
** หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่ง วเิคราะหค์วามเสีย่ง และจดัการความเสีย่ง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว้

ผลกระท
บ (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด 

(2)

ระดบั
ความ
เส่ียง 
(1)*(2)

การ
ติดตาม
ฯ รอบ 6 
เดือน

การ
ติดตาม
ฯ รอบ 

12 เดือน

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ/
ประธานหลกัสตูร

ไม่บรรลุ บรรลุ  รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ /
 ศนูยก์ารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร/ี ศนูย์
การศกึษานานาชาติ

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวจิยั

บรรลุ -  รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
และบรกิารวชิาการ/ ฝ่าย
แผนงานฯ

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)

ส าหรบัระยะการด าเนินงานส้ินสดุ 30 กนัยายน 2565

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

งานวจิยั (ทุนคณะฯ) ทีเ่สรจ็สมบรูณ์มผีลการน า
งานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

30 ก.ย.2565

ภารกิจ
การบรกิารวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

จ านวนโครงการบรกิาร
วชิาการแบบหารายไดย้งั
มน้ีอย ไม่สอดคลอ้งกบั
ความหลากหลายของ
หลกัสตูรทีค่ณะฯ เปิดสอน

แผนงานดา้นการบรกิาร
วชิาการแบบหารายไดถ้กู
จดัท าตามขอ้เสนอในการ
จดัโครงการของแต่ละ
หลกัสตูร ซึง่มศีกัยภาพ 
ความพรอ้ม และ
ประสบการณ์ในการจดั
โครงการประเภทนี้
แตกต่างกนั

4 3 12 มโีครงการบรกิารวชิาการเพือ่หารายไดแ้บบใหม่ๆ 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 

30 ก.ย.2565

ภารกิจ
การวจิยั
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

จ านวนผลงานวจิยัใช้
ประโยชน์/ขอ้มลูเกีย่วกบั
งานวจิยัใชป้ระโยชน์ของ
คณะฯ มจี านวนน้อย

1.ขาดการผลกัดนัอยา่ง
ต่อเนื่องใหค้ณาจารยท์ า
วจิยัทีมุ่ง่น าไปใช้
ประโยชน์ หรอืหาหนทาง
น าผลงานวจิยัที่
ด าเนินการส าเรจ็แลว้ไป
ใชป้ระโยชน์

3 3 9

มบีางหลกัสตูรทีไ่ม่ไดเ้ชญิผูท้รงคุณวฒุนิอกสาขาวชิา
 /ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่ ผูป้ระกอบการทีเ่คย
รบันิสติเขา้ท างาน/ฝึกงาน /ศษิยเ์ก่าทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ เขา้ร่วมการวพิากษ์หลกัสตูร

30 ก.ย.2565

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

ทกัษะภาษาองักฤษของ
นิสติแรกเขา้และบณัฑติ
ต ่ากวา่เกณฑท์ีค่าดหวงั

ผูส้มคัรเขา้เรยีนมจี านวน
ไม่มากและมแีนวโน้ม
ลดลง การแขง่ขนัเพือ่เขา้
ศกึษาจงึต ่า 

3 3 9 รอ้ยละ 50 หรอืมากกวา่ของนิสติใหม่มคีะแนน
ภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑ ์+ รอ้ยละ 20 หรอื
มากกวา่ของบณัฑติมคีณะแนนภาษาองักฤษต ่ากวา่
เกณฑ์

30 ก.ย.2565

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

หลกัสตูรสว่นใหญ่ยงั
ไม่ไดร้บัการปรบัปรุงให้
เท่าทนักบัความ
เปลีย่นแปลงของสงัคม
และเทคโนโลยี

1. กระบวนการปรบัปรุง
หลกัสตูรยงัให้
ความส าคญักบัข ัน้ตอน
การวพิากษ์หลกัสตูรน้อย
เกนิไป + หลกัสตูรสว่น
ใหญ่ยงัไม่ถงึรอบการ
วพิากษ์หลกัสตูร

3 3 9

กิจกรรม
ควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุภายใน 

(บรรล/ุไม่บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ/
ช่ือผูก้  ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จดัตัง้หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆท่ีส าคญัของ
หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตคุวามเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ



บรรลุ  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวจิยั

บรรลุ  ผูช้่วยคณบดฝ่ีายการ
สือ่สารสากลและกจิการ
พเิศษ

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และและวจิยั /ผูช้่วย
คณบดฝ่ีายแผนงาน

