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คํานํา 

เน่ืองจากในปีการศึกษา 2555 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ได้กําหนดให้มีตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กําหนดกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ตามแนวทางของ
คู่มือการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 รายงานผลฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ต้ังแต่การ
เขียนโครงการ การเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การดําเนินการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทํา
แผนการจัดการความเสี่ยง และดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง    

  ดังน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้รวบรวมเอกสารต่างๆ เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้รับทราบ 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ต้องปฏิบัติตามพระราช 
กฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดตัวช้ีวัดที่ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหรจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการ
การบริหารความเสี่ยงเข้ารวมกับตัวช้ีวัดน้ี การบริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์      
การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียกายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดําเนินงานขององค์กร       
จึงจําเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ันอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบ
ต่อการดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม    

 ประกอบกับในปีการศึกษา 2555 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ได้กําหนดให้มีตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง และ
แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
ดังน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้กําหนดให้มีดําเนินการด้านการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางของ
คู่มือการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 037/2555     
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดร่วมกับบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ทุกคน เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังมอบหมายความ
รับผิดชอบในการดําเนินการ  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1. เ พ่ือให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ             

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
5. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและคณะ 
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7. เพ่ือวิเคราะห์ และประเมินประเด็นความเสี่ยง 
8. เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรภายในคณะ 

1.3 กลุ่มเปา้หมาย 
1. ผู้บริหารคณะ 
2. คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง   

1.4 ประโยชนข์องการบริหารความเสี่ยง  
1. ช่วยให้เห็นถึงปัญหาขององค์กร 
2. ช่วยในการตัดสินใจ ของผู้บริหาร  
3. ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
4. ช่วยในการติดตามผล  
5. ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์องค์กร 

1.5 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

ความหมายของความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง (Risk)  เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจํากัด (Constraint) และความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) เราต้องการเผชิญข้อจํากัดและความไม่แน่นอนของโครงการ ด้วยการลดความเสี่ยงของโครงการให้
ตํ่าสุดโดยการขจัดข้อจํากัดหรือลดความไม่แน่นอนลงให้มากที่สุด 
  ความเสี่ยง คือ การวัดการไร้ความสามารถที่จะดําเนินการให้วัตถุประสงค์ของโปรแกรมประสบความสําเร็จ  
ภายใต้งบประมาณ  กําหนดเวลาและข้อจํากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่  ดังน้ันความเสี่ยงจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ  
2 ส่วน คือ โอกาสท่ีจะไม่สามารถประสบ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
  1.  ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ  
  ความเสี่ยงประเภทน้ีอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง  การดําเนินการที่ผิดกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ การถูกฟ้องร้องเร่ืองที่เก่ียวกับข้อตกลงในสัญญา  ส่วนปัจจัยภายในอาจเป็นเรื่อง ข้อจํากัดด้านบุคลากร
และข้อจํากัดด้านการเรียนรู้ โดยท่ัวไปความเสี่ยงด้านระบบการจัดการจะเป็นปัญหาด้านความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์  วัฒนธรรมองค์การและทักษะการจัดการทีมงาน 
  2.  ความเสี่ยงด้านกําหนดเวลาการดําเนนิโครงการ 
 ความเสี่ยงประเภทน้ี คือ การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่กําหนดภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรไว้แล้ว ซึ่งเก่ียวข้องกับทั้งเวลา คน เงินและวัสดุ  ความเสี่ยงประเภทน้ีคล้ายกับความเสี่ยงด้านระบบการ
จัดการแต่มีจุดเน้นมากกว่า  เช่น  จะร่วมมือกันแก้ปัญหาในขั้นตอนสุดท้ายของกําหนดการปฏิบัติงาน เมื่อสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้น คือ เวลาและทรัพยากรลดน้อยลงได้อย่างไร   
  3.  ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย 
 ความเส่ียงประเภทน้ีคือ ไม่มีงบประมาณเพ่ือทํางานตามที่มอบหมายภายในเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งอาจ
เกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ผิดพลาด  กําหนดราคาผิดและตัดสินใจผิดพลาด   
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 4.  ความเสี่ยงด้านเทคนคิ 
  ความเสี่ยงประเภทน้ีเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานผู้ซื้อ ความเกี่ยวกันด้านน้ีคือ  
ระบบงานจะไม่สามารถดําเนินงานได้ตามข้อกําหนดหรือความต้องการของผู้ซื้อ  ส่วนในแง่ของหน่วยปฏิบัติการ
ความเก่ียวพันด้านน้ีคือ  ระบบงานจะไม่สามารถผลิตตามข้อกําหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ซื้อต้องการได้ 
 

มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 
  เอกสารกําหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 2 ระดับคือ การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) และการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 
  1. การประเมินความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
  การประเมินความเสี่ยงจะต้องดําเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงมีความสมบูรณ์ 

  2. การระบ ุ (Identify)  ทบทวนแผนทั้งหมดของโครงการและระบุด้านที่มีความไม่แน่นอน 
 3. วิเคราะห์  (Analyze)  ระบุว่าความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ น้ัน มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการและ
ความสําเร็จของโครงการด้านขอบเขต คุณภาพ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างไร 
 

ทําไมจึงต้องการบริหารความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) เป็นงานด้านหน่ึงของการบริหารโครงการ อันเน่ืองมาจาก
การประสบปัญญาทําให้งานไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ หรือการใช้จ่ายงบประมาณเกินวงเงินของโครงการ หรือ
การส่งมอบงานที่ลูกค้าไม่ถึงพอใจจนต้องปรับปรุงแก้ไข การป้องกันความเสี่ยงข้างต้น อาจดําเนินการได้โดยการ
บริหารความเสี่ยง หรือ การควบคุมไม่ให้ภาวะคุกคามเหล่าน้ันเกิดขึ้นกับโครงการ 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างย่ิง  ข้อจํากัดของโครงการและความไม่แน่นอนอัน
เน่ืองมาจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโครงการ จนเป็นเหตุให้การคํานวณกิจกรรมของโครงการ
คาดเคลื่อนจากความจริง  ผลที่ตามมาที่เห็นได้ชัดเจนคือ หากยอมรับความล่าช้าน้ัน  ก็ต้องเพ่ิมงบประมาณและ
ผลกระทบคือ  ค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กําหนดไว้  วันสิ้นสุดของโครงการผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง
ของธุรกิจหรือโครงการ ในกรณีที่ต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติมผลก็จะจบลงที่ค่าใช้จ่ายของโครงการเกินวงเงินที่
กําหนดไว้ 
  การทําให้ความเสี่ยงลดน้อยดําเนินการได้  2  วิธี คือ  การขจัดความเสี่ยง  (Risk  Elimination)  หรือการ
ลดความเสี่ยง  (Risk  Reduction)  ซึ่งอธิบายได้ดังน้ี 
 การขจัดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงที่มีลําดับความสําคัญอยู่ในอันดับที่  1 ต้องปฏิบัติการในเชิงรุกเพ่ือทําให้ความเสี่ยงลดน้อยลง ความ
เสี่ยงในอันดับที่ 1 ควรจะดําเนินการขจัดให้หมดสิ้นไปถ้าเป็นไปได้เพราะมีผลกระทบต่อโครงการในระดับสูงที่สุด 
 การลดความเสี่ยง 
 การลดความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการกําหนดปฏิบัติการทําให้ความเสี่ยงลดน้อยลง  ซึ่งจะช่วยให้การเกิดความ
เสี่ยงลดน้อยลง และผลกระทบต่อโครงการลดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญ 

