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  แบบ ปค.5 
 

    

คณะเทคนิคการแพทย 
 

แผนการควบคุมภายใน ป 2565 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน วันท่ี 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 

ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ภารกิจดานผลลัพธผูเรียน 

ดานการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาที่ศึกษาตอในช้ันปที่ 2 
เทียบกับนักศึกษาเขาเรียนในชั้นปที่ 1 สูงข้ึน 
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑของแต
ละวิชาชีพ   
3. เพ่ือใหบัณฑิตมีสมรรถนะดานภาษาอังกฤษท่ีสามารถ
แขงขันได 
 

 
 
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
จํานวนลาออกจํานวนมาก 
 
 

 
 
- 1.1 ใหขอมูล
นักศึกษา และ
สรางความรูความ
เขาใจในวิชาชีพ
ผานกระบวนวิชา
ชั้นปที่ 1 ในบาง
สาขาวิชา 
1.2 จัดกิจกรรม
สงเสริมความเขาใจ
ในวิชาชีพผานการ
รวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
และการไปศึกษาดู
งานของวิชาชีพ
ตาง ๆ ใน
โรงพยาบาล 

ไมเพียงพอ  
 
1. นักศึกษาบาง
คนมีความมุงมั่น
ที่จะไปสอบเขา
ศึกษาคณะอื่น
ตามที่ตั้งใจไวแต
แรก ถึงแมคณะฯ 
จะมีการใหขอมูล
และสรางความรู
ความเขาใจใน
วิชาชีพแก
นักศึกษามากขึ้น 
ก็ไมอาจเปล่ียน
ความตั้งใจของ
นักศึกษาได 

 
 
1.1 ประชาสัมพันธ
วิชาชีพและหลักสูตรของ
คณะฯ ใหกับนักเรียน
ตั้งแตกอนการรับเขาผาน
ทางระบบออนไลน 
1.2 จัดกิจกรรม CMU 
Open House เพ่ือให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีสนใจใน
วิชาชีพที่คณะเปดสอน
ไดมารวมกิจกรรมและ
จัดทําแผนรับเขารอบ 
TCAS1 เพ่ือรองรับ
นักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการเพื่อใหได
นักเรียนที่สนใจศกึษาใน
หลักสูตรของคณะฯ จริง 
ๆ 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ภาควิชา 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

 2. นักศึกษาสอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพแตละสาขา
ไดต่ํากวารอยละ 90 

2.1 จัดโครงการ
เตรียมความพรอม
การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

 2. โครงการ
เตรียมความ
พรอมอาจไม
เพียงพอสําหรับ
นักศึกษากลุม
ออน และ
นักศึกษากลุมที่
ไมเขารวม
กิจกรรมการ
เตรียมความ
พรอม 

2.1 จัดกิจกรรมเสริม
ความรูใหกับนักศกึษา
ระหวางการเรียนการ
สอน 
2.2 ทําความเขาใจให
นักศึกษาเห็นความสําคัญ
ในการเขารวมกิจกรรม 

  

 3. บัณฑิตมีสมรรถนะดาน
ภาษาอังกฤษที่ยังแขงขันใน
ตลาดแรงงานไมได 

3.1 กําหนดคา
เปาหมายของผล
สอบภาษาอังกฤษ
ของนักศกึษาป
สุดทาย (CMU 
eGrad)  เพื่อใหทุก
สาขาวิชามุงสู
เปาหมายเดียวกัน
ในการจัดการเรยีน
การสอน 
3.2 สอดแทรก
ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียน
การสอนในทุก
กระบวนวิชาเอกไม
นอยกวารอยละ 
20 ของเน้ือหา
กระบวนวิชา 
 
 

 3. นักศึกษายังมี
ระดับผลการสอบ 
CMU eGrad ไม
ถึงคาเปาหมายที่
มหาวิทยาลัย
กําหนดไว 

