
** หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่ง วเิคราะหค์วามเสีย่ง และจดัการความเสีย่ง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว้

ผลกระท
บ (1)

โอกาส
ท่ีจะเกิด 

(2)

ระดบั
ความ
เส่ียง 
(1)*(2)

การ
ติดตามฯ 
รอบ 6 
เดือน

การ
ติดตามฯ 
รอบ 12 
เดือน

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

หลกัสตูรส่วน
ใหญ่ยงัไมไ่ดร้บั
การปรบัปรุงให้
เท่าทนักบัความ
เปลีย่นแปลง
ของสงัคมและ
เทคโนโลยี

1. กระบวนการปรบัปรุง
หลกัสตูรยงัให้
ความส าคญักบัข ัน้ตอน
การวพิากษ์หลกัสตูรน้อย
เกนิไป + หลกัสตูรส่วน
ใหญ่ยงัไมถ่งึรอบการ
วพิากษ์หลกัสตูร

3 3 9 มบีางหลกัสตูรทีไ่มไ่ดเ้ชญิ
ผูท้รงคณุวุฒนิอกสาขาวชิา /
ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม ่
ผูป้ระกอบการทีเ่คยรบันสิติเขา้
ท างาน/ฝึกงาน /ศษิยเ์กา่ที่
ประสบความส าเรจ็ เขา้ร่วมการ
วพิากษ์หลกัสตูร

30-ก.ย.-65 คณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาการเชญิ
ผูท้รงคณุวุฒนิอกสาขาวชิา /ผูป้ระกอบการธุรกจิ
สมยัใหม ่ผูป้ระกอบการทีเ่คยรบันสิติเขา้ท างาน/
ฝึกงาน /ศษิยเ์กา่ทีป่ระสบความส าเรจ็ เขา้ร่วมการ
วพิากษ์หลกัสตูร
ครบถว้นทุกหลกัสตูรทีค่รบรอบการปรบัปรุงหลกัสตูร

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ/
ประธานหลกัสตูร



ขอ้มลู
งวดกอ่น

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

ทกัษะ
ภาษาองักฤษ
ของนสิติแรกเขา้
และบณัฑติต ่า
กว่าเกณฑท์ี่
คาดหวงั

ผูส้มคัรเขา้เรยีนมจี านวน
ไมม่ากและมแีนวโน้ม
ลดลง การแขง่ขนัเพือ่เขา้
ศกึษาจงึต ่า 

3 3 9 1) รอ้ยละ 50 หรอืมากกว่าของ
นสิติใหมม่คีะแนนภาษาองักฤษ
ต ่ากว่าเกณฑ ์2) มากกว่ารอ้ยละ 
20 ของนสิติชัน้ปีสุดทา้ย มี
คะแนนภาษาองักฤษต ่ากว่าเกณฑ์

30-ก.ย.-65 คะแนน SWU SET  เทยีบเป็นเกณฑ ์CEFR (อยู่
ระหว่างด าเนนิการ)

ไม่บรรลุ 1) นสิติใหม่
มากกว่ารอ้ยละ 
50 มคีะแนน 
SWU SET ไม่
ผา่นเกณฑ ์2) 
การประมวลผล
คะแนน
ภาษาองักฤษ
ของนสิติปี
สุดทา้ยยงัไม่
สมบูรณ์

1)  มรีายวชิา
เสรมิในหลกัสตูร
 ไดแ้ก ่รายวชิา 
ECP รายวชิาโท
ภาษาองักฤษ
และสารสนเทศ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ / 
หวัหน้าศนูยร์ะดบัปรญิญาตร/ี
นานาชาติ



ขอ้มลู
งวดกอ่น

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)

ส าหรบัระยะการด าเนินงานส้ินสดุ 30 กนัยายน 2565

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตคุวามเส่ียง
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ

ผู้รบัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ
หมายเหตุ

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ)



ผลกระท
บ (1)

โอกาส
ท่ีจะเกิด 

(2)

ระดบั
ความ
เส่ียง 
(1)*(2)

การ
ติดตามฯ 
รอบ 6 
เดือน

การ
ติดตามฯ 
รอบ 12 
เดือน

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตคุวามเส่ียง
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ

ผู้รบัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ
หมายเหตุ

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ)

ภารกิจ
การวจิยั
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวน
ผลงานวจิยัใช้
ประโยชน์/ขอ้มลู
เกีย่วกบังานวจิยั
ใชป้ระโยชน์ของ
คณะฯ มจี านวน
น้อย

