
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้หนว่ยงานของ

รฐัหรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการหรอื

ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค์

ความเสีย่ง การควบคมุทีม่อียู่ การประเมนิผลการควบคมุ ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรงุการควบคมุ หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ หมายเหตุ

ดา้นความเสีย่ง

ดา้นการด าเนนิงาน

ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม

การมอบอ านาจและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ความเสีย่งทีพ่บ

ขดีความสามารถและอัตราก าลังอาจารยป์ระจ า

หลักสตูรภาษาอังกฤษ,วชิาโทภาษาอังกฤษและ

สารสนเทศ,วชิา ECP อาจไมเ่พยีงพอ

ดา้นความเสีย่ง 1. เพิม่ชัว่โมงเรยีนภาษาอังกฤษ โดย

เพิม่วชิา ECP ในทกุหลักสตูร  ใหก้ับ

นสิติ

ควบคมุความเสีย่งไดบ้างสว่น โดยคณะฯ เพิม่

รายวชิา ECP  ในทกุหลักสตูร จะเริม่ใชใ้นภาคเรยีน

ที ่1 ปีการศกึษา 2562

รอด าเนนิการตามแผนในแบบ

ตดิตามแผนการจัดการความเสีย่ง

-คณะกรรมการประจ าคณะฯ

-รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศ

สัมพันธ ์(ขอ้ 1)

ดา้นการด าเนนิงาน 2.จัดกจิกรรมสนับสนุนการเตรยีมตัว

สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษใหก้ับนสิติ

ควบคมุความเสีย่งไดบ้างสว่น โดยคณะไดจั้ด

โครงการเตรยีมความพรอ้มภาษาอังกฤษใหแ้กน่สิติ

คณะมนุษยศาสตรช์ัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2561 และ

จัดสอบวดัระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 

ใหแ้กน่สิติ

รอด าเนนิการตามแผนในแบบ

ตดิตามแผนการจัดการความเสีย่ง

-หัวหนา้ศนูยก์ารศกึษาระดับปรญิญาตรี

 (ขอ้ 2, 4)  -หัวหนา้ศนูยก์ารศกึษา

นานาชาต ิ(ขอ้ 2)

-รองคณบดฝ่ีายพัฒนาศักยภาพนสิติ

และศษิยเ์กา่ (ขอ้ 2,3)

ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม

การมอบอ านาจและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 3.เพิม่จ านวนทนุสนับสนุนนสิติไป

ศกึษาระยะสัน้ในตา่งประเทศ

ควบคมุความเสีย่งไดบ้างสว่น อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

โดยนสิติจะมกี าหนดการรับทนุและไปศกึษา

ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ ในเดอืน พ.ค.-

ก.ค.2562

รอด าเนนิการตามแผนในแบบ

ตดิตามแผนการจัดการความเสีย่ง

-รองคณบดฝ่ีายพัฒนาศักยภาพนสิติ

และศษิยเ์กา่ (ขอ้ 2,3)

-รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ

 (ขอ้ 3)
ความเสีย่งทีพ่บ 4.ก าหนดใหน้สิติเรยีนหมวดวชิาโท

ภาษาอังกฤษ

ควบคมุความเสีย่งไดบ้างสว่น โดยคณะฯ จัดหมวด

วชิาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ  และไดรั้บการ

อนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัยเมือ่วนัที ่12 ก.พ. 2562

 และจะเปิดใหเ้ลอืกเรยีนไดใ้นปีการศกึษา 2562

รอด าเนนิการตามแผนในแบบ

ตดิตามแผนการจัดการความเสีย่ง

-หัวหนา้ศนูยก์ารศกึษาระดับปรญิญาตรี

 (ขอ้ 2, 4)

ทักษะภาษาอังกฤษของนสิติแรกเขา้และบัณฑติ

ต า่กวา่เกณฑท์ีค่าดหวงั
ดา้นความเสีย่ง

ดา้นการด าเนนิงาน

ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม

การมอบอ านาจและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ความเสีย่งทีพ่บ

ระบบประชาสัมพันธแ์ละงานบรกิารการศกึษาแก่

นสิติ/อาจารยต์า่งชาตยิังไมส่มบรูณ์และท่ัวถงึ

ทักษะภาษาอังกฤษ

ของนสิติแรกเขา้และ

บัณฑติต า่กวา่เกณฑ์

ทีค่าดหวงั

แบบ ปค.5

สว่นงาน คณะมนษุยศาสตร์

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (งวดปจัจบุนั)

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สดุ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

