
 
 

 

 
 
 
 

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

รอบ 12 เดือน 
 

 

 
 

 

 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านที่ 1  : 
ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบรหิารหลักสูตร  

การบริหาร การวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

 
วิทยาลัยการจดัการเพื่อการพัฒนา มหาวทิยาลัยทักษิณ 

รายงานติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 –วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
 
ความเสี่ยงดา้น :  การปฏิบตัิงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร การวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ :  4) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย วิจัย ในรูปแบบ
ความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters)ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของ  ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
     :  5) ส่งเสรมิการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเน้นกลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
สู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :    1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. องค์กรวิจัยเพ่ือชุมชน 
 3. คณาจารยค์ุณภาพ 

เป้าประสงค์ :  1) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
2) พัฒนาระบบการตลาดในการเสนอหลักสูตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

1. การคงอยู่ของนิสิต
และผู้อบรม 
 
1.การชำระเงนิของ
นิสิต และผูเ้ข้ารับการ
อบรม  
  1.1 ความเสีย่งการ
คงอยู่ของนิสิต จาก
การชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน
ของนิสิต  
 
 
 

 

 
 
 
1. การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
2. สภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจและภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
 
3.นิสิตที่ไม่สามารถ
กู้ยืมเงิน กยศ. 
  
4.นิสิตสอบได้บรรจุ
เป็นข้าราชการตำรวจ 

 

 
 
 
1. ดำเนินการวางแผน
การ ปรับรูปแบบ การใช้
จ่ายเงินของวิทยาลัยฯ 
และการประสานงาน เพื่อ
ลดผลการกระทบต่อนิสิต
ของวิทยาลัยฯ 
 
2.ดำเนินการมอบหมาย
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความพร้อมของ
นิสิต 
 
3.ดำเนินการประสานฝ่าย
กิจการนิสิต เพ่ือ
ดำเนินการหาแนวทาง
ช่วยเหลือนิสิต 
 
4.ศึกษาเพ่ือปรับ
โครงสร้างหลักสูตรให้นิสิต
สามารถดำเนินการเทียบ
โอนจากทางศูนย์ฝึก
ตำรวจ 

 
 
 
1.อาจารย์ ที่ปรึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ทางการเงินของนิสิต ได้รวบรวมเสนอ 
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ 
 
2.ได้ดำเนินการทำการสำรวจผลกระทบของ
นิสิต ของวิทยาลัยฯ  
 
3.ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมหารือ
กำหนดแนวทางช่วยเหลือนิสิต และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ 
 
4.ดำเนินการย้าย นิสิตจากภาคปกติให้ไป
เรียนในภาคสมทบ เพื่อนิสิตได้ดำเนินการ
เพิ่มช่องทางหารายได้ในการชว่ยเหลือ
ครอบครัว 
 
5.ย้ายนิสิตที่สอบบรรจุตำรวจ ไปเรียนต่อ
ในภาคสมทบวนัเสาร์ อาทิตย์ เพื่อรักษาการ
คงอยู่ของนิสิตที่สอบได้บรรจุเป็นข้าราชการ
ตำรวจ 
 

 
 
 
1.สภาพปัญหาทางการเงิน
ของครอบครัวนิสิต ที่ส่งผล
ต่อการชำระเงินของนิสิต 
 
2.นิสิตที่ไม่ไดด้ำเนินการย่ืน
เรื่องกู้ กยศ. อาจไม่ศึกษาต่อ 
 
3.อัตราการคงเหลือ กรณี
รักษาสภาพเนื่องจากไม่ชำระ
เงินค่าลงทะเบียน อาจ
เพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 
2/2564 
 
4.การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังไม่หมดจึง
ส่งผลต่อการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
ล่าช้า ในภาคเรียนที่ 
2/2564 

 
 
 
ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
ภารกิจด้านบริการ
วิชาการ  
คาดว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 ตลุาคม 
2564 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

