
แผนการบริหารความเสี่ยง 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 
 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         

ในการประชุม คร้ังที่ 2/2562 วันที ่9 ธันวาคม 2562 



แผนการบริหารความเสี่ยง                                                                 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                              หน้า 1 

 
บทที่  1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          
พ.ศ.2546 ตามหมวดที่ 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง
ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตลอดจนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา  

การบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักการและความจ าเป็นในการบริหาร
ความเสี่ยงมาจาก 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน 
 
ปรัชญา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น   
 
วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะชั้นน าในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิต  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นสู่/และสากล 
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พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เสริมสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานการมีส่วน

ร่วม  
4. ส่งเสริม สืบสาน และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ  และโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชด าริ 
5. สร้างความร่วมมือ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ   
 

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับพัฒนาการด าเนินงานให้ไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ 
   คุณธรรม มีทักษะชีวิตพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ท่ี 1  หลักสูตรของคณะสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและเป็นไปตามกรอบ
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
เป้าประสงค์ท่ี 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และมีศักยภาพสอดคล้องกับ 
    การพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 3  คณะมีระบบการเรียนการสอนเน้นนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ท่ี 4  อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน มีจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
    จริยธรรมทางวิชาการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และน าความรู้สู่สากล  
เป้าประสงค์ท่ี 1  การบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
เป้าประสงค์ท่ี 2   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองความ
   ต้องการของท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ท่ี 3   การบูรณาการงานวิจัยกับภารกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม
   หรือภารกิจอ่ืน 
เป้าประสงค์ท่ี 4   เครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคล้องและตอบสนองความ
   ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น บนฐานการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 1  การถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น สังคม และศิษย์เก่าอย่างมี

คุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 คณะมีกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการบูรณาการกับการเรียน 

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ท่ี 2   คณะมีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถิ่น ใต้  และวัฒนธรรมถิ่น อื่น  ๆ  ใน
   ประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา 
   และบุคลากร 
เป้าประสงค์ท่ี 1  ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือส่งเสริม
   ศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ท่ี 1  ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการด าเนินงานทุก 
   พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล และการมี 
   ส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ท่ี 2  บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพ ตามแนวคิด “PRO HUSO” 

   (P: Professional, R: Relationship, O: Ownership, H: Happiness, U: Unity,  
   S: Skills และ O: Optimism) 

 
 
 
 
 

https://www.professional-one.com/
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีระบบในการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน  โดยการบริหารการควบคุมภายใน  ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะฯ จะเกิดความเสียหาย   ให้ระดับความเสี่ยงและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ดังนี้ 

1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทีส่อดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  

3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

5.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติและด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในคณะ 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

1.  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
ที่อาจจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือ
จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.  เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได ้

3. เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถด าเนินงานได้โดยประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
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ประเภทของความเสี่ยง 
1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใน

ระยะยาวขององค์กร ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดล้อมขององค์กร นโยบายของผู้บริหาร ปริมาณ
เงินทุนที่มีอยู่ หรืองบประมาณที่ได้รับ ความเสี่ยงทางด้านนี้ เช่น ความเสี่ยงของการเสียอ านาจควบคุม การขาด
ระบบควบคุม ความเสี่ยงเกิดจากการเมือง ชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น 

2.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
การปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  หรือไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ 
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บทที่  2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

คณะฯ ดังต่อไปนี้ 

 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 

 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะฯ 

 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 

 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์  ใน

ข้อ 2 

 4.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

 5.  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เพ่ือพิจารณา  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6.  น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 การบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ  ดังนี้ 

 1.  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 2.  คณะท างานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิด

ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและบุคลากร

ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจของคณะฯ โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ เพ่ือให้

คณะฯ สามารถลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้บริหาร กรรมการและคณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ตลอดจนระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ และมีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กป.) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กบ.) 
 

