
 
 

 

 
 
 
 

รายงานติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 
 

 

 
 

 

 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 



 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  

 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านที่ 1  : 
ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร  

การบริหาร การวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 
 
ความเสี่ยงด้าน :  การปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร การวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ :  4) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย วิจัย ในรูปแบบ
ความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters)ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของ  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
     :  5) ส่งเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเน้นกลไกการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
สู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :    1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. องค์กรวิจัยเพื่อชุมชน 
 3. คณาจารย์คุณภาพ 

เป้าประสงค์ :  1) เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
2) พัฒนาระบบการตลาดในการเสนอหลักสูตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

แผนการบริหารความ
เสี่ยง 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

1.การรับสมัครผู้สนใจ
เข้ารับการศึกษา / 
การอบรม 
    1.1 ความเสี่ยงด้าน
การรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี 

 
 
 
-การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 
 
 

 
 
 
-ด าเนินการวางแผนการ 
ปรับรูปแบบการติดต่อ
ประสานงาน / การ
ประสานงานระหว่างนิสิต 
กับทางวิทยาลัยฯ 

 
 
 
-ได้ด าเนินการยกเลิก การสอบสัมภาษณ์ 
ปรับมาใช้ในรูปแบบการส่งคลิป แทนการ
สอบ สัมภาษณ์ 
-เปิดช่องทาง LINE ของวิทยาลัยฯ ในการรับ
สมัคร/การส่งคลิปสอบ สัมภาษณ์ 
-ส่งข้อมูล ทาง SMS เพ่ือแจ้งผู้สมัครให้ทราบ
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน รูปแบบ ในการ
สอบ สัมภาษณ์ 

 
 
 
-กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ และข้อมูล
ของหลักสูตรที่มีการ
ปรับเปลี่ยน 
-การด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ อาจยังไม่
ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย 
-การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะเป็นความ
เสี่ยงในการเปิดการเรียน
ของภาคเรียน 1 ปี
การศึกษา 2563 

 
 
 
ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
คาดกว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 



 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการบริหารความ

เสี่ยง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

 -ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
คู่แข่งการตลาด 

-  เ พ่ิ ม เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง
การตลาดที่จะสนับสนุน 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย  
- จัดสรรงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น   
-ขยายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่าน
ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์  ก า ร
อ อ ก ไ ป แ น ะ แ น ว ต า ม
สถานศึกษา หน่วยงาน
ต่างๆ 
 

-ได้ด าเนินการ มอบหมายอาจารย์ ประจ า 
วิทยาลัยฯ ในการประสานงานกลุ่ม อาจารย์
แนะแนวของแต่ละโรงเรียน เพื่อเพ่ิม
กลุ่มเป้าหมาย 
-ออกประชาสัมพันธ์ ตามสถานศึกษา และ
หน่วยงานภายใน และทางเว็บไซด์  
http://umdc.tsu.ac.th และ
https://www.facebook.com/TSUMDC 
fanPage และเพ่ิมช่องทาง LINE กลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล ง่ายขึ้น 
-ด าเนินงานมอบหมายอาจารย์ประจ า
วิทยาลัยฯ ด าเนินการร่างหลักสูตรใหม่ เพื่อ
เพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย และผู้สมัครในอนาคต 
-ก าลงัด าเนินการประสานทางวิทยาลัยการ
อาชีพสตูล เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา 

-กลุ่มเป้าหมายยังเกิดความ
สนับสนในการสมัครเรียน 
ของวิทยาลัยฯ เนื่องจาก 
หลักสูตร ที่เปิดการเรียน
การสอน มีความคล้ายคลึง 
กับหลักสูตรของ คณะอ่ืนที่ 
สังกัดในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
-การเปิดการเรียนของภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 อาจล่าช้า เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
คาดกว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 

   1.2 ความเสี่ยงของ
หลักสูตรการอบรม
ระยะสั้น 

-การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 
 
 

-ด าเนินการวางแผนการ 
ปรับรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานระหว่างผู้เข้า
อบรม กับทางวิทยาลัยฯ 
-เพ่ิมมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับ
การอบรม 

-ยกเลิกการจัดการอบรมต่างจังหวัดตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-ปรับการอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563     
มาใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ณ กรุงเทพฯ 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้อบรม 
-ได้ด าเนินการยกเลิก การจัดการอบรมใน

-กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ และข้อมูล
ของหลักสูตรที่มีการ
ปรับเปลี่ยน 
-การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ภารกิจด้าน
ฝึกอบรม และ
บริการทางวิชาการ 
/ คาดกว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 

http://umdc.tsu.ac.th/


 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการบริหารความ

เสี่ยง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

- ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์ 
ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อปรับเปลี่ยน
การฝึกอบรม เพื่อให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการ และตามมติ 
กตร. ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
- เพ่ิมเครือข่ายทาง
การตลาดที่จะสนับสนุน 
เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  
 

ห้องอบรม ทุกจังหวัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2563 
-ด าเนินการปรับรูปแบบการอบรม มาใช้การ
อบรมผ่านระบบ ONLINE แทน 
- ปรับหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยฯ 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
- ได้ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ Myanmar Creative 
University ในวันที่ 16 มกราคม 2563    
ณ Myanmar Creative University     
Dagon Township  Yangon Myanmar 

(COVID-19) ท าให้ต้อง
ยกเลิกการอบรม ของเดือน 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 -ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
คู่แข่งการตลาด 

- ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
อ่ืนที่มีการจัดฝึกอบรมใน
หลักสูตรการอบรมระยะ
สั้น ที่คล้ายกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบจุดแข็ง
จุดอ่อนกับวิทยาลัยฯ 
- จัดสรรงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์ สื่อ