5.ประสานงานเพื่อขอ
จัดทำบันทึกเพื่อขอผ่อน
ผันการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 
1/2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ดำเนินการจัดระบบบันทึกการเรียน
สำหรับนิสิตสอบได้บรรจุเป็นข้าราชการ
ตำรวจ ได้ดูผ่านระบบออนไลน์ และบันทึก
เพื่อสามารถดูย้อนหลัง 
 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

2.2 ความเสี่ยงด้าน
การชำระเงินของผู้เข้า
รับการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นของวิทยาลัย 

1. การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
2. การชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมตามไม่เป็น
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
3.ผู้อบรมได้
ดำเนินการแจ้งจะเข้า
ฝึกอบรม แต่มกีาร
แจ้งยกเลิกในวนัจัด
อบรม 
 
4.การขอยกเลิกการ
เข้ารับการอบรมกรณี
พื้นที่เสี่ยง 

1. ดำเนินการวางแผน
การ ปรับรูปแบบ การใช้
จ่ายเงินของการจัด
ฝึกอบรมของวิทยาลัยฯ 
และเพื่อลดผลการกระทบ
ต่อผู้เข้ารับการอบรมของ
วิทยาลัยฯ 
 
2.ดำเนินการวางแผน
ผลกระทบด้านรายรับของ
วิทยาลัยฯ 
 
3.ดำเนินการวางแผน
ส่งเสริมให้มีการชำระเงิน
ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ใน
ราคาถูกกว่า ราคา
รายบุคคล 
 
4.เพิ่มช่องทางการ
ฝึกอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 
 
 
 

1.ดำเนินการศึกษารูปแบบเพื่อปรับลด 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้อบรม 
 
2.พัฒนาระบบติดตามการจ่าย
ค่าลงทะเบียน โดยใช้ระบบมาเป็นการแจ้ง
เตือนการชำระค่าลงทะเบียน 
 
3.ดำเนินการให้ผู้เข้าอบรม แจ้งบุคคล
อ้างอิงกรณีไม่สามารถติดต่อได้ เพื่อใช้ใน
การติดตามเงินค่าลงทะเบียน 
 

1.การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ต้อง
ยกเลิกการอบรม ของเดือน 
มกราคม 2564 และ
กรกฎาคม 2564 บาง
รายการ เป็นต้นไป 
 
2.มีกรณีผู้อบรมไม่ชำระตาม
กำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
หรือชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 
3.ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความชำนาญในการจัดการ
เข้ารับการฝึกอบรมในระบบ
ออนไลน์ 

ภารกิจด้านบริการ
วิชาการ  
คาดว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 ตลุาคม 
2564 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

2.การรับสมคัรผู้สนใจ
เข้ารับการศึกษา / 
การอบรม 
    2.1 ความเสี่ยงด้าน
การรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตร ี

 
 
 
1. การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
2. สภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจและภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
 
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคู่แข่งการตลาด 
 
 
 

 
 
 
1.ดำเนินการวางแผนการ 
ปรับรูปแบบการติดต่อ
ประสานงาน / การ
ประสานงานระหว่างนิสิต 
กับทางวิทยาลัยฯ 
 
2 . เพ ิ ่ ม เคร ื อข ่ ายทาง
การตลาดที ่จะสนับสนุน 
เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ข ้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย  
 
3 จัดสรรงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์ 
  
4.ขยายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่าน
ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ์  ก า ร
อ อ ก ไ ป แ น ะ แ น ว ต า ม
สถานศึกษา หน่วยงาน
ต่างๆ 
 
 

 
 
 
1. ได้ดำเนินการยกเลิก การสอบสัมภาษณ ์
ในมหาวิทยาลยั  
 
2. ปรับมาใช้ในรูปแบบการสอบ สัมภาษณ ์
 
3. เปิดช่องทาง LINE ของวิทยาลัยฯ ในการ
รับสมัคร/ประสานงานการสอบ สัมภาษณ ์
 
4. ส่งข้อมูล ทาง SMS เพื่อแจ้งผู้สมัครให้
ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง ขั้นตอน รูปแบบ 
ในการสอบ สมัภาษณ ์
 
