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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งทําใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเปนการผลักดันความสําเร็จของการจัดการทั่วทั้งคณะที่
เป น กระบวนการ ทํ า ให ส ามารถสร า งความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ป อ งกั น การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากร จึ ง ได นํ า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และ
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา เปนตน
เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับยอมรับและควบคุมได โดย
คํานึงถึงการเรียนรู วิธีการเรียนรู วิธีการปองกัน จากการคาดการณปญหาลวงหนา และโอกาสในการเกิด เพื่อปองกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความ
พรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง และทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะตาม
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ การดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะ ประจําปงบประมาณ 2556 นี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ ไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน – ดานกลยุทธ
2. ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล – ดานบุคลากร
3. ดานทรัพยากร – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดานการปฏิบัติงาน – การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. การบริหารความเสี่ยงจะตองครอบคลุมทุกระดับและทุกหนวยงาน ภายในคณะ ทั้งที่มีสาเหตุจากปจจัย
ภายในและภายนอก เพื่อชวยใหคณะสามารถดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ใหทุกหนวยงานในคณะ รวมทั้งผูบริหารทุกระดับ เขาใจและใหความสําคัญกับการชี้บงและการควบคุม
ความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกันในการระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยง
3. ใหมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติใชเปนแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งภายในคณะ
4. ใหมีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
5. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
วิสัยทัศนการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานทุกภารกิจตองมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ เมื่อพบความ
เสี่ยง ตองมีการจัดการเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่มีตอความสําเร็จ
1. เพื่อใหฝายบริหารและฝายปฏิบัติการเขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกร
2. เพื่อใหฝายปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับ
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกล
ยุทธของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
5. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับคณะ
เปาหมายของการบริหารความเสี่ยง
1. ผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ มีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
2. ผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ สามารถระบุ วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ยอมรับได
3. แผนบริหารความเสี่ยงสามารถนําไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. บุคลากรของคณะฯ มีความรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยง
5. การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น และทําใหองคกร
สามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรค สามารถอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทําให
องคกรเกิดความเสียหาย การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะทําใหคณะฯ ไดรับประโยชน ดังนี้
1. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทําหนาที่ในการกํากับดูแล
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ
เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูล สําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยูบ น
สมมติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
3. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สําคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําใหบุคลากร
ภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจขององคกร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบทาง
ลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปจจัยภายในองคกร (เชน วัฒนธรรม โครงสราง
องคกร และบุ คลากร เป นต น ) และจากปจ จั ยภายนอก (เชน การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน)
4. เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารมีความ
มั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการ
บริหารงานและการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถปกปองผลประโยชนรวมทั้งเพิ่ม
มูลคาใหแกองคกร
5. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการตัดสินใจใน
ระดับการปฏิบัติงานขององคกร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร
และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน
6. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจั ดสรรทรัพยากรเปน ไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับ ความเสี่ย งในแตละกิจกรรม และการเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํา และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน
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ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
ชื่อหนวยงาน

ที่ตั้ง

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตบางพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เลขที่ 43 หมูที่ 6 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประวัติความเปนมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพที่ไดรับการสถาปนาขึ้นโดย
พระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอมาไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology)” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบใน
ฐานะหัวหนาสวนราชการ เชนเดียวกับอธิบดีกรมตาง ๆ และไดเปลี่ยนสถานะเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok)” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหรวมกลุม
วิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ไดแก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรีและคณะเกษตรศาสตรบางพระ พรอม
ทั้งใหยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)
ในส ว นของการบริ ห ารจั ดการระบบการประกัน คุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
ตะวันออก เริ่มจากภารกิจหลักของสถานศึกษาเปนอันดับแรกคือ การจัดการศึกษา โดยมุงเนนการประกันคุณภาพ
ในสวนของการบริการการศึกษา และระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการการศึกษา กลุมผูรับบริการที่เปน
กลุ ม เป า หมาย แบ ง เป น กลุ ม เป า หมายหลั ก คื อ นั ก ศึ ก ษา ผู ป กครอง สถานประกอบการ นอกจากนั้ น ยั ง มี
กลุมเปาหมายรอง คือกลุมชุมชน สังคม รัฐบาลและกลุมพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งบุคลากรภายในขององคกร คือ
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
จึงถือไดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนสถานศึกษาที่มุงผลิตบุคลากรที่เปนกําลังแรงงาน
ของประเทศ ใหมีความรูเชิงวิชาชีพและเทคโนโลยีตอบสนองความตองการของตลาดอยางแทจริง เพื่อพัฒนาองคกร
ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกําหนด
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตบางพระ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เดิมเปนภาควิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร สังกัดคณะเกษตรศาสตรบางพระ ไดยกฐานะเปนคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549

