
 

รายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทความเสี่ยง                 (✓) ด้านกลยุทธ์               (  ) ด้านการปฏิบัติงาน                 (  ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ  

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
สำหรับปีถัดไป 

1. นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายมีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
(CEFR) หรือ
เทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ระดับ B1 ขึ้นไป  
ไม่เป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

ทางตรง  
1. นักศึกษาไม่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตาม 
ที่กำหนด 
2. นักศึกษาไม่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้า
ทำงานจากสถาน
ประกอบการ 
ทางอ้อม 
ผลการทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
ส่งผลต่อภาพลักษณ ์
ด้านการจัดการศึกษา
ส่งผลให้สังคม และ 
สถานประกอบการต่าง ๆ  
ไม่เช่ือมั่นต่อองค์กร 

=20 
(สูง) 

1. จัดกิจกรรมอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC 
สำหรับนักศึกษา 
2. กำหนดให้นักศึกษาช้ันปี
สุดทา้ยทดสอบภาษาอังกฤษ 
และนำผลการทดสอบแสดง 
ในใบทรานสคริปของนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ภาษาสากล จำนวน  
4 กิจกรรม นักศึกษา
ทุกช้ันปีเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา จำนวน 
426 คน ได้แก่  
1. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว ช้ันปีท่ี 2 
รหัส 62 จัดกิจกรรม
วันที่ 15, 22 ก.พ. 
2564 และ 1, 8 มี.ค. 
2564 
2. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการ
จัดการโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน  

จำนวนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้าย
จำนวน 373 คน เข้ารับ
การทดสอบ จำนวน 365 
คน มีจำนวนผูผ้่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ระดับปรญิญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน  
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82
ส่งผลให้ประเด็นความเสี่ยง
ที่ 1 ยังไม่สามารถแก้ไขได้  

=20 
(สูง) 

- 



ประเภทความเสี่ยง                 (✓) ด้านกลยุทธ์               (  ) ด้านการปฏิบัติงาน                 (  ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ  

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
สำหรับปีถัดไป 

ช้ันปีท่ี 2 รหัส 62  
เข้าร่วมจำนวน 37 คน 
จัดกิจกรรมวันที ่29, 
30, 31 มี.ค. 2564 
และ 1, 2 เม.ย. 2564 
3. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
นักศึกษา ช้ันปีที่ 2 
รหัส 62 เข้าร่วม
จำนวน 160 คน  
จัดกิจกรรมวันที ่27 – 
28 มีนาคม 2564 
4. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ 
TOEIC สำหรับ
นักศึกษา ช้ันปีที่ 3 
รหัส 61 นักศึกษา 
เข้าร่วมจำนวน 220 
คน จัดกิจกรรมวันที ่
29, 30, 31 มี.ค. 
2564 และ 1, 2 เม.ย. 
2564 



 

ประเภทความเสี่ยง                 (  ) ด้านกลยุทธ์               ( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน                 (  ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ 

 

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
สำหรับปีถัดไป 

2. จำนวนนักศึกษา
แรกเข้าไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ
นักศึกษา ส่งผลให้
บางหลักสูตรต้อง
ปิดตัวลง 

ทางตรง  
จำนวนนักศึกษาที่ลดลง
ส่งผลให้หลักสูตรบาง
หลักสูตรต้องปิดตัวลง
ทางอ้อม  
จำนวนนักศึกษาที่ลดลง 
อาจส่งผลต่องบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร 

=10 
 (สูง) 

1. พัฒนารูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก ท่ีมีความ
น่าสนใจและมีความหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน  
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
หน่วยงาน จัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเชื่อถือได ้
3. พัฒนารูปแบบหลักสตูรใหม ่
ทั้งรูปแบบระยะสั้น และหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

1. พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีมี 
ความน่าสนใจและมี
ความหลากหลาย 
มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการ 
สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
ในหน่วยงาน ให้มีการ 
จัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเช่ือถือได้ 
นอกจากนี้ คณะยังให้
ความสำคัญกับความ
เช่ือมั่นและสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้สมัคร
เรียนทุกรูปแบบ คณะ 
จึงได้ดำเนินการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์คณะ 
และหลักสตูรแบบ 
วีดีทัศน์ท่ีทันสมัย ซึ่ง 
มีรูปแบบการนำเสนอ 
ที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการรับรู้ของ
ผู้สมัคร ณ ปัจจุบัน 
อีกทั้งยังได้พัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ  

ในปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาการจัดการ 
มีแผนการรับนักศึกษา
ทั้งสิ้น 535 คน โดยมี 
ผลการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 
228 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.42 ของแผนการรับ
นักศึกษา และมี 2 
สาขาวิชาที่ไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาได้ 
เนื่องจากจำนวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
และสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชา 
การเงินการธนาคาร ส่งผล
ให้ต้องปิดหลักสูตร
เนื่องจากไม่สามารถเปิดรับ
นักศึกษาได้ 2 ปีติดต่อกัน 
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 
2564 คณะวิทยาการ
จัดการมีแผนการรับ
นักศึกษาทั้งสิ้น 405 คน 
และมีผลการรับนักศึกษา

=10 
 (สูง) 

- 



ประเภทความเสี่ยง                 (  ) ด้านกลยุทธ์               ( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน                 (  ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ 

 

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
สำหรับปีถัดไป 

เพจ Facebook การ
ยิงแอด Facebook 
Advertising ที่มีความ
ทันสมัยมากขึ้น เพื่อ
ทำให้ความเสี่ยงด้าน
จำนวนนักศึกษาได้รับ
การแก้ไขต่อไป 
รวมถึง 
2. มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย
ตอบสนองต่อความ
ต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป 
จำนวน 4 หลักสูตร 
ได้ แก่  
1. บธ.บ. สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 
(ต่อเนื่อง) 
2. บธ.บ. สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
3. ศศ.บ. สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว 
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
4. นศ.บ. สาขาวิชา

ทั้งสิ้น 206 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 50.86 ของแผน 
การรับนักศึกษา ซึ่งมี 2 
สาขาวิชาที่ไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษา จ-ศ ได้ 
เนื่องจากจำนวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ และ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  
ส่งผลให้ประเด็นความเสี่ยง
ที่ 2 ยังไม่สามารถแก้ไขได้  



ประเภทความเสี่ยง                 (  ) ด้านกลยุทธ์               ( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน                 (  ) ด้านการเงิน                        (  ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

(ผลกระทบ) 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม  รายละเอียดการ
จัดการ 

 

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการ

บริหารความเสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ
สำหรับปีถัดไป 

นิเทศศาสตร์ ปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 
นอกจากน้ียังมีการ 
จัดอบรมหลักสตูร
ระยะสั้น 1 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตร
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่อง 
ทางวิชาชีพบัญชี 
(CPD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง 

ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

1. นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ข้ึน
ไป ไมเ่ป็นไปตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 

L1=5 C11=4 20  
(สูง) 

L1=5 C11=4 20  
(สูง) 

ความเสีย่งเท่าเดมิ 
 

✓ 

2. จำนวนนักศึกษาแรกเข้าไม่
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
ส่งผลให้บางหลักสตูรต้องปิดตัวลง 

L2=2 C11=5 10 
(สูง) 

L2=2 C11=5 10  
(สูง) 

ความเสีย่งเท่าเดมิ 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 