3.1 จัดโครงการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรยีนการ
สอนในทุกกระบวน
วิชาเอก  
3.2 จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา โดยให
นักศึกษาเรียนผานส่ือ
ออนไลน 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ดานการผลิตบัณฑติ 
วัตถุประสงค : 
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร 

นักศึกษาใชเวลาเรียนเกิน
ระยะเวลาของหลักสูตร 

- 1. จัดทําระบบ
การติดตาม
นักศึกษา 
2. จัดทําฐานขอมูล
ผลการเรียนและ 
การลง ทะเบียน
ตามโครงสราง
หลักสูตรและ
แผนการศึกษาของ
นักศึกษา 
3. จัดโครงการ
สอนแสริมสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีผล
การเรยีนออน 
4. จัดทําโครงการ
อาจารยท่ีปรกึษา
พบนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา 
 

ไมเพียงพอ 1. นักศึกษาไม
ผานรายวิชา
บังคับท่ีเปน pre-
requisite ของ
กระบวนวิชาที่จะ
เรียนในป
การศกึษาถัดไป 
2. ยังคงมี
นักศึกษาลาพัก
การศกึษาเพื่อ
เตรียมตัวไปสอบ
คณะอื่น แต
นักศึกษาสอบไม
ติด และกลับมา
เรียนท่ีคณะฯ ใน
ปการศกึษาถัดไป 
ทําใหนักศึกษาใช
ระยะเวลาใน
เรียนไมเปนไป
ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร 

1. สํารวจนักศึกษาวา
ประสงคจะใหคณะจัด
โครงการสอนเสรมิวิชา
ไหนบางเพ่ือชวยเหลือ
นักศึกษาดานการเรียนได
ครอบคลุมวิชาท่ี
นักศึกษาออน 
2. จัดกิจกรรมการ
ติดตามดูแลนักศึกษาโดย
ผานอาจารยที่ปรึกษาให
เร็วขึ้นกวาปกอน และ
เพ่ิมชองทางการสื่อสาร
ระหวางนักศึกษากับ
อาจารยท่ีปรกึษา เพื่อให
สามารถทราบปญหา 
ของนักศกึษาไดเร็วขึ้น 

งานบริการ
การศกึษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

 

ภารกิจดานการวิจัยและนวัตกรรม 

ดานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
วัตถุประสงค : 
สงเสริมการวิจัยท้ังงานวิจัยพ้ืนฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่
มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยท่ีสามารถ
ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
เปาประสงคของคณะ :  
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล 
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/

จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํา
รวมกับตางประเทศมี
จํานวนนอย 

- 1. คณะฯ และ
ภาควิชาสงเสริม 
ผลักดันใหมี
กิจกรรมเจรจา
ความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน
ตางประเทศ 
- 2. ภาควิชาฯ 
รวมกันแสวงหา

เพียงพอ ไมมี 1. จัดโครงการสนับสนุน
การประชุมปรึกษาหารือ 
เพ่ือพัฒนาขอเสนอ
โครงการรวมกับ 
ผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ/สถาบันใน
ตางประเทศ/โครงการ
แสวงหาผูเช่ียวชาญชาว
ตางประเทศ หรือ 

งานบริหาร
งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

สังคม 
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา 

ความรวมมือทาง
วิชาการจาก
ศักยภาพของ
อาจารย นักวิจัย 
เครือขายวิจัยแบบ
ไมเปนทางการ 
เพ่ิมเติมจาก MOU 
 

Visiting Professor 
2. สนับสนุนงบประมาณ
ดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ
และการวิจัยระหวาง
สถาบัน และหนวยงาน
ตางประเทศ, MOU และ 
student Mobility & 
staff exchanges 
3. มีการติดตามผล
โครงการ/กิจกรรมและ
รายงานผลตอผูบริหาร
รายไตรมาส 
4. ผลักดันและเพ่ิม
แรงจูงใจใหอาจารย/
นักวิจัย ไดรับขอมูลแจง
เตือนการติดตามและ
รับทราบถึงงบประมาณที่
จะสนับสนุนจากคณะฯ 

ดานงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และผูประกอบการเริ่มตน 
(startup) 
วัตถุประสงค : 
สงเสริมการวิจัยท้ังงานวิจัยพ้ืนฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่
มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยท่ีสามารถ
ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
เปาประสงคของคณะ :  
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล 
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/
สังคม 
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา 
 

จํานวนผลงานวิจัยถูก
นําไปใชประโยชน หรือตอ
ยอดเชิงพาณิชยมีจํานวน
นอย 

- คณะฯ มีระบบ
การกํากับติดตาม
เพ่ือสงเสริมการนํา
ผลงานการ
ศึกษาวิจัยไปใช
ประโยชน พัฒนา
นวัตกรรม/
ผลิตภัณฑ และ
สนับสนุนการตอ
ยอดเชิงพาณิชย
ผานคณะกรรมการ
สงเสริมพัฒนา

เพียงพอ ไมมี 1. จัดโครงการเสริม
ศักยภาพของเครือขาย
กลุมวิจัย/ศูนยวิจัย/
หนวยวิจัยสําหรับบูรณา
การขามสาขา เพื่อ
ขับเคลื่อนพันธกิจดาน
งานวิจัย และการนํา
ผลงานไปใชประโยชน 
2. จัดโครงการสงเสริม
ความรวมมือกับ
ภาคเอกชน/
อุตสาหกรรม/
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

งานวิจัย, จัดต้ัง
คณะกรรมการ
ชมรมนักประดิษฐ
เทคนิคการแพทย 
หรอื “AMS DIY 
Club”และ จัดตั้ง
คณะกรรมการ
บูรณาการงาน
วิชาการแกสังคม
กับการวิจัย และ
การเรยีนการสอน
ในชุมชน 
 

TLOUBI/STeP เพ่ือ
พัฒนาและผลักดัน
ขอเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรม การขึ้น
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา และการตอยอดสู
เชิงพาณิชย 
3. จัดโครงการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรมพรอมใชงานใน
เชิงพาณิชย 
4. จัดโครงการรางวัล
นวัตกรรมที่สามารถตอ
ยอดในเชิงพาณิชย 
5. ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียง  ใหม 
(เงินรางวัลการผลิต
ผลงานนวัตกรรม การจด
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร คณะเทคนิค
การแพทย) 

ดานการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
วัตถุประสงค : 
สงเสริมการวิจัยท้ังงานวิจัยพ้ืนฐาน และงานวิจัยประยุกต ที่
มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมุงเนนงานวิจัยท่ีสามารถ
ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
เปาประสงคของคณะ :  
1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเปนเลิศในระดับสากล 
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใชประโยชนเชิงพาณิชย/
สังคม 
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหนา 

จํานวนบทความวิจัยที่
เผยแพรในฐานขอมูลสากล
ไมบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

- 1. กําหนด
กิจกรรมสงเสริมให
เกิดงานวิจัย การ
ผลิตผลงาน
วิชาการจาก
งานวิจัยใน
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2565  
2. จัดงบประมาณ
สนับสนุนการ

เพียงพอ ไมมี 1. จัดโครงการสงเสริม
ศักยภาพและคุณภาพ 
งานวิจัย/โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
Abstract/Manuscript 
Writing/โครงการ
สนับสนุนการตรวจ
พิจารณาภาษา 
เพ่ือการตพีิมพในวารสาร
นานาชาติ/โครงการ
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ตีพิมพ เผยแพร
บทความวิจัยกรณี 
open access 
(page charge) 
หรอืที่มี Impact 
Factor สูง 
3. โครงการ
สนับสนุนการ
เตรียม 
manuscript 
ภาษาอังกฤษ, การ 
proof reading 
 

พัฒนามาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัย 
2. สนับสนุนงบประมาณ
รางวัลพิเศษการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการ 
การย่ืนจดทรัพยสินทาง
ปญญา ผลงานวิจัยที่
ไดรับการนําไปใช
ประโยชน/สนับสนุน
เพ่ิมเติมคาธรรมเนียม
การตีพิมพ 
บทความทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติ (Q1) 
3. มีการติดตามผล
โครงการ/กิจกรรมและ
รายงานผลตอผูบริหาร
รายไตรมาส 
4. ผลักดันและเพ่ิม
แรงจูงใจใหอาจารย/
นักวิจัย ไดรับขอมูลแจง
เตือนการติดตามและ
รับทราบถึงงบประมาณที่
จะสนับสนุนจากคณะฯ 

ภารกิจดานการบริหารจัดการ 

ดานการดําเนินงานการเงิน และบัญชี  
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อใหการรับเงินคาเชา และคาสาธารณูปโภคเปนไปตาม
อัตราที่กําหนดถูกตองตามกฎ/ระเบียบและตามสัญญา และ
มีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
คณะเทคนิคการแพทย 

1.1 ระยะเวลาการเรยีกเก็บ
คาเชาและคาสาธารณูปโภค
ไมเปนไปตามที่สัญญา
กําหนด 
1.2 ไมมีการจัดทําทะเบียน
คุมรายละเอียดการเก็บคา

- 1.1 มีระบบการ
ตรวจสอบการรับ
เงินประจําวัน 
1.2 มีการจัดทํา
ทะเบียนคุม และ
รายงานคาเชา

ไมเพียงพอ 1. ผูปฏิบัติงาน
ดานการรับเงินคา
เชาและคา
สาธารณูปโภค มี
ความรูเร่ืองกฎ/
ระเบียบดาน

1. ใหผูปฏิบัติงานศกึษา 
กฎ/ระเบียบ เร่ืองสัญญา
เชาและการเก็บคาเชา
และคาสาธารณูปโภค 

งานการเงิน การ
คลังและพัสดุ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

2. เพื่อใหการบันทึกเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 
ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 
3. เพื่อใหการวิเคราะห และการบันทึกประเภทพัสดุ ให
ถูกตอง ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

เชาและคาสาธารณูปโภค 
 
2.1 บันทึกบัญชีในระบบ 3 
มิติไมถูกตอง และไม
ครบถวน 
 
3.1 การบันทึกรายการ
จัดซื้อพัสดุ ไมถูกตองตาม
หลักการจําแนกประเภทฯ 

ประจําเดือนเสนอ
ตอหัวหนาและ
มหาวิทยาลัย 
1.3 มีการเพิ่ม
ชองทางส่ือสารใน
การแจงยอดชําระ
คาเชาและคา
สาธารณูปโภค 
- 2.1 มีการกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ 
การบันทึกบัญชี
การจายตรง 
2.2 มีเอกสาร
ครบถวนเพื่อ
ประกอบการ
บันทึก 
2.3 ผูปฏิบัติงาน
สอบทานหลักฐาน
กอนการบันทึก
บัญชี 
- 3.1 มีการกําหนด
แนวทางการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจําแนกรายการ
พัสดุ ใหถูกตอง
ตามกฎ/ระเบียบ 
ที่เกี่ยวของ 

สัญญาเชายังไม
ลึกซึ้ง 

2. ผูปฏิบัติงานไม
เขาใจระบบการ
บันทึกบัญชีอยาง
ลึกซึ้ง 

2. ใหผูปฏิบัติงานศกึษา 
ทําความเขาใชระบบการ
บันทึกบัญชีอยางลึกซ้ึง 

  

3. ผูปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจาง มี
ความรูดานการ
จําแนกประเภท
พัสดุ ไมลึกซึ้ง 

3.1 ใหผูปฏิบัติงานศึกษา 
กฎ/ระเบียบ หลักการ
จําแนกประเภทรายจาย
ฯ อยางลกึซึ้ง 
3.2 ใหเจาหนาที่ผูมี
ความรู จัด KM ให
ความรูกัผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ 

  

ดานการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค : 