การประเมินความเสี่ยง 

การระบุ วิเคราะห์ จัดลําดับความสาํคัญ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือขององค์กร 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
1. การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ 

เสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องกําหนดเกณฑ์ของ
หน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ 

2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของเส่ียงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้
อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับ
ใด ตามตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้หน่วยงานทราบว่า มีความ เสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 

4. การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความ
เสี่ยง ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย ฯ หรือคณะ/กอง เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความ
เสี่ยงที่สําคัญให้ เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะ เกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียงตามลําดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง 

 
 การระบคุวามเสี่ยง คือ กระบวนการเชิงรุกที่ดําเนินการเพ่ือระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยง รวมทั้งรายการ
เก่ียวกับความเสี่ยงทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นกับองค์การได้ โดยอาศัยความร่วมมือของทกุองค์การ และมีการใช้
เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ มาช่วยในการระบุ ซึ่งสามารถระบุได้จาก 
 - ประสบการณ์ขององค์การท่ีผ่านมา  
 - กระบวนการทํางาน/รายงาน/ข้อมูลสถิติทีเ่กิดขึ้น 
 - ตัวอย่างขององค์การภายนอก 

 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การนํารายการความเสี่ยงที่ระบุได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือทําการจัดกลุ่ม

ความเสี่ยงออกเป็นด้านๆ โดยการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากความ
เสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น กลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากความเส่ียงน้ัน และกําหนด
แนวทางหรือวิธีการจัดการควบคุม ที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว   
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บทที่ 2 
 

  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

2.1 ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของหนว่ยงาน 
  
 ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ช่ือเดิมคือ คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า
หน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารต้ังแต่เริ่มก่อต้ังเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522  มา
จนถึง ปัจจุบัน มีจํานวน 11 คน ดังน้ี 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูกําแพงเพชร  ในปี พ.ศ. 2528  แต่ต่อมาได้ลาออกจากตําแหน่ง เพ่ือไปดํารงตําแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2533  ในเวลาต่อมาได้ขอลาออกจากตําแหน่ง 
  5. อาจารย์วิทยา เดชอุดม  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556) 
 11. อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 (ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556) 
 ในปีการศึกษา 2522  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีอาจารย์สุนทร 
หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชาเป็นคนแรก   
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 พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
อธิการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการวิทยาลัยครูรําไพพรรณี ย้ายมา
ดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชรแทน  ในช่วงน้ี อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจาก
ตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  เพ่ือไปดํารงตําแหน่งรองอธิการ
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร   
  ในหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชา
ดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ           
(5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชา
ภาษาญี่ปุ่น   (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส (16) ภาควิชา
ภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 พ.ศ.2533 อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  โดยในปีน้ี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 
ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   
(5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชา
นาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  แต่ในเวลาต่อมา อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย 
ได้ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชา  และอาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน จนถึงปี พ.ศ.2536  ในระหว่างน้ี ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ยังคงมี 11 ภาควิชาเช่นเดิม  ทั้งน้ี ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  
  ในปี พ.ศ.2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ได้ดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
ในขณะที่ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร จํานวน 11 ภาควิชาเช่นเดิม  และ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ยังได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกวาระหน่ึง ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ดํารงตําแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร ต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร     
ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา จํานวน 11 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.) (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์ (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (11) โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  อน่ึง ในปีการศึกษา 2546 น้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดต้ังโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ขึ้น  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
 ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงส่งผลสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุน้ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ
ในปี พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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พ.ศ.2548 และกําหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพ่ือให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ทยอยกันปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2549 ต่อเน่ืองมาในปี พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว 
   ปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร อีกวาระหน่ึง  และในปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี (พ.ศ.2548 – 2552) และผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ 
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คนต่อมา (พ.ศ.2552 – 2556)  ทั้งน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   
 ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก ได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้หมดวาระเช่นกัน และได้เข้าดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ  ทั้งน้ี อาจารย์สุขิน  รอดกําเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้า
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนต่อมาในวาระปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะจัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง 2554 จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่  
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือ
ใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร์) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) และดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555    

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 9 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบ
โปรแกรมวิชา ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรม
วิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากน้ียังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมอีก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชา
ปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชาดนตรี และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร  
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 นับต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ดําเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและ
ต่อเน่ือง ดังน้ี 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ เน้น
ประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เน้นการจัดการ ความเส่ียง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น โดยใน
ระดับปริญญาเอกมีอาจารย์สําเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอาจารย์ได้มีการเสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  จนได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากขึ้น  อน่ึง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์
ประจํา เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้ง
งบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากน้ี ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning 
พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกันพัฒนา
วารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพ่ือให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้พัฒนาการ
เรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ จํานวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
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วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสู่ประชาคมอาเซียน  

2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรรมที่สร้างมูลคา่เพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมขน 
     4. เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม ทาํนุบํารุง เผยแพร่  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   
  5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

งานบริการธุรการ

1. หน่วยงานสารบรรณ
2. หน่วยการประชุม
3. หน่วยเลขานุการ
4. หน่วยการเจ้าหน้าที่
5. หน่วยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
6. หน่วยประชาสัมพันธ์
7. หน่วยพัฒนาระบบราชการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
8. หน่วยการเงินและพัสดุ
9. หน่วยนโยบายและแผน
10. หน่วยบริการการจัดการเรียน
การสอน

งานวิชาการและบริการการศึกษา

โปรแกรมวิชา

1. รัฐประศาสนศาสตร์
2. นิติศาสตร์
3. การพัฒนาสังคม
4. ภาษาอังกฤษ 
5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
6. ภาษาไทย
7. บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
8. สารสนเทศภูมิศาสตร์
9. ภาษาจีน

หน่วยกิจการนักศึกษา ศูนย์

1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ
3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกฎหมาย)
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย
6. ศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในสถานศึกษา
7. ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมาย การเมือง 
การปกครอง
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โครงสร้างการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ((9 9 มีนาคม มีนาคม 2552 2552 ––  8 8 มีนาคม มีนาคม 25562556))  
 