ปรัชญา
จัดการศึกษาโดยมุงพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเปนคนดี คนเกง และเปน
ทุนมนุษย

ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตใหรักและสูงาน วิชาการดี มีคุณธรรม เปนผูนําดานเทคโนโลยี

วิสัยทัศน
เปนผูนําในการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีมาตรฐาน
ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางคุณคาใหกับสังคมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล

นิยามศัพท
เปนผูนําดานเทคโนโลยี
หมายถึง เปนผูมีความรอบรูในการใชเทคโนโลยี
เปนผูนําในการจัดการศึกษา หมายถึง เปนผูมีความรอบรูในวิชาชีพ และมีความสามารถในการถายทอดความรู
นั้น
ยอมรับในระดับสากล
หมายถึง มีความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ มีผลงานตีพิมพเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ
2. สรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอสังคม
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมและมีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็ง
4. ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
2. เพื่อวิจัยสรางองคความรูทางดานสังคมศาสตร รวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชน และมีเครือขาย
3. เพื่อใหบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหชุมชน
4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถพึ่งพาตนเอง
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โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสํานักงานคณะ เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานสนับสนุนการ
จัด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารงบประมาณและประสานการดําเนิน งานของหนว ยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ โดยมีคณบดี รองคณบดี ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานภายในคณะ ฯ ตามนโยบาย ภารกิจ
และแผนงาน ภายใตการกํากับของคณะกรรมการประจําคณะ
คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ

ฝายบริหารและแผน
-งานแผนและงบประมาณ
-งานพัฒนาบุคลากร
-งานประเมินผลและ
รายงาน
-งานสารสนเทศ
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

ฝายวิชาการ
และวิจัย
-งานหลักสูตรและการเรียน
การสอน
-งานประสานงานสถาน
ประกอบการ
-งานวิจัย
-งานบริการวิชาการ
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

ฝายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
-งานกิจการนักศึกษา
-งานสโมสร-ชมรม
-งานแนะแนวประชาสัมพันธ
-งานทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
-งานวินัย
-งานวิเทศสัมพันธ
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

สํานักงาน
คณบดี
-งานสารบรรณ
-งานการเงินและบัญชี
-งานวิชาการ
-งานบุคลากร
-งานพัสดุ
-งานกิจการนักศึกษาและ
งานกิจการพิเศษ
-งานอาคารสถานที่
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

สาขาวิชา - สหกิจศึกษา

-บริหารธุรกิจเกษตร
-เศรษฐศาสตร
-การจัดการ
-เทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
ระบบขนสง
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
-ศึกษาทั่วไป
-โครงการภาคสมทบ
-สหกิจศึกษา
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ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปงบประมาณ 2555 – 2559)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาไปสู
วิสัยทัศน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุน
มนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางดานสังคมศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความแข็งแกรงใหชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
แตละยุทธศาสตรประกอบดวยเปาประสงค กลยุทธ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
เปาประสงค จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใช
บัณฑิต และสอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธ
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามความตองการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาและการใชทรัพยากรรวมกันกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน สังคมทั้งภายใน/ตางประเทศ
4. สนับสนุนการเขาถึงหองสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
5. พัฒนาระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางดานสังคมศาสตร
เปาประสงค เปนผูนําดานวิจัย และถายทอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาสังคม
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ตอบสนองความตองการของชุมชน/สังคม ภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
การแกปญหาของสังคม
3. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
4. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั้งภายใน
และตางประเทศ
6. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
7. จัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานดานงานวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความแข็งแกรงใหชุมชนและสังคม
เปาประสงค เปนแหลงบริการทางดานวิชาการ/วิชาชีพของชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริการวิชาการ/วิชาชีพบนพื้นฐานความตองการของชุมชนและสังคม ตลอดจนทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ
2. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของชุมชน/สังคมเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็ง ตลอดจนเพื่อการพัฒนาของประเทศ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงพาณิชยในสาขาวิชาที่มีความพรอม
4. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการ/วิชาชีพกับพันธกิจดานตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. ปรับปรุงโครงสราง/ระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการ ใหบริการในดานตาง ๆ และรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
5. พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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6. จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนการใหบริการตาง ๆ ใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาในทุกระดับ
7. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
8. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ
9. พัฒนาอาจารยและบุคลากรทางดานวิชาการ/วิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
10. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556

