รายงานผลดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์

( ) ด้านการปฏิบัติงาน

(✓ ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง

ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียดการ
จัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ
บริหารความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สาหรับปีถัดไป

1. จานวน
งบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนด้าน
วิจัยไม่เป็นไปตาม
ที่กาหนด ส่งผล
ให้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ

ทางตรง
งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านวิจัย
ไม่เป็นไปตามที่กาหนด
ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ

=8
(สูง)

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
ของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายใน และภายนอกคณะ
วิทยาการจัดการ

คณะได้นาประเด็น
ดังกล่าวระบุไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยงฯ
และแจ้งประเด็นความ
เสี่ยงให้ผู้บริหาร
อาจารย์ และบุคลากร
ได้รับทราบ พร้อมทั้ง
หาแนวทางการแก้ไข
ประเด็นความเสี่ยง
โดยระบุโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไว้ใน
แผนปฏิบัติการ เช่น
กิจกรรมส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น หรือกิจกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการได้รับ
ทุนสนับสนุนด้านวิจัย
502,000 บาท จากเป้าหมาย
1,700,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.53 และ
เมื่อนาไปประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
พบว่ามีคะแนนเท่ากับ 1.76
คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะ
บริหารจัดการเพื่อบริหาร
ความเสี่ยง ส่งผลให้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาการจัดการได้รับ
ทุนสนับสนุนด้านวิจัย
จานวน 6,141,000 บาท
(ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม

=1
(น้อย)

-

ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์
ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับความ
เสี่ยง

( ) ด้านการปฏิบัติงาน
แผน/กิจกรรม

(✓ ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รายละเอียดการ
จัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้ขอ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายในและ
ภายนอกคณะ เป็นต้น

2562 - มิถุนายน 2563)
จากเป้าหมาย 1,700,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 100
และเมื่อนาไปประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ พบว่ามีคะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ
บริหารความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สาหรับปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์

( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง

ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียดการ
จัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ
บริหารความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สาหรับปีถัดไป

2. จานวน
นักศึกษาที่ลดลง
ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร
เนื่องจากบาง
หลักสูตรนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
จึงไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาได้

ทางตรง
จานวนนักศึกษาที่ลดลง
อาจส่งผลให้หลักสูตร
บางหลักสูตรต้องปิดตัว
ทางอ้อม
จานวนนักศึกษาที่ลดลง
อาจส่งผลต่องบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร

=10
(สูง)

1. พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่มีความ
น่าสนใจและมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
หน่วยงาน จัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเชื่อถือได้

พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ความน่าสนใจและมี
ความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงมีการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในหน่วยงาน ให้มีการ
จัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเชื่อถือได้
นอกจากนี้ คณะยังให้
ความสาคัญกับความ
เชื่อมั่นและสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้สมัคร
เรียนทุกรูปแบบ คณะ
จึงได้ดาเนินการจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์คณะ
และหลักสูตรแบบ
วีดีทัศน์ที่ทันสมัย ซึ่ง
มีรูปแบบการนาเสนอ
ที่สอดคล้องกับ

ในปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ
มีแผนการรับนักศึกษา
ทั้งสิ้น 600 คน โดยมี
ผลการรับนักศึกษาทั้งสิ้น
303 คน คิดเป็นร้อยละ
50.50 ของแผนการรับ
นักศึกษา และมี 2
สาขาวิชาที่ไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาได้
เนื่องจากจานวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการ
เงินการธนาคาร
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา
2563 คณะวิทยาการ
จัดการมีแผนการรับ
นักศึกษาทั้งสิ้น 535 คน

=10
(สูง)

1. พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่มีความน่าสนใจและมี
ความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในหน่วยงาน จัด
การศึกษาที่มีมาตรฐาน
และเชื่อถือได้
3. พัฒนารูปแบบ
หลักสูตรใหม่ทั้งรูปแบบ
ระยะสั้น และหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไป

ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์
ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับความ
เสี่ยง

( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน
แผน/กิจกรรม

( ) ด้านการเงิน
รายละเอียดการ
จัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พฤติกรรมการรับรู้ของ
ผู้สมัคร ณ ปัจจุบัน
อีกทั้งยังได้พัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ
เพจ Facebook การ
ยิงแอด Facebook
Advertising ที่มีความ
ทันสมัยมากขึ้น เพื่อ
ทาให้ความเสี่ยงด้าน
จานวนนักศึกษาได้รับ
การแก้ไขต่อไป

และมีผลการรับนักศึกษา
ทั้งสิ้น 228 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.62 ของแผน
การรับนักศึกษา ซึ่งมี 2
สาขาวิชาที่ไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาได้เช่นเดิม
เนื่องจากจานวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการ
เงินการธนาคาร ส่งผลให้
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ
บริหารความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สาหรับปีถัดไป

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน

1. จานวนงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านวิจัยไม่เป็นไปตามที่
กาหนด ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

L1=2

2. จานวนนักศึกษาที่ลดลง ส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เนื่องจากบางหลักสูตร
นักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์จึง
ไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้

L2=2

C10=4

หลังการประเมิน
8

L1=1

C10=1

(ปานกลาง)

C11=5

การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความเสี่ยง

10
(สูง)

1

ความเสีย่ งลดลง

สรุปความเสี่ยง
ควบคุมได้

ควบคุมไม่ได้

✓

(น้อย)

L2=2

C11=5

10
(สูง)

ความเสีย่ งเท่าเดิม

✓

