
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  คณะศิลปศาสตร    โทร.5223 

ที ่ อว 67.26/ วันที่              พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง   ขอสงรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน    รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

ตามบันทึกขอความท่ี อว 67.03.05/ว0515 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 ฝายพัฒนาคุณภาพ 

ขอใหคณะศิลปศาสตรรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ      

คณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

ในการนี้ คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการจัดทํารายงานฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว และขอสง

รายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป จักเปนพระคุณยิ่ง 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ) 

     คณบดีคณะศิลปศาสตร 
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แบบ ปค. ๓ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(กรณีหนวยงานของรัฐไมอยูในสังกัดกระทรวง) 

เรียน  อธิการบดี 

คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับ

ปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได 

ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาวของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นวา การควบคุม

ภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561         

ลายมือชื่อ ................................................................... 

คณบดีคณะศิลปศาสตร 

.......... พฤศจกิายน 2564 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือป

ปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑.๑ หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสท่ีจะถูกปดหรือตองระงับการรับนักศึกษา 

๑.๒ จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง 

๑.๓ บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติ  และนานาชาติมีนอยเม่ือ

เทียบกับจํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริง 

๑.๔ อาจารยไมไดรับการตอสัญญาจางเนื่องจากไมสามารถขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

และรองศาสตราจารยตามท่ีกําหนด 

๑.๕ แหลงท่ีมาของรายไดหลักมีเพียงแหลงเดียว 
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๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๒.๑ ปรับปรุงระบบหรือวิธีการรับสมัครอาจารยในเชิงรุกเพ่ือสามารถดึงดูดอาจารยท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมใหมาสมัครเปนอาจารย รับอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ือใหตรงตาม

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยเพ่ือ

เพ่ิมผลงานวิชาการใหมากข้ึน 

๒.๒ ปรับเปาหมายการรับเขาของนักศึกษาใหสอดคลองกับความเปนจริง ปรับหลักสูตรให

ทันสมัย ตอบโจทยสังคม รวมถึงประชาสัมพันธใหแกนักเรียนมัธยมใหทราบถึงรายละเอียดของ

แตละหลักสูตรและแนวทางวิธีการรับเขา 

๒.๓ จัดทําและดําเนินการตามแผนสงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ และ

สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยเพ่ือเพ่ิมผลงานวิชาการใหมากข้ึน 

๒.๔ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารยเพ่ือใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีกําหนด 

๒.๕ จัดทําและดําเนินการตามแผนการหารายไดของคณะฯ เพ่ิมเติม ลดรายจายของ

คณะฯท่ีไมจําเปน และพิจารณาเปดหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษท่ีตอบโจทยตอความตองการ

ของสังคม 



คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มี ไมมี

1 หนวยงานมีการกําหนดผูรับชอบดานการบริหารความเสี่ยง  คณะศิลปศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงโดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนหรือบุคลากรที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลป

ศาสตร

2 หนวยงานมีการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมี

การกําหนดวาระการประชุม (ปละกี่ครั้ง)

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร กําหนดใหมีการประชุมปละ

อยางนอย 2 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง

ตามแผน

2.1 เอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

ศิลปศาสตรและวาระการประชุม

3 หนวยงานมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับไดของหนวยงาน

 คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอก 

ครอบคลุมทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงินและ

งบประมาณ ฯลฯ  วิเคราะหและประเมินโอกาสและประเมินระดับความรุนแรง

ของความเสียหาย ระบุระดับความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงนําไปจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง

3.1 แผนบริหารความเสี่ยง

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

4 หนวยงานมีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ครอบคลุมทั้งในระดับหนวยงาน โครงการ ระบบงาน



5 หนวยงานมีการดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบตามหลักเกณฑขอ 4  คณะศิลปศาสตรวิเคราะหและประเมินโอกาสวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่คุกคาม

ความสําเร็จ และประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายระบุระดับความ

เสี่ยงเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑณขอ 4. 

เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบในดานตางๆ

3.1 แผนบริหารความเสี่ยง

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

6 แผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการความ

เสี่ยงของคณะ/สํานัก/สถาบัน หรือไม

 แผนบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ 2562 ไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 ธันวาคม 2563

3.1 แผนบริหารความเสี่ยง

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ปงบประมาณ พ .ศ. 2564

กิจกรรม แนบเอกสารประกอบ (ถามี)
สรุปโดยยอ 

(กรณีมีการดําเนินงาน)

การดําเนินงาน
ลําดับ



มี ไมมี
กิจกรรม แนบเอกสารประกอบ (ถามี)

สรุปโดยยอ 

(กรณีมีการดําเนินงาน)

การดําเนินงาน
ลําดับ

7 หนวยงานมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง  คณะศิลปศาสตรมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงผานที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะฯ ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา ตัวแทนบุคลากร

กลุมตางๆ

8 หนวยงานมีการดําเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในป 2563  คณะศิลปศาสตร มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนป 2563

8.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ปงบประมาณ 2564

9 คณะกรรมการประจําหนวยงานมีความเห็นตอกลไกการบริหารความเสี่ยง

ของหนวยงาน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตรมีการรายงานผลการดําเนินการ

ตอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาและปรับปรุงการดําเนินงาน หลังจาก

นั้นจะดําเนินการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงอีกครั้งเมื่อสิ้นปงบประมาณและ

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ

เพื่อพิจารณาตามลําดับ

9.1 แผนบริหารความเสี่ยง

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 หนวยงานมีขอเสนอตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงกลไกลการบริหารความ

เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงรวมกันหรือไม



11 หนวยงานไดรับการเขาตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน/หนวยงาน

ตรวจสอบภายในอื่นหรือไม (หากมีโปรดระบุวันที่ครั้งลาสุดที่ไดรับการเขา

ตรวจสอบ)

 คณะศิลปศาสตรรับการเขาตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

11.1 บันทึกขอความแจงเขาตรวจสอบ และขอใหจัดเตรียม

เอกสารเพื่อการตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน มธ. ที่ 

อว.67.02/145

หมายเหตุ สิ่งที่ตองสง

1. แนบแผนบริหารความเสี่ยงป 2565

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงป 2564

ผูรายงาน นายรัตนพล เรืองรัตน

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

ผูอนุมัติรายงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ

ตําแหนง คณบดีคณะศิลปศาสตร



1. หลักสูตรบางหลักสูตรมี

โอกาสที่จะถูกปดหรือตองระงับ

การรับนักศึกษา

1.1 ปรับปรุงระบบหรือวิธีการรับ

สมัครอาจารยในเชิงรุกเพื่อสามารถ

ดึงดูดอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ใหมาสมัครเปนอาจารย

ดานยุทธศาสตร 6 (2x3) รอยละของหลักสูตรที่อาจารย

ประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาตอหลักสูตร

ทั้งหมด

รอยละ 100 

(33/33)

รอยละ96.97 

(32/33)

รอยละ 100 

(33/33)

รอยละ 100 รอยละ 100 

(34/34)

4 (2x2) ผลการ

ดําเนินการ

บรรลุ

เปาหมายที่ตั้ง

ไว แตตอง

ควบคุมความ

เสี่ยงตอไป

1.2 รับอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก

เพื่อใหตรงตามคุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร

1.3 จัดทําแผนพัฒนาอาจารย ให

อาจารยไดศึกษาตอหรือมีตําแหนง

ทางวิชาการที่กําหนดเพื่อใหใน

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

1.4 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย

ของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงานวิชาการ

ใหมากขึ้น

2. จํานวนนักศึกษาสาย

มนุษยศาสตรมีจํานวนการ

รับเขาที่ลดลงตามนโยบาย

รัฐบาล

2.1 ปรับเปาหมายการรับเขาของ

นักศึกษาใหสอดคลองกับความเปนจริง

ดานยุทธศาสตร 2 (2x1) รอยละของนักศึกษาที่รับได

ตอจํานวนที่ตั้งเปาหมาย

 รอยละ  

85.78

 รอยละ  

92.32

 รอยละ  96.63  รอยละ  

96.63

 รอยละ  

99.47

2 (2x1) ผลการ

ดําเนินงาน

บรรลุ

เปาหมายที่ตั้ง

ไว แตยังตอง

ควบคุมความ

เสี่ยงตอไป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

คณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

หมายเหตุคําอธิบายความเสี่ยง
  มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู

แลว

  ผลกระทบดาน

ที่สําคัญที่สุด 

(ระบุดาน)

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 64

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 61

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 62

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 63

คา

เปาหมาย

ปงบ 64

ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง

การประเมิน

ระดับความ

เสี่ยง 

(ผลกระทบ x 

โอกาส)

การประเมิน

ระดับความเสี่ยง

 (ผลกระทบ x 

โอกาส) เมื่อสิ้น

ปงบ 64
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หมายเหตุคําอธิบายความเสี่ยง
  มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู

แลว

  ผลกระทบดาน

ที่สําคัญที่สุด 

(ระบุดาน)

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 64

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 61

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 62

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 63

คา

เปาหมาย

ปงบ 64

ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง

การประเมิน

ระดับความ

เสี่ยง 

(ผลกระทบ x 

โอกาส)

การประเมิน

ระดับความเสี่ยง

 (ผลกระทบ x 

โอกาส) เมื่อสิ้น

ปงบ 64

2.2 ปรับหลักสูตรใหทันสมัยตอบ

โจทยสังคม

2.3ประชาสัมพันธใหแกนักเรียน

มัธยมใหทราบถึงรายละเอียดของแต

ละหลักสูตรและแนวทางวิธีการรับเขา

3. บทความวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติ 

(TCI1 และ TCI2) และ

นานาชาติมีนอยเมื่อเทียบกับ

จํานวนอาจารยประจํา

ปฏิบัติงานจริง

3.1 การจัดทําและดําเนินการตาม

แผนสงเสริมการวิจัยและการผลิตผล

งานวิชาการ

ดานยุทธศาสตร 4 (2x2) รอยละของบทความวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล

ระดับชาติ (TCI1 และ TCI2) 

และนานาชาติเมื่อเทียบกับ

จํานวนอาจารยประจํา

ปฏิบัติงานจริง

รอยละ 23.46

 (57/243)

รอยละ 21.01

 (54/257)

รอยละ 17.50 

(42/240)

  รอยละ 40 รอยละ 18.80

 (44/234)

4 (2x2) ผลการ

ดําเนินการยัง

ไมบรรลุ

เปาหมายที่ตั้ง

ไว และตอง

ควบคุมความ

เสี่ยงตอไป

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย

ของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงานวิชาการ

ใหมากขึ้น

4. อาจารยไมไดรับการตอ

สัญญาจางเนื่องจากไมสามารถ

ขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

และรองศาสตราจารยตามที่

กําหนด

4.1 จัดทําและดําเนินการตามแผน

สงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงาน

วิชาการ

ดานขวัญและ

กําลังใจ (บุคลากร)

6 (2x3) รอยละของจํานวนอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการตั้งแต

ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

 รอยละ 

38.66 

(104/269)

 รอยละ 

42.75 

(115/269)

 รอยละ 46.22

 (122.5/265)

  รอยละ 

46.22

 รอยละ 

43.20 

(108/250)

6 (2x3) ผลการ

ดําเนินการยัง

ไมบรรลุ

เปาหมายที่ตั้ง

ไว และตอง

ควบคุมความ

เสี่ยงตอไป
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หมายเหตุคําอธิบายความเสี่ยง
  มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู

แลว

  ผลกระทบดาน

ที่สําคัญที่สุด 

(ระบุดาน)

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 64

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 61

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 62

ผลการ

ดําเนินงานป

งบ 63

คา

เปาหมาย

ปงบ 64

ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง

การประเมิน

ระดับความ

เสี่ยง 

(ผลกระทบ x 

โอกาส)

การประเมิน

ระดับความเสี่ยง

 (ผลกระทบ x 

โอกาส) เมื่อสิ้น

ปงบ 64

4.2 จัดทําและดําเนินการตาม

แผนพัฒนาอาจารยเพื่อใหอาจารยมี

ตําแหนงทางวิชาการตามที่กําหนด

4.3 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย

ของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงานวิชาการ

ใหมากขึ้น

5. รายไดของคณะฯ มีแนวโนม

ลดลง

5.1 จัดทําและดําเนินการตาม

แผนการหารายไดของคณะฯเพิ่มเติม

ดานสภาพคลอง

ทางการเงิน

12 (4x3) รอยละของรายจายจริงตอ

รายไดของคณะฯ

รอยละ 91.08 รอยละ 65.72 รอยละ 78.13 รอยละ 60 รอยละ 75.78 12 (4x3) ผลการ

ดําเนินการยัง

ไมบรรลุ

เปาหมายที่ตั้ง

ไว และตอง

ควบคุมความ

เสี่ยงตอไป

5.2 ลดรายจายของคณะฯที่ไมจําเปน (220.31 

ลบ./241.89 

ลบ.)

(202.22 ลบ./

307.71 ลบ.)

(188.90 ลบ./

241.76 ลบ.)

(135.41 

ลบ./178.70

ลบ.
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