สวนที่ 1 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
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กระดาษทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน : บุคลากรไมใหความสําคัญในการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุง การควบคุมของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ) ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเครื่องมือทางการ
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ
ปรับปรุงโครงสราง-ระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
รอยละของการดําเนินงานตรงตามกําหนดเวลาของแผนงาน
โครงการ/งาน
รายงานการดําเนินงาน/โครงการตามแผน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยง
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการ
ปรับปรุง การควบคุมของคณะ
ปจจัยเสี่ยง
1. บุคลากรขาดความตระหนักใน
ความสําคัญของการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ

ประเภท/ดาน
แหลงที่มาของความเสี่ยง
ดานยุทธศาสตรหรือกล ความเสี่ยงภายใน
ยุทธของสถาบัน – ดาน
กลยุทธ

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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กระดาษทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล : การบริหารงานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพบน
พื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ) ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางดานสังคมศาสตร
เปาประสงค
เปนผูนําดานวิจัย และถายทอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาสังคม
กลยุทธ
พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
สังคมทั้งภายในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
จํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุนจากงานวิจัยตองมากกวา 15,000 บาท/คน
โครงการ/งาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนขอเสนองานวิจัยเพื่อใหไดรับงบประมาณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ฝายบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ประเภท/ดาน
ความเสี่ยง
ดานบุคลากรและดาน
ขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรไดรับ ธรรมาภิบาล – ดาน
การพิจารณาเงินสนับสนุนไมถึง 25,000 บุคลากร
บาท/คน
ปจจัยเสี่ยง
ขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรไดรับ
เงินสนับสนุนนอยกวา 15,000 บาท/คน

แหลงที่มาของความเสี่ยง
ความเสี่ยงภายใน

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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กระดาษทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานทรัพยากร : การดําเนินงานและการพัฒนาระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ) ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล มุงไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายองคกร
กลยุทธ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ
โครงการ/งาน
จัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ประเภท/ดาน
แหลงที่มาของความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ดานทรัพยากร – ระบบ ความเสี่ยงภายใน
ขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศให เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารงาน และการ
ตัดสินใจของคณะฯ
ปจจัยเสี่ยง
1. ขาดการบริหารจัดการดานระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารงาน
และการตัดสินใจ
2. ขาดการควบคุมและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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กระดาษทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ) ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน
โครงการ/งาน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน
หนวยงานที่รับผิดชอบ ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ประเภท/ดาน
ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงานขาดการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน ศิลปวัฒนธรรม
การสอน
ปจจัยเสี่ยง
บุคลากรภายในคณะฯ ขาดความเขาใจ
ในเรื่องการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน

แหลงที่มาของความเสี่ยง
ความเสี่ยงภายใน

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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กระดาษทําการ ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน : บุคลากรไมใหความสําคัญในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง การควบคุมของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ
ปรับปรุงโครงสราง-ระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
รอยละของการดําเนินงานตรงตามกําหนดเวลาของแผนงาน
โครงการ/งาน
รายงานการดําเนินงาน/โครงการตามแผน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง
ระดับ
วิธีบริหารความเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน ควบคุม
ความเสี่ยง
3
3
9
 1. แจงและติดตามในที่ประชุมทุกเดือน
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการ
2. แจงเตือนเปนลายลักษณอักษรใหกับ
ปรับปรุง การควบคุมของคณะ
ผูรับผิดชอบโครงการ โดยการแจงลวงหนา
ปจจัยเสี่ยง
กอนเริ่มโครงการ 2 สัปดาห
1. บุคลากรขาดความตระหนักใน
ความสําคัญของการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ

กระดาษทําการ ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล : การบริหารงานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางดานสังคมศาสตร
เปาประสงค
เปนผูนําดานวิจัย และถายทอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาสังคม
กลยุทธ
พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั้ง
ภายในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
จํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุนจากงานวิจัยตองมากกวา 15,000 บาท/คน
โครงการ/งาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนขอเสนองานวิจัยเพื่อใหไดรับงบประมาณ
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ฝายบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง
ระดับ
วิธีบริหารความเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน ควบคุม
ความเสี่ยง
4
3
12
 1. สรางเครือขายภายนอกทางดานวิจัย อาทิ
ขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรไดรับ
หนวยงานภาครัฐ, เอกชน, ชุมชน ฯลฯ
การพิจารณาเงินสนับสนุนไมถึง 25,000
2. จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการ
บาท/คน
เขียนขอเสนองานวิจัยเพื่อใหไดรับ
ปจจัยเสี่ยง
งบประมาณ
ขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรไดรับ
เงินสนับสนุนนอยกวา 15,000 บาท/คน
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กระดาษทําการ ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานทรัพยากร : การดําเนินงานและการพัฒนาระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล มุงไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายองคกร
กลยุทธ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ภายใตหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
โครงการ/งาน
จัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง
ระดับ
วิธีบริหารความเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน ควบคุม
ความเสี่ยง
1. จัดทําแผนระบบสารสนเทศคณะฯ
ขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศให
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ติดตามผล
สนับสนุนการบริหารงาน และการ
การปฏิบัติงานตามแผนระบบสารสนเทศ
ตัดสินใจของคณะฯ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ปจจัยเสี่ยง
1. ขาดการบริหารจัดการดานระบบ
5
5
25

สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารงาน
และการตัดสินใจ
2. ขาดการควบคุมและบํารุงรักษาระบบ
5
4
20
 1. มีระบบการควบคุมและบํารุงรักษาตาม
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
รอบระยะเวลาที่กําหนดตามแผนระบบ
ตัดสินใจ
สารสนเทศ

กระดาษทําการ ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
โครงการ/งาน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง
ระดับ
วิธีบริหารความเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน ควบคุม
ความเสี่ยง
3
3
9
 เพิ่มชองทางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ขาดการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน จัด
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
อบรม ประชาสัมพันธ ฯลฯ
การสอน
ปจจัยเสี่ยง
บุคลากรภายในคณะฯ ขาดความเขาใจ
ในเรื่องการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน
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สวนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง
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กระดาษทําการ แผนบริหารความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน : บุคลากรไมใหความสําคัญในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง การควบคุมของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ
ปรับปรุงโครงสราง-ระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
รอยละของการดําเนินงานตรงตามกําหนดเวลาของแผนงาน
โครงการ/งาน
รายงานการดําเนินงาน/โครงการตามแผน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ความเสี่ยง
1. แจงและติดตามในที่ประชุมทุกเดือน รองคณบดีฝายบริหารและแผน
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการ
2. แจงเตือนเปนลายลักษณอักษรใหกับ
ปรับปรุง การควบคุมของคณะ
ผูรับผิดชอบโครงการ โดยการแจง
ปจจัยเสี่ยง
ลวงหนากอนเริ่มโครงการ 2 สัปดาห
1. บุคลากรขาดความตระหนักใน
ความสําคัญของการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ

กระดาษทําการ แผนบริหารความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล : การบริหารงานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางดานสังคมศาสตร
เปาประสงค
เปนผูนําดานวิจัย และถายทอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาสังคม
กลยุทธ
พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั้ง
ภายในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
จํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุนจากงานวิจัยตองมากกวา 15,000 บาท/คน
โครงการ/งาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนขอเสนองานวิจัยเพื่อใหไดรับงบประมาณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ความเสี่ยง
1. สรางเครือขายภายนอกทางดานวิจัย พฤษภาคม 2556/รองคณบดีฝาย
ขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรไดรับ อาทิ หนวยงานภาครัฐ, เอกชน, ชุมชน วิชาการและวิจัย
การพิจารณาเงินสนับสนุนไมถึง 25,000 ฯลฯ
บาท/คน
2. จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการ เมษายน 2556/รองคณบดีฝายวิชาการ
ปจจัยเสี่ยง
เขียนขอเสนองานวิจัยเพื่อใหไดรับ
และวิจัย
ขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรไดรับ งบประมาณ
เงินสนับสนุนนอยกวา 15,000 บาท/คน
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กระดาษทําการ แผนบริหารความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานทรัพยากร : การดําเนินงานและการพัฒนาระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล มุงไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายองคกร
กลยุทธ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ภายใตหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
โครงการ/งาน
จัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ความเสี่ยง
1. จัดทําแผนระบบสารสนเทศคณะฯ
พฤศจิกายน 2555/เจาหนาที่สารสนเทศ
ขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศให 2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ติดตาม 15 ธันวาคม 2555 / รองคณบดีฝาย
สนับสนุนการบริหารงาน และการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนระบบ
บริหารและแผน
ตัดสินใจของคณะฯ
สารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
ปจจัยเสี่ยง
1. ขาดการบริหารจัดการดานระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารงาน
และการตัดสินใจ
2. ขาดการควบคุมและบํารุงรักษาระบบ 1. มีระบบการควบคุมและบํารุงรักษา
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตามแผน
ตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศ

4 ครั้งตอป / เจาหนาที่สารสนเทศ

กระดาษทําการ แผนบริหารความเสี่ยง
หนวยงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 –30 กันยายน 2556)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงาน (คณะ)
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีคานิยมในการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
โครงการ/งาน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ความเสี่ยง
เพิ่มชองทางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ขาดการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน จัดอบรม ประชาสัมพันธ ฯลฯ
การสอน
ปจจัยเสี่ยง
บุคลากรภายในคณะฯ ขาดความเขาใจ
ในเรื่องการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน

27

ภาคผนวก

30

เกณฑการประเมินความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปจจัยเสี่ยง

นอยที่สุด = 1
ดานทรัพยากร – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การดําเนินงานและการ
มีการติดตามผลการ
พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานตามแผนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2. การควบคุมและ
มีระบบการควบคุมและ
บํารุงรักษา
บํารุงรักษาทุกภารกิจ/
กิจกรรม
ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล – ดานบุคลากร
1. การบริหารงานวิจัย
จํานวนเงินที่ไดรับจาก
การดําเนินงานวิจัย
มากกวา 25,000 บาทตอ
คน
ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน – ดานกลยุทธ
1. การจัดทําแผนกลยุทธ
แผนกลยุทธครอบคลุมทุก
ระดับคณะ
ภารกิจของคณะและมี
การทบทวนภายใน 1-2
ป
2. การสื่อสารเผยแพรแผน มีการจัดทําเปนเอกสาร
กลยุทธและเปาหมายของ
เผยแพรใหบุคลากร ใน
คณะ
คณะทุกระดับถือปฏิบัติ

นอย = 2

เกณฑความเสี่ยง
ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานชากวาเวลาที่
กําหนด 30 วัน
มีการควบคุมและ
บํารุงรักษาทุกภารกิจ/
กิจกรรม รอยละ 70

มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานชากวาเวลาที่
กําหนด 45 วัน
มีการควบคุมและ
บํารุงรักษาทุกภารกิจ/
กิจกรรม รอยละ 60

มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานชากวาเวลาที่
กําหนด 60 วัน
มีการควบคุมและ
บํารุงรักษาทุกภารกิจ/
กิจกรรม รอยละ 50

ไมมีการติดตามผล

จํานวนเงินที่ไดรับจาก
การดําเนินงานวิจัย
20,000 ถึง 25,000
บาทตอคน

จํานวนเงินที่ไดรับจาก
การดําเนินงานวิจัย
15,000 ถึง 20,000
บาทตอคน

จํานวนเงินที่ไดรับจาก ไมไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
การดําเนินงานวิจัยนอย
กวา 15,000 บาทตอคน

จัดทําแผนกลยุทธ
ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของคณะและมีการ
ทบทวนภายใน 1-2 ป
มีการจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรใหบุคลากร ใน
คณะถือปฏิบัติเฉพาะผูที่
เกี่ยวของ

จัดทําแผนกลยุทธ
ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของคณะและมีการ
ทบทวนภายใน 3-4 ป
มีการจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรใหบุคลากร ใน
คณะถือปฏิบัติเฉพาะผู
ปฏิบัติ

จัดทําแผนกลยุทธของ
คณะ ไมมีการทบทวน
มากกวา 4 ป

ไมจัดทําแผนกลยุทธระดับ
คณะ

มีการจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรใหบุคลากรใน
คณะถือปฏิบัติเฉพาะ
ผูบริหาร

ไมจัดทําเปนเอกสารเผยแพร
ใหบุคลากรในคณะถือปฏิบัติ

มีการควบคุมและบํารุงรักษา
ทุกภารกิจ/กิจกรรม นอย
กวารอยละ 50

ปจจัยเสี่ยง
3. ผูมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ
4. การดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุง การ
ควบคุมของคณะ
5. ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุง การ
ควบคุมของคณะ