 

ผู้ปฏิบัติ 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  1.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
  1.3  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
 1.4  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
 1.5  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
 1.6  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 1.7  หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    1.  อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2.  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

2.  คณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 2.1  อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม    ประธานกรรมการ 
 2.2  อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์    กรรมการ 
 2.3  น.ส.วรธนา  เจริญสกุลวงศ ์    กรรมการ 
 2.4  นางวรรณกานต์   เลื่อนเกื้อ     กรรมการ 
 2.5  นางกรรณิการ์  กลิ่นนวล    กรรมการ 
 2.6  อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล    กรรมการ 
 2.7  นางฐากูร  ชูจร     กรรมการและเลขานุการ 
 2.8  น.ส.วนิดา  ทะประสิทธิ์จิต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    1.  ประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน  
 ด้านการบริหารการเงิน และด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน    
 3.  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      และสรุปผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
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บทที่ 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ  วิเคราะห์  ประเมิน  และจัด
ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของคณะฯ รวมทั้งการบริหาร/
จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ 
คณะฯ มีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives) ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของคณะฯ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานของคณะฯ 
และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับคณะฯ หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวม
บรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
ครบถ้วน วัตถุประสงค์จึงแสดงให้ เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่คณะฯ ต้องการจะบรรลุ โดยไม่ใช่การกล่าวถึง 
“กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ก าหนดพันธกิจของคณะฯ 
1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับคณะฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
1.3 ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับคณะฯ 
1.4 ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
 

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยระบุว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยค านึงถึง 

2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

2.2 สภาพแวดล้อมภายในคณะฯ  และมหาวิทยาลัย  เช่น  รูปแบบการบริหารสั่ งการ                  
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน 

การระบุความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
(1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และด าเนินการวาง
มาตรการบริหารความเสี่ยง 
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(2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนงานหลักของคณะฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น  

(3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการวางระบบ
บริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้ 

(3.1) มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าจัด ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ      
ต่าง ๆ โดยสามารถฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ และการส ารองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย  (Back up and 
Recovery) 

(3.2) มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิด
กับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

(3.3) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ 
Anti-Virus ระบบไฟฟ้าส ารอง เป็นต้น 

(3.4) มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) 
(4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ มีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้าง

คุณค่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนด ซึ่งระบบการควบคุมกระบวนการมีปัจจัยส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

(4.1) วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(4.2) ความคุ้มค่าของการควบคุม 
(4.3) ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหต ุ
(4.4) ความสม่ าเสมอของกลไกการควบคุม 
(4.5) การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 

 
3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ของ
หน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
คณะฯ และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของคณะฯ 
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ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการ
เกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง 
(4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1) ดังตาราง 

ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก 
4 สูง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง 
3 ปานกลาง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
2 น้อย ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย 
1 น้อยมาก ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ ซึ่งอาจ

เกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับ
คณะฯ โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อคณะฯ ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก 
(1) ดังตาราง 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  (Impact) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะฯ มีสูงมาก 
4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะฯ มีสูง 
3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะฯ มีปานกลาง 
2 น้อย ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะฯ มีน้อย 
1 น้อยมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะฯ มีน้อยมาก 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และน้อย 
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                          ตัวอย่าง     ระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risks) 
 
 
 
 

3.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส  (Likelihood)  ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับ
ความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย  (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

-  พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส / 
ความถี่ท่ีจะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด   ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

-  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อคณะฯ ว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด   ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 

3.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จะน าผลที่ได้มาพิจารณาหาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะฯ ว่าจะก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง   ซึ่งจะท าให้คณะฯ ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการกอ่น 

3.4  การจัดล าดับความเสี่ยง  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว  จะน ามาจัดล าดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อคณะฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดย
จัดเรียงตามล าดับค่าจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มา
จัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป  
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5        

4        สูงมาก        
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2        ปานกลาง  
1        น้อย           
 1 2 3 4 5    
             โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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4. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงต้อง มีเป้าหมาย คือ 

4.1 ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น 
4.2 ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
4.3 เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงาน

ต้องการหรือยอมรับได ้
 
ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

(1) การยอมรับ   (Take, Accept)   หมายถึง  การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้  
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุมค่าที่จะ
ด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ 

(2) การควบคุม (Treat)   คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเก่ียวกับการควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบันเพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการท างานให้กับบุคลากรและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(3) การยกเลิก  (Terminate)  หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาด
ของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

(4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ 
เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 
5. การรายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล  คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปและว่า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็
ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่าย
บริหารทราบ    

6. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าคณะฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
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กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการ หรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลัง
มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้คณะฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

7.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่   รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพ
ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

แผนผังแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดวัตถุประสงค ์

2. การระบุความเสีย่ง/

ปัจจัยเสี่ยง 

3. การประเมินความ

เสี่ยง 

4. จัดท าแผนบริหาร

ความเสีย่ง 

5. การรายงานและ

ติดตามผล 

6. การประเมินผลการ

บริหารความเสี่ยง 

7. การทบทวนการ

บริหารความเสี่ยง 
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บทที่ 4 
แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563            
โดยได้น าผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 มาประกอบการพิจารณา
จัดท าแผนฯ ซึ่งการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ปรากฏผล
ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน 
1.1 ด้านการผลติบัณฑิต 
1 . นั ก ศึ กษ าอ าจ ไม่
ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนที่ก าหนด 

1. ยั งไม่ ได้น าระบบการ
ก ากับติดตามนักศึกษามา
ใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

9 
ปาน
กลาง 

สร้างระบบกลไกการติดตามรายงานผล
การให้ค าปรึกษาและติดตามนักศึกษาที่
มีปัญหาผลการเรียนของอาจารย์ที่
ปรึกษาและหลักสูตร 

30 ก.ย. 62 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/
หน่วยวิชาการ 

9 
ปานกลาง 

ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่พบปะนักศึกษา ให้
ข้อคิด ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาในกลุ่มที่รับผิดชอบ ทั้งในด้าน
การศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านอาชีพ 
ตามความเหมาะสม และอาจารย์ที่ปรึกษามีการ
ติดตามรายงานผลการให้ค าปรึกษา  ตลอดจนมีการ
ติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียนให้คณะทราบ 

 2 . ป ริม าณ นั กศึ กษ าไม่
ส าเร็จการศึกษาตามแผน
ผั น แ ป ร ไป ใน ทิ ศ ท า ง
เ ดี ย ว กั น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงระเบียบการ
วั ด ผ ล ที่ เ อ้ื อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
สามารถปรับแผนการเรียน
และลดจ านวนหน่วยกิตที่
ล ง ท ะ เบี ย น ต่ อ ภ า ค
การศึกษา 
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ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
2. อัตราการ dropout 
ของนักศึกษาค่อนข้าง
สูง 

1. นักศึกษาย้ายที่เรียนไปที่
อ่ืน 

25 
สูงมาก 

1. สร้างระบบกลไกการติดตามรายงานผล
การให้ค าปรึกษาและติดตามนักศึกษาที่
มีปัญหาผลการเรียนของอาจารย์ที่
ปรึกษาและหลักสูตร 

30 ก.ย. 62 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/
หน่วยบุคคล 

25 
สูงมาก 

1. ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่พบปะนักศึกษา ให้
ข้อคิด ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาในกลุ่มที่รับผิดชอบ ทั้งใน
ด้านการศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้าน
อาชีพ ตามความเหมาะสม และอาจารย์ที่ปรึกษามี
การติดตามรายงานผลการให้ค าปรึกษา  ตลอดจนมี
การติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียนให้คณะ
ทราบ 

      

 2. นักศึกษามีผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 2. จัดโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อให้รุ่นพี่ช่วย
ติวให้กับรุ่นน้องและเป็นการสร้างความ
ผูกพันต่อรุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตร 

  2. ด าเนินการแล้ว โดยจัดโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อให้
รุ่นพี่ช่วยติวให้กับรุ่นน้องและเป็น การสร้างความ
ผูกพันต่อรุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตร 

3. จ านวนนักศึกษาเต็ม
เว ล า เที ย บ เท่ า ต่ อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ.ก าหนด 

1. สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็ ม เว ล า เที ย บ เท่ า ต่ อ
จ านวนอาจารย์ประจ าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.
ก าหนด 