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
และบรกิารวชิาการ

บรรลุ  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวจิยั

มหีลกัสตูรทีม่อีาจารยป์ระจ าของคณะเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไม่
เพยีงพอ มากกวา่ 2 หลกัสตูร

30 ก.ย.2565ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

บางหลกัสตูรมอีาจารย์
ประจ าของคณะเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ไม่เพยีงพอ ยงัมกีารยมื
ชือ่จากหน่วยงานอืน่

มบุีคลากรลาศกึษาต่อ
เป็นจ านวนมาก

5 2 10

มกีารจดักจิกรรม / โครงการ KM ในรอบปี ไม่ครบ
ทุกดา้น (การเรยีนการสอน วจิยั และการปฏบิตังิาน)

30ก.ย.2565

ภารกิจ
การบรกิารวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

จ านวนโครงการบรกิาร
วชิาการต่อสงัคมแบบไม่
หารายไดม้จี านวนน้อย 
ขอบเขตและผลสบืเนื่อง
ของโครงการยงัไม่ชดัเจน
 หรอืไม่ยัง่ยนื

ความเขา้ใจและตระหนกัรู้
ถงึความส าคญั / 
ขอ้ก าหนด ของการท า
กจิกรรมหรอืโครงการ
เพือ่ตอบโจทย ์SDG ยงั
อยูใ่นระดบัต ่าหรอืยงัไม่
ชดัเจน

4 3 12 มจี านวนโครงการบรกิารวชิาการทีต่อบโจทย ์SDG 30 ก.ย.2565

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

ขาดกจิกรรม KM ที่
ต่อเนื่องดา้นการวจิยัและ
พฒันาการปฏบิตังิาน
ของส านกังานคณบดแีละ
บุคลากรสายวชิาการ

คณาจารยข์าดความเขา้ใจ
 / แรงจูงใจใหจ้ดักจิกรรม
 KM ดา้นการเรยีนการ
สอน วจิยั และบุคลากร
ขาดความเขา้ใจ / 
แรงจูงใจใหจ้ดักจิกรรม 
KM ดา้นการปฏบิตังิาน

3 4 12

จ านวนผลงานวชิาการ/วจิยั ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐาน 
Scopus

30 ก.ย.2565

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

ขาดสภาพแวดลอ้มที่
สนบัสนุนบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติ

การประชาสมัพนัธ์ / ให้
ขอ้มลูต่างๆ ของคณะฯ
สว่นใหญ่ยงัเป็นภาษาไทย 

4 4 16 ผลการประมนิความพงึพอใจต่อบรรยากาศความ
เป็นนานาชาตขิองคณะฯ

30 ก.ย.2565

ภารกิจ
การวจิยั
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

จ านวนผลงานวชิาการ/
วจิยั ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีป่รากฏในฐาน
 Scopus มจี านวนน้อย

4 4 16

ภารกิจ
การบรกิารวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

จ านวนโครงการบรกิาร
วชิาการแบบหารายไดย้งั
มน้ีอย ไม่สอดคลอ้งกบั
ความหลากหลายของ
หลกัสตูรทีค่ณะฯ เปิดสอน

แผนงานดา้นการบรกิาร
วชิาการแบบหารายไดถ้กู
จดัท าตามขอ้เสนอในการ
จดัโครงการของแต่ละ
หลกัสตูร ซึง่มศีกัยภาพ 
ความพรอ้ม และ
ประสบการณ์ในการจดั
โครงการประเภทนี้
แตกต่างกนั

4 3 12 มโีครงการบรกิารวชิาการเพือ่หารายไดแ้บบใหม่ๆ 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 

30 ก.ย.2565



ลงชือ่

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อญัชล ีจนัทรเ์สม)

      ต าแหน่ง คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

            วนัที ่20 กรกฎาคม 2565                 

หมายเหตุ : ผา่นการพจิารณาเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์ เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2565 ครัง้ที ่16/2565 วาระที ่4.1.4 การด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหีลกัสตูรทีม่อีาจารยป์ระจ าของคณะเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไม่
เพยีงพอ มากกวา่ 2 หลกัสตูร

30 ก.ย.2565ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนินงาน

บางหลกัสตูรมอีาจารย์
ประจ าของคณะเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ไม่เพยีงพอ ยงัมกีารยมื
ชือ่จากหน่วยงานอืน่

มบุีคลากรลาศกึษาต่อ
เป็นจ านวนมาก

5 2 10


