเปาหมายถึงตองการ
ใหชัดเจน

ก.ย. 2553
กองนโยบายและ
แผน
คณะทุกคณะ
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แบบ ปอ.3

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากร และ
นักศึกษา ไดรับการ
ปลูกฝงใหมีความรู
และความเขาใจ
เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย พรอม
ทั้งสืบสานและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดาน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

การควบคุมที่มีอยู

(2)
1.การสงเสริมการ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติใหเห็นคุณคา
และเอกลักษณของ
ความเปนไทย

(3)
1.แผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. จัดโครงการ/เวที เผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. ประเมินโครงการ
4. สรางเครือขายดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อใหบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

(4)
การควบคุมที่มีอยูสามารถลด
ความเสี่ยงอยูไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

(5)
1. การดําเนินการ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมยังนอยมาก
เนื่องจากมีผูมีความ
เชี่ยวชาญดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนา
ไมเพียงพอและ
งบประมาณก็ไม
เพียงพอ

(6)
1.1 บุคลากรมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไมชัดเจน
1.2 ขอจํากัดดาน
งบประมาณและการ
ประชาสัมพันธ

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)
1. สรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ
ปฏิบัติหนาในสํานักงานที่
มีความรูความเชี่ยวเพิ่มเติม
2. จัดทํ าแผนด านการทํ านุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในการเผยแพรสงเสริมและ
บู รณาการด านศิ ลปะและ
วัฒนธรรมใหแพรหลายทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
พรอมทั้งระบุงบประมาณที่
เพียงพอในการดําเนินงานที่
ชัดเจน

(8)
ก.ย. 2553
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

(9)
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แบบ ปอ.3

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค

(2)
2. การดําเนินงานตามแผนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงาน สะดวก
รวดเร็ว และเปนไปตามแผนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร มี
ความรูและตระหนักถึงคุณคาดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดาน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุมที่มีอยู
การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
ผลการควบคุม

(3)
1.แผนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่กําหนดโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.มีกิจกรรมโครงการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมแก
บุคลากรและ
นักศึกษา

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงอยูไ ดในระดับ
หนึ่งแตยังไมเพียงพอ

(5)
1. นักศึกษาและบุคลากร
เขารวมกิจกรรม/
โครงการดานทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมยังไม
เปนตามแผนที่กําหนดไว

(6)
2.1 นักศึกษาและ
บุคลากร มีภาระกิจใน
การทํางานและการ
เรียนจึงเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
จํานวนนอย

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)
1. จั ดทํ าปฏิ ทิ นวิ ชาการใน
การกํ าหนดโครงการ/
กิ จกรรมให นั กศึ กษาและ
บุ คลากรทราบวั น เวลา
สถานที่การดําเนินกิจกรรม
อยางชัดเจน
2. มีนโนบายวันศิลปะและ
วัฒนธรรมสําหรับนักศึกษา
และบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง
และทําบุญตักบาตรวันพระ
อาทิตย ละ 2 ครั้ง

(8)
ก.ย.2553
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

(9)
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แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(9)

(2)
(3)

การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เพื่อใหมีการผลิตการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพสอดคลอง
กับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

ขั้นตอน
1.การผลิตบัณฑิตดานการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
วัตถุประสงค
1.เพื่อมีระดับอัตราสวนจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอจํานวน
อาจารยประจํา FTES ตาม
มาตรฐานสากล (ISCED)

1.สรางโอกาสทาง
การศึกษา มุงผลิต
กําลังคนทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับการ
พัฒนาทองถิ่น

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

การควบคุมที่มอี ยู
สามารถลดความ
เสี่ยงอยูไดในระดับ
หนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

1.มีอตั ราสวนจํานวน
นักศึกษาปริญญาตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ไมเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

1.1ขาดอัตรากําลัง
อาจารยเพือ่ การสอนใน
รายวิชาพื้นฐานของ
นักศึกษาสายครู

1.จัดทําแผนและ
เสนอแผนการเพิม่
อัตรากําลังตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

ส.ค.53
คณะครุศาสตร
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แบบ ปอ.3

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
2. เพื่อใหไดผูเรียนที่
ตั้งใจศึกษาหาความรู
ดานวิชาการ(เกง) และ
มีคุณธรรม(เปนคนดี
ของสังคม)และมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาชีพทาง
การศึกษา

การควบคุมที่มีอยู

(3)
2.สรางโอกาสทาง
การศึกษา มุงผลิต
กําลังคนทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับการ
พัฒนาทองถิ่น

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การควบคุม

(4)

การควบคุมที่มอี ยู
สามารถลดความ
เสี่ยงอยูไดในระดับ
หนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

(5)
2.ผูเรียนที่ตั้งใจศึกษา
หาความรูดานวิชาการ
(เกง) และมีคุณธรรม
(เปนคนดีของสังคม)
และมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพทางการศึกษา
มาเรียนยังมีนอย

(6)
1.2 ขาดแผนการคัดเลือกผูเรียนที่
ตั้งใจศึกษาหาความรูดานวิชาการ
(เกง) และมีคุณธรรม(เปนคนดีของ
สังคม)และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพทาง
การศึกษามาเรียน
1.3 ขาดคณะกรรมการดําเนินงาน
คัดเลือกผูเรียนที่ตั้งใจศึกษาหา
ความรูดานวิชาการ(เกง) และมี
คุณธรรม(เปนคนดีของสังคม)และมี
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพทางการศึกษา
1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)
1.จัดทําแผนการคัดเลือก
ผูเรียนที่ตั้งใจศึกษาหาความรู
ดานวิชาการ(เกง) และมี
คุณธรรม(เปนคนดีของสังคม)
และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพทาง
การศึกษามาเรียนที่คณะครุ
ศาสตร
2.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานคัดเลือกผูเรียน
3.สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนการคัดเลือกผูเรียน

(8)
ธ.ค.53
คณะครุศาสตร

(9)
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แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การควบคุม

(3)
1.มีการทําบันทึกขอตกลงความ
ขั้นตอน
รวมมือกับคุรุสภาศูนยสงเสริม
2.การสรางเครือขายการ
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต
ผลิตการพัฒนาครูใน
สมาคมการศึกษาเอกชนและ
ระดับทองถิ่นระดับชาติ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
และระดับนานาชาติ
ชายแดนภาคใต
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีเครือขายในการ 2. มีการทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับมูลนิธิเพื่อ
ผลิตการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน การศึกษาและสงเคราะหชุมชน
เพื่อเปนเครือขายการพัฒนาครู
ระดับทองถิ่นระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

(4)

การควบคุมที่มี
อยูสามารถลด
ความเสี่ยงอยูได
ในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

(5)
1.มีเครือขายในการ
ผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับ
ทองถิ่นแตไมมี
เครือขายใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

(6)
2.1 ขาดแผนงานดานการ
สรางเครือขายในการผลิต
การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2.2 ขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการสราง
เครือขายในการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ระดับชาติและนานาชาติ

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)
1. จัดทําแผนงานดานการ
สรางเครือขายในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ
2. สนับสนุนงบประมาณใน
การสรางเครือขายในการผลิต
การพัฒนาครูและบุคลากร

(8)
มี.ค.53
คณะครุศาสตร
และศูนยพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

(9)

ทางการศึกษาในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
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แบบ ปอ.3
ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
กระบวนการปฏิบัติงาน/