25  
สูงมาก 

เสนอแนะให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนรับผิดชอบการจัดการ
ร า ย วิ ช า  GE (General 
Education) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 
 

30 พ.ย. 61 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/
หน่วยวิชาการ 

25  
สูงมาก 

ด าเนินการแล้ว โดยคณะจัดท าบันทึกข้อความ
เสนอแนะให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับผิ ดชอบการจั ดการรายวิ ชา GE (General 
Education) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
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ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
4. คุณวุฒิของอาจารย์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ.ก าหนด 

1 . อ า จ า ร ย์ ที่ คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกมีน้อย 
(14*100/73  = ร้อยละ 
19.18) 

20 
สูง 

1. ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่
จะศึกษาต่อและมีเกณฑ์ครบก าหนดการ
ลา เพื่ อช่ วยสนั บสนุ น ส่ งเสริมให้
อาจารย์ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
2. สร้ างระบบกลไกในการติ ดตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
 

30 ก.ย. 62 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/
หน่วยบุคคล 

20 
สูง 

1. ด าเนิ นการแล้ ว  โดยคณ ะมี การติ ดตาม
ความก้าวหน้าของอาจารย์ที่จะศึกษาต่อและมีเกณฑ์
ครบก าหนดการลา เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้
อาจารย์ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
2. ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการติดตามแผนพัฒนา
รายบุคคล และติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่จะ
ศึกษาต่อและอาจารย์ที่ครบก าหนดในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

หมายเหตุ :  ค าอธิบายเพิ่มเติม  ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก =ร้อยละ 7.79 
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก =ร้อยละ 10.60 
ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =ร้อยละ 19.18 
5. อาจารย์ประจ าคณะที่
ด า ร งต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการไม่ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด 

2. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการมีน้อย 
(7 *100/75 .5=ร้ อ ย ล ะ 
9.59) 

20 
สูงมาก 

1. ก ากับติดตามแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนางานบุคคล 
2. จัดโครงการค่ายผลงานทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ที่มีแผนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

30 ก.ย. 62 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/
หน่วยบุคคล 

20 
สูงมาก 

1. ด าเนินการแล้วโดยคณะก ากับติดตามแผนพัฒนา
อาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนางานบุคคล 
2. ด าเนินการแล้วโดยคณะจัดโครงการค่ายผลงาน
ทางวิชาการให้กับอาจารย์ที่มีแผนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 



แผนการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                      หน้า 19 

ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
3. สนั บสนุ นการจั ดพิ มพ์ เอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อใช้ในการสอบสอน 

3. ด าเนินการแล้วโดยคณะมีเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
อาจารย์ในการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสอบสอน 

หมายเหตุ :  ค าอธิบายเพิ่มเติม  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์=ร้อยละ 7.79 
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์=ร้อยละ 7.95 
ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย=์ร้อยละ 9.59 
1.2 ด้านการวิจัย       
1. จ านวนเงินสนับสนุน
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ ไม่ เป็ น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สกอ. ก าหนด 

1. ขาดระบบสารสนเทศใน
การบริหารงานวิจัย (ด้าน
งบประมาณ) 

25 
สูงมาก 

1. จัดท าระบบสารสนเทศในการ
บริหารงานวิจัย (ด้านงบประมาณ) 

30 ก.ย. 62 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ/ 
หน่วยวิจัย 

25 
สูงมาก 

1. ด า เนิ น การแล้ ว  โดยคณ ะ จัดท าระบบ
สารสน เท ศ ใน การบ ริห ารงาน วิ จั ย  (ด้ าน
งบประมาณ) 

2. อาจารย์ขาดทักษะการ
พัฒนาการเขียนเพื่อขอรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 

 2. จัดระบบประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
วิจัย 

 2. ด าเนิ นการแล้ ว โดยคณะมี การจั ดระบบ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่แหล่งทุน
วิจัยผ่านหน้าเว็บคณะ 

   3. จัด KM ด้านการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุน
งานวิจัย เพื่ อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานของแผนการจัดกา

  3. ด าเนินการแล้ว โดยคณะจัดท าโครงการ KM ด้าน
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี



แผนการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                      หน้า 20 

ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของ
คณะ 

การศึกษา 2562 ของคณะ 

2. ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ป ระจ าและ
นักวิจัยไม่เป็นไปตาม
เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ที่ 
สกอ. ก าหนด 

1 . ผล งาน วิ ช าการขอ ง
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
มีน้อย 

9 
ปาน
กลาง 

1. จัดระบบประชาสัมพันธ์การน าเสนอ
ผลงานวิชาการของหน่วยงานภายนอก 
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิชาการ 
3. จั ด โครงการป ระชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ 

30 ก.ย. 62 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/ 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ/ 

หน่วยวิชาการ/ 
หน่วยวิจัย 

9 
ปานกลาง 

1. ด าเนิ นการแล้ ว โดยคณะมี การจั ดระบบ
ประชาสัมพันธ์การน าเสนอผลงานวิชาการของ
หน่วยงานภายนอกและเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
หน่วยงานภายนอกผ่านหน้าเว็บคณะ 
2. ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้อาจารย์เพื่อร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ 
3. ด าเนินการแล้ว โดยคณะจัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 – 6 ส.ค. 62 

หมายเหตุ :  ค าอธิบายเพิ่มเติม  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  :  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   = ร้อยละ  30   
ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 8.60 (8.60 *100/71.5) คิดเป็นร้อยละ 12.03 จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เทา่กับ ร้อยละ 20 ขึน้ไป เมื่อน าผลการด าเนินงานมาเทียบเกณฑ์มีคา่คะแนนทีไ่ด้จาก
การค านวณ (12.03*5/20) เท่ากบั 3.01 คะแนน และกลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 0 (0 *100/6) คิดเป็นร้อยละ 00 จากเกณฑ์การ
ประเมนิก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทยีบเกณฑ์มีคา่คะแนนทีไ่ด้จากการค านวณ (0*5/30) เทา่กับ 0 คะแนน 
ดังนัน้ ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์+กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี/2 = (3.01+0)/2  =  2.53 



แผนการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                      หน้า 21 

ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 15.60 (15.60 *100/69.5) คิดเป็นร้อยละ 22.45 จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 20 ขึน้ไป เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทียบเกณฑม์ีค่าคะแนนที่ได้
จากการค านวณ (22.45*5/20) เทา่กับ 5.61 คะแนน และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มผีลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั (1.20 *100/6) คิดเปน็ร้อยละ 20 จากเกณฑ์การ
ประเมนิก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทยีบเกณฑ์มีคา่คะแนนทีไ่ด้จากการค านวณ (20*5/30) เท่ากบั 3.33 คะแนน 
ดังนัน้ ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์+กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี/2 = (5.61 + 3.33)/2  =  4.47 
ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 15.20 (15.20 *100/73) คิดเป็นร้อยละ 20.82 จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 20 ขึน้ไป เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทยีบเกณฑ์มีคา่คะแนนทีไ่ด้จาก
การค านวณ (20.82*5/20) เท่ากบั 5.21 คะแนน ดงันัน้ ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย =  5.00 
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
1. ความไม่ปลอดภัยใน
ชี วิ ต ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

 

 

1. อาคารเรียน  สถานที่
ปฏิบัติงานและจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ไ ม่ พ ร้ อ ม
ปฏิบัติงาน 

 

25 
สูงมาก 

1. ตรวจสอบอาคารเรียน สถานที่
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 
2. จัดตั้ งค าของบประมาณ เพื่ อ
ป รั บ ป รุ งอ าค า ร เรี ย น  ส ถ าน ที่
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 
3. ประสานมหาวิทยาลัย เพื่ อขอ

สนับสนุนการด าเนินงานปรับปรุง

อาคารเรียน สถานที่ปฏิบัติงานและ

31 ก.ย.  62 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/ 
หน่วยอาคาร/ 
หน่วยพัสด ุ

 
 

25 
สูงมาก 

1. ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการตรวจสอบอาคาร
เรียน สถานที่ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 
2. ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการจัดตั้ งค าขอ
งบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน สถานที่
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 
3. ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการแจ้งซ่อมไปยัง
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ MIS มหาวิทยาลัย เพื่อให้
ช่างของมหาวิทยาลัยเข้ามาประเมินความเสียหาย
เบื้องต้น ณ อาคารเรียน สถานที่ปฏิบัติงานและ
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ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
1 .  ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาและจ านวน
นักศึกษาหัวจริง 

