
ผลกระ

ทบ (1)
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เกดิ 

(2)

ระดบั

ความ

เสีย่ง 
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)

1)  ดา้นกลยทุธ์

 1.1) ขาดกลยทุธด์า้นการพัฒนาหลักสตูรใหทั้นสมัย ดงึดดูผูเ้รยีน 

เนือ่งจากกลไกการควบคมุคณุภาพการปรับปรงุหลักสตูร เนน้เพยีงการผา่นระเบยีบปฏบิัตติาม

ขัน้ตอนการปรับปรงุทกุ 5 ปี

การด าเนนิงาน 


เนือ่งจากกลไกการควบคมุคณุภาพการปรับปรงุหลักสตูร เนน้เพยีง

การผา่นระเบยีบปฏบิัตติามขัน้ตอนการปรับปรงุทกุ 5 ปี

3 4 12

2) ดา้นลกูคา้ /  ผูรั้บบรกิาร

คณุภาพของผูส้มัครเขา้ศกึษาลดลงอยา่งตอ่เนือ่งในระดับปรญิญาบัณฑติ  / จ านวนและคณุภาพ

ของผูส้มัครเขา้ศกึษาในระดับบัณฑติศกึษาลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

การด าเนนิงาน คณุภาพของผูส้มัครเขา้ศกึษาลดลงอยา่งตอ่เนือ่งในระดับปรญิญา

บัณฑติ  / จ านวนและคณุภาพของผูส้มัครเขา้ศกึษาในระดับ

บัณฑติศกึษาลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

3 4 12

3) ดา้นการเงนิ

3.1) ปรมิาณเงนิทดรองจา่ยขาดสภาพคลอ่ง เนือ่งจาก การเบกิจา่ยลา่ชา้ของเจา้หนา้ทีแ่ละขาดการ

ตดิตามจากหัวหนา้งาน

3.2) คณะฯ เสยีเวลาในการด าเนนิการโอนงบประมาณขา้มหมวดบอ่ยครัง้ เนือ่งจาก มคีา่ใชจ้า่ยที่

ไมอ่ยูใ่นแผนงบประมาณและมคีวามจ าเป็นเรง่ดว่นหลายกรณี 

การด าเนนิงาน การเงนิ

3.1) ปรมิาณเงนิทดรองจา่ยขาดสภาพคลอ่ง เนือ่งจาก การเบกิจา่ย

ลา่ชา้ของเจา้หนา้ทีแ่ละขาดการตดิตามจากหัวหนา้งาน

3.2) คณะฯ เสยีเวลาในการด าเนนิการโอนงบประมาณขา้มหมวด

บอ่ยครัง้ เนือ่งจาก มคีา่ใชจ้า่ยทีไ่มอ่ยูใ่นแผนงบประมาณและมี

ความจ าเป็นเรง่ดว่นหลายกรณี

3 3 9

4) ดา้นกระบวนการภายใน

  4.1) บคุลากร

1) อัตราก าลังและขดีความสามารถ อาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญภาษาอังกฤษและ ICT ไมเ่พยีงพอตอ่การ

เปิดหลักสตูรใหมแ่ละพัฒนาหลักสตูรใหทั้นสมัยสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสงัคม เนือ่งจาก

ผูส้มัครเป็นอาจารยม์จี านวนนอ้ยและมคีณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามทีค่าดหวงั

2) ขดีความสามารถของบคุลากรสายปฏบิัตกิารฝ่ายการเงนิและพัสดไุมเ่พยีงพอ 

3) ไมม่บีคุลากรทีช่ านาญงานวเิทศสมัพันธ์

4) บคุลากรฝ่ายพัสดบุางคนปฏบิัตงิานในภาระงานไมต่รงตามต าแหน่งงาน

การด าเนนิงาน  บคุลากร

1) อัตราก าลังและขดีความสามารถ อาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญ

ภาษาอังกฤษและ ICT ไมเ่พยีงพอตอ่การเปิดหลักสตูรใหมแ่ละ

พัฒนาหลักสตูรใหทั้นสมัยสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสงัคม 