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค

การควบคุมที่มีอยู

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

ปจจัยเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. การบริหารงานสารบรรณ
และการใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานเอกสาร
(MIS)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานดานธุรการสาร
บรรณและการใชระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
งานเอกสาร (MIS) ใหแก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

1.จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร
เกี่ยวกับงานสารบรรณและ
การใชระบบสารสนเทศ
2. จัดฝกอบรมโปรแกรม
ระบบสารสนเทศที่ไดรับการ
พัฒนาจากผูรับผิดชอบ
โครงการฯ

การควบคุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความ
เสี่ยงอยูไดในระดับ
ห นึ่ ง แ ต ยั ง ไ ม
เพียงพอ

1. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานธุรการสาร
บรรณภายในมหาวิทยาลัย มีความรู ความ
ชํานาญ ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน ซึง่ อาจ
เกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย เชนการ
รางและจัดพิมพหนังสือราชการตอ
ผูบังคับบัญชาลงนาม ในกรณีที่มีผลทาง
กฎหมาย ผูรางหนังสือราชการควรมีความรู
ความชํานาญในการใชถอยคํา ภาษา และ
ระเบียบตางๆ ที่เกีย่ วของ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติ
หนาที่ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ
เทาที่ควร

1.1 บุคลากรมีความรู
ความชํานาญในงานดาน
ธุรการสารบรรณ เชน
การรางหนังสือราชการ
การรับ การสงหนังสือ
ราชการ การจัดเก็บรักษา
เอกสาร การรักษา
ความลับของทางราชการ
ยังไมชัดเจนและเพียงพอ

ดานการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล และเพื่อบริหารจัดการ
ดานทรัพยากร (คน,เงิน,ทรัพยสิน)
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหารเปนตามแผนไดอยาง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด

การปรับปรุง
การจัดการ
ความเสี่ย และ
การควบคุม
(7)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(8)

(9)

1.จัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิค
การเขียน
หนังสือ
ราชการและ
รายงานการ
ประชุม

ก.ย. 53
งานธุรการ
และ
สารบรรณ
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แบบ ปอ.3

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค

(2)
2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานดานการเงิน
พัสดุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติดาน
การเงิน การพัสดุ และงบประมาณ
สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่
ราชการอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดปญหาดานการเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการ

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
ควบคุม

(3)
1. สรางความรูเขาใจ
ใหแกผูบริหาร ผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานดาน
การเงิน พัสดุ เพื่อใหได
รับทราบปญหา อุปสรรค
ตลอดจนแนวทางการ
แกไขนําไปปรับปรุง
เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ

(4)
การควบคุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความ
เสี่ ย งอยู ไ ด ใ นระดั บ
หนึ่งแตยังไมเพียงพอ

(5)
1 การปฏิบัติงานดาน
การเงิน การพัสดุ
งบประมาณ ยังมีการ
ปฏิบัติงานไมถกู ตอง ทํา
ใหการดําเนินงานเกิด
ความลาชา
2.ผูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการเงินมี
ความรู ความเขาใจใน
ระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน

(6)
2.1 ขั้นตอนการดําเนินงานดาน
การเงิน การพัสดุงบประมาณมี
ขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน
2.2 ผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติดา น
การเงิน การพัสดุ และ
งบประมาณไมชัดเจน

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)
1.จัดฝกอบรม
หลักสูตรระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานดาน
การเงิน
2. จัดโครงการ
ฝกอบรม หลักสูตร
การจัดซื้อจัดจางและ
การปฏิบัติงานพัสดุ

(8)
พ.ค. 53
งานคลัง

(9)

30 พ.ย. 52
และ
1 ธ.ค. 52
งานพัสดุ
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แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
3. การปรับปรุงระบบ
สืบคนขอมูลครุภณ
ั ฑเพื่อ
การตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหาร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารสามารถ
รับทราบขอมูลครุภัณฑเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่เกี่ยวของกับ
ครุภัณฑและการตัดสินใจ
แทงจําหนวยครุภัณฑ

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(3)
1. เขียนโปรแกรม
PHP เพื่อติดตอ
ระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑใน Mysql
2. Upload ไฟลขึ้น
Serve ของ
มหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบการใช
ระบบ
4. จัดทําคูมือการใช
งานใหผูบริหาร

(4)
(5)
การควบคุ ม ที่มี อ ยู ส ามารถลด 1. ระบบฐานขอมูลที่งานพัสดุได
ความเสี่ยงอยูไดในระดับหนึ่ง ดําเนินการมาระดับหนึ่งแลวแต
แตยังไมเพียงพอ
เนื่องจากปจจุบันระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑยังไมมี Module ในสวนของ
ผูบริหาร จึงมีความจําเปนจะตอง
พัฒนางานเพื่อเปนฐานขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ในการพิจารณางบประมาณในการ
จัดซื้อครุภณ
ั ฑใหม การซอมครุภัณฑ
การพิจารณาแทงจําหนายครุภัณฑ
หรืองานสถิติขอมูลครุภัณฑ

ปจจัยเสี่ยง

(6)
3.1 ผูบริหารมี
ขอมูลทางดาน
พัสดุครุภัณฑที่จะ
ประกอบการ
ตัดสินใจพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณที่
เกี่ยวของกับ
ครุภัณฑไม
ครบถวน

การปรับปรุง
การจัดการความ
เสี่ยง
และการควบคุม
(7)
1. เขียนโปรแกรม
PHP เพื่อติดตอ
ระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑใน Mysql
2. Upload ไฟลขึ้น
Serveของ
มหาวิทยาลัย
3. จัดทําเว็บไซต
ระบบสืบคนขอมูล
ครุภัณฑสําหรับ
ผูบริหาร

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(8)
ก.ย. 53
งานพัสดุ

(9)
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แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
ควบคุม

(2)
(3)
ระบบฐานขอมูล
4. การปรับปรุงพัฒนา
ปฏิทินกิจกรรมของ
ปฏิทินกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย
ฐานขอมูลงาน
ประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหนวยงานไดรับ
ทราบขอมูลปฏิทินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเพือ่
ประกอบการตัดสินใจ

(4)
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความเสี่ ย ง
อยูไดในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

(5)
1. หนวยงานตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยยัง
ไดรับทราบขอมูลปฏิทิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม
ทั่วถึงเทาที่ควร

(6)
4.1 งานประชาสัมพันธ
ดําเนินจัดทําปฏิทินกิจกรรม
ในฐานขอมูลยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาทีค่ วร

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม
(7)
จัดทําเว็บไซตโดย
เพิ่มเติมขอมูลดาน
ปฏิทินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(8)
ก.ย. 53
งานประชาสัมพันธ

(9)
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แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
5. การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
มีการจัดเก็บขอมูลบุคลากร
อยางเปนระบบและสะดวก
รวดเร็วในใชดําเนินงาน

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
ควบคุม

(3)
1. พัฒนางานดานระบบ
ฐานขอมูล คือระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (MIS)
ของงานการเจาหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. อบรมใหความรู
เกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
แกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

(4)
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความเสี่ ย ง
อยูไดในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

(5)
1. ขอมูลระบบสารสนเทศ ที่
เปนปจจุบันและครอบคลุม
ทุกภารกิจยังไมมี
ประสิทธิภาพ

(6)
5.1 งานการเจาหนาที่มี
ขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ถูกตองเปนปจจุบัน
และยังไมครอบคลุม
ทุกภารกิจ

การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)
1.โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล
(MIS)
2.จัดทําทะเบียน
ประวัติบุคลากรของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

