
** หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่ง วเิคราะห์ความเสีย่ง และจดัการความเสีย่ง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว้

ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบัความ
เส่ียง (1)*(2)

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

หลกัสตูรส่วนใหญ่ยงัไมไ่ดร้บัการ
ปรบัปรงุใหเ้ท่าทนักบัความ
เปลีย่นแปลงของสงัคมและ
เทคโนโลยี

1. กระบวนการปรบัปรงุหลกัสตูร
ยงัใหค้วามส าคญักบัข ัน้ตอนการ
วพิากษ์หลกัสตูรน้อยเกนิไป + 
หลกัสตูรส่วนใหญ่ยงัไมถ่งึรอบการ
วพิากษ์หลกัสตูร

3 3 9 มบีางหลกัสตูรทีไ่มไ่ดเ้ชญิ
ผูท้รงคุณวุฒนิอกสาขาวชิา /
ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม ่
ผูป้ระกอบการทีเ่คยรบันสิติเขา้
ท างาน/ฝึกงาน /ศษิยเ์ก่าทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ เขา้รว่มการวพิากษ์
หลกัสตูร

30 ก.ย.2565 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ/ประธานหลกัสตูร /
 / /



ขอ้มลู
งวดก่อน

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

ทกัษะภาษาองักฤษของนสิติแรก
เขา้และบณัฑติต ่ากว่าเกณฑท์ี่
คาดหวงั

ผูส้มคัรเขา้เรยีนมจี านวนไมม่าก
และมแีนวโน้มลดลง การแขง่ขนั
เพือ่เขา้ศกึษาจงึต ่า 

3 3 9 รอ้ยละ 50 หรอืมากกว่าของนสิติ
ใหมม่คีะแนนภาษาองักฤษต ่ากว่า
เกณฑ ์+ รอ้ยละ 20 หรอืมากกว่า
ของบณัฑติมคีณะแนนภาษา
องักฤษต ่ากว่าเกณฑ์

30 ก.ย.2565 ฝ่ายวชิาการฯ / ศนูยก์ารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร/ี ศนูยก์ารศกึษานานาชาต ิ/ 
รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ / หวัหน้าศนูย์
ระดบัปรญิญาตร/ีนานาชาต ิ/ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการฯ / หวัหน้าศนูยร์ะดบั
ปรญิญาตร/ีนานาชาต ิ/



ขอ้มลู
งวดก่อน

ภารกิจ
การวจิยั
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวนผลงานวจิยัใชป้ระโยชน์/
ขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิยัใช้
ประโยชน์ของคณะฯ มจี านวนน้อย

1.ขาดการผลกัดนัอย่างต่อเนื่องให้
คณาจารยท์ าวจิยัทีมุ่่งน าไปใช้
ประโยชน์ หรอืหาหนทางน า
ผลงานวจิยัทีด่ าเนนิการส าเรจ็แลว้
ไปใชป้ระโยชน์

3 3 9 งานวจิยั (ทุนคณะฯ) ทีเ่สรจ็
สมบรูณ์มผีลการน างานวจิยัไปใช้
ประโยชน์

30 ก.ย.2565 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั / / / 

ขอ้มลู
งวดก่อน

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผูก้  ากบั
ควบคมุ/ช่ือผูร้บัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ

หมายเหตุ

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)

ส าหรบัระยะการด าเนินงานส้ินสุด 30 กนัยายน 2565

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2565

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้หน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ



** หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่ง วเิคราะห์ความเสีย่ง และจดัการความเสีย่ง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว้

ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบัความ
เส่ียง (1)*(2)

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผูก้  ากบั
ควบคมุ/ช่ือผูร้บัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ

หมายเหตุ

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)

ส าหรบัระยะการด าเนินงานส้ินสุด 30 กนัยายน 2565

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2565

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้หน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

ภารกิจ
การบรกิารรวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการ
แบบหารายไดย้งัมน้ีอย ไม่
สอดคลอ้งกบัความหลากหลาย
ของหลกัสตูรทีค่ณะฯ เปิดสอน

แผนงานดา้นการบรกิารวชิาการ
แบบหารายไดถ้กูจดัท าตาม
ขอ้เสนอในการจดัโครงการของแต่
ละหลกัสตูร ซึง่มศีกัยภาพ ความ
พรอ้ม และประสบการณ์ในการจดั
โครงการประเภทนี้แตกต่างกนั

4 3 12 มโีครงการบรกิารวชิาการเพือ่หา
รายไดแ้บบใหม่ๆ  เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้า 

