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สถานะการรายงานผล ระดับ คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา
ด้านการบริหารความเสี่ยง (RM 1 และ RM 2) ประจาปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)

ที่

การติดตามผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
(RM 2) รอบ 6 เดือน
(ณ 31 มี.ค. 2558) ปี 2558

การติดตามผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
(RM 2) รอบ 9 เดือน
(ณ 30 มิ.ย. 2558) ปี 2558

การติดตามผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
(RM 2) รอบ 12 เดือน
(ณ 30 ก.ย. 2558) ปี 2558

















































































































































































ครบทุกหน่วยงาน

ครบทุกหน่วยงาน

ครบทุกหน่วยงาน

ครบทุกหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยง
(RM 1) ปี 2558

หน่วยงาน

(ณ 1 ต.ค. 2557)
กอง/ศูนย์/หน่วย
1
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
2 กองกลำง
3 กองคลัง
4 กองแผนงำน
5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่
6 กองกิจกำรนิสิต
7 กองอำคำรสถำนที่
8 กองบริกำรกำรศึกษำ
9 กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
10 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต)
11 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
12 ศูนย์ให้บริกำรและสนับสนุนนิสิตพิกำร
13 ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
14 ศูนย์เครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำเชิงพืน้ ที่แบบสร้ำงสรรค์
15 ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ
16 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
17 ศูนย์เครื่องมือกลำง
18 ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์
19 อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
20 วิทยำเขตเชียงรำย
21 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
22 หน่วยตรวจสอบภำยใน
23 หน่วยธำลัสซีเมีย
24 หน่วยปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
คณะ/วิทยาลัย
25 วิทยำลัยพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
26 วิทยำลัยกำรศึกษำ
27 วิทยำลัยกำรจัดกำร
28 คณะแพทยศำสตร์
29 คณะทันตแพทยศำสตร์
30 คณะเภสัชศำสตร์
31 คณะพยำบำลศำสตร์
32 คณะสหเวชศำสตร์
33 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
34 คณะวิทยำศำสตร์
35 คณะวิศวกรรมศำสตร์
36 คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ
37 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
38 คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์
39 คณะนิติศำสตร์
40 คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์
41 คณะศิลปศำสตร์
42 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

รวม
**หมายเหตุ**
 = ส่งแล้ว
 = ไม่ส่ง

หน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
< ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13/10/2558 >
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สถานการณ์รายงานผล ระดับ คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)
ที่

หน่วยงาน

กอง/ศูนย์/หน่วย
1
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
2 กองกลำง
3 กองคลัง
4 กองแผนงำน
5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่
6 กองกิจกำรนิสิต
7 กองอำคำรสถำนที่
8 กองบริกำรกำรศึกษำ
9 กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
10 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต)
11 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
12 ศูนย์ให้บริกำรและสนับสนุนนิสิตพิกำร
13 ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
14 ศูนย์เครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำเชิงพืน้ ที่แบบสร้ำงสรรค์
15 ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ
16 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
17 ศูนย์เครื่องมือกลำง
18 ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์
19 อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
20 วิทยำเขตเชียงรำย
21 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
22 หน่วยตรวจสอบภำยใน
23 หน่วยธำลัสซีเมีย
24 หน่วยปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
คณะ/วิทยาลัย
25 วิทยำลัยพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
26 วิทยำลัยกำรศึกษำ
27 วิทยำลัยกำรจัดกำร
28 คณะแพทยศำสตร์
29 คณะทันตแพทยศำสตร์
30 คณะเภสัชศำสตร์
31 คณะพยำบำลศำสตร์
32 คณะสหเวชศำสตร์
33 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
34 คณะวิทยำศำสตร์
35 คณะวิศวกรรมศำสตร์
36 คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ
37 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
38 คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์
39 คณะนิติศำสตร์
40 คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์
41 คณะศิลปศำสตร์
42 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

รวม
**หมายเหตุ**
 = ส่งแล้ว
 = ไม่ส่ง

ระบบการเฝ้าระวัง
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2557)

ระบบการเฝ้าระวัง
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. – มี.ค. 2558)

ระบบการเฝ้าระวัง
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. – มิ.ย. 2558)

ระบบการเฝ้าระวัง
ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. – ก.ย. 2558)

















































































































































































ครบทุกหน่วยงาน

ครบทุกหน่วยงาน

ครบทุกหน่วยงาน

ครบทุกหน่วยงาน

หน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
< ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13/10/2558 >
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สถานะการรายงานผล ระดับ คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)
ที่

รายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558
(1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)

หน่วยงาน

กอง/ศูนย์/หน่วย
1
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
2 กองกลำง
3 กองคลัง
4 กองแผนงำน
5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่
6 กองกิจกำรนิสิต
7 กองอำคำรสถำนที่
8 กองบริกำรกำรศึกษำ
9 กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
10 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต)
11 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
12 ศูนย์ให้บริกำรและสนับสนุนนิสิตพิกำร
13 ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
14 ศูนย์เครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำเชิงพืน้ ที่แบบสร้ำงสรรค์
15 ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ
16 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
17 ศูนย์เครื่องมือกลำง
18 ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์
19 อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
20 วิทยำเขตเชียงรำย
21 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
22 หน่วยตรวจสอบภำยใน
23 หน่วยธำลัสซีเมีย
24 หน่วยปฏิบัติกำรวิชำชีพกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
คณะ/วิทยาลัย
25 วิทยำลัยพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
26 วิทยำลัยกำรศึกษำ
27 วิทยำลัยกำรจัดกำร
28 คณะแพทยศำสตร์
29 คณะทันตแพทยศำสตร์
30 คณะเภสัชศำสตร์
31 คณะพยำบำลศำสตร์
32 คณะสหเวชศำสตร์
33 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
34 คณะวิทยำศำสตร์
35 คณะวิศวกรรมศำสตร์
36 คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ
37 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
38 คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์
39 คณะนิติศำสตร์
40 คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์
41 คณะศิลปศำสตร์
42 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์


























รวม
**หมายเหตุ**
 = ส่งแล้ว
 = ไม่ส่ง



















รวมส่งแล้ว 41 หน่วยงาน
หน่วยบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
< ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13/10/2558 >