(8)
ก.ย.53
งานการเจาหนาที่

(9)
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แบบ ปอ.3
ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

ปจจัยเสี่ยง

การปรับปรุง
การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมี
ความรู ความเขาใจ ถึงระเบียบ
ขอกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการไมเพียงพอและชัดเจน
2. ระเบียบ ขอกฎหมายในการ
ปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน ทํา
ใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ
บอยครั้ง

6.1 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
การดําเนินงาน
ทางดานกฎหมายยัง
ไมเพียงพอ

6. การดําเนินงาน
ตาม ระเบียบ
ขอกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูและดําเนิน
ตามระเบียบ ขอ
กฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน

1. มีการอบรม สัมมนาใหความรู การควบคุ ม ที่ มีอ ยู ส ามารถ
ทางดานกฎหมายเกี่ยวกับ
ลดความเสีย่ งอยูไดในระดับ
ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติ หนึ่งแตยังไมเพียงพอ
ราชการแกบุคลากร
2. จัดทําคูมือ ระเบียบ ขอ
กฎหมายในการปฏิบัติราชการ
3. มีระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
เกี่ยวกับกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเผยแพรทาง
เว็บไซต

1. จัดอบรม สัมมนาใหความรู
ทางดานกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติราชการแก
บุคลากรที่ดําเนินงานทางดาน
กฎหมายเพิ่มเติม
2.จัดทําคูมือ ระเบียบ
ขอกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
3. เผยแพรระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับเกีย่ วกับกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเผยแพรทางเว็บไซต

ก.ย. 53
งานการ
เจาหนาที่
นิติกร
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แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ 2553
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
การจัดเรียนการสอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการจัดการเรียน
การสอนสามารถผลิต
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของหลักสูตรอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและของ
ชุมชน

1.การสรางและ
พัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐานตาม
กรอบ TQF ทุก
หลักสูตร และ
สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน
ชุมชน และสถาน
ประกอบการ

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการเรียนการสอน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การประเมินผลการ
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู
การจัดการความเสี่ยง
ควบคุม
และการควบคุม

(3)
1.แตงตั้งคณะกรรมการยก
รางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ใหไดมาตรฐาน
2. จัดทําหลักสูตรโดยให
ผูทรงคุณวุฒิแตละหลักสูตร
ไดศึกษาและจัดโครงการ
วิพากษหลักสูตร
3 จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
อยูไดในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

(5)
1.หลักสูตรบางสาขา
ไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน
ชุมชนและสถาน
ประกอบการและยัง
ตองพัฒนาใหได
มาตรฐานตามกรอบ

TQF

(6)

(7)

1. การสํารวจความ 1. จั ดทํ า แผนการสํ ารวจความ
ตองการของผูเรียน
ตลาดแรงงาน และ
ทองถิ่นยังไม
ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย
เพียงพอ

ต อ งการของผู เ รี ย นและสถาน
ประกอบการให ครอบคลุ ม
กลุมเปาหมาย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตาม
ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ

(8)
ก.ย. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการทุก
คณะ

(9)

(10)

2. ติ ดตามประเมิ นหลั กสู ตรทุ ก
หลักสูตร

ก.ย. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

3. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
การสรางและพัฒนาหลักสูตร

ต.ค.2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ดําเนินการแลว

คณะทุกคณะ
ดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใหได
มาตรฐานตาม
กรอบ TQF
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
การบริหารจัดการ
1. การตีพิมพงานวิจัย
งานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติ
วัตถุประสงค
และนานาชาติและการเผยแพร
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมี วัตถุประสงค
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 1.เพื่อใหมีงานวิจัยที่ไดรับ
ในวารสารวิชาการ
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ วารสารวิชาการระดับชาติและ
ไดรับการจดทะเบียน
นานาชาติ ไดรับการจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรและนําไปใช
สิทธิบัตรและนําไปใช
ประโยชน
ประโยชน

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการวิจัย
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
การควบคุม
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

(3)
1.จัดอบรมนักวิจัยรุน
ใหม
2.สงเสริม สนับสนุน
การสรางแรงจูงใจให
นักวิจัยตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
3.จัดโครงการประชุม
วิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสีย่ ง
อยูไดในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอเนือ่ งจาก
ยังมีผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพนอย

(5)
1.ผลงานวิจัยบาง
เรื่องยังไมไดรับการ
ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

(6)
1.1 บุคลากร
บางสวนมี
ประสบการณใน
การทําวิจัยเชิงลึก
และมีทักษะในการ
เขียนผลงานวิจยั เพือ่
ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติไม
เพียงพอ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(7)
1. จั ดโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
เขียนเอกสารบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ

(8)
ส.ค. 2553
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

(9)
ดําเนินการแลว

2. ประชาสั ม พั น ธ ใ ห
บุคลากรเขาประชุมเสนอ
ผลงานวิจัย
3.จั ด สรรงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัย
4. จัดทําคูมือการวิจัย

ต.ค.2553
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

วิธีการ
ติดตาม
ปญหา
อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ
(10)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตามปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ

(10)
(2)

การบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ตอบสนองความตองการ
พัฒนา
และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น และสังคม

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริการวิชาการ
ความเสี่ยงที่ยังมี
ปจจัยเสี่ยง
การประเมินผลการ
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู
การจัดการความเสี่ยง
อยู
ควบคุม
และการควบคุม

การดําเนินการ
ใหบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการดําเนินงาน
บริการวิชาการมี
คุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของ
ผูใชบริการอยางแทจริง

(3)
1. ทําแผนการบริการ
วิชาการ
2. สํารวจลุมเปาหมายและ
ความตองการของ
ผูใชบริการ
3. จัดสรรงบประมาณ
4.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานบริการ
วิชาการของหนวยงาน
5. มีมาตรการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ

(4)
การควบคุมที่มีอยูสามารถ
ลดความเสี่ยงอยูไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอเนื่องจาก
โครงการบริการวิชาที่จัด
ใหชุมชนบางโครงการมี
ความสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนนอย
มาก

(5)

1.บางโครงการ
มีการดําเนินงานที่
ไมสอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูรับบริการอยาง
แทจริง

(6)
1.1การสํารวจและ
กําหนดกลุมเปาหมาย
มีความชัดเจนไม
เพียงพอ
การสํารวจความ
ตองการของ
ผูรับบริการยังไม
ครอบคลุม
กลุมเปาหมายเพียงพอ

(7)
1. จั ดทํ าแผนบริ การ
วิชาการ
2 . แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. สํารวจกลุมเปาหมาย
และความต องการของ
ผู รั บ บ ริ ก า ร ใ ห
ค ร อ บ ค ลุ ม
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ถึ ง
ตองการใหชัดเจน

(8)
ก.ย. 2553
กองนโยบายและ
แผน
คณะทุกคณะ

(9)
ดําเนินการแลว

มหาวิทยาลัยมีหนวยงานกลางที่
รับผิดชอบงานดานบริการ
วิชาการคือกองนโยบายและ
แผนและไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการ
บริการแกสังคมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานใหแก
คณะดําเนินการและจัดทํา
แผนการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากร และ
นักศึกษา ไดรับการ
ปลูกฝงใหมีความรู
และความเขาใจ
เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย พรอม
ทั้งสืบสานและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
1.การสงเสริมการ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติใหเห็น
คุณคาและเอกลักษณ
ของความเปนไทย