การดําเนินการสรรหา/ 
คัดเลือกบุคลากรไม
เหมาะสมกับตําแหนง 
จํานวนไมครบถวนตามที่

- 1. เจาหนาที่/ 
คณะกรรมการมี
ความรูความเขาใจ
ใน กฎระเบียบ

เพียงพอ มีการ
เปลี่ยนแปลง
ระเบียบ 
หลักเกณฑ 

จนท. ติดตามขอมูล 
ขาวสารท่ีเกี่ยวของอยาง
สม่ําเสมอ และแจง

งานบริหารท่ัวไป  
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหการสรรหา/คดัเลือกบุคลากร เหมาะสมกับตําแหนง 
และจํานวนครบถวน ตรงตามท่ีหนวยงานตองการ รวดเร็ว
ทันตอความตองการ และถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

หนวยงานตองการ ลาชาไม
ทันตอความตองการ และไม
ถูกตองตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

ขอบังคบัในวิธีการ
สรรหา/ คดัเลือก 
และการบรรจุ แตง
ตั้งฯ   
2. กรรมการ
กําหนด
คุณลักษณะและ
ความสามารถของ
ตําแหนงงานตรง
กับความตองการ
ของสวนงาน และ
กําหนดวิธีการสรร
หาที่สามารถวัด
ความรู 
ความสามารถของ
ผูสมัครใหตรงกับ
คุณสมบัตขิอง
ตําแหนงได 
3. กฎระเบียบ 
วิธีการสรรหามี
ความยืดหยุนและ
เอื้อตอการปฏิบัติ
ในสถานการณ
ปจจุบัน   
4. มีการมอบ
อํานาจ กระจาย
อํานาจ ในการสรร
หา คัดเลือกไดเอง
ในระดับคณะ/
ภาควิชา/
หนวยงาน 

วิธีการสรรหาใหม 
ผูบริหาร / 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ  
อาจติดตามขอมูล
ระเบียบ 
หลักเกณฑที่
เปลี่ยนแปลง ไม
ทัน 

ประชาสัมพันธ ใหทุก
ฝายทราบอยางท่ัวถึง 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ดานงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค : 
เพ่ือใหมีความปลอดภัยในการใชงาน ในอาคารสถานที่ของ
คณะ 

ไมมีความปลอดภัยในการใช
งาน ในอาคารสถานที่ ของ
คณะ 

- 1. มีการจัดทําผัง
อาคารในทุกชั้น  
แจงไวใหทราบ
อยางชัดเจน 
2. มีระบบการ
บํารุง รักษา และ
ตรวจสอบ 
ซอมแซมอาคาร 
ลิฟท ปมนํ้า เครื่อง
ปนไฟฉุกเฉิน 
อุปกรณเตอืนภัย 
เคร่ืองดับเพลิง 
ฯลฯ โดย
ผูเชี่ยวชาญ อยาง
สม่ําเสมอ 
3. มีแผน และจัด
ซอมอัคคีภัย 
แผนดินไหว 
ประจําทุกป เพ่ือ
สรางความ
ตระหนัก ให
ความรู ความเขาใจ 
และวิธีการในการ
แกไขปญหา กรณี
เกิดเหตุการณจริง 

เพียงพอ พบวายังมีเหตุ
ฉุกเฉิน เชน น้ํา
ร่ัว ไฟดับ เกิดขึ้น 
จากเหตุสุดวิสัย 
หรอือุบัติเหตุ ซึ่ง
ตองแกไขเปน
กรณีฉุกเฉิน 

มีการตรวจสอบ
สมรรถนะของเคร่ืองมือ
อุปกรณและการ
บํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ ๆ ตางๆ ตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เชน ระบบปองกัน
อัคคีภัย ระบบและ
อุปกรณประกอบตาง ๆ 
เชน ระบบลิฟต เปน
ประจําทุกเดือน 

  

ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อใหบริการเครือขายสารสนเทศมีความเสถียร มีความ
ปลอดภัยและสอดคลองกับ พรบ.คอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหการบริหารงานภายใตระบบ e-Office มี
เสถียรภาพ/มีประสิทธิภาพ 

เครือขายสารสนเทศไม
เสถียร มีการรุกรานจาก
แฮคเกอรภายนอก ไวรัส
คอมพิวเตอร ไมสามารถ
บันทึกการเขาใชงานผูใช
เพื่อใชในการติดตามประวัติ

- 1. ตรวจสอบการ
ทํางานของเคร่ือง
แมขายผานระบบ 
monitor เปน
ประจํา 
2. สํารองขอมูล

เพียงพอ 1. เครือขายหลัก
ของมหาวิทยาลัย
เกิดปญหาในการ
ใหบรกิารลูกขาย
ระดับคณะฯ 
2. การติดไวรัส

1. มีการสํารองขอมูล
จากระบบเปนประจํา
ตามตารางงานที่กําหนด
ไวแบบรายวันและราย
สัปดาห 
2. ไมพบการแจงความ

หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

การเขาใชงานตาม พรบ.
คอมพิวเตอร 

จากระบบแมขาย
หลักแบบเสมือน 
และสํารองขอมูล
สําคัญทุกวัน 
3. กําหนด
มาตรการในการ
แกไขปญหาเมื่อพบ
การรุกรานจาก
แฮคเกอรและการ
โจมตีจากไวรัส
คอมพิวเตอร ซึ่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศฯ ไดให
ความเห็นชอบและ
แจงใหทุก
หนวยงานทราบ
และถือปฎิบัติ 
4. กําหนดใหมีการ
ยืนยันตัวตน
ผูใชงานในระบบ
เครือขาย 
 

คอมพิวเตอรของ
เคร่ืองลูกขาย- 
แจง
ประสานงาน/ให
ขอมูลหรือปญหา
ที่เกิดขึ้นจาก
เครือขายหลักให
ทีมบริหาร
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย
ทราบแบบทันที 
และรวมกําหนด
แนวทางแกไข
ปญหา 
3. รวมคัดเลือก
และดําเนินการ
เกี่ยวกับการ
ติดตั้ง/ใชงาน
โปรแกรมปองกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร 
กับสํานักบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ติดตั้งใชงาน/
แนะนําการใช
งานแกบุคลากร
ในคณะฯ 

ผิดปกติเกี่ยวกับการใช
งานภายในระบบ e-
Office 

ระบบงานและขอมูลการ
ปฏิบัติงานภายในไม
ครบถวน สูญหาย ไม

- 1. สํารองขอมูล
จากแมขายของ
ระบบ e-Office 
บนแมขายเปน

เพียงพอ 1. ขาดการ
ซักซอม/คูมือ/
แนวทางในการ
เรียกคืน/กูคืน

มอบหมายผูปฏิบัติงาน
ในการหารือกับผูพัฒนา
ระบบเพื่อจัดทําคูมือ/
แนวทางการ restore ตัว
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

สามารถสืบคนงานเพ่ือ
อางอิงหรือดําเนินการตอได 

ประจําทุกวัน 
2. สํารองขอมูล
จากแมขายระบบ 
e-Office ลงส่ือ
บันทึกขอมูล
ภายนอกทุก
สัปดาห 
 

ระบบ  
2. ระบบถูก
พัฒนาจาก
ผูพัฒนาที่อยู
ภายนอก ซึ่งอาจ
ทําใหคณะฯ
สูญเสียการ
พัฒนาตอยอด
ระบบเองใน
อนาคต 
3. การสํารอง
ขอมูลจากระบบ
เปนการสํารอง
เฉพาะตัวขอมูล
ในงานเทานั้น 
ไมใชตัวระบบที่
ใชในการ
ปฏิบัติการ 

ระบบงาน และแนวทาง
ในการปรบัปรุงพัฒนา/
ตอยอดระบบเพ่ือให
สอดคลองกับความ
ตองการใชงานในอนาคต 