-คณะกรรมการประจ าคณะฯ

-รองคณบดฝ่ีายแผนงานและประกัน

คณุภาพการศกึษา

-คณะอนุกรรมการความเสีย่ง 

-ขดีความสามารถและ

อัตราก าลังอาจารย์

ประจ าหลักสตูร

ภาษาอังกฤษ,วชิาโท

ภาษาอังกฤษและ

สารสนเทศ,วชิา ECP 

อาจไมเ่พยีงพอ

พัฒนาระบบ ตดิตามขอ้มลูดา้น

อัตราก าลังใหแ้มน่ย าและเป็นปัจจบุัน

มากขึน้ วางแผนการสรรหา/พัฒนา

บคุลากรใหม้ปีระสทิธผิล เพิม่ความ

คลอ่งตัวหรอืลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ

สรรหาบคุลากร (อาจารย)์

ควบคมุความเสีย่งไดส้ าเร็จ โดยคณะฯ ด าเนนิการ

รับอาจารยป์ระจ าชาวตา่งชาตเิพิม่ขึน้อยา่งมี

นัยส าคัญ ในชว่ง 2 ปีงบประมาณทีผ่า่นมา ท าให ้

อัตราสว่นของอาจารยท์ีส่ามารถเป็นอาจารยป์ระจ า

หลักสตูรภาษาอังกฤษฯ ตอ่จ านวนหลักสตูร

ภาษาอังกฤษมากกวา่ 5 ตอ่ 1

-

ควบคมุความเสีย่งไดบ้างสว่น โดยศนูยก์ารศกึษา

นานาชาตไิดป้ระชาสัมพันธข์อ้มลูตา่ง ๆ ใหแ้ก่

อาจารยช์าวตา่งประเทศผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ 

อเีมล ไลน์ และจัดท าคูม่อืส าหรับนสิติหลักสตู

นานาชาตเิป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจน

ประชาสัมพันธข์อ้มลูตา่ง ๆ เป็นภาษาอังกฤษผา่น

ทางเว็บไซตศ์นูยก์ารศกึษานานาชาตแิละ 

Facebook   แตย่ังตอ้งประชาสัมพันธแ์ละ

ประสานงานดา้นการฝึกงานในตา่งประเทศ

ระบบประชาสัมพันธแ์ละ

งานบรกิารการศกึษาแก่

นสิติ/อาจารยต์า่งชาตยิัง

ไมส่มบรูณ์และท่ัวถงึ

เพิม่สัดสว่นขอ้มลูประชาสัมพันธแ์ละ

เอกสารดา้นการบรกิารการศกึษา 

(หลักสตูร, แบบฟอรม์, แบบประเมนิ

สิง่สนับสนุนการเรยีนการสอน, 

จดุเดน่หลักสตูร, poster) ทีเ่ป็น

ภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศ/

ภาษาไทย

ทักษะภาษาอังกฤษของ

นสิติแรกเขา้และบัณฑติ

ต า่กวา่เกณฑท์ีค่าดหวงั

อยูร่ะหวา่งบรรจบุคุลากรดา้น 

การประชาสัมพันธแ์ละ

ประสานงานดา้นการฝึกงานใน

ตา่งประเทศ

ยังขาดบคุลากรดา้น

การประชาสัมพันธ์

และประสานงานดา้น

การฝึกงานใน

ตา่งประเทศ

-หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา

-หลักสตูร



ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้หนว่ยงานของ

รฐัหรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการหรอื

ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค์

ความเสีย่ง การควบคมุทีม่อียู่ การประเมนิผลการควบคมุ ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรงุการควบคมุ หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ หมายเหตุ

แบบ ปค.5

สว่นงาน คณะมนษุยศาสตร์

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (งวดปจัจบุนั)

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สดุ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ดา้นความเสีย่ง 1.ประสานงานเรือ่งการจัดท าค าสัง่ฯ 

กับสว่นงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ลว้

เสร็จในเวลา 60 วนักอ่นสิน้

ปีงบประมาณ
ดา้นการด าเนนิงาน 2.ก าหนดแนวปฏบิัตทิีช่ัดเจนในการ

แจง้ขอ้มลูเรือ่งการไดรั้บคา่จา้ง/

คา่ตอบแทนแกอ่าจารยช์าวตา่งชาติ

ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม

การมอบอ านาจและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ความเสีย่งทีพ่บ

อาจารยช์าวตา่งชาตอิาจไดค้า่จา้ง/คา่ตอบแทน 

ไมต่รงตามก าหนด จนสง่ผลกระทบตอ่

ประสทิธภิาพการท างานและ/หรอืภาพลักษณ์คณะ

ลงชือ่...........................................................

                  (อาจารย ์ดร.พุฒวทิย ์ บนุนาค)

ต าแหน่ง รองคณบดฝ่ีายแผนงานและประกันคณุภาพการศกึษา รักษาการแทน

                        คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

                     วนัที ่19 เมษายน 2562

อาจารยช์าวตา่งชาตอิาจ

ไดค้า่จา้ง/คา่ตอบแทน 

ไมต่รงตามก าหนด จน

สง่ผลกระทบตอ่

ประสทิธภิาพการท างาน

และ/หรอืภาพลักษณ์คณะ

รอด าเนนิการตามแผนในแบบ

ตดิตามแผนการจัดการความเสีย่ง

ยังไมม่คีูม่อืเป็น

ภาษาอังกฤษ

-หัวหนา้งานบรหิารและธรุการ 

-น.ส.รัชฎา แสงตะวนั

-นางกานตช์นติ ปณุะศริิ

ควบคมุความเสีย่งไดบ้างสว่น โดยฝ่ายบคุคลก าลัง

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการท าคูม่อืเป็นภาษาอังกฤษ