 

1. งบประมาณที่ ได้รับไม่
เป็นไปตามจ านวนนักศึกษา
เต็ ม เว ล า แ ล ะ จ า น ว น
นักศึกษาหัวจริง 

 

25 
สูงมาก 

เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยหาแนวทาง

ในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไป

ตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและ

จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า หั ว จ ริ ง  เพื่ อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 – 2565 

 

 

 

30 พ.ย.  61 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/ 
หน่วยแผนและ
งบประมาณ 

 

25 
สูงมาก 

ด าเนินการแล้ว โดยคณะมีการท าบันทึกข้อความ

เพื่อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางในการ

จัดสรรงบประมาณ ให้ เป็ น ไปตามจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาและจ านวนนักศึกษาหัวจริง 

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 - 2565 
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ความเสี่ยง 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
(2) 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

แนวทางปรบัปรุง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

ระดบั 
ความ 

เสี่ยงคงเหลือ 
(6) 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 
 

(7) 
4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
1. การโจรกรรม 

 

 

1. มหาวิท ยาลั ยมี พื้ น ที่
ขนาดใหญ่  อาคารต่างๆ 
ก ระ จ า ย อ ยู่ ทั่ ว บ ริ เว ณ 
ประกอบกับโดยรอบเป็น
ชุมชนมีเส้นทางต่อเนื่องกับ
มหาวิทยาลัย ท าให้มีความ
เสี่ยงในการโจรกรรม 

20 
สูงมาก 

1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
2. จัดท าระบบการแจ้งเตือนหรือ
ป้ ายประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อป้ องกัน
ปราบปรามการโจรกรรม 
 

 
 

31 มี.ค. 62 
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

20 
สูงมาก 

1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดโครงการเพื่อ
จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าระบบ
ก า รแ จ้ ง เตื อ น ห รื อ ป้ า ย ป ระ ช าสั ม พั น ธ์             
เพื่อป้องกันปราบปรามการโจรกรรม 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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1. ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน 
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1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
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แบบ SKRU-ERM 1 
 

การส ารวจความเสี่ยง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   :  จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะชีวิตพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน, 
ความเสี่ยงด้านการเงิน, 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง 
(3) 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, 
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

1. นักศึกษามีโอกาสไม่ส าเร็จการศึกษาจาก
การสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. นักศึกษาขาดการใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงภายใน 
 

2. คุณวุฒิของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. 

2. อาจารย์ไม่ตระหนักในการส่งผลงานทางวิชาการ 
 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงภายใน 
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แบบ SKRU-ERM 2 
แผนการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   :  จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะชีวิตพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(4) 
 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางปรับปรุง 
(6) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 
โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

1 . นั ก ศึ กษ ามี      
โอกาสไม่ส าเร็จ
การศึ กษาจาก
ก า ร ส อ บ
ภาษาอังกฤษไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่
ม ห า วิ ท ย าลั ย
ก าหนด 

1. นั กศึกษาขาดการใช้
ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

5 
 
 

5 25 
สูงมาก 

    1 . จั ด โค รงก ารอ บ รม เชิ ง
ปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการฟัง
และการพู ดภาษาอั งกฤษใน
สถานการณ์ในสถานการณ์ต่าง  ๆ
ส าหรับปี 1 
2 . จั ด โค รงก ารอ บ รม เชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา
เพ่ือการสอบวัดข้อสอบมาตรฐาน 
TOEIC ส าหรับปี 4 
 

30 ก.ย. 63 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/
หน่วยวิชาการ/ 

ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร 
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แบบ SKRU-ERM 2-1 
การจัดท า Mapping 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5     ข้อ 1   

4       
 

สูงมาก (25-20) 
3       

 

สูง (16-12) 

2        ปานกลาง (10-6)  

1       
 

ต่ า (5-1) 
 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
 

ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหากเกดิเหตุการณ์ 
ความเสี่ยง  (Impact) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก นักศึกษาผ่านเกณฑ์การวดัผล CEFR (B1) ร้อยละ 80 ข้ึนไป  5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูงมาก 