1.ขาดการผลกัดนัอย่าง
ต่อเนื่องใหค้ณาจารยท์ า
วจิยัทีมุ่ง่น าไปใช้
ประโยชน์ หรอืหาหนทาง
น าผลงานวจิยัที่
ด าเนนิการส าเรจ็แลว้ไป
ใชป้ระโยชน์

3 3 9 งานวจิยั (ทุนคณะฯ) ทีเ่สรจ็
สมบูรณ์มผีลการน างานวจิยัไปใช้
ประโยชน์

30-ก.ย.-65 ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตน้มา ฝ่ายวจิยั
คณะฯ มนีโยบายใหค้ณาจารยท์ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุน
โครงการวจิยัจากงบประมาณเงนิรายไดค้ณะ
มนุษยศาสตร ์จะตอ้งตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัลงใน
วารสารวชิาการระดบัชาต ิ(ไมต่ ่ากว่า TCI ฐาน 1) 
หรอืระดบันานาชาต ิ(SCOPUS) เท่านัน้ เพือ่หวงัให้
การเผยแพร่ผลงานวจิยัจะเป็นอกีชอ่งทางในการใช้
ประโยชน์

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

ขอ้มลู
งวดกอ่น

ภารกิจ
การบรกิารวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวนโครงการ
บรกิารวชิาการ
แบบหารายได้
ยงัมน้ีอย ไม่
สอดคลอ้งกบั
ความ
หลากหลายของ
หลกัสตูรทีค่ณะฯ
 เปิดสอน

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

4 3 12 มโีครงการบรกิารวชิาการเพือ่หา
รายไดแ้บบใหม่ๆ  เพิม่ขึน้จากปี
กอ่นหน้า 

30-ก.ย.-65 มโีครงการบรกิารวชิาการเพือ่หารายไดแ้บบใหม่ๆ  
เพิม่ขึน้จากปีกอ่นหน้า  https://bit.ly/3hVJvU6

บรรลุ ฝ่ายบรหิารและบรกิารวชิาการ/
 ฝ่ายแผนงานฯ



ขอ้มลู
งวดกอ่น



ผลกระท
บ (1)

โอกาส
ท่ีจะเกิด 

(2)

ระดบั
ความ
เส่ียง 
(1)*(2)

การ
ติดตามฯ 
รอบ 6 
เดือน

การ
ติดตามฯ 
รอบ 12 
เดือน

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตคุวามเส่ียง
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ

ผู้รบัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ
หมายเหตุ

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ)

ภารกิจ
การวจิยั
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวนผลงาน
วชิาการ/วจิยั ที่
ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ
ระดบันานาชาติ
ทีป่รากฏในฐาน 
Scopus มี
จ านวนน้อย

4 4 16 จ านวนผลงานวชิาการ/วจิยั ที่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีป่รากฏในฐาน Scopus

30-ก.ย.-65  - ปี พ.ศ. 2564 มบีทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นฐาน 
SCOPUS จ านวน 2 บทความ และปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 1 บทความ
 - มกีารจดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุน
การรบัทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก เมือ่วนัที ่29 
พฤศจกิายน 2564
 -  จะจดัโครงการขบัเคลือ่นการพฒันานวตักรรม
สาขามนุษยศาสตรท์ีต่อบสนองต่อความตอ้งการของ
ประเทศ ในวนัที ่23 มนีาคม  2565 
 - มแีผนจะจดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารตพีมิพ์
ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิชว่ง
เดอืนพฤษภาคม 2565
 - มแีผนจดัสรรทุนสนบัสนุนการตพีมิพผ์ลงานวจิยั
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. ชว่งเดอืน
มถุินายน 2565

บรรลุ ฝ่ายวชิาการและวจิยั / รอง
คณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั / 
รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั
 /



ผลกระท
บ (1)

โอกาส
ท่ีจะเกิด 

(2)

ระดบั
ความ
เส่ียง 
(1)*(2)

การ
ติดตามฯ 
รอบ 6 
เดือน

การ
ติดตามฯ 
รอบ 12 
เดือน

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตคุวามเส่ียง
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ

ผู้รบัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ
หมายเหตุ

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ)

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

ขาด
สภาพแวดลอ้มที่
สนบัสนุน
บรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ

การประชาสมัพนัธ์ / ให้
ขอ้มลูต่างๆ ของคณะฯ
ส่วนใหญ่ยงัเป็นภาษาไทย 

4 4 16 ผลการประมนิความพงึพอใจต่อ
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ของคณะฯ