 
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสร้างการบริหารชุดนี้ เป็นโครงสร้างตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเก่า โดยคณบดีคณะ หมดวาระในการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ โครงสร้างการบริหารชุดนี้ เป็นโครงสร้างตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเก่า โดยคณบดีคณะ หมดวาระในการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 8 8 มีนาคม มีนาคม 25562556  และและ

ประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที ่ประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที ่26 26 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556 
 
 

คณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

1. งานพัฒนาหลักสูตร
2. งานพัฒนาการเรียนการสอน
3. งานประเมินการสอน
4. งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
5. งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
6. งานการจัดการความรู้

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 และหัวหน้าสํานักงาน

คณบดี

1. ยุทธศาสตร์/โครงการ
2. งานแผนระยะสั้นและระยะยาว
3. งานแผนปฏิบัติการประจําปี
4. งานจัดทํารายงานประจําปี
5. งานกํากับและติดตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ
6. งานรายงานการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส
7. งานจัดทําคําของบประมาณ

หัวหน้าศูนย์
1. ศูนย์สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ
3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด
กฎหมาย)
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา
7. ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมาย 
การเมือง การปกครอง

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR, กพร.
2. งานการพัฒนางานวิจัยคณะ
และท้องถิ่น
3. งานแผนบริหารความเสี่ยง
4. งานแผนความต้องการ
อัตรากําลังของคณะ
5. ช่วยงานสํานกังานคณบดี
6. งานตรวจสอบภายใน

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา
2. งานกองทุนกู้ยืมเรียน
3. งานทุนการศกึษา
4. งานพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา
5. งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจการกีฬา กิจกรรม
เชียร์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
รณรงค์ต่างๆ

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ
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โครงสร้างการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ((9 9 มีนาคม มีนาคม 2556 2556 ––ปัจจุบันปัจจุบัน))  
  

 
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสร้างการบริหารชุดนี้ เป็นโครงสร้างตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  โดยคณบดีคณะ ดํารงตําแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่ โครงสร้างการบริหารชุดนี้ เป็นโครงสร้างตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  โดยคณบดีคณะ ดํารงตําแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 9 9 มีนาคม มีนาคม 25562556    และประธานและประธาน

โปรแกรมวิชา       มีวาระดํารงตําแหน่ง โปรแกรมวิชา       มีวาระดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 27 27 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556

 

คณบดี 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดี 

ฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าศูนย์ 
 

1. ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 
3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกฎหมาย) 
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 
6. ศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา 
7. ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมาย 

การเมือง การปกครอง 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ 

และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 

3. งานประเมินการสอน 

4. งานพัฒนาบุคลากรดา้นวิชาการ 

5. งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

6. งานการพัฒนางานวิจัยคณะและ

ท้องถิ่น 

7. งานการจัดการความรู้ 

1. ยุทธศาสตร/์โครงการ 

2. งานแผนระยะสั้นและระยะยาว 

3. งานแผนปฏิบัตกิารประจําป ี

4. งานจัดทํารายงานประจาํป ี

5. งานกํากับและตดิตามโครงการแผนปฏิบัติการ 

6. งานรายงานการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

7. งานจัดทําคําของบประมาณ 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR และ กพร. 

9. งานแผนบริหารความเสี่ยง 

10. งานแผนความต้องการอัตรากาํลงัของคณะ 

11. งานตรวจสอบภายใน 

1. งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

2. งานกองทุนกู้ยืมเรียน 

3. งานทุนการศึกษา 

4. งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 

5. งานบริการวิชาการ 

6. งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจการกฬีา กจิกรรมเชียร์ 

กิจกรรมชุมนุม กจิกรรมรณรงค์

ต่างๆ 
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 คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
     

     
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ 
คณบดี 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

    ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน 
    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

  และหัวหนาสํานักงาน 

อาจารยสุชนิ รอดกําเหนิด 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     ดร.นิศากร ประคองชาต ิ
    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย 

                    

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
((9 9 มีนาคม มีนาคม 2552 2552 ––  8 8 มนีาคม มนีาคม 25562556))  
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อาจารยบุญญาบารมี  สวางวงศ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

 อาจารยสุชนิ  รอดกําเหนิด 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

 ดร.วิทยา  คามุณ ี
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 
     

 

   

 
ผศ.ดร.ประดิษฐ  นารีรักษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   รองศาสตราจารยศุภพงศ  ยนืยง 

ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
     

 

   

 
อาจารยวิยุดา  ทิพยวิเศษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร 

ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    คณะกรรมการบริหารชุดนี้ เปนคณะกรรมการชุดเกา โดยคณบดีหมดวาระในการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่  คณะกรรมการบริหารชุดนี้ เปนคณะกรรมการชุดเกา โดยคณบดีหมดวาระในการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่              
8 8 มีนาคม มีนาคม 25562556    และประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวันที่ และประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวันที่ 26 26 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  
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อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด 
คณบดี 

   

 

 

อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 อาจารย์สายพณิ พิกุลทอง กูรงุ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

 

 

อาจารยพ์ัจนภา  เพชรรัตน์ 
รักษาการ รองคณบดีฝ่ายกจิการ

นักศึกษา บริการวิชาการ  
และศิลปวัฒนธรรม 

 อาจารยว์ชิุรา  วินัยธรรม 
หัวหน้าสํานักงานคณบดี  

                   

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
((9 9 มีนาคม มีนาคม 2556 2556 ––  ปัจจุบันปัจจุบัน))  
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อาจารย์ปรียานชุ พรหมภาสิต 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 อาจารยอ์ภิชาต ิบวบขม 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

         อาจารยโ์อกามา จ่าแกะ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 
    
   

          ดร.นิศากร ประคองชาติ 
   ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  

   อาจารย์สายพณิ พิกุลทอง กูรงุ 
 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

         อาจารยว์นัสนันท์ นุชนารถ 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศลิป์ 

และประยุกต์ศลิป์ 

 

 

 

 

อาจารยณ์ัฐพล บ้านไร ่
รักษาการ ประธานโปรแกรมวิชา

ภาษาไทย 
 

 อาจารยว์ัลลภ ทองอ่อน  
ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ประธานโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์ 
 
 
 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    คณะกรรมการบริหารชุดน้ี เป็นคณะกรรมการชุดใหม่  โดยคณบดีดํารงตําแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่  คณะกรรมการบริหารชุดน้ี เป็นคณะกรรมการชุดใหม่  โดยคณบดีดํารงตําแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่        
              9 9 มีนาคม มีนาคม 25562556    และประธานโปรแกรมวิชามีวาระดํารงตําแหน่ง ตัง้แตว่ันที่ และประธานโปรแกรมวิชามีวาระดํารงตําแหน่ง ตัง้แตว่ันที่ 27 27 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556 
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2.3 ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิต และวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน 

ปณิธาน 
มุ่งพัฒนาคนและองค์กร  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพมาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน ์
 สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพ่ือท้องถิ่น  สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล   