เนือ่งจากผูส้มัครเป็นอาจารยม์จี านวนนอ้ยและมคีณุสมบัตไิมเ่ป็นไป

ตามทีค่าดหวงั

2) ขดีความสามารถของบคุลากรสายปฏบิัตกิารฝ่ายการเงนิและ

พัสดไุมเ่พยีงพอ 

3) ไมม่บีคุลากรทีช่ านาญงานวเิทศสมัพันธ์

4) บคุลากรฝ่ายพัสดบุางคนปฏบิัตงิานในภาระงานไมต่รงตาม

ต าแหน่งงาน

3 3 9

4.2) ระบบงาน

-ขาดคูม่อื/flow chart การปฏบิัตงิานทีทั่นตอ่การเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

-ระบบงานสว่นใหญย่ังขาดตัวชีว้ดัความส าเร็จของกระบวนการปฏบิัตงิาน (process indicator)

การด าเนนิงาน ขาดคูม่อื/flow chart การปฏบิัตงิานทีทั่นตอ่การเปลีย่นแปลง

ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

ระบบงานสว่นใหญย่ังขาดตัวชีว้ดัความส าเร็จของกระบวนการ

ปฏบิัตงิาน (process indicator)

3 3 9

สาเหตคุวามเสีย่ง

การประเมณิคา่ความ

หมาย

เหตุ

RM-1

แบบวเิคราะหแ์ละระบคุวามเสีย่ง

คณะมนษุยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความเสีย่งทีพ่บ
ดา้นความ

เสีย่ง
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  4.3) ระบบ IT

ขาด website ทีส่นับสนุนการบรหิารงานอยา่งเป็นระบบ

การด าเนนิงาน ขาด website ทีส่นับสนุนการบรหิารงานอยา่งเป็นระบบ

3 2 6

4.4) เครือ่งมอืเครือ่งใช ้

ขาด computer ทีม่สีมรรถนะรองรับการปฏบิัตงิานเฉพาะทางผา่นระบบ ERP เชน่งานคลังและพัสดุ

การด าเนนิงาน ขาด computer ทีม่สีมรรถนะรองรับการปฏบิัตงิานเฉพาะทางผา่นระบบ ERP เชน่งานคลังและพัสดุ

3 2 6

4.5) สภาพแวดลอ้มการ  

         ปฏบิัตงิาน

ขาดสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

ไมส่อดคลอ้งกับภาพลักษณ์ตามวสิยัทัศนข์องคณะ

การด าเนนิงาน ขาดสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

ไมส่อดคลอ้งกับภาพลักษณ์ตามวสิยัทัศนข์องคณะ

3 3 9

5) การเรยีนรูแ้ละการ

    พัฒนา

 ขาดกจิกรรม KM ทีต่อ่เนือ่งดา้นการวจัิยและพัฒนาการปฏบิัตงิานของส านักงานคณบด ี

การด าเนนิงาน  ขาดกจิกรรม KM ทีต่อ่เนือ่งดา้นการวจัิยและพัฒนาการปฏบิัตงิานของส านักงานคณบด ี

3 2 6

6) การเรยีนการสอน

    6.1 หลักสตูร

หลักสตูรสว่นใหญข่องคณะ ยังไมไ่ดรั้บการปรับปรงุใหเ้ทา่ทันกับความเปลีย่นแปลงของสงัคมและ

เทคโนโลย ีรวมถงึความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

เนือ่งจากกระบวนการปรับปรงุหลักสตูรยังใหค้วามส าคัญกับขัน้ตอนการวพิากษ์หลักสตูรนอ้ยเกนิไป

การด าเนนิงาน หลักสตูรสว่นใหญข่องคณะ ยังไมไ่ดรั้บการปรับปรงุใหเ้ทา่ทันกับ

ความเปลีย่นแปลงของสงัคมและเทคโนโลย ีรวมถงึความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 

