
5. แผนการจัดการภาวะวกิฤตและประเด็นข่าว (ความเส่ียงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์)

4. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม (ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน)

2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 (ความเส่ียงด้านหลักสูตร)

3. แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการหารายได้ของมหาวทิยาลัย (ความเส่ียงด้านการเงิน)

การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

แผนบรหิารความเสี่ยง จ านวน 5 ขอ้
1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University (ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์)

เอกสารแนบ 1  การรายงานผล รอบ 6 เดอืน สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2562



RMUTP-ERM. A1

วาระเร่งดว่นของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 โอ
กา

ส
 ผ

ลก
ระ

ทบ
ระ

ดับ
คว

าม
เสี่

ยง
ล า

ดับ
คว

าม
เสี่

ยง

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
การพัฒนาบคุลากร ด้าน - ขาดต้นแบบของการ 4 5 1 - ส่งเสริมใหบ้คุลากร - บคุลากรมีความรู้ - เพิม่ทรัพยากรเทคโนโลยดิีจิทลัและช่องทาง 30 ก.ย. 62  - สร้างบรรยากาศการท างานแบบ Digital ภายในคณะ √ 
ของมหาวิทยาลัย ยทุธศาสตร์ พัฒนาบคุลากรเพือ่รองรับ ในหนว่ยงานเข้ารับ ความเข้าใจในการน า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ คณะบริหารธุรกจิ  1) ปรับการบนัทกึการลาทกุประเภทจากการจัดส่ง
เพือ่รองรับการเปน็ Digital University การอบรม/ดูงานด้าน เทคโนโลยสีารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ ขออนุมัติการลาด้วยเอกสาร เป็นการลาผ่านระบบออนไลน์

Digital University โดยเฉพาะ เทคโนโลยสีารสนเทศ มาใช้ปฏบิติังานได้ (e-Services) อาท ิระบบบญัชีผู้ใช้เครือข่าย (Leave Online System)
เพือ่รองรับการเปน็ อยา่งมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ (e-Passport), ระบบการประชุม  2) ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (E-document

- บคุลากรทีม่ีความสามารถ Digital University มากขึ้น ได้แก ่ อิเล็กทรอนกิส์ (e-Meeting), ระบบปฏทินิ System) ในการรับส่งเอกสารภายในคณะแทนการถ่ายเอกสาร

หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ Google Site การประชุม/สัมมนา (e-Calender), สถานวีิทยุ
ด้านเทคโนโลยลีาออก และ Microsoft ออนไลนข์องมหาวิทยาลัย (e-Social Media)

Power BI Desktop เพือ่สร้างบรรยากาศการท างานแบบ Digital

- จัดอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะด้านดิจิทลัส าหรับ 30 ก.ย. 62  - ได้มีการจัดส่งบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ √ 

บคุลากรทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนนุ คณะบริหารธุรกจิ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทกัษะในด้านดิจิทลั เช่น การอบรม
ทีเ่ปน็กลุ่มเส่ียงใหม้ีทกัษะความเข้าใจและใช้ เชงิปฏิบัติการเทคโนโลย ีBlockchain และ Cryptocurrency

เทคโนโลยดิีจิทลั ส าหรับผู้เร่ิมต้น ระหวา่งวนัที่ 10-11 ต.ค. 61 จัดโดยสมาคม

อุตสาหกรรมดิจิทลัไทย เปน็ต้น

หมายเหตุ: สถานะการด าเนนิงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายทีก่ าหนดไว้นีเ้พือ่ใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่องว่าง คือ * = ด าเนนิการแล้วเสร็จตามก าหนด    √ = ด าเนนิการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าทีก่ าหนด    X = ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนนิการ และ O = อยูร่ะหว่างด าเนนิการ

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ความเส่ียง
ประเภท

ของ
ความเส่ียง

(ด้าน)

ปจัจัยเส่ียง

การวเิคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

การควบคุม/
การแกป้ญัหา

ที่มอียู่เดิม

การประเมิน
ความเส่ียง

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
านรอบ 6 เดือน

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

สูง
มา

ก

เรื่องที่ 1 การพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับการเปน็ Digital University

รายละเอยีด/ผล
การประเมนิการ
ควบคุมเดิมที่มอียู่
กอ่นได้ผลหรือไม่

การจัดการความเส่ียง
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(4) (9)



RMUTP-ERM. A2

วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 โอ
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ส
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ลก
ระ

ทบ
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ดับ
คว

าม
เสี่

ยง
ล า

ดับ
คว

าม
เสี่

ยง

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
การพัฒนาหลักสูตร ด้าน - เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมี 4 5 2 - ปรับปรุงหลักสูตร - มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ - พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 30 ก.ย. 62  - มแีผนพัฒนาหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร O 

การจดัการเรียน หลักสูตร การเปล่ียนแปลง ส่งผลกระทบ ใหท้ันการเปล่ียนแปลง ตามแผนบริหารความเส่ียง โดยมี Development) อาทิ ระบบการร่างหลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจ เพือ่ใหก้ารปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
การสอนของแต่ละ ต่อการพัฒนาหลักสูตร ของเทคโนโลยี การปรับปรุงหลักสูตรการจดัการ ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมนิ ระยะเวลาทีก่ าหนด
สาขาใหท้ันต่อการ และนวัตกรรม 4.0  เรียนการสอน ใหท้ันต่อการ หลักสูตร
เปล่ียนแปลงของ - การเขา้สู่สังคมยคุดิจทิัลท าให้  เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี4.0