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดาน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยง
การจัดการความเสีย่ ง
การควบคุม
ที่ยังมีอยู
และการควบคุม

(3)
1.แผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. จัดโครงการ/เวที เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเมินโครงการ
4. สรางเครือขายดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อใหบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม

(4)
การควบคุมที่มี
อยูสามารถลด
ความเสี่ยงอยูได
ในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

(5)
1. การดําเนินการ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมยังนอย
มากเนื่องจากมีผูมี
ความเชี่ยวชาญดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนาไม
เพียงพอและ
งบประมาณก็ไม
เพียงพอ

(6)
1.1 บุคลากรมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไมชัดเจน
1.2 ขอจํากัดดาน
งบประมาณและการ
ประชาสัมพันธ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพ
การ
ดําเนินงาน

(7)
(8)
(9)
1. สรรหาบุ คลากรเพื่ อ
ก.ย. 2553
ดําเนินการ
ปฏิบัติหนาในสํานักงาน สํานักศิลปะและ แลว
ที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย ว
วัฒนธรรม
เพิ่มเติม
2. จัดทําแผนดานการทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมในการเผยแพร
ส งเสริ มและบู รณาการ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ใ หแ พ ร ห ล า ย ทั้ ง ใ น
ระดั บชาติ และนานาชาติ
พรอมทั้งระบุงบประมาณ
ที่ เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร
ดําเนินงานที่ชัดเจน

วิธีการติดตาม
ปญหา
อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ
(10)
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดาน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การปรับปรุง
ปจจัยเสี่ยง
การควบคุม
การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การจัดการความ
ที่มีอยู
ผลการควบคุม
เสี่ยงและการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตาม
ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ

(2)
(3)
2. การดําเนินงานตามแผนการทํานุ 1.แผนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กําหนดโครงการ/
วัตถุประสงค
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ
1. เพื่อใหการดําเนินงาน สะดวก
รวดเร็ว และเปนไปตามแผนการทํานุ และวัฒนธรรม
2.มีกิจกรรมโครงการ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะ
2.เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร มี
และวัฒนธรรมแก
ความรูและตระหนักถึงคุณคาดาน
บุคลากรและนักศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงอยูไ ดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

(5)
1. นักศึกษาและบุคลากร
เขารวมกิจกรรม/โครงการ
ดานทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมยังไมเปน
ตามแผนที่กําหนดไว

(6)
2.1 นักศึกษาและ
บุคลากร มีภาระกิจ
ในการทํางานและ
การเรียนจึงเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
จํานวนนอย

(9)
(7)
(8)
1. จั ด ทํ า ป ฏิ ทิ น
ก.ย.2553
ดําเนินการแลว
วิชาการในการกําหนด สํานักศิลปะและ
โครงการ/กิ จกรรมให
วัฒนธรรม
นักศึกษาและบุคลากร
ทราบวันเวลา สถานที่
การดํ าเนิ นกิ จกรรม
อยางชัดเจน
2. มีนโนบายวันศิลปะ
ดําเนินการแลว
และวัฒนธรรมสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากร
เดือนละ 1 ครั้ง และ
ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรวั น
พระ อาทิตย ละ 2 ครั้ง

(10)
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมีการผลิตการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
การควบคุม
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

(2)

(3)

(4)

ขั้นตอน
1.การผลิตบัณฑิตดาน
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพสอดคลอง
กับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
วัตถุประสงค
1.เพื่อมีระดับอัตราสวน
จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอจํานวน
อาจารยประจํา FTES ตาม
มาตรฐานสากล (ISCED)

1.สรางโอกาสทาง
การศึกษา มุงผลิต
กําลังคนทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับการ
พัฒนาทองถิ่น

การควบคุมที่มอี ยู
สามารถลดความ
เสี่ยงอยูไดในระดับ
หนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

(5)

1.มีอตั ราสวน
จํานวนนักศึกษา
ปริญญาตอจํานวน
อาจารยประจําไม
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตาม
ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ

(9)

(10)

(6)

(7)

(8)

1.1ขาด
อัตรากําลัง
อาจารยเพือ่ การ
สอนในรายวิชา
พื้นฐานของ
นักศึกษาสายครู

1.จัดทําแผนและ
เสนอแผนการเพิม่
อัตรากําลังตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

ส.ค.53
คณะครุศาสตร

ดําเนินการแลว
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
2. เพื่อใหไดผูเรียนที่
ตั้งใจศึกษาหาความรู
ดานวิชาการ(เกง) และ
มีคุณธรรม(เปนคนดี
ของสังคม)และมีเจต
คติที่ดีตอวิชาชีพทาง
การศึกษา

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
การควบคุม
ที่ยังมีอยู
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

(3)
2.สรางโอกาสทาง
การศึกษา มุงผลิต
กําลังคนทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับการ
พัฒนาทองถิ่น

(4)

(5)
การควบคุมที่มี 2.ผูเรียนที่ตั้งใจ
อยูสามารถลด ศึกษาหาความรู
ความเสี่ยงอยู ดานวิชาการ
(เกง) และมี
ไดในระดับ
หนึ่งแตยังไม คุณธรรม(เปน
คนดีของสังคม)
เพียงพอ
และมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพทาง
การศึกษามา
เรียนยังมีนอย

(6)
1.2 ขาดแผนการคัดเลือกผูเรียนที่
ตั้งใจศึกษาหาความรูดานวิชาการ
(เกง) และมีคุณธรรม(เปนคนดีของ
สังคม)และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพทาง
การศึกษามาเรียน
1.3 ขาดคณะกรรมการดําเนินงาน
คัดเลือกผูเรียนที่ตั้งใจศึกษาหา
ความรูดานวิชาการ(เกง) และมี
คุณธรรม(เปนคนดีของสังคม)และมี
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพทางการศึกษา
1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน

(7)
1.จัดทําแผนการคัดเลือก
ผูเรียนที่ตั้งใจศึกษาหา
ความรูดานวิชาการ(เกง)
และมีคุณธรรม(เปนคนดี
ของสังคม)และมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพทางการศึกษามา
เรียนที่คณะครุศาสตร
2.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานคัดเลือกผูเรียน
3.สนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนการคัดเลือกผูเรียน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตาม
ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ

(8)
ธ.ค.53
คณะครุศาสตร

(9)
ดําเนินการแลว

(10)
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
การควบคุม
ที่ยังมีอยู
การจัดการความเสีย่ ง
และการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ขั้นตอน
2.การสรางเครือขาย
การผลิตการพัฒนาครู
ในระดับทองถิ่น
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีเครือขายใน
การผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับทองถิ่น
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

1.มีการทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับคุรุสภาศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต
สมาคมการศึกษาเอกชนและศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต
2. มีการทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับมูลนิธิเพื่อการศึกษา
และสงเคราะหชุมชนเพื่อเปน
เครือขายการพัฒนาครู

การควบคุมที่มี
อยูสามารถลด
ความเสี่ยงอยูได
ในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

1.มีเครือขายในการ
ผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ระดับทองถิ่นแตไม
มีเครือขายใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

2.1 ขาดแผนงานดาน
การสรางเครือขายใน
การผลิต การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2.2 ขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการสราง
เครือขายในการผลิต
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1. จัดทําแผนงานดานการ
สรางเครือขายในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนงบประมาณ
ในการสรางเครือขายใน
การผลิต การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(8)

(9)

วิธีการติดตาม
ปญหา
อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ
(10)