ดานงานวิจัยท่ีตีพิมพ 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ เผยแพรบทความวิจัย/
นวัตกรรม (สิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร) ไดตามเปาหมายที่
กําหนดไว 

- จํานวนบทความวิจัยท่ี
เผยแพรในฐานขอมูลสากล
ไมบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ประจําป 
- จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํา
รวมกับตางประเทศมี
จํานวนนอย 
- จํานวนผลงานวิจัยถูก
นําไปใชประโยชน หรือตอ
ยอดเชิงพาณิชยมีจํานวน
นอย 

1. กําหนดกิจกรรม
สงเสริมใหเกิด
งานวิจัย การ
ผลิตผลงาน
วิชาการจาก
งานวิจัยใน
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2565 2. 
จัดงบประมาณ
สนับสนุนการ
ตีพิมพ เผยแพร
บทความวิจัยกรณ ี
open access 

เพียงพอ  ติดตามการดําเนินงาน
กิจกรรมท่ีกําหนดไวให
เปนไปตามแผน 

งานบริหาร
งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

(page charge) 
หรอืที่มี Impact 
Factor สูง 
3. โครงการ
สนับสนุนการ
เตรียม 
manuscript 
ภาษาอังกฤษ การ 
proof reading 
4. การสราง
เครือขายความ
รวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ (เชน 
visiting 
professors, 
research 
international 
collaboration) 

ดานการผลิตบัณฑติ 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อใหจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาเปนไปตาม
แผนจํานวนรับ 

จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไมเปนไปตาม
แผนจํานวนรับ 

1. ปรับปรุง
หลักสูตรให
สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่
ตอบสนองผูเรียน
มากขึ้น 
2. สนับสนุน
ทุนการศึกษา
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ไมเพียงพอ ผูสนใจเขาศึกษา
ตอระดับ
บัณฑิตศกึษา
ยังคงมีจํานวน
นอยไมเปนไป
ตามแผนในบาง
สาขาวิชา 

- ประชาสัมพันธ
หลักสูตรและขอมูลสิทธิ
ประโยชนที่จะไดจาก
หลักสูตร 
- จัดการหลักสูตรให
สามารถสะสมหนวยกิต
ไดเพ่ือเพิ่มโอกาสให
ผูเรียน 

งานบริการ
การศกึษาฯ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ดานสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อไมใหเกิดการติดเชื้อโรคในระหวางการปฏิบัติงานหรือ
ฝกปฏิบัตกิาร 

เกิดการติดเชื้อโรคใน
ระหวางการปฏิบัติงานหรือ
ฝกปฏิบัติการ 

1. กําหนดแนว
ปฏิบัติในกรณีเกิด
อุบัติเหตุสงสัยวา
จะติดเชื้อใน
ระหวางการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและ
บุคลากร 
2. กําหนด
มาตรการการเขา
มาใชพื้นที่ภายใน
คณะ และแจงให
ประชาชนทั่วไป
ทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตางๆ 
3. จัดอบรมการ
จัดการขยะสําหรับ
พนักงาน 
เจาหนาที ่และ
พนักงานบริษัท 
4. จัดงบประมาณ
ในการซื้อถุงมือ
และแวนตาสําหรับ
สวมใสเมื่อฝก
ปฏิบัติการกับสิ่งสง
ตรวจที่อาจจะติด
เชื้อโรค 
5. ตรวจคดักรองผู
จะเขาศึกษาตอใน
คณะโดยการตรวจ
เอกซเรยทรวงอก 
และการตรวจ

เพียงพอ  ติดตามการดําเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม
ภายในใหเปนไปตามแผน 

