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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
คณะวิทยาการจัดการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ  

ซึ่งในการด าเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 คณะมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 และคณะได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ จากการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาส าหรับความเสี่ยงที่ยังคงมีปรากฎอยู่ และในปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในคณะวิทยาการจัดการ ได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
 

 

 

 



 

 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาการจัดการ ได้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ 

มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในทุกระดับ และบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ  

การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการโดยมีกระบวนการ ดังผังภาพนี้ 

 

 



 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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 ระดับความเสี่ยงต่ า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 - 3 
  
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 - 9 
  
 ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน 10 - 16 
  
 ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 20 - 25 



 

 

ประเภทความเสี่ยง 

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 

การตอบสนองความเสี่ยง 

1.  Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

2.  Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 

3.  Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 

4.  Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

 

 

 

 



 

 

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง 

การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง  4 = สูง 5 = สูงมาก 
1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)      

(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 10% อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 20% มีโอกาสเกิดบางครั้ง 50% มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 70% มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 80% 
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ 5 ปีต่อครั้ง 2 - 3 ปีต่อครั้ง 1 ปีต่อครั้ง 1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง(Consequences : 
C/Impact : I) 

     

(1) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ไม่เกิน 10,000 บาท สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / 
 > 10,000-50,000 บาท 

สูญเสียทรัพย์สิน />50,000 - 2.5 แสนบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก /> 2.5 แสนบาท -  
10 ล้านบาท 

สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ /> 10 ล้านบาท 

(2) ต่อองค์กรด้านเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ  
มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ  
มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ  
มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 6 เดือน 

(3) ด้านการปฏิบัติงานและวินัยบุคลากร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ถูกท าฑัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และ
บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ข้ึน
เงินเดือน 

ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตรายต่อร่างกาย 
และชีวิตโดยตรง 

(4) ด้านจ านวนบุคลากร เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ5 เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 10 

เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 15 

เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 20 

เกินกว่า/ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง  
ร้อยละ 25 

(5) ด้านคุณภาพของบุคลากร เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20  
ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 30 ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 40 ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 50 ของงาน 

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 55 ของงาน 

(6) ด้านความปลอดภัยของชีวิต ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน มีอาการบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต 
(7) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน มีความพึงพอใจ /> 80% หรือ 1 ข่าว มีความพึงพอใจ /> 60-80% หรือ 2 ข่าว มีความพึงพอใจ /> 40-60% หรือ 3 ข่าว มีความพึงพอใจ /> 20-40% หรือ 4 ข่าว มีความพึงพอใจ /< 60-80% หรือ 5 ข่าว 

ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 90% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 80% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 70% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 60% ยังคงรักษาความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 50% 
มีการโทษถึงหน่วยงานในทางที่ไม่ดี มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์,ผลการประเมินของ  

สมศ. ต่ ากว่าคู่แข่ง 
ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ปกครองนักศึกษามีความรู้สึกไม่ดี 

ถูกตักเตือนจากหน่วยงานก ากับ , ถูก สมศ.
ประเมินต่ ากว่า 3 ,นักศึกษามีการประท้วง 

ถูกถอนใบอนุญาต คณะวิชาไม่ได้รับการรับรอง 
วิทยฐานะ ,ถูกฟ้องร้อง , ถูกปิด 

- - พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์,วิทยุ,
โทรทัศน์ในเชิงลบ 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์
ในเชิงลบ 1 วันอย่างต่อเนื่อง 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์ 
ในเชิงลบมากกว่า 1 วันอย่างต่อเนื่อง 

(8) ด้านกฎ ระเบียบ สัญญาและข้อบังคับ มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
ต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 
 5 แสนบาทต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 
 1 ล้านบาทต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับไม่เกิน 
 2 ล้านบาทต่อปี 

มูลค่าความเสียหาย/เสียค่าปรับต้ังแต่ 
 2 ล้านบาทต่อปี 

(9) ต่อองค์กรด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่าง
สมบูรณ์ 

เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายในองค์กร 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรเล็กน้อย 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และก่อให้เกิด
ความเสียหายกับองค์กรอย่างรุนแรง 