มี.ค.53
ดําเนินการแลว
คณะครุศาสตร
และศูนยพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)
ดานการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานเปนไป
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเพื่อบริหาร
จัดการดานทรัพยากร (คน
,เงิน,ทรัพยสิน) ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหารเปนตามแผน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยการใชทรัพยากรอยาง
เหมาะสมและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553ดานการบริหารจัดการ
ขั้นตอนหลักและ
การควบคุมที่มีอยู
การ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/
วัตถุประสงค
ประเมินผล
การจัดการ
ผูรับผิดชอบ
การควบคุม
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ก.ย. 53
1.1 บุคลากรมี
1.จัดฝกอบรม
1. การบริหารงานสาร 1.จัดฝกอบรมเชิง การควบคุ ม ที่ 1. บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
งานธุรการ
เชิงปฏิบัติการ
ความรูความ
บรรณและการใชระบบ ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม มี อ ยู ส ามารถ ธุรการสารบรรณภายใน
ประสิทธิภาพการ ลดความเสี่ ย ง มหาวิทยาลัย มีความรู ความ
และ
ชํานาญในงานดาน เรื่องเทคนิคการ
สารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานใหแก
อยูไดในระดับ ชํานาญ ในการปฏิบัติงานไม
สารบรรณ
ธุรการสารบรรณ เขียนหนังสือ
จัดการงานเอกสาร
บุคลากรเกี่ยวกับ
หนึ่ ง แต ยั ง ไม ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย เชนการราง
ราชการและ
(MIS)
งานสารบรรณและ เพียงพอ
รายงานการ
ตอมหาวิทยาลัย เชนการรางและ หนังสือราชการ
วัตถุประสงค
การใชระบบ
จัดพิมพหนังสือราชการตอ
การรับ การสง
ประชุม
1. เพื่อพัฒนา
สารสนเทศ
ผูบังคับบัญชาลงนาม ในกรณีที่ หนังสือราชการ
ประสิทธิภาพการ
มีผลทางกฎหมาย ผูรางหนังสือ การจัดเก็บรักษา
ทํางานดานธุรการสาร 2. จัดฝกอบรม
ราชการควรมีความรูความ
เอกสาร การรักษา
บรรณและการใชระบบ โปรแกรมระบบ
สารสนเทศที่ไดรับ
ชํานาญในการใชถอยคํา ภาษา
ความลับของทาง
สารสนเทศเพื่อการ
และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
การพัฒนาจาก
ราชการยังไม
จัดการงานเอกสาร
ผูรับผิดชอบ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใน ชัดเจนและ
(MIS) ใหแกบุคลากร
โครงการฯ
การปฏิบัติหนาที่ยังมี
เพียงพอ
ภายในมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพไมเพียงพอ
เทาที่ควร

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(9)
ดําเนินการ
แลว

วิธีการติดตามปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ

(10)
1.มีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และการใชระบบสารสนเทศ ไดผล
บางแตยังไมสมบูรณยังมีบุคลากร
บางสวนที่ยังไมเขาใจ
2.การจัดฝกอบรมโปรแกรมระบบ
สารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาจาก
ผูรับผิดชอบโครงการฯอยูในระหวาง
ดําเนินการการประสานงานการขอ
งบประมาณ และประสานงานกับ
ผูรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MIS) และทดลองใชระบบ กอนจะ
ฝกอบรมเพิ่มเติมความรูใหแก
บุคลากรตอไป
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่
จําเปนในการปฏิบตั ิงานดาน
การเงิน พัสดุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ วิธีการ
ปฏิบัติดานการเงิน การพัสดุ
และงบประมาณ สามารถ
นําไปปฏิบัติงานในหนาที่
ราชการอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดปญหาดานการ
เบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การปรับปรุง
ปจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การจัดการความเสีย่ ง
การควบคุม
และการควบคุม

(3)
1. สรางความรูเขาใจ
ใหแกผูบริหาร ผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานดาน
การเงิน พัสดุ เพื่อใหได
รับทราบปญหา อุปสรรค
ตลอดจนแนวทางการ
แกไขนําไปปรับปรุง
เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เ สี่ ย ง อ ยู ไ ด ใ น
ระดั บ หนึ่ ง แต ยั ง
ไมเพียงพอ

(5)
1 การปฏิบัติงานดาน
การเงิน การพัสดุ
งบประมาณ ยังมีการ
ปฏิบัติงานไมถูกตอง
ทําใหการดําเนินงาน
เกิดความลาชา
2.ผูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดาน
การเงินมีความรู
ความเขาใจใน
ระเบียบและขั้นตอน
การปฏิบัติงานไม
ชัดเจน

(6)
2.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการเงิน การพัสดุ
งบประมาณมีขั้นตอนที่ยุงยาก
ซับซอน
2.2 ผูที่เกี่ยวของใน
หนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ
ดานการเงิน การพัสดุ และ
งบประมาณไมชัดเจน

(7)
1.จัดฝกอบรม
หลักสูตรระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานดาน
การเงิน
2. จัดโครงการ
ฝกอบรม หลักสูตร
การจัดซื้อจัดจางและ
การปฏิบัติงานพัสดุ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพ
การ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตามปญหา
อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ

(8)
พ.ค. 53
งานคลัง

(9)
ดําเนินการ
แลว

(10)
มีการดําเนินการ
สรางความรูเขาใจ
ใหแกผูบริหาร ผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับ
ระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานดาน
การเงิน เพื่อใหการ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพ

30 พ.ย. 52
และ
1 ธ.ค. 52
งานพัสดุ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
3. การปรับปรุงระบบ
สืบคนขอมูลครุภณ
ั ฑเพื่อ
การตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหาร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารสามารถ
รับทราบขอมูลครุภัณฑเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่เกี่ยวของกับ
ครุภัณฑและการตัดสินใจ
แทงจําหนวยครุภัณฑ

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ปจจัยเสี่ยง
การจัดการความ
ควบคุม
เสี่ยง
และการควบคุม

(3)
1. เขียนโปรแกรม
PHP เพื่อติดตอ
ระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑใน Mysql
2. Upload ไฟลขึ้น
Serve ของ
มหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบการใช
ระบบ
4. จัดทําคูมือการใช
งานใหผูบริหาร

(4)
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความเสี่ยง
อยูไดในระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

(5)
1. ระบบฐานขอมูลที่งานพัสดุได
ดําเนินการมาระดับหนึ่งแลวแต
เนื่องจากปจจุบันระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑยงั ไมมี Module ในสวนของ
ผูบริหาร จึงมีความจําเปนจะตอง
พัฒนางานเพื่อเปนฐานขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ในการพิจารณางบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑใหม การซอมครุภัณฑ
การพิจารณาแทงจําหนายครุภัณฑ
หรืองานสถิติขอมูลครุภัณฑ

(6)
3.1 ผูบริหารมี
ขอมูลทางดาน
พัสดุครุภัณฑที่จะ
ประกอบการ
ตัดสินใจพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณที่
เกี่ยวของกับ
ครุภัณฑไม
ครบถวน

(7)
1. เขียนโปรแกรม
PHP เพื่อติดตอ
ระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑใน Mysql
2. Upload ไฟลขึ้น
Serveของ
มหาวิทยาลัย
3. จัดทําเว็บไซต
ระบบสืบคนขอมูล
ครุภัณฑสําหรับ
ผูบริหาร

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(8)
ก.ย. 53
งานพัสดุ

สถานภาพการ วิธีการติดตามปญหา
อุปสรรคและ
ดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ

(9)
ดําเนินการ
แลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(10)
ดําเนินการเขียน
โปรแกรม PHP เพือ่
ติดตอระบบ
ฐานขอมูลครุภัณฑ
ใน Mysqlเสร็จ
แลวแตยังไมไดนํา
ออกมาใช และกําลัง
ดําเนินการจัดทําคูมือ
การใชงานใหกับ
ผูบริหาร
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
4. การปรับปรุงพัฒนา
ปฏิทินกิจกรรมใน
ฐานขอมูลงาน
ประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหนวยงาน
ไดรับทราบขอมูล
ปฏิทินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
กําหนดเสร็จ/
การจัดการความเสีย่ ง
การควบคุม
ผูรับผิดชอบ
และการควบคุม

(3)
ระบบฐานขอมูล
ปฏิทินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

(4)
การควบคุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความ
เสี่ ย งอยู ไ ด ใ นระดั บ
หนึ่งแตยังไมเพียงพอ

(5)
1. หนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ยังไดรับทราบขอมูล
ปฏิทินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยไมทั่วถึง
เทาที่ควร

(6)
4.1 งาน
ประชาสัมพัน
ธดําเนินจัดทํา
ปฏิทิน
กิจกรรมใน
ฐานขอมูลยัง
ไมมี
ประสิทธิภาพ
เทาที่ควร

(7)
จัดทําเว็บไซตโดย
เพิ่มเติมขอมูลดาน
ปฏิทินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตามปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ

(8)
(9)
ก.ย. 53
งานประชาสัมพันธ ดําเนินการแลว

(10)
-ดําเนินการแลวแตไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานยอยบางสวน
ที่จัดสงปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจําปใหงานประชาสัมพันธใน
การจัดทําปฏิทินภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
- กําหนดปฏิทินใหหนวยงานทุก
หนวยงานจัดสงปฏิทินการปฏิบัติ
ประจําปของแตละหนวยงานเพื่อ
งานประชาสัมพันธไดจัดทําปฏิทิน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
5. การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานมีการจัดเก็บ
ขอมูลบุคลากรอยางเปน
ระบบและสะดวกรวดเร็ว
ในใชดําเนินงาน

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
การปรับปรุง
การจัดการความเสีย่
การควบคุม
ที่ยังมีอยู
และการควบคุม

(3)
1. พัฒนางานดาน
ระบบฐานขอมูล คือ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานบุคคล
(MIS) ของงานการ
เจาหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. อบรมใหความรู
เกี่ยวกับระบบ
ฐานขอมูลแกเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบ

(4)
การควบคุ มที่ มีอ ยู
สามารถลดความ
เ สี่ ย ง อ ยู ไ ด ใ น
ระดั บ หนึ่ ง แต ยั ง
ไมเพียงพอ

(5)
1. ขอมูลระบบ
สารสนเทศ ที่
เปนปจจุบันและ
ครอบคลุมทุก
ภารกิจยังไมมี
ประสิทธิภาพ

(6)
5.1 งานการเจาหนาที่
มีขอมูลระบบ
สารสนเทศที่ถูกตอง
เปนปจจุบันและยังไม
ครอบคลุมทุกภารกิจ

(7)
1.โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน
บุคคล (MIS)
2.จัดทําทะเบียน
ประวัติบุคลากรของ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตามปญหา
อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ

(8)
ก.ย.53
งานการเจาหนาที่

(9)
ดําเนินการแลว

(10)
ดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารบุคคลเฉพาะใน
สวยของงานเจาหนาที่
แตยังไมไดดําเนินการ
ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

(2)
6. การดําเนินงาน
ตาม ระเบียบ
ขอกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูและดําเนิน
ตามระเบียบ ขอ
กฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน

แบบติดตามผลดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2553
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ดานการบริหารจัดการ
การปรับปรุง
ปจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การจัดการความเสีย่ ง และการ
การควบคุม
ควบคุม

(3)
1. มีการอบรม สัมมนาให
ความรูทางดานกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติ
ราชการแกบุคลากร
2. จัดทําคูมือ ระเบียบ ขอ
กฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ
3. มีระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับเกีย่ วกับกฏ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
เผยแพรทางเว็บไซต

(4)
การควบคุ ม ที่ มีอ ยู
สามารถลดความ
เ สี่ ย ง อ ยู ไ ด ใ น
ระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

(5)
1. บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีความรู
ความเขาใจ ถึงระเบียบ
ขอกฎหมายในการ
ปฏิบัติราชการไม
เพียงพอและชัดเจน
2. ระเบียบ ขอ
กฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการของ
มหาวิทยาลัยยังไม
ชัดเจน ทําใหเกิดปญหา
ในการปฏิบัติบอยครั้ง

(6)
6.1 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
การดําเนินงาน
ทางดานกฎหมาย
ยังไมเพียงพอ

(7)
1. จัดอบรม สัมมนาใหความรู
ทางดานกฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติราชการแกบุคลากรที่
ดําเนินงานทางดานกฎหมาย
เพิ่มเติม
2.จัดทําคูมือ ระเบียบ
ขอกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ
3. เผยแพรระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับเกีย่ วกับกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเผยแพรทาง
เว็บไซต

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(8)
ก.ย. 53
งานการ
เจาหนาที่
นิติกร

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(9)
อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการแลว

วิธีการติดตามปญหา
อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ

(10)
อยูระหวางดําเนินการ
การพัฒนาบุคลากร
โดยการจัดการอบรม
ใหความรูความเขาใจ
ทางดานกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติ
ราชการแกบุคลากร
และการจัดทําคูมือ
ระเบียบ ขอกฎหมายใน
การปฏิบัติราชการ
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปงบประมาณ 2552
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค

(1)
การจัดเรียนการสอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษามีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม และมี ค วามรู
ความสามารถคล อ งตาม
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ

(2)
1. การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
หลักสูตร
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และมีห ลั กสูต รที่ ไดม าตรฐาน
สอดคล อ งความต อ งการของ
ผู เ รี ย น ชุ ม ช น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการและมีการประเมิน
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก
5 ป

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการเรียนการสอน
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลืออยู

(3)
1. มี ก ารสํ า รวจความ
ตองการของผูเรียน
2 . มี ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐาน
ห ลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2548 เป น แนวทางใน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และปรับปรุงหลักสูตร

(4)
การควบคุมที่มีอยูสามารถ
ลดความเสี่ ย งอยู ไ ด ใ น
ร ะ ดั บ ห นึ่ ง แ ต ยั ง ไ ม
เพียงพอ

การจัดการความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(5)
1. หลั กสู ตรบางสาขา
ไมสอดคลองกับความ
ต อ งการของผู เ รี ย น
ชุ ม ช น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ

(6)
1 . แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่ อ
สํ า ร ว จ ค ว า ม
ตองการของผูเรีย น
แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ

2. บางหลั กสู ตรไม มี
ก า ร พั ฒ น า ห รื อ
ป รั บ ป รุ ง ยั ง ค ง ใ ช
หลั ก สู ต รเดิ ม ซึ่ ง ได
พัฒนามาเกิน 5 ป

(7)
ปงบประมาณ 2552
/ รองอธิการบดี
ฝายวิชาการฯ
และ
สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม
วิ ช าการและงาน
ทะเบียน

2. กํา หนดแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป
เพื่อวางแผนในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให
มีประสิทธิภาพ