5.ได้ดำเนินการ มอบหมายอาจารย์ ประจำ 
วิทยาลัยฯ ในการประสานงานกลุ่ม อาจารย์
แนะแนวของแต่ละโรงเรียน เพื่อเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
6.ออกประชาสัมพันธ์ ตามสถานศึกษา และ
หน่วยงานภายใน และทางเว็บไซด์  
http://umdc.tsu.ac.th และ
https://www.facebook.com/TSUMDC 
fanPage   

 
 
 
1. กลุ่มเป้าหมายยังไม่มี
ความเช่ือมั่นในหลักสูตร
เนื่องจากการยังไม่สามารถ
ดำเนินการ กู้เงินเรียนจาก 
กยศ.ได้ 
 
2.ข้อมูลของหลักสูตรฯ อาจ
ยังไม่ครอบคลมุถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
 
3.การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)ทำให้มีการปรับ
เป็นการเรียนในระบบ
ออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 
2/2564 
 
4.กลุ่มเป้าหมายยังเกิดความ
สับสนในการสมัครเรียน ของ
วิทยาลัยฯ เนื่องจาก 
หลักสูตร ที่เปิดการเรียนการ

 
 
 
ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
ภารกิจด้านบริการ
วิชาการ  
คาดว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 

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


ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.ดำเนินการประสานเพื่อร่วมกันจัด
การศึกษา ดังนี้  
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
-บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด    
-สมาคมท่องเที่ยวภาคใต้ 
-สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ TCEB 
-สมาคมผู้ประกอบการบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอน มีความคล้ายคลึง กับ
หลักสูตรของ คณะอื่นที่ 
สังกัดในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

   2.2 ความเสี่ยงของ
หลักสูตรการอบรม
ระยะสั้น 

1. การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
2. สภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  
 
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคู่แข่งการตลาด 
 
 
 

1.ดำเนินการวางแผนการ 
ปรับรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานระหว่างผู้เข้า
อบรม กับทางวิทยาลัยฯ 
 
2.เพิ่มมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับ
การอบรม 
 
3. เพิ่มเครือขา่ยทาง
การตลาดที่จะสนับสนุน 
เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  
 
4 ศึกษาข้อมลูจากแหล่ง
อื่นที่มีการจัดฝึกอบรมใน
หลักสูตรการอบรมระยะ
สั้น ที่คล้ายกัน เพื่อ
เปรียบเทียบจุดแข็ง
จุดอ่อนกับวิทยาลัยฯ 
 
5 สนับสนุนงบประมาณ
ในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อ
เอกสาร ให้มากยิ่งขึ้น  

1.ยกเลิกการจดัการอบรมต่างจังหวัดตั้งแต่
เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน กรกฎาคม 
2564 บางรายการ เนื่องจาก การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
2.ดำเนินการปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อครัง้ เพื่อลดและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 
3.ดำเนินการปรับรูปแบบการอบรม มาใช้
การอบรมผ่านระบบ ONLINE แทน 
 
4.ปรับหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยฯ 
ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
5. ได้ดำเนินการศึกษา คู่แข่ง ความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า และได้เปิดหลกัสูตรใหม่  
 
6.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน
ภายนอก ในการสนับสนุนการจัดโครงการ
ฝึกอบรม สำหรับข้าราชการสังกัดกรม

1.กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ และข้อมูล
ของหลักสูตรทีม่ีการ
ปรับเปลี่ยน 
 
2.การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ต้อง
ยกเลิกการอบรม  
 
3.มีการจัดหลกัสูตรฝึกอบรม
ภายในมหาวิทยาลัย ที่คล้าย
กับของวิทยาลัยฯ จึงทำให้
ผู้สมัครเกิดการสับสน และ
สมัครของหน่วยงานอื่น 
 
4. บางพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 
จึงไม่สามารถจดัการฝึกอบรม
ได้ เนื่องจากต้องปฎิบัติตาม
มาตรการข้อบังคับของ
จังหวัดนั้นๆ 

ภารกิจด้าน
ฝึกอบรม และ
บริการทางวิชาการ 
/ คาดว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

 
6.ขยายช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ การออกไปแนะ
แนวตามสถานศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ 
 
 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.  
 