(10) ต่อองค์กรด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้คะแนนอยู่ในช่วง 4.51 - 5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 3.51 - 4.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 2.51 - 3.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 1.5 - 2.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 0 - 1.5 
(11) ต่อองค์กรด้านการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร  
(ด้านยุทธศาสตร์) 

การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงาน
เพียงบางส่วนยังพบข้อผิดพลาดหรือปัญหา

อุปสรรค 

ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงเล็กน้อย 
แต่การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การด าเนินการยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหา
อุปสรรคและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

เล็กน้อย 

การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค
และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เกิดผลเสียหาย

ต่อองค์กรอย่างมาก 



 

 

การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ชิง
ผลิตภาพ (Productive learning) 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ต่อการท างานระดับสากล 

เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามี
ทักษะและสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

จ านวนนักศึกษาที่มีการ
พัฒนาทักษะผู้ ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup) 

1 ราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสตูรแบบสหวิทยาการ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ท้องถิ่น 

จ านวนหลักสูตรแบบ 
สหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการท้องถิ่น 

2 หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร 

เพื่อให้บุคคลภายนอกเกิด
ความเชื่อมั่นในการจดั
การศึกษา และสนับสนุนให้
บุตรหลานเข้ามาศึกษาใน
องค์กร 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตามแผนการรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 80 

 

 

RM-1 



แบบ RM-2

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

การผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ (Productive 

learning) สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษา

มีทักษะและสามารถเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คณะวิทยาการ

จัดการ และ

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

ยังไม่มีนักศึกษาท่ี

เป็นผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่

S1 จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถ

เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ

 สถานการณ์การแข่งขัน

ของผู้ประกอบการภายนอก

1. นักศึกษามี

ประสบการณ์น้อย และ

การตัดสินใจเลือกท า

ธุรกิจท่ีไม่ตรงต่อความ

ต้องการของตลาด

2. การค้นหานักศึกษา

ท่ีมีความพร้อมในการ

เป็นผู้ประกอบการ 

3. งบประมาณท่ีมีจ ากัด

ของนักศึกษาท่ีต้องการ

เป็นผู้ประกอบการ

หน่วยงานไม่สามารถ

ตอบตัวช้ีวัดของ

มหาวิทยาลัยได้

L1=4 C9=3 12

(สูง)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์

และถ่ายทอดเผยแพร่

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรแบบสหวิทยาการ

ท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการท้องถ่ิน

ฝ่ายพันธกิจ

สัมพันธ์

ยังไม่มีหลักสูตร

แบบสหวิทยาการ

O1 หลักสูตรแบบสหวิทยาการ

ไม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของท้องถ่ิน ส่งผล

ให้หลักสูตรไม่ได้รับความ

สนใจจากบุคคลภายนอก

 ความต้องการของ

ผู้เข้าร่วมอบรมไม่

สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถของบุคลากร

ในหน่วยงาน

1. บุคลากรอาจมี

ประสบการณ์และมี

ความเช่ียวชาญน้อย

2. ความมีช่ือเสียงของ

บุคลากรมีผลต่อความ

สนใจของบุคคลภายนอก

1. ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน 

2. หน่วยงานไม่ได้รับ

งบประมาณตามท่ีคาดหวัง

ชุมชนท้องถ่ินไม่ได้รับ

การพัฒนา

L1=4 C11=4 16 

(สูง)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

1. เพ่ือให้บุคคลภายนอก

เกิดความเช่ือม่ันในการจัด

การศึกษาและสนับสนุน

ให้บุตรหลานเข้ามาศึกษา

ในหน่วยงาน

ฝ่ายบริหาร ในปีการศึกษา 

2561 คณะ

วิทยาการจัดการ

มีแผนการรับ

นักศึกษาท้ังส้ิน

600 คน โดยมีผล

การรับนักศึกษา

ท้ังส้ิน 316 คน 

ซ่ึงต่ ากว่าแผนการ

รับนักศึกษา

ร้อยละ 47.34

F2 จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 

ส่งผลต่องบประมาณท่ี

ได้รับการจัดสรร

 1. การแข่งขันของ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน

2. ช่ือเสียงของสถาบันมี

ผลต่อการตัดสินใจของ

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรไม่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของ

ผู้เรียน

จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง

ส่งผลให้งบประมาณท่ี

หน่วยงานได้รับการ

จัดสรรลดลง

จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง

อาจส่งผลให้หลักสูตร

บางหลักสูตรต้องปิดตัวลง

L1=5 C11=5 25

(สูงมาก)

การวิเคราะห์ความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา 2561

ประเภทความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ
งานหลักของฝ่าย วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จัดท าแผน
Risk ID ความเส่ียง

โอกาสท่ี

จะเกิด
ผลกระทบ

ระดับความ

เส่ียง
สถานะปัจจุบัน



แบบ RM 2-1

ประเภทความเส่ียง L C ระดับความเส่ียง ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง การตอบสนองความเส่ียง

S1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำร
รุ่นใหม่ไม่เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยท่ีหน่วยงำน
รับผิดชอบ

L1=4 C9=3 12 
(สูง)

9 
(ปำนกลำง)

Treat (ควบคุม,ลดควำมเส่ียง)

O1. หลักสูตรแบบสหวิทยำกำรไม่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของท้องถ่ิน ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้
รับควำมสนใจจำกบุคคลภำยนอก

L1=4 C11=4 16
(สูง)

9
(ปำนกลำง)

Treat (ควบคุม,ลดควำมเส่ียง)

F2. จ ำนวนนักศึกษำท่ีลดลงส่งผลต่องบประมำณท่ี
ได้รับกำรจัดสรร

L1=5 C11=5 25
(สูงมำก)

16
(สูง)

Treat (ควบคุม,ลดควำมเส่ียง)

การระบุเหตุการณ์และประเมินความเส่ียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล



แบบ RM-3

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง แนวทางตอบสนอง
ความเส่ียง

แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ

ภายนอก
สถานการณ์การแข่งขันของผู้ประกอบการภายนอก
ภายใน

1. นักศึกษามีประสบการณ์น้อย และการตัดสินใจเลือก

ท าธุรกิจท่ีไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด
2. การค้นหานักศึกษาท่ีมีความพร้อมในการเป็น

ผู้ประกอบการ 
3. งบประมาณท่ีมีจ ากัดของนักศึกษาท่ีต้องการเป็น
ผู้ประกอบการ

Treat (ควบคุม,
ลดความเส่ียง)

1. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพในการท าธุรกิจ E-commerce
 เพ่ือบ่มเพาะให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup)

คณะวิทยาการ
จัดการและสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ต.ค.61-ก.ย.62

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ หลักสูตรแบบสหวิทยาการไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถ่ินส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้รับความ
สนใจจากบุคคลภายนอก

ภายนอก
ความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมไม่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 

ภายใน
1. บุคลากรอาจมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญน้อย
2. ความมีช่ือเสียงของบุคลากรมีผลต่อความสนใจของ

บุคคลภายนอก

Treat (ควบคุม,
ลดความเส่ียง)

1. ส ารวจความต้องการและความสนใจของท้องถ่ิน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ต.ค.61-ก.ย.62

ความเส่ียงด้านการเงิน จ านวนนักศึกษาท่ีลดลงส่งผลต่องบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร

ภายนอก
1. การแข่งขันของสถานบันอุดมศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน
2. ช่ือเสียงของสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจของ

กลุ่มเป้าหมาย
ภายใน 

หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

Treat (ควบคุม,
ลดความเส่ียง)

1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ท่ีมีความ
น่าสนใจและมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
2. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในหน่วยงาน จัดการศึกษาท่ีมี

มาตรฐานและเช่ือถือได้

ฝ่ายบริหาร ต.ค.61-ก.ย.62

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเส่ียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล




