
รายงานผลด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2561 

ประเภทความเสี่ยง                 ( ✓) ด้านกลยุทธ์               (  ) ด้านการปฏิบัติงาน                 (  ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกรระเบียบ  

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ 

 

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
ส าหรับปีถัดไป 

1. จ านวน
นักศึกษาท่ี
สามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

ทางตรง  
หน่วยงานไมส่ามารถ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของมหาวิทยาลัยได ้

=12 
(สูง) 

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการท า
ธุรกิจ E-commerce เพื่อบ่ม
เพาะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

คณะส่งเสริมให้
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั
จัดกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพในการท า
ธุรกิจ E-commerce 
เพื่อบ่มเพาะให้บณัฑิต
เป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่  (Startup) โดยมี
นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล ช้ันปีท่ี 1 
และคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2 และ
ช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วม
โครงการ 44 คน ทั้งนี้
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการเริ่มมีแนวคิด
และแรงจูงใจท่ีจะ
สามารถยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการได้ใน
อนาคต โดยจะต้อง
ได้รับการแนะน าและ
ให้การสนับสนุน 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

จากการจัดกจิกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพในการท าธุรกิจ  
E-commerce เพื่อบ่ม
เพาะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
(Startup) นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีแผนธุรกิจ 
จ านวนทั้งสิ้น 40 แผน 
อย่างไรก็ตามจากเป้าหมาย
ที่คณะตั้งไว้ คือ จ านวน 
Startup ที่เกิดจากการบ่ม
เพาะของคณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 1 ราย 
พบว่ายังไม่บรรลเุป้าหมาย 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา 
และความต่อเนื่องในการ
ส่งเสริมนักศึกษา 

=12 
(สูง) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คณะส่งเสริมให้
สาขาวิชาจัดกิจกรรม
บ่มเพาะให้บณัฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) เพิ่มขึ้น 2 
สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการจดัการ
ท่องเที่ยว จัดกิจกรรม
บ่มเพาะให้บณัฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว 
และ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิค้าปลีก
สมัยใหม่ จดักิจกรรม 
SMART START UP 
ONLINE RETAIL 
BUSINESS 4.0 ติดปีก
ธุรกิจบนโลกค้าปลีก
ออนไลน์ ในยุค 4.0 



ประเภทความเสี่ยง                 (  ) ด้านกลยุทธ์               ( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน                 (  ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกรระเบียบ 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ 

 

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
ส าหรับปีถัดไป 

2. หลักสูตร
แบบสหวิทยาการ
ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นส่งผลให้
หลักสตูรไม่ได้รับ
ความสนใจจาก
บุคคลภายนอก 

ทางตรง  
1. ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน  
2. หน่วยงานไม่ได้รับ
งบประมาณตามที่
คาดหวัง 
ทางอ้อม  
ชุมชนท้องถิ่นไม่ได้รับ
การพัฒนา 

=16 
 (สูง) 

ส ารวจความต้องการและความ
สนใจของท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
หลักสตูรอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ 

- - =16 
 (สูง) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาหลักสตูร
แบบสหวิทยาการที่
เหมาะสมและมี
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการของทอ้งถิ่น  



 

ประเภทความเสี่ยง                 (  ) ด้านกลยุทธ์               (  ) ด้านการปฏิบัติงาน                 ( ✓ ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกรระเบียบ 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ 

 

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
ส าหรับปีถัดไป 

3. จ านวน
นักศึกษาท่ีลดลง 
ส่งผลต่อ
งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

ทางตรง  
จ านวนนักศึกษาท่ี
ลดลงส่งผลให้
งบประมาณที่
หน่วยงานไดร้ับการ
จัดสรรลดลง 
ทางอ้อม  
จ านวนนักศึกษาท่ี
ลดลงอาจส่งผลให้
หลักสตูรบางหลักสตูร
ต้องปิดตัวลง 

=25 
 (สูงมาก) 

1 พัฒนารูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก ท่ีมีความ
น่าสนใจและมีความหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน  
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
หน่วยงาน จัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเชื่อถือได ้

คณะมีการ
ประชาสมัพันธ์ที่
หลากหลายมากข้ึน 
โดยส่งเสริมให้
สาขาวิชาออกไป
ประชาสมัพันธ์ตาม
โรงเรียนต่างๆ และมี
การเผยแพร่ข้อมลู
ตามเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลนม์ากขึ้น 
รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 
เพื่อส ารวจความ
ต้องการและความ
คาดหวังของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจดั
การศึกษาท่ีที่มี
มาตรฐานและเชื่อถือ
ได้ ตรงตามความ
คาดหวังของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ในปีการศึกษา 2562  
มีจ านวนนักศึกษา 300 คน 
ได้รับงบประมาณจดัสรร
ทั้งสิ้น 14,318,400 บาท 
เมื่อเทียบกับปกีารศึกษา 
2561 พบว่ามีนักศึกษา
ลดลง 13 คน และมี
สาขาวิชาที่ถูกปิด จ านวน 
2 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
และสาขาวิชาการ
บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการ
เงินการธนาคาร 

=25 
 (สูงมาก) 

ท าการประชาสัมพันธ์
ทีเ่น้นกลุ่มเป้าหมาย
ตามภมูิภาคหรือ
จังหวัดที่มีแนวโน้นมี
นักศึกษามาเรยีนมาก
ขึ้น และเพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ข้อมลูตาม
เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน ์

 
 



แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง 

ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหมไ่มเ่ป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

L1=4 C9=3 12 
(สูง) 

L1=3 C9=3 9 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งลดลง  ✓ 

2. หลักสูตรแบบสหวิทยาการไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นส่งผลให้หลักสูตรไมไ่ดร้ับ
ความสนใจจากบคุคลภายนอก 

L1=4 C11=4 16  
(สูง) 

L1=4 C11=4 16  
(สูง) 

ความเสีย่งเท่าเดมิ ✓  

3. จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ส่งผล
ต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

L1=5 C11=5 25 
(สูงมาก) 

L1=5 C11=5 25 
(สูงมาก) 

ความเสีย่งเท่าเดมิ  ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
แบบปัจจัยความเสี่ยงท่ีต้องน าไปด าเนนิการต่อไปในปีถัดไป 

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน แนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปีถัดไป 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหมไ่มเ่ป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่หน่วยงานรับผดิชอบ 

    

2. หลักสูตรแบบสหวิทยาการไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
ส่งผลให้หลักสูตรไมไ่ดร้ับความสนใจจาก
บุคคลภายนอก 

    

3. จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ส่งผลต่อ
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 

    

1. จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหมไ่มเ่ป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่หน่วยงานรับผดิชอบ 

    

 