(8)
ดําเนินการแลว
แต ยั ง ไม บ รรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
แ ล ะ ทุ ก
หลั ก สู ต รต อ ง
พั ฒ น า ใ ห ไ ด
มาตรฐานตาม
กรอบ TQF
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โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค
โครงการ/กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค
(2)
2. การจัดทํา
วารสารวิชาการ
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย นักศึกษา
ในสาขาวิชาตางๆ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการเรียนการสอน
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การจัดการความเสี่ยง
การควบคุม
เหลืออยู
และการควบคุมภายใน
(3)
1. มีกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
2. มีคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาเรื่อง
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินความวิชาการ
3. มีคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาวาดวย
การจายคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณา
บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
วารสารวิชาการ

(4)
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความเสี่ยง
อยู ไ ด ใ นระดั บ หนึ่ ง
แตยังไมเพียงพอ

(5)
1. ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง
บุคลากรที่สงบทความ
วิ จั ย แ ล ะ บ ท ค ว า ม
วิชาการมีนอย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(6)
(7)
1 . แ ต ง ตั้ ง ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ปงบประมาณ 2552
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ รองวิชาการฝาย
สงขลาให คํ า แนะนํ า การเขี ย น
วิชาการ
บทความวิจัยและบทความวิชาการ
สํานักสงเสริม
2. มีผูประเมินบทความ เพื่อสงตีพิมพในวารสารวิชาการ
วิชาการและงาน
วิ จั ย แ ล ะ บ ท ค ว า ม 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทะเบียน
เรื
่
อ
งแต
ง
ตั
้
ง
ผู

ท
รงคุ
ณ
วุ
ฒ
ิ
ป
ระเมิ
น
วิชาการนอยเกินไป
ความวิชาการ
3. คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สงขลาวาดวยการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการพิ จ ารณาบทความ
วิ จั ย ห รื อ บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร
วารสารวิชาการ
4. จัดโครงการอบรมใหความรู การ
เขียนบทความวิชาการ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน
(8)
ดํ า เนิ น การแล ว
และสามารถ
ควบคุมความเสี่ยง
ไดโดยดําเนินการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม
โครงการอบรม
ให ค วามรู ค วาม
เ ข า ใ จ ด า น ก า ร
เ ขี ย น บ ท ง า น
วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
เผยแพร
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
สรางองคความรู และ
ไดรับการตีพิมพ เผยแพร
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร และนําไปใช
ประโยชนตอชุมชนและ
สังคม

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค
(2)
1. การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการวิจัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีระบบ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิจัยอยางครบถวน
และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการวิจัย
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การจัดการความเสี่ยง
การควบคุม
เหลืออยู
และการควบคุมภายใน
(3)
1. กําหนดขอบขายงาน
ของกิจกรรมไวอยางเปน
ระบบตามแผนการจัดการ
2. พัฒนาบุคลากรระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(4)
การควบคุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความ
เสี่ยงอยูไดในระดับ
ห นึ่ ง แ ต ยั ง ไ ม
เพียงพอ

(5)
1. มีขอมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิจัยไมครบถวน
และไมมีการปรับ
ขอมูลใหทันตอ
เหตุการณปจจุบัน

(6)
1. กําหนดขอบขายงาน
ของกิจกรรมไวอยาง
เปนระบบตามแผนการ
จัดการ
2. พัฒนาบุคลากรโดย
การอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(7)
(8)
ปงบประมาณ 2553 ดํ า เนิ น การแล ว และ
/ สถาบันวิจัยและ สามารถควบคุมความ
เสี่ยงไดโดยการจัดทํา
พัฒนา
แผนปฏิ บั ติ ง านและ
กรอบภาระงานที่ตอง
รั บ ผิ ด ช อ บ อ ย า ง
ชั ด เ จ น แ ล ะ พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ท า ง ด า น
ระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ
พั ฒ น า ข อ มู ล ใ ห มี
ประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการวิจัย
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
การจัดการความเสี่ยง
การควบคุม
และการควบคุมภายใน

(2)
(3)
2. การพัฒนาระบบ มีการวางแผนและกําหนด
การประเมินความ รูปแบบระบบวิธีการจัดเก็บ
ขอมูลแตยังต่ํากวาเปาหมาย
พึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีระบบ
ประเมินความพึง
พอใจของผูใช
บัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพ

(4)
(5)
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู 1. ปริมาณของขอมูลที่
สามารถลดความเสี่ยง จัดเก็บไดยังต่ํากวา
อยู ไ ด ใ นระดั บ หนึ่ ง เปาหมายที่กําหนด
แตยังไมเพียงพอ

(6)
1. กําหนดรูปแบบ
ระบบวิธีการจัดขอมูลที่
ชัดเจน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(7)
(8)
ปงบประมาณ 2553 ดําเนินการแลว
สถาบันวิจัยและ และสามารถ
ควบคุมความเสี่ยง
พัฒนา
ได
โดยมีการวางแผน
และกําหนด
รูปแบบระบบ
วิธีการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อใหได
ขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
การใหบริการวิชาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริการ
วิชาการแกชุมชนและ
ทองถิ่นใหมีความรู และ
ทักษะสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชน สราง
ความเขมแข็งใหแกสังคม
ชุมชน และทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค
(2)
1. การดําเนินการให
บริหารวิชาการ
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการดําเนินการ
บริการวิชาการตรงกับ
ความตองการของ
ผูรับบริการและ
กลุมเปาหมายใน
รูปแบบที่หลายหลาย

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการบริการวิชาการ
การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุม
เหลืออยู
การควบคุมภายใน
(3)
มีการวางแผนการ
ใหบริการวิชาการ
แกบุคคลและ
หนวยงานภายนอก

(4)
การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เ สี่ ย ง อ ยู ไ ด ใ น
ระดั บ หนึ่ ง แต ยั ง
ไมเพียงพอ

(5)
1. การให บริ การ
วิ ชาการบางโครงการ
ไ ม ต ร ง กั บ ค ว า ม
ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผู รั บ บ ริ ก า ร อ ย า ง
แทจริง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(6)
(7)
(8)
1. จั ด ทํ า แบบสํ า รวจความ ปงบประมาณ 2553 ดํา เนิ น การแลว แต ยั ง
ต อ งการของผู รั บ บริ ก าร
/
ไมบรรลุวัตถุประสงค
วิ ช า ก า ร ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
กองนโยบาย
ภายนอก
และแผน
2. จั ด ทํ า แผนการบริ ก าร
คณะทุกคณะ
วิ ช า ก า ร ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก
3. มีหนวยงานกลาง
ผูรับผิดชอบงานการ
ใหบริการวิชาการอยาง
ชัดเจน
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
การทํ า นุ บํ า รุ ง และการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม สื บ ส า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
เผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให
ประชาชนได รั บ ความรู
และความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค
(2)
1. การส ง เสริ ม การ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีการสงเสริม
เ ผ ย แ พ ร ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญา
ท อ ง ถิ่ น อ ย า ง
แ พ ร ห ล า ย แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชนตอสังคม

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การจัดการความเสี่ยง
การควบคุม
เหลืออยู
และการควบคุมภายใน
(3)
1. มี ก ารจั ด ทํ า แผนงาน
ด า น ก า ร ท ะ นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
จัดทําขอตั้งงบประมาณ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
การควบคุ ม ที่ มี อ ยู 1. มี การดํ าเนิ นการ 1. จัดทําแผนงานดานการ ปงบประมาณ 2553 ดําเนินการแลว
สามารถลดความ เผยแพร ศิ ล ปะและ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักศิลปะและ แ ต ไ ม บ ร ร ลุ
วัฒนธรรม
เสี่ยงอยูไดในระดับ วัฒนธรรมในวงแคบ แ ล ะ จั ด ทํ า ข อ ตั้ ง
วัตถุประสงค
ห นึ่ ง แ ต ยั ง ไ ม
งบประมาณสนั บ สนุ น
เพียงพอ
เ รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห
เพียงพอตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจ
2. ควรจั ด หาบุ ค ลากร
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ ม า
ปฏิบัติงาน
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให มี ก ารผลิ ต การ
พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ สอดคล อ งกั บ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ทองถิ่นและสังคม

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค
(2)
1. การผลิตบัณฑิตดานการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
วัตถุประสงค
1.1 เพื่อมีระดับอัตราสวนจํานวน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต อ
จํานวนอาจารยประจํา FTES ตาม
มาตรฐานสากล (ISCED)
(International
Standard
Classificationof Education)
1.2 เพื่อใหไดผูเรียนที่เกง ดี และ
มี เ จ ต ค ติ ที่ ดี ต อ วิ ช า ชี พ ท า ง
การ ศึ ก ษ า ม า เ รี ย นที่ ค ณะ ค รุ
ศาสตร

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู การจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุม
การควบคุมภายใน
(3)
(4)
(5)
(6)
มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
อั ต ร า กํ า ลั ง อ า จ า ร ย
แ ผ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
นั ก ศึ ก ษา
และ
งบประมาณสนั บ สนุ น
แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
นักศึกษา

ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความเสี่ยง
อยู ไ ด ใ นระดั บ หนึ่ ง
แตยังไมเพียงพอ

1.1 อัตราสวนจํานวน
นักศึกษาปริญญาตรีตอ
จํานวนอาจารยประจําไม
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล
1.2 ขาดผูเรียนที่เกง ดี
และมีเจตคติที่ดี ตอ
วิชาชีพทางการศึกษามา
เรียนที่คณะครุศาสตร

1. จัดทําแผนและเสนอ
แผนการเพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง
ต อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สงขลา
2. จัดทําแผนการคัดเลือก
ผูเ รี ย นที่ เ ก ง ดี และมี เ จต
ค ติ ที่ ดี ต อ วิ ช า ชี พ ท า ง
การศึ ก ษามาเรี ย นที่ ค ณะ
ครุศาสตร
3. แตง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานคัดเลือกผูเรียน
4. สนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนการคั ด เลื อ ก
ผูเรียน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(7)

สถานภาพการ
ดําเนินงาน
(8)

ปงบประมาณ
2552-2553
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ
คณะครุศาสตร

ดํ า เนิ น การแล ว แต
ยั ง ไ ม บ ร ร ลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
ดําเนินการตอ เนื่อ ง
ปงบประมาณ 2553
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โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค
โครงการ/กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค
(2)
2. การสรางเครือขายการ
ผลิต การพัฒนาครูใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครือขายในการ
ผลิต การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุม
เหลืออยู
การควบคุมภายใน
(3)
1. จัดทําแผนงานดาน
การสรางเครือขายใน
การผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. จัดทําคําขอ
งบประมาณสนับสนุน
ในการสรางเครือขายใน
การผลิตพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

(4)
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความเสี่ยง
อยู ไ ด ใ นระดั บ หนึ่ ง
แตยังไมเพียงพอ

(5)
คณะครุศาสตรมี
เครือขายในการผลิต
การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับ
ทองถิ่น แตไมมี
เครือขายใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

(6)
1. จัดทําแผนการสราง
เครือขายในการผลิตการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(7)
ปงบประมาณ 2553 /
คณะครุศาสตร
และ
ศูนยพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

(8)
ดําเนินการแลวแต
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ดําเนินการตอเนื่อง
ปงบประมาณ 2553

2. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
ในการสรางเครือขายในการ
ผลิตการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม และ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การจัดการความ
กําหนดเสร็จ/
สถานภาพการ
วัตถุประสงคโครงการ/
การควบคุม
เหลืออยู
เสี่ยงและการ
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
กิจกรรม
ควบคุมภายใน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(6)
งานวิเคราะห ประสานการ
1. มีแนวปฏิบัติการ 30 กันยายน 2552 / ดําเนินการแลวและ
1. มีแนวปฏิบัติการ ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู หนวยงานไมปฏิบัติ
การบริหารจัดการ
วางแผนและติดตามประเมินผล บริหารงบประมาณที่ สามารถลดความเสี่ยง ตามแนวปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ กองนโยบายและ สามารถควบคุมความ
วัตถุประสงค
อยู ไ ด ใ นระดั บ หนึ่ ง บริหารงบประมาณที่ ที่มหาวิทยาลัยได
เสี่ยงได
แผน
มหาวิทยาลัยได
เพื่อใหการกํากับดูแลการ วัตถุประสงค
1.
เพื
อ
่
ให
ก
ารบริ
ห
าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แตยังไมเพียงพอ
กําหนดไว
กําหนดไว
บริหารจัดการ ดาน
งบประมาณของหนวยงาน
สงขลากําหนดไวอยาง 2. มีคําสั่งแตงตั้ง
2. มีคําสั่งแตงตั้ง
การเงินงบประมาณ งาน
สอดคลองกับนโยบาย พันธ
เครงครัด เชน ไม
บุคคลรับผิดชอบ
บุคคลรับผิดชอบงาน
ธุรการ งานพัสดุ และ
กิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
ปฏิบัติตามมาตรการ
งานดานการจัดทํา
ดานการจัดทํา
บุคลากร ของ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณทุก
งบประมาณทุก
มหาวิทยาลัย เปนไปอยาง และบรรลุเปาประสงค
ขั้นตอน
ขั้นตอน
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประสาน ติดตาม
ประเมินผล และเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ
3. เพื่อนําผลการประเมินมา
วิเคราะหภาพรวมเสนอ
ผูบริหารและเปนแนวทางใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในปตอไป
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โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค
โครงการ/กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดกอน
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ดานการบริหารจัดการ
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยัง
การจัดการความเสี่ยง
การควบคุม
เหลืออยู
และการควบคุมภายใน
(6)
(3)
(4)
(5)

(2)
2. การดําเนินงานจัดซื้อจัด 1. มีการจัดโครงการ
จางพัสดุ
ฝกอบรมใหความรูดาน
การปฏิบัติงานพัสดุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหรับทราบขั้นตอน 2. มีการจัดทําคูมือการ
การปฏิบัติงานและสามารถ ปฏิบัติงานพัสดุ
ดําเนินการเปนเปนไปโดย
ถูกตองตามขั้นตอนที่
ระเบียบกําหนด

ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู
สามารถลดความเสี่ยง
อยู ไ ด ใ นระดั บ หนึ่ ง
แตยังไมเพียงพอ

1. ยังมีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางที่ไม
เปนไปตามขั้นตอนที่
ระเบียบกําหนดทําให
การดําเนินงานมีการ
ผิดพลาดและเกิดความ
ลาชาในการดําเนินงาน

1. มีการจัดโครงการ
ฝกอบรมใหความรูดาน
การปฏิบัติงานพัสดุ
2. มีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานพัสดุ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานภาพการ
ดําเนินงาน

(7)

(8)

มีนาคม 2553 /
งานพัสดุ

ดําเนินการแลว
และไมบรรลุ
วัตถุประสงค
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