
ปฏิทินการด าเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมการด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ศึกษาผลการด าเนินงาน
ของส านักงานอธิการบดี
และของมหาวิทยาลัย 
 

๑.ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
ที่ก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และผลการประเมินจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒. ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสีย่ง 
๓. ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

   สิงหาคม  ๒๕๕๙ กองแผนงาน 

๒ ประชุมคณะกรรมการ
ด้านบริหารความเสี่ยง 
ระดับส านักงาน
อธิการบด ี

 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๙ )  

   ตุลาคม   ๒๕๕๙ กองแผนงาน 

๓ วิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และจัดล าดับ
ความส าคญัของปัจจัย
เสี่ยง 

ด้านการควบคมุภายใน  
 - ประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐานการควบคมุภายใน  ๕  ด้าน 
กองแผนงานจัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์
ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ๑๘ 
หน่วยงาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยง 
- พิจารณาความเสีย่งระดบัส านักงาน
อธิการบด ี
 - ประชุมคณะท างานด้านการบรหิารความ
เสี่ยงของส านักงานอธิการบดี เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมินความเสี่ยง และก าหนดแนวทางการ
จัดการความเสีย่ง  

  สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 
 
 
    
  
   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 

คณะท างาน
ด้านการ
วางแผน 
 
 
 
 

๔ ประเมินระดับความ
เสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคญัของความ
เสี่ยง 

๕ จัดท าแผนการบริหาร
ความเสีย่ง/แผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 - กองแผนงาน จัดท าร่างแผนบรหิารความ
เสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ตามมติที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผน 
ระดับส านักงานอธิการบด ี
 - เสนอร่างแผนบรหิารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี 

 ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๐  
 
 
  
 
 
 
๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 

กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
กองแผนงาน 



ล าดับ 
ที ่

กิจกรรมการด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
(เนื่องจากการจัดท าแผนมีความลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนดในปฏิทิน)  
 - กองแผนงาน จัดท าบันทึกให้หน่วยงาน
ทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี   
 - กองแผนงานแจ้งเวียนแผนฯ ที่ก าหนด ให้
ทุกหน่วยงาน (ท่ีเกี่ยวข้อง) รับทราบและ
ด าเนินการ   
  

 
     
 
 
    เมษายน  ๒๕๖๐ 

๖. ขั้นสื่อสารและแจ้งเวียน
แผนบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 - ทุกหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) ด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘   ที่ก าหนด 

   เมษายน   ๒๕๖๐ ทุก
หน่วยงาน(ที่
เกี่ยวข้อง) 

๗. 
 
 

 

ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความ
เสี่ยง/แผนการควบคุม
ภายใน เพื่อประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง 
และก าหนดแนว
ทางแก้ไขความเสีย่ง 
รวมทั้งปรับแผนการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อ
ประกอบการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณต่อไป 
 

ครั้งท่ี ๑ 
 - กองแผนงาน แจ้งคณะ/หน่วยงาน (ที่
เกี่ยวข้อง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง/ แผนการควบคมุภายใน
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   (ครั้งท่ี ๑ ) 

 
  เมษายน ๒๕๖๐ 

 
กองแผนงาน 

 - หน่วยงาน (ท่ีเกี่ยวข้อง) ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ครั้งท่ี ๑ ) ให้กองแผนงาน 

 เมษายน  ๒๕๖๐ กองแผนงาน 

 - กองแผนงาน สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ครั้งท่ี ๑) 
 
 

    เมษายน   ๒๕๖๐ กองแผนงาน 



ล าดับ 
ที ่

กิจกรรมการด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๗ 
 

 - เสนอรายงานผลการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง/
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙  (ครั้งท่ี ๒ )   ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ 

  พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองแผนงาน 

 

 - กองแผนงานแจ้งเวียนข้อเสนอแนะและ
แนวทางการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ให้
คณะ/หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) รับทราบและ
ด าเนินการ 

   มิถุนายน   ๒๕๖๐ กองแผนงาน 

 

 - กองแผนงานและหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) 
น าข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี  ไปปรับแผนการจัดการ
ความเสีย่ง  

   กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
    

ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  ครั้งท่ี ๒   
 - กองแผนงาน แจ้งคณะ/หน่วยงาน (ที่
เกี่ยวข้อง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒ ) 

 
     สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

 
กองแผนงาน 

   - หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐    (ครั้งท่ี ๒ ) ให้กองแผนงาน 

    กันยายน   ๒๕๖๐ กองแผนงาน 

   - กองแผนงาน สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐    (ครั้งท่ี ๒ ) 

    กันยายน   ๒๕๖๐ กองแผนงาน 



ล าดับ 
ที ่

กิจกรรมการด าเนินการ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 - เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐   (ครั้งท่ี 
๒) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และ
พิจารณาก าหนด/ทบทวนนโยบายหรือแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของส านกังาน
อธิการบด ี
 

    ตุลาคม   ๒๕๖๐ กองแผนงาน 

๘ 
 

 - กองแผนงานแจ้งเวียนข้อเสนอแนะและ
แนวทางการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ให้
ทุกหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) รับทราบและ
ด าเนินการ 

  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองแผนงาน 

   - กองแผนงานและหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) 
น าข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้างต้น 
ไปประกอบการวิ เ คราะห์ความ เสี่ ย ง /
ประเมินผลการควบคุมภายใน  ในรอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๑ หรือน า ไป
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ต่อไป 

 พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

    

หมายเหตุ  ในปีนี้แผนการบริหารความเสีย่งล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากมีการบรรจุน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดีมีการเลื่อนประชุม 