เกณฑความเสี่ยง
นอยที่สุด = 1
นอย = 2
ปานกลาง = 3
มีผูรับผิดชอบชัดเจนและ มีผูรับผิดชอบชัดเจนแต มีผูรับผิดชอบแตไม
กําหนดเปนลายลักษณ
ไมกําหนดเปนลาย
ชัดเจนและกําหนดเปน
อักษร
ลักษณอักษร
ลายลักษณอักษร
มีการดําเนินงานตาม
มีการดําเนินงานตาม
มีการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุง การ
แผนการปรับปรุง การ แผนการปรับปรุง การ
ควบคุมของคณะ คิดเปน ควบคุมของคณะ คิดเปน ควบคุมของคณะ คิดเปน
รอยละ 80
รอยละ 70
รอยละ 60
มีการติดตามผลการ
มีการติดตามการ
มีการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการ ดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานตามแผน
ปรับปรุง การควบคุมของ ปรับปรุง การควบคุม
ปรับปรุง การควบคุม
คณะ และรายงาน
ของคณะ และรายงาน ของคณะ และรายงาน
ความกาวหนาอยางนอย ความกาวหนาอยางนอย ความกาวหนาอยางนอย
ไตรมาสละครั้ง
6 เดือนตอครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

มาก = 4
มีผูรับผิดชอบแตไม
ชัดเจนและไมไดกําหนด
เปนลายลักษณอักษร
มีการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุง การ
ควบคุมของคณะ คิดเปน
รอยละ 50
มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุง การควบคุม
ของคณะ แตไมรายงาน
ผลการติดตาม

มากที่สุด = 5
ไมไดกําหนดบุคลากรให
รับผิดชอบจัดทําแผนกลยุทธ
มีการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุง การ
ควบคุมของคณะ นอยกวา
รอยละ 50
ไมมีการติดตาม

31

32

ปจจัยเสี่ยง

นอยที่สุด = 1
ดานการปฏิบัติงาน – การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
วิชาที่เกี่ยวของที่ระบุใน
มคอ.3 มากกวารอยละ
50
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนมีการ
สอดแทรกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา ใน มคอ.3 คิด
เปนรอยละ 80

นอย = 2
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
วิชาที่เกี่ยวของที่ระบุใน
มคอ.3 คิดเปนรอยละ
40
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนมีการ
สอดแทรกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา ใน มคอ.3 คิด
เปนรอยละ 70

เกณฑความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
วิชาที่เกี่ยวของที่ระบุใน
มคอ.3 คิดเปนรอยละ
30
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนมีการ
สอดแทรกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา ใน มคอ.3 คิด
เปนรอยละ 60

มาก = 4

มากที่สุด = 5

การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
วิชาที่เกี่ยวของที่ระบุใน
มคอ.3 คิดเปนรอยละ
20
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนมีการ
สอดแทรกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา ใน มคอ.3 คิด
เปนรอยละ 50

ไมมีการบูรณาการเรียนการ
สอน

การบูรณาการกับการเรียน
การสอนมีการสอดแทรก
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ในรายวิชา ใน มคอ.3 นอย
กวารอยละ 50

33

ผลกระทบ

การจัดลําดับความเสีย่ งในแผนผังเมทริกซ
ดานทรัพยากรบุคคล (การบริหารงานวิจัย)
5
4
3
2
1

12

1

2

3

4

5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

โอกาสของความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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ผลกระทบ

การจัดลําดับความเสีย่ งในแผนผังเมทริกซ
ดานกลยุทธ (1) ทําแผน
5
4
3
2
1

6
1

2

3

4

5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

โอกาสของความเสี่ยง

ผลกระทบ

การจัดลําดับความเสีย่ งในแผนผังเมทริกซ
ดานกลยุทธ (2) ถายทอดแผน
5
4
3
2
1

15

1

2

3

4

5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

โอกาสของความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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ผลกระทบ

การจัดลําดับความเสีย่ งในแผนผังเมทริกซ
ดานกลยุทธ (3) การมีสวนรวม
5
4
3
2
1

9

1

2

3

4

5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

โอกาสของความเสี่ยง

ผลกระทบ

การจัดลําดับความเสีย่ งในแผนผังเมทริกซ
ดานกลยุทธ (4) การประเมินและติดตาม
5
4
3
2
1
1

2

3
3

4

5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

โอกาสของความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
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ผลกระทบ

การจัดลําดับความเสีย่ งในแผนผังเมทริกซ
ดานสารสนเทศ (1) การพัฒนาระบบ
5
4
3
2
1

25

1

2

3

4

5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

โอกาสของความเสี่ยง

ผลกระทบ

การจัดลําดับความเสีย่ งในแผนผังเมทริกซ
ดานสารสนเทศ (2) การบํารุงรักษา
5
4
3
2
1
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สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

โอกาสของความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556