30-ก.ย.-65 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ของคณะฯ ต่อบรรยากาศความเป็นนานาชาตขิอง
คณะฯ โดยมุง่เน้นไปความคดิเหน็ต่อการแกไ้ขความ
เสีย่งในการน าเสนอขา่ว/ขอ้มลู/ผลกจิกรรมต่าง ๆ 
ผา่นชอ่งทางประชาสมัพนัธ์ จากเดมิทีน่ าเสนอดว้ย
ภาษาไทยเป็นหลกั ไปเป็นรปูแบบ 2 ภาษา (เน้น
ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) โดยใหม้คีวามถีเ่พิม่มากขึน้
 ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 60% พอใจมากทีสุ่ดต่อการ
น าเสนอในรปูแบบดงักล่าว 30% พอใจมากต่อการ
น าเสนอในรปูแบบดงักล่าว และอกี 10% พอใจต่อ
การน าเสนอในรปูแบบดงักล่าว จากสดัส่วนดงักล่าว
พบว่า ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีนัน้มคีวามพงึพอใจต่อการ
พฒันา ปรบัและเปลีย่นรปูแบบการน าเสนอขอ้มลูดว้ย
การใชภ้าษาต่างประเทศคูก่บัภาษาไทย ซึง่ท าใหค้ดิ
ไดว้่าการแสดงภาษาต่างประเทศในฉากทศัน์หรอืใหม้ี
รวมอยู่ในภมูทิศัน์เป็นสิง่ส าคญัสิง่หนึ่งในการ
ขบัเคลือ่นสู่ความเป็นนานาชาติ

บรรลุ ฝ่ายการสือ่สารสากลและ
กจิการพเิศษ

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

ขาดกจิกรรม KM
 ทีต่่อเนื่องดา้น
การวจิยัและ
พฒันาการ
ปฏบิตังิานของ
ส านกังาน
คณบดแีละ
บุคลากรสาย
วชิาการ

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

3 4 12 มกีารจดักจิกรรม / โครงการ KM 
ในรอบปี ไมค่รบทุกดา้น (การ
เรยีนการสอน วจิยั และการ
ปฏบิตังิาน)

30-ก.ย.-65 1. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารขอรบัรองสมรรถนะ
วชิาชพีอาจารยต์ามกรอบมาตรฐาน UKPSF (2 
มนีาคม 2565) 2. มโีครงการ Active Learning 3. มี
โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้นกัวจิยั

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและและ
วจิยั /รองคณบดฝ่ีายแผนงาน



ผลกระท
บ (1)

โอกาส
ท่ีจะเกิด 

(2)

ระดบั
ความ
เส่ียง 
(1)*(2)

การ
ติดตามฯ 
รอบ 6 
เดือน

การ
ติดตามฯ 
รอบ 12 
เดือน

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตคุวามเส่ียง
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ

ผู้รบัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ
หมายเหตุ

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ)

ภารกิจ
การบรกิารวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวนโครงการ
บรกิารวชิาการ
ต่อสงัคมแบบไม่
หารายไดม้ี
จ านวนน้อย 
ขอบเขตและผล
สบืเนื่องของ
โครงการยงัไม่
ชดัเจน หรอืไม่
ยัง่ยนื

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

4 3 12 มจี านวนโครงการบรกิารวชิาการ
ทีต่อบโจทย ์SDG 

30-ก.ย.-65 มโีครงการบรกิารวชิาการทีต่อบโจทย ์SDG 
https://bit.ly/3HY6FUk

บรรลุ รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ
บรกิารวชิาการ

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

บางหลกัสตูรมี
อาจารยป์ระจ า
ของคณะเป็น
ผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร/
อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร ไม่
เพยีงพอ ยงัมี
การยมืชือ่จาก
หน่วยงานอื่น

มบุีคลากรลาศกึษาต่อ
เป็นจ านวนมาก

5 2 10 มหีลกัสตูรทีม่อีาจารยป์ระจ าของ
คณะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไม่
เพยีงพอ มากกว่า 2 หลกัสตูร

30-ก.ย.-65 ยงัมกีารยมืชือ่อาจารยจ์ากจากหน่วยงานอื่นเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ไม่บรรลุ ยงัไมส่ามารถ
บรรจุอาจารยไ์ด้
ครบจ านวนที่
ตอ้งทดแทน

ประชาสมัพนัธ์
เชงิรุก ในทุก
ชอ่งทางการรบั
สมคัรบุคลากร

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั
 / หวัหน้าศนูยก์ารศกึษา / 
ประธานหลกัสตูร

ลงชือ่
......................

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชล ีจนัทรเ์สม)

      ต าแหน่ง คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

            วนัที ่9 มนีาคม 2565                 

หมายเหตุ : ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2565 ครัง้ที ่7/2565 วาระที ่ 4.6.1 ตดิตามผลการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดอืนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