ค่านยิมหลัก 
สร้างสรรค์ภูมปัิญญา  พัฒนาท้องถิ่น  
ด้วยจิตบริการ  เน้นคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีส่วนร่วม  บนฐานคุณธรรม 

อัตลักษณ ์   
“ความรู้คู่ชุมชน” อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู้ สามารถนําความรู้ไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและชุมชน

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เอกลักษณ์    

“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศลิป์วัฒนธรรม” 

คุณลักษณะบณัฑิตคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนําสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
H  =  Honesty  ซื่อสัตย์ 
U  =  Unity  สามัคค ี
S  =  Sodality  นับพ่ีน้อง 
O  =  Ownership  เป็นเจ้าของ 
K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงต่อเวลา 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณ์ไกลมุ่งสู่สากล 
“ซื่อสัตย์ สามคัคี นับพ่ีน้อง เป็นเจ้าขององค์กร เอ้ืออาทรพร้อมเมตตา 
ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  มุ่งเวลา  สืบเสาะหา สู่โลกกว้างอย่างย่ังยืน” 
 



18 
 

2.4 แผนกลยทุธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2556 - 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรรมทีส่ร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
  3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชากรทีมีคุณภาพแก่ชุมขน 
  4. อนุรักษ์  ส่งเสริม  ทํานุบํารุง  เผยแพร ่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล  และเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค ์
 1. บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและประชาคมอาเซียน 
  2. มีองค์ความรู้  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม 
  3. ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้   
      4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   
  5. มีระบบบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและการบริการ 

 
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 

1.บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับ
สากล 

1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

2. บริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 

2. มีระบบบรหิาร
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทาํวิจัยและบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
2.2 ยกระดับการติดตามความก้าวทันในการทําวิจัยของนักวิจัย 
2.3 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสรา้งสรรค์และ
การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.4 การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ใหกั้บนักวิจัย 
2.5 พัฒนาระบบและกลไกการเช่ือมโยงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับ
การบริการทางวิชาการและหรือการจัดการเรียนการสอน 

3.ให้บริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น 
 

3. ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.2 สร้างความแข็งแกร่งทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่นอย่าง
ย่ังยืน 
3.3  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

4. ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
 

4. สร้างเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

4.1 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในโปรแกรมวิชามีการบูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ  
4.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นผู้นํา
เครือข่ายด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
4.3 ประสานความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุ่มแกนนํา
ในจังหวัด  

5. บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5. มีระบบบรหิาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใช้ทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบบริหารงานและทรัพยากรบุคคล 
5.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะสู่ประชาคมอาเซียน 

 
พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตทีมี่คุณภาพมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที ่1  บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่  1.1  สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
    1.2  พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 
พันธกิจที่ 2  บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที ่2  มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ที ่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยและบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

              2.2 ยกระดับการติดตามความก้าวทันในการทําวิจัยของนักวิจัย 
  2.3 สร้างเสรมิสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์และการบริหารจัดการงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
                2.4 การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย 

   2.5 พัฒนาระบบและกลไกการเช่ือมโยงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการบริการทางวิชาการและ
หรือการจัดการเรียนการสอน 

 
พันธกิจ  3  ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน 
เป้าประสงค์ที ่3   ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพพัฒนาอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่  3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
     3.2 สร้างความแข็งแกร่งทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

     3.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ 
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พันธกิจที่  4  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
เป้าประสงค์ที ่ 4  สร้างเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่   4.1 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในโปรแกรมวิชามีการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ  
  4.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นผู้นําเครือข่ายด้านการ

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.3 ประสานความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุ่มแกนนําในจังหวัด  

พันธกิจ 5  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์ที ่ 5  มรีะบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและการบริการ 
กลยุทธ์ที ่  5.1 พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใช้ทรัพยากร 

    5.2 พัฒนาระบบบริหารงานและทรัพยากรบุคคล 
  5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.6 การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 3   
 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
 

3.1 แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการ ดังน้ี  

1. การวางแผน  
ในขั้นตอนการวางแผนคณะฯ ใช้ข้อมูล 2 ส่วน คือ แผนกลยุทธ์ของคณะ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

และเกณฑ์การประเมินในแต่ละช่วงเวลาของหน่วยงานต่างๆ เช่น เกณฑ์การประเมินสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ. ตัวบ่งช้ีที่ 7.4)  

2. การดําเนินการ 
 คณะฯ ใช้กิจกรรมหลัก คือ การปฏิบัติงาน และการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบสถานการณ์ 

อย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดวิกฤตของคณะ โดยคณะฯ ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญแต่ละด้าน 
โดยจัดกิจกรรมเพ่ือขจัดความเสี่ยงแต่ละด้านที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานและ
สถานการณ์อย่างต่อเน่ืองต่อผู้บริหารของคณะฯ โดยใช้ระบบสารสนเทศ โปรแกรม Microsoft Project ช่วยในการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน  

3. การจัดการความรู้ 
 คณะฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานผลและนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ไปดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและกระบวนการติดตาม ควบคุม 
และตรวจสอบสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3.2 กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 คณะฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนด
ตัวช้ีวัดที่ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหรจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้า
รวมกับตัวช้ีวัดน้ี การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และ
วัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและ
โอกาสท่ีทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดําเนินงานขององค์กร และในปีการศึกษา 2555 เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ได้
กําหนดให้มีตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง และแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ดังน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้
กําหนดให้มีดําเนินการด้านการจัดการความเส่ียง ตามแนวทางของคู่มือการจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
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ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 037/2555  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้ดําเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดร่วมกับบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง 

3.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กําหนดผู้รับผิดชอบทําหน้าที่เก่ียวข้องกับงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง ทั้งในระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานดังแผนภาพ 
 

 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     รายงาน         รายงาน    
  
     
 
3.4 เกณฑ์มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง  
 จากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดระบบบริหารความเสี่ยง  
โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และควบคุมได้  โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้
มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ ทั้งน้ี  ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี  

คณบดี 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจาํคณะ 

คณะกรรมการวเิคราะห์ความเส่ียง 
และจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา

และหวัหนา้สาํนกังาน

รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาและวจิยั 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการ 

หวัหนา้ศูนย ์
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 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
  1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน  
  1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทาง
ในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ 
อย่างสมํ่าเสมอ 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน  
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น  
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 - ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
  2.1 วิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
  2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อสถาบันด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของสถาบัน
เป็นสําคัญ 
  2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับคน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
  2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยง 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 
  3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงบระดับสูง 
กลาง ตํ่า ได้ 
  3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
  3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต 
หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
  3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญ
กําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น  
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 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
  4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 
  4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง  Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ขื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า 
คุณค่า)  
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน  
  5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อสภาสถาบัน 
 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกํากับ  
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บทที่ 4 
 