4 สูง นักศึกษาผ่านเกณฑ์การวดัผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูง 

3 ปานกลาง นักศึกษาผ่านเกณฑ์การวดัผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีปานกลาง 

2 น้อย นักศึกษาผ่านเกณฑ์การวดัผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  2 น้อย ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อย 

1 น้อยมาก นักศึกษาผ่านเกณฑ์การวดัผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  1 น้อยมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อยมาก 
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แบบ SKRU-ERM 2 
แผนการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   :  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(4) 
 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางปรับปรุง 
(6) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 
โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

2 . คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง
อาจารย์ไม่ เป็นไป
ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 

2. อาจารย์ไม่ตระหนักในการ
ส่งผลงานทางวิชาการ 
(7*100/73=ร้อยละ 9.59) 

5 
 
 

4 20 
สูงมาก 

    1. ก ากับติดตามแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนางานบุคคล 
2. จัดโครงการค่ายผลงานทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ที่มีแผนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
3. สนั บสนุ นการจั ดพิ มพ์ เอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อใช้ในการสอบสอน 

30 ก.ย. 63 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/
หน่วยบุคคล 

หมายเหตุ :  ค าอธิบายเพิ่มเติม  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ ขึ้นไป 60 
ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย=์ร้อยละ 7.79 (โดยมีอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการในต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์  จ านวน  6  คน ดังนัน้ คิดเปน็ร้อยละ  7.79  (6*100/77) ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ จากเกณฑ์การประเมิน
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เทา่กับ รอ้ยละ 60 ขึน้ไป เมื่อน าผลการด าเนินงานมาเทียบเกณฑ์มีคา่คะแนนที่ได้จากการค านวณ 0.65  คะแนน  (7.79*5/60) เทา่กับ 0.65 คะแนน)) 
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย=์ร้อยละ 7.95 (โดยมีอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการในต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์  จ านวน  6  คน ดังนัน้ คิดเปน็ร้อยละ  7.95  (6*100/75.5) ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ จากเกณฑ์การ
ประเมนิก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทยีบเกณฑ์มีคา่คะแนนทีไ่ด้จากการค านวณ 0.66  คะแนน  (7.95*5/60) เทา่กับ 0.66 คะแนน)) 
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ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์=ร้อยละ 9.59 (โดยมีอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการในต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์  จ านวน  7 คน ดังนั้น คิดเปน็ร้อยละ  9.59  (7*100/73) ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ จากเกณฑ์การประเมิน
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เทา่กับ รอ้ยละ 60 ขึน้ไป เมื่อน าผลการด าเนินงานมาเทียบเกณฑ์มีคา่คะแนนที่ได้จากการค านวณ 0.80 คะแนน  (9.59*5/60) เท่ากบั 0.80 คะแนน)) 
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แบบ SKRU-ERM 2-1 
การจัดท า Mapping 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5        

4     ข้อ 1  
 

สูงมาก (25-20) 
3       

 

สูง (16-12) 

2        ปานกลาง (10-6)  

1       
 

ต่ า (5-1) 
 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
 

ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหากเกดิเหตุการณ์ความ
เสี่ยง  (Impact) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่ ากว่าร้อยละ15  5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูงมาก 

4 สูง ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ15  4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูง 

3 ปานกลาง ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ16  3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีปานกลาง 

2 น้อย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ17  2 น้อย ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อย 

1 น้อยมาก ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ18  1 น้อยมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อยมาก 
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1.2 ด้านการวิจัย 
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แบบ SKRU-ERM 1 
การส ารวจความเสี่ยง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และน าความรู้สู่สากล 
  

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน, 
ความเสี่ยงด้านการเงิน, 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง 
(3) 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, 
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

1. ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. นักวิจัยไม่บริหารเวลาในการท าวิจัยกับภาระงาน
อ่ืน ๆ 
 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงภายใน 
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แบบ SKRU-ERM 2 

แผนการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และน าความรู้สู่สากล 
 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(4) 
 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางปรับปรุง 
(6) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 
โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

1. ผลงานวิจัยไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. นักวิจัยไม่บริหาร
เวลาในการท าวิจัยกับ
ภาระงานอื่น ๆ 
 

3 3 9 
ปานกลาง 

    1. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอน
การบริหารงานวิจัย 
2. จัดระบบการติดตามและ
รายงานผลการท าวิจัย 

30 ก.ย. 63 
คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ 
หน่วยวิจัย 
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แบบ SKRU-ERM 2-1 

การจัดท า Risk  Map 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5        

4     
 

  
 

สูงมาก (20-25) 

3   ข้อ 1    
 

สูง (12-16) 

2        ปานกลาง (6-10)  

1       
 

ต่ า (1-5) 
 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

 
 

ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) 
  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง  
(Impact) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ความเสีย่งน้ันมีโอกาสเกิดสูงมาก  5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณุภาพการจัดการศึกษามสีูงมาก 

4 สูง ความเสีย่งน้ันมีโอกาสเกิดสูง  4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณุภาพการจัดการศึกษามสีูง 

3 ปานกลาง ความเสีย่งนั้นมีโอกาสการเกดิปานกลาง  3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณุภาพการจัดการศึกษามีปานกลาง 

2 น้อย ความเสีย่งน้ันมีโอกาสการเกดิน้อย  2 น้อย ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณุภาพการจัดการศึกษามีน้อย 

1 น้อยมาก ความเสีย่งนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  1 น้อยมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณุภาพการจัดการศึกษามีน้อยมาก 
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3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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แบบ SKRU-ERM 1 
 

การส ารวจความเสี่ยง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ประเภท/ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้าน

การด าเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน,ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(3) 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงภายใน, 
ความเสี่ยงภายนอก) 

(4) 

1 . จ าน วนนั กศึ กษ าที่ ได้ รั บ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติน้อย 

 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงภายนอก 
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แบบ SKRU-ERM 2 

แผนการบริหารความเสี่ยง   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(4) 
 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางปรับปรุง 
(6) 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

โอกาส ผลกระทบ ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ควบคุม 

1 .  จ า น ว น
นั ก ศึ ก ษ า ที่
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติน้อย 

 

 

1. ขาดพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาใน
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
และเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2. ขาดระบบพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
เข้ า ร่ วม ป ระกวด และ เข้ า ร่ ว ม
แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมประกวดและ
เข้ าร่วมแข่ งขัน ระดับชาติห รือ
นานาชาติ 

5 5 25 
สูงมาก 

    ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประกวด
และเข้าร่วมการแข่ งขัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

30 ก.ย. 63 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา/ 
หน่วยพัฒนานักศึกษา 
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แบบ SKRU-ERM 2-1 
การจัดท า Mapping 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5     ข้อ 1   

4       
 

สูงมาก (25-20) 
3       

 

สูง (16-12) 

2        ปานกลาง (10-6)  

1       
 

ต่ า (5-1) 
 1 2 3 4 5    

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
 

ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง  
(Impact) 

ระดับ 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ค าอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 คน  5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูงมาก 

4 สูง นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 6 คน  4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูง 

3 ปานกลาง นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 7 คน  3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีปานกลาง 

2 น้อย นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 8 คน  2 น้อย ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อย 

1 น้อยมาก นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 9 คน  1 น้อยมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อยมาก 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  1.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
  1.3  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
 1.4  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
 1.5  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
 1.6  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 1.7  หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    1.  อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2.  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

2.  คณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 2.1  อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม    ประธานกรรมการ 
 2.2  อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์    กรรมการ 
 2.3  น.ส.วรธนา  เจริญสกุลวงศ์    กรรมการ 
 2.4  นางวรรณกานต์   เลื่อนเกื้อ     กรรมการ 
 2.5  นางกรรณิการ์  กลิ่นนวล    กรรมการ 
 2.6  อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล    กรรมการ 
 2.7  นางฐากูร  ชูจร     กรรมการและเลขานุการ 
 2.8  น.ส.วนิดา  ทะประสิทธิ์จิต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    1.  ประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน  
 ด้านการบริหารการเงิน และด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน    
 3.  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      และสรุปผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  

 