-ได้ด าเนินการศึกษา คู่แข่ง ความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า และได้เปิดหลักสูตรใหม่ 
ได้แก่ โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประเมิน
ค่างาน ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัด
สถาบันอุดมศึกษา 

-กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบถึง
ข้อมูลของหลักสูตร การ
ฝึกอบรมของวิทยาลัยฯ  
-มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ภายในมหาวิทยาลัย ที่คล้าย
กับของวิทยาลัยฯ จึงท าให้
ผู้สมัครเกิดการสับสน และ
สมัครของหน่วยงานอื่น 

ภารกิจด้าน
ฝึกอบรม และ
บริการทางวิชาการ 
/ คาดกว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 



 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการบริหารความ

เสี่ยง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

เอกสาร ให้มากยิ่งขึ้นและ
ขยายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ การออกไปแนะ
แนวตามสถานศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ 
 

-ได้รับความร่ววมือจากหน่วยงานเอกชน
ภายนอก ในการสนับสนุนการจัดโครงการ
ฝึกอบรม ส าหรับข้าราชการสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.  
-ออกประชาสัมพันธ์ ตามสถานศึกษา และ
หน่วยงานภายใน ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือ และทางเว็บไซด์  
http://umdc.tsu.ac.th และ
https://www.facebook.com/TSUMDC 
fanPage และเพ่ิมช่องทาง LINE กลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล ง่ายขึ้น 
-ได้ด าเนินการส ารวจความประสงค์ หรือ
รูปแบบโครงการอบรม ที่เป็นความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการบริหารความ

เสี่ยง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

2. การช าระเงินของผู้
นิสิต และผูเ้ข้ารับการ
อบรม  
  2.1 ความเสี่ยงการ
ช าระเงินค่าลงทะเบียน
เรียนของนิสิต  
 
 
 
 

 
 
 
-การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 

 
 
 
- ด าเนินการวางแผนการ 
ปรับรูปแบบ การใช้
จ่ายเงินของวิทยาลัยฯ 
และการประสานงาน เพ่ือ
ลดผลการกระทบต่อนิสิต
ของวิทยาลัยฯ 

 
 
 
-ได้ด าเนินการท าการส ารวจผลกระทบของ
นิสิต ของวิทยาลัยฯ  
-ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมหารือ
ก าหนดแนวทางช่วยเหลือนิสิต และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 
 
 
-การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังไม่หมดจึง
ส่งผลต่อการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
ล่าช้า 

 
 
 
ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
คาดกว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 

2.2 ความเสี่ยงด้าน
การช าระเงินของผู้เข้า
รับการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นของวิทยาลัย 

-การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 
-การไม่ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ด าเนินการวางแผนการ 
ปรับรูปแบบ การใช้
จ่ายเงินของการจัด
ฝึกอบรมของวิทยาลัยฯ 
และเพ่ือลดผลการกระทบ
ต่อผู้เข้ารับการอบรมของ
วิทยาลัยฯ 
-ผลกระทบด้านรายรับ
ของวิทยาลัยฯ 

-ได้ด าเนินการวางแผนการจัดการฝึกอบรม 
โดยด าเนินการปรับรูปแบบการอบรม มาใช้
การอบรมผ่านระบบ ONLINE  
-ด าเนินการการปรับลด ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้อบรม 
-พัฒนาระบบติดตามการจ่ายค่าลงทะเบียน 
โดยใช้ระบบ SMS มาเป็นการแจ้งเตือนการ
ช าระค่าลงทะเบียน 
- วิทยาลัยฯ จะด าเนินการออกประกาศ   
ตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนของ
หลักสูตรฝึกอบรม 
 

-การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ต้อง
ยกเลิกการอบรม ของเดือน 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
-มีกรณผีู้อบรมไม่ช าระตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
หรือช าระค่าลงทะเบียน
ล่าช้า 

ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
คาดกว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 



 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน  
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนการบริหารความ

เสี่ยง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

3. ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ 
ทั้งในระดับปริญญาตรี 
และหลักสูตรฝึกอบรม 
ของวิทยาลัยฯ 

-การปรับตัวของทุก
มหาวิทยาลัย ได้มีการ
ปรับเรื่องหลักสูตรใน
ระดับปริญญา 
-ทุกมหาวิทยาลัยได้
โดนตัดงบประมาณ 
จึงได้มีการมุ่งหา
รายได้ในโครงการ
บริการวิชาการเพ้ิม
ขึ้น 
 

- ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
ส า ร ว จคว ามต้ อ ง ก า ร
หลักสูตรปริญญาตรี และ
หลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 
-พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือ
ลงนามความร่ววมือ และ
เครือข่าย  
 

- ได้ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ Myanmar Creative 
University ในวันที่ 16 มกราคม 2563    
ณ Myanmar Creative University     
Dagon Township  Yangon Myanmar 
เพ่ือจัดโครงการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน 
ของประเทศเมียนมา 
- ได้ด าเนินการร่างหลักสูตรใหม่ ชื่อ 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
- ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม ส าหรับ
ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

-มีการปรับเปลี่ยน 
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย 
และการขออนุญาต เข้ารับ
การฝึกอบรม ของหน่วยงาน
ราชการ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ีประกาศออกมา
ใหม่ของแต่ละหน่วยงาน 

ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน และ 
ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
คาดกว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 กันยายน 
2563 

 
ชื่อผู้ประเมิน.............................................................. 

    (อาจารย์วิทยา ขาวขจร) 
      รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

      ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
        