กระบวนการบริหารความเสีย่ง 
 

4.1 การประเมินความเส่ียง     
  การวิเคราะห์ ระบุ และประเมินระดับความเสี่ยงของประเด็นความเสีย่ง  
  ในการดําเนินงานตามกระบวนการความเส่ียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัด
ประชุมเพ่ือดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดร่วมกับ
ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทําแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมายความ
รับผิดชอบในการดําเนินการ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยพบว่า
คณะฯ มีความเส่ียงใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. ความเส่ียงด้านจากเหตุการณ์ภายนอก 
3. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 

 โดยคณะฯ ได้นํามาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความความรุนแรง  โอกาส การตรวจจับ และการ
ตอบสนองของความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง ได้ดังน้ี 

ความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศกึษา 2555 (ประกอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผน) 
 

SAR 7.4-2 พันธกิจ ประเด็นความเสี่ยง คะแนนประเมิน (1-5) 2555-2556 คะแนน 
ความ
เสี่ยง 
(RPN) 

แผนการ
จัดการ
วิกฤต 

ผู้รับผดิชอบ
ดําเนินการ ความ

รุนแรง โอกาส 
การ

ตรวจจับ 
การ

ตอบสนอง 

( S ) ( O ) ( D ) ( R ) 
2) ด้าน
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 

1) ผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ
ด้าน
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

1.การสรา้งหลักสตูรโดด
เด่น เพื่อดึงดูดนักเรียนให้
เข้ามาศึกษาต่อในคณะ 

2 O 3 3 36     

    

2.บุคลากรยังขาดความรู้
ความเขา้ใจใน
กระบวนการ ทํางานใน
เรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาซ่ึงต้อง
มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

3 3 3 3 81     

4) ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2) สร้างองค์
ความรูง้านวิจัย
และ 

3.การนําผลงานวจิัยไปใช้
ประโยชน์/ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

3 3 2 1 18     

  
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ิน 

4.ผลงานวิจัยในคณะมี
จํานวนน้อย 

3 3 3 3 81     
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6) ความเสี่ยง
จาก
เหตุการณ์
ภายนอก 

1) ผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ
ด้าน
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

5.อุบัติเหตุการจราจร 2 3 2 5 60     

 6.นักศึกษาผิดกฏระเบียบ 
ขาดวินัย  

2 3 2 5 60     

 7.ปัญหายาเสพติดของ
นักศึกษา 

3 3 3 4 108   

  

5) บริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.ปัญหาชู้สาวของ
นักศึกษา 

4 3 3 2 72     

หมายเหต ุ
1. ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีคะแนนความเสี่ยง 
(RPN) มากกวา่หรอืเท่ากับ  30 คะแนน ต้องจดัทําแผนการจัดการความเสี่ยง 
2. ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีคะแนนประเมิน
ความรุนแรง (S) มากกวา่หรือเท่ากบั 4 คะแนน  
และมีคะแนนประเมินการตอบสนอง ( R ) 
มากกวา่หรือเท่ากบั 4 

คะแนน ต้องจดัทําแผนการจัดการวกิฤตและจัดให้มกีารซ้อม
ดําเนินการ 

 
4.2 การจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง  
  หลังจากจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง 
แล้ว คณะฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 
2555 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคณะฯ อย่างน้อย 3 ด้าน โดยคณะฯ ต้องดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง และกําหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละประเด็น  
  คณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงแล้ว มีความเสี่ยง จํานวน 3 ประเด็นที่สําคัญ ที่มีคะแนนความ
เสี่ยง (RPN) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน ที่คณะฯ ต้องดําเนินการจัดการความเสี่ยง ดังน้ี    
  อันดับที่ 1 ปัญหาด้านยาเสพติดที่แพร่ระบาดในทุกชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชน ทั้งในเรื่อง
สุขภาพ อนามัย อาชญากรรม ที่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต โดยสอดคล้องกับ ประเด็นของแผน
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก) มีคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 108 คะแนน 

  อันดับที่ 2 นักวิจัยในคณะมีจํานวนน้อย  เน่ืองมาจากในปีที่ผ่านมาคณะรับบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยระดับชาติที่ยังน้อย เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ที่ทําผลงานทั้งหมดจึงถือว่า
จํานวนนักวิจัยในคณะยังมีน้อย (เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน) มีคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number, 
RPN) เท่ากับ 81 คะแนน 
  อันดับที่ 3 การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ เน่ืองจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน ในเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่จะสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีต่างๆ ของคณะ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน) (Risk 
Priority Number, RPN) เท่ากับ 81 คะแนน 
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ตารางสรปุความเสี่ยงที่ต้องนําไปจัดทาํแผนการจัดการความเสี่ยง จํานวน 3 ประเด็น ดังนี้  

KPRU RM-02 B แบบประเมินความเสี่ยง 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2556 ปีการศึกษา 2555 

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 
ลําดบัท่ี ประเด็นความเสี่ยง มาตรการหรือ

กิจกรรมควบคุม
เดิม 

คะแนนประเมิน (1-5) 2555-2556 คะแนน 
ความเสี่ยง 

(RPN) 

แผนการ
จัดการ
วิกฤต 

ผู้รับผดิชอบ
ดําเนินการ ความ

รุนแรง โอกาส 
การ

ตรวจจับ 
การตอบ 
สนอง 

( S ) ( O ) ( D ) ( R ) 
1 บุคลากรยังขาดความรู้

ความเขา้ใจใน
กระบวนการทํางานใน
เรื่อง ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา     

3 3 3 3 81   รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ   

  ซ่ึงต้องมกีารประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ     

             

2 ผลงานวจิัยในคณะมี
จํานวนน้อย 

    

3 3 3 3 81   รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
วิจัย   

3 การสร้างภูมิคุ้มกนัรู้ทันภัย
ยาเสพตดิ      

3 3 3 4 108    รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

หมายเหต ุ
1. ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีคะแนนความเสี่ยง 
(RPN) มากกวา่หรอืเท่ากับ  30 คะแนน ต้องจดัทําแผนการจัดการความเสี่ยง 
2. ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีคะแนนประเมินความ
รุนแรง (S) มากกวา่หรือเท่ากับ 4 คะแนน  
และมีคะแนนประเมินการตอบสนอง ( R ) 
มากกวา่หรือเท่ากบั 4 คะแนน ต้องจดัทําแผนการจัดการวกิฤตและจัด 

ให้มกีารซ้อม
ดําเนินการ 
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เมื่อได้ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนําไปจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง จํานวน 3 ประเด็นที่สําคัญแล้ว 
คณะฯ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยผู้รับผิดชอบความเส่ียงแต่ละประเด็น ได้ร่วมกัน
กําหนดกิจกรรม และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ ดังน้ี  

1. กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยยาเสพติด  (กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมต่อต้านยาเสพติด) 
รับผิดชอบโดย อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ มีระยะเวลาดําเนินการ 124 วันทําการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2555 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือตอบสนองประเด็นความเสี่ยงอันดับที่ 1 ปัญหาด้านยาเสพติดที่แพร่ระบาดในทุกชุมชน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชน ทั้งในเรื่องสุขภาพ อนามัย อาชญากรรม ที่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับ ประเด็นของแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก) มี
คะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number, RPN) เท่ากับ 108 คะแนน 

2. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย” รับผิดชอบ
โดย อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ มีระยะเวลาดําเนินการ 22 วันทําการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือตอบสนองประเด็นความเสี่ยงอันดับที่ 2 ด้านผลงานวิจัยในคณะมีจํานวนน้อย (เป็นความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน) มีคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number, RPN) เท่ากับ 81 คะแนน 

3. โครงการการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  รับผิดชอบโดย อาจารย์พัจนภา     
เพชรรัตน์ มีระยะเวลาดําเนินการ 108 วันทําการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นความเสี่ยงอันดับที่ 3 การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เน่ืองจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน ในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีต่างๆ ของคณะ (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน) (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 81 คะแนนรายละเอียดปรากฏดังแผนบริหารความเสี่ยง  

 
แผนบรหิารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

1.ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง การให้ความรู้ดา้นประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหห้ลกัสตูรดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
ผู้รับผิดชอบเขียนแผนฯ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

ลําดบั โครงการ/งาน/กจิกรรม ระยะเวลา 
(วัน) 

วันเร่ิม-วันสิ้นสุด 
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบงาน 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 

1 แต่งตัง้คณะกรรมการฯ 
 

1 23 ก.ค.2555 รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

2 วิเคราะห์รายวิชาท่ีบูรณาการการเรยีนรู้
กับการทํางานในแต่ละโปรแกรมวิชา 

30 1 ม.ิย.55 - 30 มิ.ย.56 
 

คณะกรรมการฯ 
 

ได้รายวิชาท่ีบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทํางานในแต่ละโปรแกรมวิชา 

3 กําหนดรายวิชาท่ีบูรณาการการเรียนรู้
กับการทํางานในแต่ละโปรแกรมวิชา 
  

30 
1 ม.ิย.55 - 30 มิ.ย.56 

 
คณะกรรมการฯ 

 

กําหนดรายวิชาท่ีบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทํางานในแต่ละ
โปรแกรมวิชา 

4 คณะจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพี่อ
พัฒนารายวิชาท่ีบรูณาการการเรียนรู้ 

30 1 ม.ิย.55 - 30 มิ.ย.56 
 

คณะกรรมการฯ 
 

ได้แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ีอพัฒนา
รายวิชาท่ีบรูณาการการเรียนรู ้

5 คณะดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
 

15 
1 ม.ิย.55 - 31 พ.ค.56 

 
คณะกรรมการฯ 

 

 ได้จาํนวนรายวิชาท่ีบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทํางานในแต่ละ
โปรแกรมวิชา 

6 ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

1 1 ม.ิย.55 - 31 พ.ค.55 
 

คณะกรรมการฯ 
 

 

7 รายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 

1 ก.พ.56 
 

คณะกรรมการฯ 
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2. ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง นักวิจยัในคณะมีจํานวนน้อย 
ผู้รับผิดชอบเขียนแผนฯ รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย 

ลําดบั โครงการ/งาน/กจิกรรม ระยะเวลา 
(วัน) 

วันเร่ิม-วันสิ้นสุด
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบงาน 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 23 ก.ค.2555 
รองคณบดฝี่าย
ประกันและวจิัย 
 

ได้คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 
2555 

2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน
โครงการ/  กิจกรรม 

1 19 ธ.ค.2555 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ได้แผนการจัดกิจกรรม 

3 จัดทําปฏิทินการดําเนินงานแจ้งตอ่คณะ 2 19-20 ธ.ค.2555 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ปฏิทินการดาํเนินงานตามแผน
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

4 ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

    

 4.1 แต่งตัง้คณะกรรมการพ่ีเลี้ยงนักวิจัย
ระดับคณะฯ ประจําปกีารศึกษา 2555 

1 24 ก.ค. 2555 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ได้คําสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการพ่ีเลี้ยง
นักวิจัยระดับคณะฯ ประจาํปี
การศึกษา 2555 

 4.2 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งผลงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ 
ประจําปงีบประมาณ 2556 

1 19 ก.ย. 2555 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ได้คําสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพร่งผลงานวจิัยและ
งานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ 
2556 

 4.3 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์  
มาตรการ  เป้าหมายและแผนงานการวิจัย
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

2 10-11 ต.ค.2555 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ได้ประกาศคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์  
มาตรการ เป้าหมายและแผนงานการ
วิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ.2556 

 4.4 ประกาศ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์เรื่อง แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอ่ืนๆ ปี
พุทธศักราช 2555 

2 10-11 ต.ค.2555 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ได้ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์เรื่อง แนวทางปฏิบัตใิน
การขอรับทุนอุดหนุนทํางานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
อื่นๆ ปีพุทธศักราช 2555 

 4.5 เชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู ้เพื่อหารือและเตรียมความพร้อม
ในการจดักิจกรรม  

1 19 ธ.ค.2555 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

จัดประชุมคณะกรรมการการจดัการ
ความรู ้เพื่อหารือและเตรียมความ
พร้อมในการจัดกจิกรรม 

 4.6 จัดทําหนังสือเชิญคณาจารย์ในคณะ
ร่วมกจิกรรม KM  

1 3 ม.ค.2556 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ส่งทําหนังสอืเชิญคณาจารย์ในคณะ
ร่วมกจิกรรม KM 

 4.7 ดําเนินการกิจกรรม  KM หวัข้อ 
“เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวจิัย” 

1 9 ม.ค.2556 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

จัดกจิกรรม  KM หัวข้อ “เทคนิคการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย”ณ ห้อง
ประชุมพิกุล (3208)  

5 ติดตามผลการดําเนินงาน     

 5.1 จัดทําใบประกาศนียบัตรสําหรบัผู้ท่ี
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และจัดทํา
ผลงานวจิัยเสร็จสมบูรณ ์

2 7-8 ก.พ. 2556 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

ผู้ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ผลงานเสรจ็สมบูรณ์ ไดใ้บ
ประกาศนียบัตรสาํหรบั ประจาํปี
งบประมาณ 2555 
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ลําดบั โครงการ/งาน/กจิกรรม ระยะเวลา 
(วัน) 

วันเร่ิม-วันสิ้นสุด
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบงาน 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 

6 สรุปผลการดําเนนิงาน 5 9-13 ก.พ.2556 คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

- ตารางสรุปจํานวนนักวิจัย 3 ปี
ย้อนหลัง (ปงีบประมาณ 2553-
2555) 
- ตารางสรุปจํานวนผลงานวจิัย 3 ปี
ย้อนหลัง (ปงีบประมาณ 2553-
2555)  