7.ได้ดำเนินการสำรวจความประสงค์ หรือ
รูปแบบโครงการอบรม ที่เปน็ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

3. ก า ร พ ั ฒ น า
หลักสูตรใหม่ ทั ้งใน
ระดับปริญญาตรี และ
หล ักส ูตรฝ ึกอบรม
ของวิทยาลัยฯ

1. ว ิทยาล ัยฯ เป็น
อ ง ค ์ ก ร ท ี ่ ต ้ อ ง
ดำเนินการหารายได้
เพื ่อเลี ้ยงต้นเองต้อง
เร ่งดำเน ินการปรับ
เ ร ื ่ อ งหล ั กส ู ต ร ใน
ระด ับปร ิญญา  เพื่อ
สร้างความมั่นคงด้าน
รายได้

2. ทุกมหาวิทยาลัยได้
โดนตัดงบประมาณ
จ ึ ง ได ้ ม ี ก ารม ุ ่ งหา
รายได ้ ในโครงการ
บ ร ิ ก า ร ว ิ ช า ก า ร
เพิม่ขึ้น

1.ดำเน ินการ เป ิดการ
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี
ก า ร จ ั ด ก า ร บ ั ณ ฑิ ต
สาขาว ิ ช าการจ ั ดการ
สม ัยใหม ่  ว ิชาเอกการ
จัดการการท่องเที่ยวและ
ไมซ ์  พ .ศ .2564 ของ
วิทยาลัยฯ

2. ดำเนินการพัฒนาความ
ร ่ วมม ือก ับหน ่ วยงาน
ภายนอก เพ ื ่ อลงนาม
ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ แ ล ะ
เคร ื อข ่ าย  เพ ื ่ อล งรั บ
สถานที่ฝึกงาน และร่วม
จัดการศึกษาร่วมกัน ใน
หลักสูตรปริญญาตรี

3. ดำเนินการจัดเตรียม
หลักสูตรฝึกอบรมใน
รูปแบบONLINE

1. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนะนำ
หล ักส ูตรใหม ่  ช ื ่อ การจ ัดการบ ัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการ
จัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ พ.ศ.2564
เพื่อให้ผู้สนใจได้ทำความเข้าใจ

2 . ได้ดำเน ินการจ ัดโครงการฝ ึกอบรม
กฎหมายสำหรับการบริหารงานตำรวจ ใน
ร ูปแบบONLINE ผ ่านการใช ้  โปรแกรม
meet.jit.si และผ ่านระบบ FACKBOOK
LIVE

3. ได้ดำเนินการประสานงานเพื ่อรับการ
สนับสนุนบุคลากรในการร่วมมือจัดการ
เรียน และสถานที่ฝึกงานสำหรับนิสิตของ
วิทยาลัย ฯ ได้แก่
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
-สมาคมท่องเที่ยวภาคใต้
-สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ TCEB
-สมาคมผู ้ประกอบการบริการเพื ่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

1.เนื่องจาก การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทำให้
ผู้สนใจ หรือผู้ปกครอง เลือก
ที ่จะให้ม ีการเข ้าศ ึกษาต่อ
หรือ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่
ราคาถกู เท่าที่มีความจำเป็น

2. มีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย
และการขออนุญาต เข้ารับ
การฝึกอบรม ของหน่วยงาน
ราชการ จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ประกาศออกมา
ใหม่ของแต่ละหน่วยงาน

ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน และ 
ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน / 
คาดว่าแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 



ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนนิงาน (รอบ12เดือน) ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 

ชื่อผู้ประเมนิ.............................................................. 
  (อาจารย์วิทยา ขาวขจร) 

   หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 