งานบริหารท่ัวไป 
และงานบริการ
การศกึษาฯ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ภูมิคุมกันกันป 2 
และป 4 หลังจาก
ตรวจหาไวรัสตับ
อักเสบชนิดบี กอน
ออกฝกงาน 
6. ตรวจคดักรองผู
จะเขาศึกษาตอใน
คณะโดยการ
ตรวจหาไวรัสตับ
อักเสบและ
ภูมิคุมกันตอไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี 
7. จัดสวัสดกิาร
ตรวจสุขภาพแก
บุคลากร 
8. การจัดทํา
ระเบียบปฏิบัติการ
ตรวจโรคมือเทา
ปากในผูรับบริการ
เด็ก 

ดานสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา 
วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือไมใหเกิดอันตรายจากสารเคมีในระหวางการ
ปฏิบัติงานหรือฝกปฏิบัติการ 

เกิดอันตรายจากสารเคมีใน
ระหวางการปฏิบัติงานหรือ
ฝกปฏิบัติการ 

1. จัดทํา 
biological spill 
kit และ 
chemical spill 
kit แจกสวนงานที่
เกี่ยวของโดยไมคิด
มูลคา(งบประมาณ
ภาควิชา) 
2. จัดระบบและ
อบรมการใช การ
ใช biological 

เพียงพอ  ติดตามการดําเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม
ภายในใหเปนไปตามแผน 

งานบริหาร
งานวิจัยฯ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

spill kit และ 
chemical spill 
kit biological 
spill แกบุคลากร
ทุกภาควิชาและ
ศูนยบริการเทคนิค
การแพทย 
3. มาตรการการ
จัดเก็บและกําจัด
สารเคมีและสาร
กัมมันตรังสี 

ดานการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือลด
และปองกันการเกิดปญหาละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/
หรอืการทุจริตในหนาท่ี 

การไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวของ การ
ละเมิดจริยธรรมทางสังคม 
และ/หรอืการทุจริตใน
หนาที่ 

1. VOC 
2. กระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
รวมกับ มช. 
3. ใชสารสนเทศ
ทางการเงินกลาง
ของ มช. ในการ
ปฏิบัติงานประจํา 
4. สนับสนุนให
บุคลากรเขารวม
อบรมสัมมนาใน
ประเด็นกฎ/
ระเบียบรวมกับ 
มช. 

เพียงพอ  ติดตามการดําเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม
ภายในใหเปนไปตามแผน 

งานบริหารท่ัวไป  

ดานงานวิจัยท่ีตีพิมพ 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อไมใหบุคลากรละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 

บุคลากรละเมิดจริยธรรม
ทางวิชาการ 

1. อบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 
2. อบรมจริยธรรม
ในการตีพิมพ
ผลงานวิชาการ 

เพียงพอ  ติดตามการดําเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม
ภายในใหเปนไปตามแผน 

งานบริหาร
งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุม 

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

3. ใชเครื่องมือ 
Turnitin 
ตรวจสอบการ
ตีพิมพผลงาน
วิชาการ 

ดานการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อใหบุคลากรที่กระทําผิดไดรับการลงโทษหรอืไมมีการ
ปกปดการกระทําผิด 

การไมดําเนินการลงโทษ
หรอืปกปดการกระทําผิด 

1. VOC 
2. สนับสนุนให
บุคลากรเขารวม
อบรมสัมมนาใน
ประเด็นกฎ/
ระเบียบรวมกับ 
มช. 

เพียงพอ  ติดตามการดําเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม
ภายในใหเปนไปตามแผน 

งานบริหารท่ัวไป  

ดานงานประชาสัมพันธ 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อไมใหภาพลักษณมหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอน
ความนาเชื่อถือ 

ภาพลักษณมหาวิทยาลัย
เสียหายหรือถูกลดทอน
ความนาเชื่อถือ 

1. VOC 
2. กําหนด
ผูรับผิดชอบการ
แกไขปญหา
ภาพลักษณในดาน
ตางๆ 

เพียงพอ  ติดตามการดําเนินงาน
ของกิจกรรมควบคุม
ภายในใหเปนไปตามแผน 

งานบริหารท่ัวไป  

 
 
 