7 รายงานผลการดาํเนินงานต่อผูบ้ริหาร 2  14 ก.พ.56 
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร
คณะ, 20 ก.พ. 56 
รายงานต่อ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย 

- ตารางสรุปจํานวนนักวิจัย 3 ปี
ย้อนหลัง (ปงีบประมาณ 2553-
2555) 
- ตารางสรุปจํานวนผลงานวจิัย 3 ปี
ย้อนหลัง (ปงีบประมาณ 2553-
2555) 

 
3.ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยยาเสพติด 
ผู้รับผิดชอบเขียนแผนฯ คณะกรรมการฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ลําดบั โครงการ/งาน/กจิกรรม ระยะเวลา 
(วัน) 

วันเร่ิม-วันสิ้นสุด
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบงาน/
โครงการ/กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 

1 แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ก.ค.55 คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

2 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

วางแผนการจัดกจิกรรม/โครงการ ตาม
รูปแบบ PDCA 

1 ก.ย.55 คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

แนวทางการดําเนินโครงการตาม
รูปแบบPDCA 

3 ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
การสร้างภูมิคุ้มกนัรู้ทันภัยยาเสพตดิ 90 ต.ค.55-ธ.ค.55 คณะกรรมการฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
ดําเนินโครงการในแต่ละกจิกรรม
เป็นไปตามแผน 

4 ติดตามผลการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
การสร้างภูมิคุ้มกนัรู้ทันภัยยาเสพตดิ 20 ม.ค.56 คณะกรรมการฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
รวบรวมผลการดาํเนินโครงการ
เพื่อเตรียมสรุปผล 

5 
สรุปและประเมินผลการจัดการดาํเนินงาน/
โครงการ/กจิกรรมการสร้างภูมิคุ้มกนัรู้ทันภัย

ยาเสพตดิ 
15 ม.ค.56 คณะกรรมการฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

สรุปและประเมินผลท่ีไดจ้ากการ
จัดโครงการกจิกรรม 

6 
 
 

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมต่อ
คณะกรรมการฯ  

 
 

1 
 
 

ก.พ.56 
 
 

คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 
 
 

ประชุมเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินโครงการตอ่
คณะกรรมการรบัทราบและ
นําไปดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข
ในครั้งต่อไป 
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4.3 การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2555 และ ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2556 และ 
คณะฯ ได้จัดทํารายงานความก้าวหน้าบริหารความเสี่ยง ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ดังน้ี 

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2555  ครั้งที ่ 1 (พฤศจิกายน 2555)   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

พันธกิจ/
ตัวบ่งชี ้

ความเส่ียง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

RPN กิจกรรม หรือมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

โครงการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง

เพ่ิมเติม 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

 

ร้อยละ
ความสํา
เร็จของ
การ

ดําเนิน 
งาน 

ความ
รุนแรง 

(S) 

โอกา
สเกิด 
(O) 

การ
ตรวจ 
จับ 
(D) 

การ
ตอบ 
สนอง
(R) 

ผลิต
บัณฑิตที่ 
มีคุณภาพ
มาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้ 

2.1 
 
 

บุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน 
ในเร่ืองของการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งต้องมี
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
(ด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน) 

3 3 3 3 81 การให้ความ รู้ ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่ อ ใ ห้
หลักสูตรดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
 -โครงการการพัฒนาการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

การใ ห้ความ รู้ ด้ าน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ใ ห้
หลักสูตรดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ฯ 
 -โครงการการ
พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ   

ร้อยละ 
50 

ตัวบ่งชี้ 
4.1 

นักวิจัยในคณะมี
จํานวนน้อย 
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน) 

3 3 3 3 81 - ทําคําส่ังพ่ีเล้ียงนักวิจัย 
- จัดทําประกาศ เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ ปี พ.ศ. 2555 
เพ่ือเชิญชวนให้คณาจารย์ใน
คณะเสนอขอรับทุน 
- บันทึกเชิญ คณาจารย์ขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
- จัดประชุมคณะกรรมการ 

- โครงการการจัดการ 
ความรู้ (KM)  ด้าน
งานวิจัย “เทคนิคการ
เขียนโครงร่าง
งานวิจัย” 
 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และวิจัย   

ร้อยละ 
50 

ตัวบ่งชี้ 
10.1 

การสร้าง
ภูมิคุ้มกันรู้ทัน
ภัยยาเสพติด 
(ด้านเหตกุารณ์
ภายนอก) 

3 3 3 4 108 - ทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ  
- ประชุมวางแผนกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพตดิ 3D 

- กิจกรรมเปิดโลก
ชุมนุมต่อตา้นยา
เสพติด (ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 3D) 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

ร้อยละ 
50 

                   
(รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ)  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 
ปีการศึกษา  2555   ครั้งที ่ 2 (พฤษภาคม 2556)   
หน่วยงาน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

 

พันธกจิ/ตัว
บ่งช้ี 

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
RPN 

ช่ือแผนความเสี่ยง  
และโครงการ/กิจกรรม 

เวลาเร่ิมต้น-
สิ้นสดุ 

การดําเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามคร้ังที่ 
1  

(พฤศจิกายน 
2555) 

ติดตามคร้ังที่ 
2  

(พฤษภาคม 
2556) 

 
ผลิตบณัฑิตท่ี 
มีคุณภาพ
มาตรฐาน/ตวั

บ่งช้ี 2.1 
 
 

บุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการทํางาน 
ในเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงต้องมี
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ 
(ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน) 

81  การให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้
หลักสูตรดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
 -โครงการการพัฒนาการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้  

ก.ค.55-พ.ค.56 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
 

ได้มีการ
ดําเนินการ
ตามแผนงาน
โครงการ/
กิจกรรมเสร็จ
สิ้นแลว้ 
สําเรจ็ตาม
แผนร้อยละ 
50 

ได้มีการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรมเสร็จ
สิ้นแลว้ 
สําเรจ็ตามแผน
ร้อยละ 100 

สร้างองค์
ความรู้

งานวจิัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนา
ท้องถิ่น/ตวั
บ่งช้ี 4.1 

- อาจารย์ในคณะมีภาระ
งานมาก 
- นักวจิัยในคณะท่ีทํางาน
วิจัยจะเป็นคนกลุม่เดิม/
นักวิจัยคนเดมิ  
(ด้านการปฏิบตัิงาน) 

81 นักวิจัยในคณะมีจาํนวน
น้อย 
- โครงการการจดัการ 
ความรู ้(KM)  ด้าน
งานวจิัย “เทคนิคการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย” 

ก.ค. 55- ก.พ. 
56 

รองคณบดฝี่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
วิจัย   

ดําเนินการได้
ท้ังหมด 7 ข้อ 
จากขั้นตอน
การ
ดําเนินการ 7 
ข้อ สําเร็จ
ตามแผน รอ้ย
ละ 70 