เนือ่งจากกระบวนการปรับปรงุหลักสตูรยังใหค้วามส าคัญกับขัน้ตอน

การวพิากษ์หลักสตูรนอ้ยเกนิไป

3 3 9

    6.2 วธิจัีดการเรยีนการสอน

ทักษะภาษาอังกฤษของนสิติแรกเขา้และบัณฑติต า่กวา่เกณฑท์ีค่าดหวงั

เนือ่งจากผูส้มัครเขา้เรยีนมจี านวนไมม่ากและมแีนวโนม้ลดลง การแขง่ขันจงึต า่

การด าเนนิงาน ทักษะภาษาอังกฤษของนสิติแรกเขา้และบัณฑติต า่กวา่เกณฑท์ี่

คาดหวงั

เนือ่งจากผูส้มัครเขา้เรยีนมจี านวนไมม่ากและมแีนวโนม้ลดลง การ

แขง่ขันจงึต า่

3 3 9

6.3 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

ขอ้มลูหลักสตูร/แบบฟอรม์ภาษาอังกฤษส าหรับงานบรกิารการศกึษาแกน่สิติตา่งชาตมิไีมค่รบถว้น

เนือ่งจากนสิติหลักสตูรนานาชาตสิว่นใหญย่ังเป็นคนไทย ปัญหาทีเ่กดิกับนสิติตา่งชาตจิงึยังไมถู่ก

รับรูช้ดัเจน

การด าเนนิงาน ขอ้มลูหลักสตูร/แบบฟอรม์ภาษาอังกฤษส าหรับงานบรกิาร

การศกึษาแกน่สิติตา่งชาตมิไีมค่รบถว้น

เนือ่งจากนสิติหลักสตูรนานาชาตสิว่นใหญย่ังเป็นคนไทย ปัญหาที่

เกดิกับนสิติตา่งชาตจิงึยังไมถู่กรับรูช้ดัเจน

3 2 6
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7) งานวจัิย

จ านวนผลงานวจัิยใชป้ระโยชน/์ขอ้มลูเกีย่วกับงานวจัิยใชป้ระโยชนข์องคณะฯ มจี านวนนอ้ย

เนือ่งจากคณะขาดการผลักดันอยา่งตอ่เนือ่งใหค้ณาจารยท์ าวจัิยทีมุ่ง่น าไปใชป้ระโยชน ์หรอืหา

หนทางน าผลงานวจัิยทีด่ าเนนิการส าเร็จแลว้ไปใชป้ระโยชน์

การด าเนนิงาน จ านวนผลงานวจัิยใชป้ระโยชน/์ขอ้มลูเกีย่วกับงานวจัิยใชป้ระโยชน์

ของคณะฯ มจี านวนนอ้ย

เนือ่งจากคณะขาดการผลักดันอยา่งตอ่เนือ่งใหค้ณาจารยท์ าวจัิยที่

มุง่น าไปใชป้ระโยชน ์หรอืหาหนทางน าผลงานวจัิยทีด่ าเนนิการ

ส าเร็จแลว้ไปใชป้ระโยชน์ 3 3 9

8) บรกิารวชิาการ

8.1) บรกิารวชิาการตอ่สงัคมแบบไมห่ารายได ้

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการตอ่สงัคมมจี านวนนอ้ย  ขอบเขตและผลสบืเนือ่งของโครงการยังมนีอ้ย

 ไมช่ดัเจน หรอืไมย่ั่งยนื

การด าเนนิงาน จ านวนโครงการบรกิารวชิาการตอ่สงัคมมจี านวนนอ้ย  ขอบเขตและ

ผลสบืเนือ่งของโครงการยังมนีอ้ย ไมช่ดัเจน หรอืไมย่ั่งยนื

3 3 9

    8.2) บรกิารวชิาการแบบหารายได ้

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการแบบหารายไดย้ังมนีอ้ย  ไมส่อดคลอ้งกับความหลากหลายของ

หลักสตูรทีค่ณะฯ เปิดสอน

การด าเนนิงาน จ านวนโครงการบรกิารวชิาการแบบหารายไดย้ังมนีอ้ย  ไม่

สอดคลอ้งกับความหลากหลายของหลักสตูรทีค่ณะฯ เปิดสอน

3 2 6

ผา่นการพจิารณาทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ ามนุษยศาสตร์

เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 ครัง้ที ่16/2562

วาระพจิารณา เรือ่ง การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน คณะมนุษยศาสตร์

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร .อญัชล ีจนัทรเ์สม)

      ต าแหน่ง คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

     วนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2562