30 ก.ย.2565 ฝ่ายบรหิารและบรกิารวชิาการ/ ฝ่าย
แผนงานฯ / รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ
บรกิารวชิาการ/ รองคณบดฝ่ีายแผนงานฯ
 / รองคณบดฝ่ีายบรหิารและบรกิาร
วชิาการ/ รองคณบดฝ่ีายแผนงานฯ /



ขอ้มลู
งวดก่อน

ภารกิจ
การวจิยั
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวนผลงานวชิาการ/วจิยั ที่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีป่รากฏในฐาน Scopus
 มจี านวนน้อย

4 4 16 จ านวนผลงานวชิาการ/วจิยั ที่
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีป่รากฏในฐาน Scopus

30 ก.ย.2565 ฝ่ายวชิาการและวจิยั / รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการและวจิยั / รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวจิยั /

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

ขาดสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุน
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ

การประชาสมัพนัธ์ / ใหข้อ้มลู
ต่างๆ ของคณะฯส่วนใหญ่ยงัเป็น
ภาษาไทย 

4 4 16 ผลการประมนิความพงึพอใจต่อ
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ของคณะฯ

30 ก.ย.2565 ฝ่ายการสื่อสารสากลและกจิการพเิศษ / 
ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายการสื่อสารสากลและ
กจิการพเิศษ / ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายการ
สื่อสารสากลและกจิการพเิศษ /

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

ขาดกจิกรรม KM ทีต่่อเนื่องดา้น
การวจิยัและพฒันาการปฏบิตังิาน
ของส านกังานคณบดแีละบุคลากร
สายวชิาการ

คณาจารยข์าดความเขา้ใจ / 
แรงจูงใจใหจ้ดักจิกรรม KM ดา้น
การเรยีนการสอน วจิยั และ
บุคลากรขาดความเขา้ใจ / 
แรงจูงใจใหจ้ดักจิกรรม KM ดา้น
การปฏบิตังิาน

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

30ก.ย.2565 ฝ่ายวชิาการและและวจิยั /ฝ่ายแผนงาน / 
รองคณบดฝ่ีายวชิาการและและวจิยั /รอง
คณบดฝ่ีายแผนงาน / รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการและและวจิยั /รองคณบดฝ่ีาย
แผนงาน /



** หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่ง วเิคราะห์ความเสีย่ง และจดัการความเสีย่ง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว้

ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบัความ
เส่ียง (1)*(2)

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผูก้  ากบั
ควบคมุ/ช่ือผูร้บัผิดชอบ เบอรติ์ดต่อ

หมายเหตุ

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)

ส าหรบัระยะการด าเนินงานส้ินสุด 30 กนัยายน 2565

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2565

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้หน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)
ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

ภารกิจ
การบรกิารรวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการต่อ
สงัคมแบบไมห่ารายไดม้จี านวน
น้อย ขอบเขตและผลสบืเนื่องของ
โครงการยงัไมช่ดัเจน หรอืไมย่ัง่ยนื

ความเขา้ใจและตระหนกัรูถ้งึ
ความส าคญั / ขอ้ก าหนด ของการ
ท ากจิกรรมหรอืโครงการเพือ่ตอบ
โจทย ์SDG ยงัอยู่ในระดบัต ่าหรอื
ยงัไมช่ดัเจน

4 3 12 มจี านวนโครงการบรกิารวชิาการที่
ตอบโจทย ์SDG 

30 ก.ย.2565 ชฝ่ายบรหิารและบรกิารวชิาการ / รอง
คณบดฝ่ีายบรหิารและบรกิารวชิาการ / 
รองคณบดฝ่ีายบรหิารและบรกิารวชิาการ /

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

บางหลกัสตูรมอีาจารยป์ระจ าของ
คณะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไม่
เพยีงพอ ยงัมกีารยมืชือ่จาก
หน่วยงานอื่น

มบุีคลากรลาศกึษาต่อเป็นจ านวน
มาก

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

30 ก.ย.2565 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั / หวัหน้า
ศนูยก์ารศกึษา / ประธานหลกัสตูร / รอง
คณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั / หวัหน้า
ศนูยก์ารศกึษา / ประธานหลกัสตูร / รอง
คณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั / หวัหน้า
ศนูยก์ารศกึษา / ประธานหลกัสตูร /

หมายเหตุ : ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2564 ครัง้ที ่16/2564  วาระที ่4.5.1 แบบวเิคราะห์และระบุความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร ์

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชล ีจนัทรเ์สม)
  ต าแหน่ง คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์     
           วนัที ่8 กนัยายน 2564             


