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การควบคมุท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ
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หมายเหตุ

ดา้นการด าเนินงาน 1)  ดา้นกลยุทธ์
 1.1) ขาดกลยุทธด์า้นการพฒันาหลกัสตูรให้
ทนัสมยั ดงึดูดผูเ้รยีน 

เนื่องจากกลไกการควบคุมคุณภาพการ
ปรบัปรงุหลกัสตูร เน้นเพยีงการผ่านระเบยีบ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการปรบัปรงุทุก 5 ปี

ก าหนดใหเ้ชญิผูท้รงคุณวฒุนิอกสาขาวชิา /
ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่ทีเ่คยรบันิสติเขา้
ท างาน/ฝึกงาน เขา้รว่มการประชุมวพิากษ์
หลกัสตูร และ/หรอืรว่มวางแผนกลยุทธข์อง
คณะฯ

สามารถปรบัเพิม่ความทนัสมยัของหลกัสตูรได ้
เนื่องจากเป็นหลกัสตูรใหม่ เช่น หลกัสตูร ศศ.บ.

 ไทยศกึษา (นานาชาต)ิ

ประธานหลกัสตูร / 
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ

ดา้นการด าเนินงาน 2) ดา้นลกูคา้ /  ผูร้บับรกิาร
คุณภาพของผูส้มคัรเขา้ศกึษาลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในระดบัปรญิญาบณัฑติ  / จ านวนและ
คุณภาพของผูส้มคัรเขา้ศกึษาในระดบั
บณัฑติศกึษาลดลงอย่างต่อเนื่อง

-เพิม่การประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุเพื่อดงึดูด
นกัเรยีนเก่งจากโรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีง
- ตัง้คณะกรรมการกลางเพื่อกลัน่กรองเกณฑ์
การคดัเลอืกนิสติของแต่ละหลกัสตูร

ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรเชงิรกุนอกสถานที ่ / 
คณะฯ มคีณะกรรมการกลัน่กรองเกณฑก์าร
คดัเลอืกนิสติในการสอบ TCAS เพื่อใหไ้ดน้ิสติ
ทีม่คีุณภาพ

-ผูช้่วยคณบดฝ่ีาย
การสือ่สารสากล
และกจิการพเิศษ
-รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการ 

ดา้นการด าเนินงาน 3) ดา้นการเงนิ
3.1) ปรมิาณเงนิทดรองจ่ายขาดสภาพคลอ่ง 
เนื่องจาก การเบกิจ่ายลา่ชา้ของเจา้หน้าทีแ่ละ
ขาดการตดิตามจากหวัหน้างาน
3.2) คณะฯ เสยีเวลาในการด าเนินการโอน
งบประมาณขา้มหมวดบ่อยครัง้ เนื่องจาก มี
ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่อยู่ในแผนงบประมาณและมคีวาม
จ าเป็นเรง่ด่วนหลายกรณ ี

-มอบหมายผูบ้รหิารระดบัสงูใชม้าตรการทาง
วนิยัก ากบัดูแลและตดิตามการเบกิจ่ายของ
เจา้หน้าทีแ่ละหวัหน้างานการเงนิอย่างใกลช้ดิ 

-ทบทวนแนวทางในการวางแผนงบประมาณให้
น าขอ้มลูปัญหาในอดตีและรายละเอยีดของ
กจิกรรมหรอืโครงการมาใชป้ระกอบการ
วางแผนงบประมาณใหม้ากขึน้

3.1 เงนิทดรองจ่ายมสีภาพคลอ่งมากขึน้ แต่
ขอ้มลูในระบบยงัไม่เป็นปัจจุบนั   3.2 ยงัมกีาร
โอนงบประมาณอยู่บ่อยครัง้

ดา้นการด าเนินงาน -ระงบัการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่ม่จ าเป็น
  -มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการเพื่อเรง่รดัการโอนงบประมาณ

รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารฯ/
ผูอ้ านวยการ
ส านกังานคณบดี
คณบด/ีรองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบนั

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ีต้อง
ประเมินและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ
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ดา้นการด าเนินงาน 4) ดา้นกระบวนการภายใน
  4.1) บุคลากร
1) อตัราก าลงัและขดีความสามารถ อาจารย์ที่
เชีย่วชาญภาษาองักฤษและ ICT ไม่เพยีงพอ
ต่อการเปิดหลกัสตูรใหม่และพฒันาหลกัสตูรให้
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 
เนื่องจากผูส้มคัรเป็นอาจารย์มจี านวนน้อยและ
มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั
2) ขดีความสามารถของบุคลากรสาย
ปฏบิตักิารฝ่ายการเงนิและพสัดุไม่เพยีงพอ 
3) ไม่มบุีคลากรทีช่ านาญงานวเิทศสมัพนัธ์
4) บุคลากรฝ่ายพสัดุบางคนปฏบิตังิานในภาระ
งานไม่ตรงตามต าแหน่งงาน

-จดัท าแผนพฒันาขดีความสามารถอาจารย์
ประจ า  -วางกลยุทธเ์พื่อแสวงหาอาจารย์พเิศษ
ทีม่คีวามเชีย่วชาญเพิม่เตมิ
วางแผน on the job training / Coaching โดย
เชญิผูช้ านาญการมาเป็นวทิยากร 
รบัสมคัรและวางกลยุทธใ์นการคดัเลอืก
บุคลากรทีม่ศีกัยภาพดา้นวเิทศสมัพนัธ์
ขอปรบัต าแหน่งงานใหเ้ป็นนกัวชิาการพสัดุ

1) คณะฯ มกีารเชญิอาจารย์พเิศษทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในการเรยีนการสอน    2) คณะฯ ส่ง
เจา้หน้าทีก่ารเงนิและพสัดุอบรมพฒันาตนเอง   
         3) คณะฯ อยู่ระหวา่งเปิดประกาศรบั
สมคัรบุคลากรดา้นวเิทศสมัพนัธ ์     4) อยู่
ระหวา่งพจิารณาปรบัต าแหน่งงานใหต้รงตาม
ภาระงาน

ดา้นการด าเนินงาน 1.จา้งอาจารย์พเิศษทดแทน   
2.ขอจดัสรรอตัราสายวชิาการเพิม่
3ส่งบุคลากรฝ่ายการเงนิและพสัดุเขา้อบรมเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถ 
มอบหมายใหร้องคณบดฝ่ีายวเิทศฯ ก ากบัดูแลงาน
วเิทศสมัพนัธเ์พิม่เตมิ
ด าเนินการปรบัวฒุใิหเ้ป็นไปตามต าแหน่งงาน

รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการฯ
รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารฯ/
ผูอ้ านวยการ
ส านกังานคณบดี

ดา้นการด าเนินงาน 4.2) ระบบงาน
-ขาดคู่มอื/flow chart การปฏบิตังิานทีท่นัต่อ
การเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
-ระบบงานส่วนใหญ่ยงัขาดตวัชีว้ดัความส าเรจ็
ของกระบวนการปฏบิตังิาน (process indicator)

- จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานในทุกระบบงานที่
เป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบนัในทุกระบบงาน
- ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ใหก้บักระบวนการ
ปฏบิตังิานทีส่ าคญั

ฝ่ายบรหิารอยู่ระหวา่งด าเนินการปรบัปรงุ
ระบบงาน/คู่มอื  ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ให้
ตรงตามลกัษณะงานใน KPI

ดา้นการด าเนินงาน เจา้หน้าทีใ่ชค้วามสามารถส่วนบุคคลในการ
แกปั้ญหาการปฏบิตังิาน
ประเมนิความส าเรจ็ของกระบวนการปฏบิตังิาน
ผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล

 
หวัหน้างานทุกฝ่าย
งาน
คณบด ี/รองคณบด/ี
ผูอ้ านวยการ
ส านกังานคณบดี
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ดา้นการด าเนินงาน   4.3) ระบบ IT
ขาด website ทีส่นบัสนุนการบรหิารงานอย่าง
เป็นระบบ

จา้ง outsource เพื่อวางระบบ website ให้
สนบัสนุนการบรหิารงานของคณะฯ ไดอ้ย่าง
เตม็ศกัยภาพ

ฝ่ายบรหิารอยู่ระหวา่งด าเนินการปรบัปรงุ 
website ภาพรวม ซึง่ในแต่ละฝ่ายไดอ้พัเดท
ขอ้มลูใหท้นัสมยัขึน้