ดําเนินการได้
ท้ังหมด 7 ข้อ 
จากข้ันตอน
การดาํเนินการ 
7 ข้อ สําเรจ็
ตามแผน รอ้ย
ละ 100  

ผลิตบณัฑิตท่ี 
มีคุณภาพ

มาตรฐาน/ตวั
บ่งช้ี 10.1 

ปัญหาเรื่องยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 (ด้านเหตุการณ์ภายนอก) 

108 การสร้างภูมิคุ้มกนัรู้ทันภัย
ยาเสพตดิ 
 -โครงการ/กจิกรรมการ
สร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยยา
เสพติด (กิจกรรมเปิดโลก
ชุมนุมต่อตา้นยาเสพติด)   

ก.ค.55-ก.พ.56 คณะกรรมการ
ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา 

ได้มีการ
ดําเนินการ
ตามแผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม 
สําเรจ็ตาม
แผน ร้อยละ 
70   

ได้มีการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรมเสร็จ
สิ้นแลว้ 
สําเรจ็ตามแผน
ร้อยละ 100 

 
ข้อเสนอแนะจากคณบดี/ผู้อํานวยการ : ‘….……………………       

   
         ลงช่ือ…………………………………………….   
       (นายสุชิน  รอดกําเหนิด)    
         คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 
 

 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5   
 

แผนด้านบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ประจําปีการศึกษา 2555 
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แผนด้านบริหารความเสี่ยง  
ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2555 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 
  



35 
 

 
 
 

ลําดบั 

พันธกจิ/ 
ตัวบ่งชี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสีย่ง 

ดัชนีชี้วัด คะแนนประเมิน คะแนน 
RPN/
มาตรการ 

แผนการ
จัดการความ

เสี่ยง/ 
คู่มือการ

จัดการวิกฤต 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 

รายการ ค่าวิกฤต ความ
รุนแรง 

(S) 

โอกาส
เกิด 
(O) 

การ
ตรวจจับ

(D) 

การ
ตอบสนอง

(R) 
1 ผลิตบัณฑิตที่ 

มีคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัว

บ่งชี้ 2.1 
 
 

การให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้
หลักสูตรดํ า เ นินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
 -โครงการการพัฒนาการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน ในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
(ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน) 

  3 3 3 3  
81 คะแนน 
แผนการ
จัดการความ
เสี่ยง 

 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ   

2 สร้างองค์
ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น/ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 

- โครงการการจดัการความรู้ 
(KM)  ด้านงานวิจยั “เทคนิค
การเขียนโครงรา่งงานวจิัย” 
 

นักวิจัยในคณะมีจาํนวนน้อย 
(ด้านการปฏิบตัิงาน) 

  3 3 3 3 81 คะแนน 
แผนการ
จัดการความ
เสี่ยง 

 รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และวิจัย   

3 ผลิตบัณฑิตที่ 
มีคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 10.1 

- กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม
ต่อต้านยาเสพตดิ (ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด 3D) 

การสร้างภูมิคุ้มกนัรู้ทันภัยยาเสพ
ติด 
(ด้านเหตกุารณ์ภายนอก) 

  3 3 3 4 108 คะแนน 
 แผนการ
จัดการความ
เสี่ยง 

 รองคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นักศึกษา 

                                 
หมายเหตุ 
เมื่อคะแนน  RPN  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  30  คะแนน   ให้จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง 
เมื่อความรุนแรงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ    4  คะแนน  และระยะเวลาตอบสนองมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  4  คะแนน  ให้จัดทําคู่มือการจัดการวิกฤติ 
 

รายงานภาพรวมการจัดการความเสี่ยง                                 หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี) 
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ลําดบั 
แผนการจัดการความเสี่ยง/ 

คู่มือการจัดการวิกฤต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ร้อยละความก้าวหน้า 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 เริ่มต้น 
 

สิ้นสุด 

1 การให้ความ รู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเ พื่อให้หลักสูตร
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
 -โครงการการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ       พ.ค.55 พ.ค.56 

2 - โครงการการจดัการ ความรู้ (KM)  ด้านงานวิจัย “เทคนิคการเขียน
โครงร่างงานวจิัย” 
 

รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิจยั   

    ก.ค.55 ก.พ.56 

3 - กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมต่อตา้นยาเสพติด (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 3D) 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา     ก.ค.55 ก.พ.56 

                                 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้าการจัดการความเสี่ยง      พฤษภาคม   2556          หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับระดับปริญญาตรี) 
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ที่  ๐๓๗ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการวิเคราะห์และจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

------------------------------------------- 
 

เพ่ือให้การดําเนินงานจัดระบบบริหารความเสี่ยง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์กร อาศัยอํานาจตามความ      ในมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  ประธาน 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๕. อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต   กรรมการ 
๖. อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม    กรรมการ 
๗. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ    กรรมการ 
๘. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์    กรรมการ 
๙. อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย    กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ชุตินธร  ฉมิสุข    กรรมการ 
๑๑. อาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร    กรรมการ 
๑๒. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ    กรรมการ 
๑๓. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ    กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม    กรรมการ 
๑๕. อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ   กรรมการ 
๑๖. อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา  กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ    กรรมการ 
๑๘. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง    กรรมการ 
๑๙. อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ    กรรมการ 
๒๐. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   กรรมการ 
๒๑. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    กรรมการ 
๒๒. อาจารย์นารถนรี  พอใจ    กรรมการ 
๒๓. อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา    กรรมการ 
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๒๔. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจาร ี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นางสุมาพร  จัน่ศรี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘. นายจิรพงษ์  เทียนแขก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๙. นายต้ัม  คําพ่วง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นางขนิษฐา  ศริิรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังน้ี 
๑. ศึกษาทําความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง และจัดทําการวิเคราะห์/ระบุปัจจัยเสี่ยงและ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
๒. ติดตามเพ่ือให้มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๓. สรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย 
  

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

(รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่   ๑๐๔/๒๕๕๖              วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา    

 ตามท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ได้มีบันทึกฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มายังคณะฯ 
เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ โดยให้คณะฯ 
จัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานมายังสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ความละเอียด
แจ้งแล้วน้ัน   

 ในการน้ี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มติดตาม 
ความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  ระดับหน่วยงาน  ครั้งที่ ๑ ตามเอกสารแนบท้ายน้ี เพ่ือสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

                                                                       
         (รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ) 
               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บันทึกขอ้ความ 

 
ส่วนราชการ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่            /๒๕๕๖         วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เรียน  ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา    

 ตามท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ได้มีบันทึกฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ มายังคณะฯ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าบริหารความเส่ียง ระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ โดยให้คณะฯ จัดส่ง
ข้อมูลไปยังสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน   

 ในการน้ี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดทํารายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มติดตาม 
ความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว 
ตามเอกสารแนบท้ายน้ี เพ่ือสํานักประกันคุณภาพการศึกษาจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                   
(นายสุชิน  รอดกําเหนิด) 

              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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