ดา้นการด าเนินงาน มอบหมายเจา้หน้าทีป่รบัปรงุ website เพื่อ
สนบัสนุนการบรหิารงานไดเ้ป็นบางกรณี

คณบด ี/รองคณบด/ี
ผูอ้ านวยการ
ส านกังานคณบดี

ดา้นการด าเนินงาน 4.4) เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ขาด computer ทีม่สีมรรถนะรองรบัการ
ปฏบิตังิานเฉพาะทางผ่านระบบ ERP เช่นงาน
คลงัและพสัดุ

วางแผนจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถ
รองรบัการปฏบิตังิานผ่านระบบ ERP

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะจดัซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถรองรบัการปฏบิตังิาน
ผ่านระบบ ERP

ผูอ้ านวยการ
ส านกังานคณบดี

ดา้นการด าเนินงาน 4.5) สภาพแวดลอ้มการ  
         ปฏบิตังิาน
ขาดสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ
ไม่สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ตามวสิยัทศัน์ของ
คณะ

วางกลยุทธเ์พื่อสรา้งบรรยากาศความเป็น
นานาชาตใิหก้บัคณะไดอ้ย่างครอบคลมุ

คณะฯ เริม่มกีารประชาสมัพนัธ ์2 ภาษา เช่น 
การตดิประกาศ และsocial media  ใหบุ้คลากร
ชาวต่างประเทศทราบ

ดา้นการด าเนินงาน รเิริม่การประชาสมัพนัธก์จิกรรมของคณะ 2 ภาษา 
ผ่านsocial media

 
ผูช้่วยคณบดฝ่ีาย
การสือ่สารสากล
และกจิการพเิศษ
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ดา้นการด าเนินงาน 5) การเรยีนรูแ้ละการ
    พฒันา
 ขาดกจิกรรม KM ทีต่่อเนื่องดา้นการวจิยัและ
พฒันาการปฏบิตังิานของส านกังานคณบด ี

ก าหนดเป้าประสงค์ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
(KM) ไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปีฯ

คณะมกีารมอบหมายใหบุ้คลากรฝ่ายสือ่เขา้
อบรมพฒันาตนเองเพื่อน าผลการอบรมมา KM 
ต่อไป

ดา้นการด าเนินงาน คณะมนีโยบายสนบัสนุนใหค้ณาจารย์หลกัสตูร
ต่างๆ จดักจิกรรม KM เกีย่วกบัภารกจิทีส่ าคญั  ใน
ส่วนของส านกังานคณบดพีฒันาการปฏบิตังิาน
ผ่านการสอนงานภายใน และอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก

รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการและและวจิยั
 /รองคณบดฝ่ีาย
แผนงาน

ดา้นการด าเนินงาน 6) การเรยีนการสอน
    6.1 หลกัสตูร
หลกัสตูรส่วนใหญ่ของคณะ ยงัไม่ไดร้บัการ
ปรบัปรงุใหเ้ท่าทนักบัความเปลีย่นแปลงของ
สงัคมและเทคโนโลย ีรวมถงึความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

เนื่องจากกระบวนการปรบัปรงุหลกัสตูรยงัให้
ความส าคญักบัข ัน้ตอนการวพิากษ์หลกัสตูร
น้อยเกนิไป

ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรตอ้งเชญิผูท้รงคุณวฒุิ
นอกสาขาวชิา /ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่ 
ผูป้ระกอบการทีเ่คยรบันิสติเขา้ท างาน/ฝึกงาน 
เขา้รว่มการวพิากษ์หลกัสตูร รวมถงึใหศ้ษิย์เก่า
ทีป่ระสบความส าเรจ็ ทีท่ างานในองค์กรชัน้แนว
หน้าประเมนิรา่งหลกัสตูรเป็นพเิศษ

ยงัไม่ถงึรอบการวพิากษ์หลกัสตูร ดา้นการด าเนินงาน คณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาความ
เหมาะสมความทนัสมยัของโครงสรา้งหลกัสตูรและ
เนื้อหารายวชิา เพื่อใหป้ระธานหลกัสตูรปรบัปรงุ
ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ/รอง
คณบดฝ่ีายวชิาการ/
ประธานหลกัสตูร



เอกสารแนบ 3

1 2 3 4 5 6 7

การควบคมุท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ

หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบนั

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ีต้อง
ประเมินและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

ดา้นการด าเนินงาน     6.2 วธิจีดัการเรยีนการสอน
ทกัษะภาษาองักฤษของนิสติแรกเขา้และ
บณัฑติต ่ากวา่เกณฑท์ีค่าดหวงั

เนื่องจากผูส้มคัรเขา้เรยีนมจี านวนไม่มากและมี
แนวโน้มลดลง การแข่งขนัจงึต ่า

วางกลยุทธเ์พื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
นิสติในหลกัสตูรทีม่คีะแนนต ่ากวา่เกณฑเ์ป็น
พเิศษ

คณะมกีารด าเนินการตามแผนการลดความเสีย่ง
 4 ขอ้จาก 5 ขอ้

ดา้นการด าเนินงาน 1) จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาองักฤษ
 และจดัสอบวดัระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษ 
(TOEIC) ใหก้บันิสติชัน้ปีที ่1                        
 2) จดัสรรงบประมาณใหห้ลกัสตูรจดักจิกรรม/
โครงการ พฒันาภาษาองักฤษใหก้บันิสติ              
     3) จดัสรรทุนพฒันาภาษาองักฤษระยะสัน้ใน
ต่างประเทศ                     
4) ก าหนดรายวชิา ECP ใหเ้ป็นวชิาบงัคบัในของ
ทุกหลกัสตูร  6 หน่วยกติ                 
5) เปิดหมวดวชิาโทภาษาองักฤษและเทคโนโลย ี
ใหน้ิสติ

รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการฯ
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1 2 3 4 5 6 7

การควบคมุท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ

หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบนั

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ีต้อง
ประเมินและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

ดา้นการด าเนินงาน 6.3 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้
ขอ้มลูหลกัสตูร/แบบฟอรม์ภาษาองักฤษส าหรบั
งานบรกิารการศกึษาแก่นิสติต่างชาตมิไีม่
ครบถว้น

เนื่องจากนิสติหลกัสตูรนานาชาตสิ่วนใหญ่ยงั
เป็นคนไทย ปัญหาทีเ่กดิกบันิสติต่างชาตจิงึยงั
ไม่ถูกรบัรูช้ดัเจน

มอบหมายหวัหน้าศูนย์การศกึษานานาชาติ
จดัท าแบบฟอรม์ภาษาองักฤษส าหรบังาน
บรกิารการศกึษาแก่นิสติต่างชาต ิใหค้รบถว้น
ตามล าดบัความส าคญั

คณะฯ ก าลงัด าเนินการวางแผนการปรบัปรงุ
แบบฟอรม์นิสติ ใหเ้ป็น 2 ภาษา

ดา้นการด าเนินงาน เทคโนโลย ีใหน้ิสติลงทะเบยีนเรยีน 
หลกัสตูรนานาชาตไิดน้ าเสนอขอ้มลูหลกัสตูร/
แบบฟอรม์ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิาร
การศกึษาแก่นิสติต่างชาต ิไวบ้น website ไดเ้ป็น
จ านวนหนึ่ง

หวัหน้าศูนย์
การศกึษานานาชาติ

ดา้นการด าเนินงาน 7) งานวจิยั
จ านวนผลงานวจิยัใชป้ระโยชน์/ขอ้มลูเกีย่วกบั
งานวจิยัใชป้ระโยชน์ของคณะฯ มจี านวนน้อย

เนื่องจากคณะขาดการผลกัดนัอย่างต่อเนื่องให้
คณาจารย์ท าวจิยัทีมุ่ง่น าไปใชป้ระโยชน์ หรอื
หาหนทางน าผลงานวจิยัทีด่ าเนินการส าเรจ็แลว้
ไปใชป้ระโยชน์

คณะกรรมการประจ าคณะฯ มนีโยบาย
ก าหนดใหง้านวจิยัทุกชิน้ทีข่อรบัทุนสนบัสนุน
จากงบประมาณรายไดข้องคณะฯ ตอ้งมกีารน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ โดยก าหนดเป็นมติ
ทีป่ระชุมคณะฯ เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2563 และ
ประชาสมัพนัธใ์หค้ณาจารย์และเจา้หน้าทีใ่น
คณะรบัทราบโดยทัว่กนั

คณะฯ วางนโยบายใหผู้ปิ้ดโครงการวจิยัส่งผล
งานวจิยัใชป้ระโยชน์ทุกชิน้งาน

ดา้นการด าเนินงาน ฝ่ายวจิยัสนบัสนุนใหค้ณาจารย์ทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน
วจิยัจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ใชผ้ลการวจิยัใหเ้กดิประโยชน์ โดยจดัท าหนงัสอื
รบัรองการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยั/งานสรา้งสรรค์
จากหน่วยงานภายนอกขึน้ เพื่อใหค้ณาจารย์
รบัทราบถงึความตอ้งการจ าเป็นเรือ่งดงักลา่ว

รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการและวจิยั



เอกสารแนบ 3

1 2 3 4 5 6 7

การควบคมุท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ

หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบนั

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ีต้อง
ประเมินและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

ดา้นการด าเนินงาน 8) บรกิารวชิาการ
8.1) บรกิารวชิาการต่อสงัคมแบบไม่หารายได้
จ านวนโครงการบรกิารวชิาการต่อสงัคมมี
จ านวนน้อย  ขอบเขตและผลสบืเนื่องของ
โครงการยงัมน้ีอย ไม่ชดัเจน หรอืไม่ยัง่ยนื

-ก าหนดนโยบายการจดัโครงการฯ โดยบรูณา
การกบันโยบาย SDG ระดบัมหาวทิยาลยั 
-บรูณาการโครงการฯ รว่มกบัการวจิยั เพื่อตอบ
โจทย์เรือ่ง Aging society 

1.คณะมกีารก าหนดนโยบายการจดัโครงการฯ 
โดยบรูณาการกบันโยบาย SDG ระดบั
มหาวทิยาลยั โดยระบุในแบบฟอรข์ออนุมตัิ
โครงการ 
2. คณะจดัโครงการฯ เพื่อตอบโจทย์เรือ่ง Aging
 society เมือ่เดอืน ก.พ.2563 

รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารและบรกิาร
วชิาการ
รองคณบดฝ่ีาย
แผนงานฯ

ดา้นการด าเนินงาน     8.2) บรกิารวชิาการแบบหารายได้
จ านวนโครงการบรกิารวชิาการแบบหารายได้
ยงัมน้ีอย  ไม่สอดคลอ้งกบัความหลากหลาย
ของหลกัสตูรทีค่ณะฯ เปิดสอน

-วางแผนศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท า
โครงการบรกิารวชิาการแบบหารายไดใ้หม่ๆ
- ศกึษาความตอ้งการของสงัคมต่อการบรกิาร
วชิาการทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของคณะฯ
 - จดัสรรงบประมาณดา้นประชาสมัพนัธ์
เพิม่เตมิ หรอืเพิม่ช่องทางประชาสมัพนัธท์ีไ่ม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย เช่น facebook และการ
ประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ

คณะจดัโครงการบรกิารวชิาการเพื่อหารายได้
แบบใหม่ๆ เช่น โครงการสอนภาษาองักฤษ รุน่
ที ่1/2563 และก าลงัพฒันาโครงการบรกิาร
วชิาการรปูแบบใหม่ๆ ในปีงบประมาณ 2563 นี้

ดา้นการด าเนินงาน แผนงานดา้นการบรกิารวชิาการแบบหารายไดถู้ก
จดัท าตามขอ้เสนอในการจดัโครงการของแต่ละ
หลกัสตูร ซึง่มศีกัยภาพ ความพรอ้ม และ
ประสบการณ์ในการจดัโครงการประเภทนี้แตกต่าง
กนั

รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารและบรกิาร
วชิาการ
รองคณบดฝ่ีาย
แผนงานฯ



เอกสารแนบ 3
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การควบคมุท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ

หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบนั

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ีต้อง
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จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์ครัง้ที ่3/2563  วนัที ่11 มนีาคม 2563

วาระพจิารณาเรือ่ง รายงานผลการด าเนนิงานความเสีย่งและการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดอืน

ลงช่ือ                                                               

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม)

ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

  วันท่ี  11 มีนาคม 2563