เทคโนโลยี สภาพสังคม เทคโนโลยรีวมถงึ โดยปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทีล้่าหลังไมท่ันต่อ 30 ก.ย. 62 - มกีารจดัใหป้ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่ O 

ประเทศไทย 4.0 นโยบายของภาครัฐมกีารปรับตัว ได้มกีารปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละ การเปล่ียนแปลงในยคุ Thailand 4.0 ใหม้คีวาม คณะบริหารธุรกิจ ขอความคิดเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิในการจดัท า
สาขาวิชาเพือ่ใหเ้ป็นปัจจบุัน ทันสมยัยิง่ขึน้ หลักสูตรใหมใ่หส้อดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุัน

- อาจารยไ์มเ่พียงพอ/ไมม่ี ตอบโจทยก์ารน าไปใช้และทันสมยั  1.เน้นการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่  - มกีารจดัโครงการงานสัปดาหว์ิชาการและงานวิจยั √

ความถนัดทางด้านดิจทิัล ส่งผลท าใหม้นีักเรียน/นักศึกษา อาจารยม์คีวามถนัดเพือ่เกดิความโดดเด่น เพิม่ขดี คณะบริหารธุรกจิ คร้ังที ่6 ระหว่างวันที ่
มาสมคัรเรียนเพิม่มากขึน้ ซ่ึงหลัก ความสามารถในการแขง่ขนั 17-19 ม.ค. 62 เพือ่สร้างเครือขา่ยระหว่าง

- เด็กเยาวชนและนักศึกษาใน สูตรทีรั่บนักศึกษาไว้สูงกว่าแผน  2.มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โรงเรียมมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ปัจจบุันมคีวามไมส่อดคล้อง ของคณะบริหารธุรกจิ ได้แก ่ แรงงาน  - มกีารบูรณาการในรายวิชาธุรกจิเพือ่สังคม √

กนั (Mismatch) ระหว่าง สาขาการจดัการ /  3.สร้างความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมากขึน้ -  มกีารจดัโครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior
การศึกษาและทักษะอาชีพ สาขาการตลาด (หลักสูตรเทียบโอน) อาทิ บุคคล วัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอืทดลอง    (เตรียมความพร้อมเพือ่กา้วสู่นักบัญชีระดับ
พึงประสงค์ในอนาคต / สาขาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) คอมพิวเตอร์    ปฏบิัติการ)  ระหว่างวันที ่15-17 ก.พ. 62

 4.เน้นหลักสูตรทีม่คุีณภาพ มมีาตรฐาน ทันสมยั
สร้างคุณค่าและความเชื่อมัน่ ใหก้ลุ่มเป้าหมาย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

เรือ่งที ่2  การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0

ความเส่ียง

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

การประเมิน
ความเส่ียง

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

สูง
มา

ก

(4) (9)

การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยูเ่ดิม

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมทีม่ี

อยูก่่อนได้ผลหรือไม่
การจัดการความเส่ียง

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

นิง
าน
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ดับ
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าม
เสี่

ยง
ล า

ดับ
คว

าม
เสี่

ยง

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

ความเส่ียง

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

การประเมิน
ความเส่ียง

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

(4) (9)

การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยูเ่ดิม

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมทีม่ี

อยูก่่อนได้ผลหรือไม่
การจัดการความเส่ียง

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

นิง
าน

 5.เน้นความร่วมมอืระหว่างอดุมศึกษาอาชีวศึกษา
โรงงาน และภาคอตุสาหกรรม (สหกจิศึกษา) มากขึน้
 6.บูรณาการหลักสูตรระหว่างสาขาวิชา ใหส้าขาวิชา
มคีวามเขม้แขง็มากขึน้ ผสมผสานบูรณาการขา้ม
ศาสตร์ อาทิ ศิลปการออกแบบกบัวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาเป็นมลัติมเีดีย เป็นต้น เพือ่เกดิ
ความรู้หลากหลายแขนง หลายศาสตร์ 
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
 7.หลักสูตรระยะส้ัน เพือ่รองรับกลุ่มเป้าหมายทีม่ี
ความหลากหลายขึน้
 8.เพิม่หรือพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกบั
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัลมากขึน้

- เตรียมความพร้อมของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 30 ก.ย. 62 -  มกีารจดัโครงการ“โครงการอบรม √

และอาจารยผู้์สอนใหม้คุีณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คณะบริหารธุรกิจ    พัฒนานักวิจยัและงานวิจยัเพือ่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา หรือ มกีารจดั    ด้านบริหารธุรกจิ”ระหว่างวันที่14-15 ม.ีค. 62
กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพือ่การ    เพือ่เตรียมความพร้อมของอาจารย์
พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มเครือขา่ยอาจารย์    ประจ าหลักสูตร

- สนับสนุนใหอ้าจารยไ์ด้มโีอกาสพัฒนา/ฝึกอบรม/ทุน 30 ก.ย. 62  - สนับสนุนและส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าที่ O

การศึกษาต่ออยา่งเป็นรูปธรรม คณะบริหารธุรกิจ ภายในคณะศึกษาต่อ 
 - สนับสนุนใหบุ้คลากรภายในคณะได้มโีอกาสพัฒนา O

เขา้ร่วมโครงการต่างๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์

- มอบหมายใหอ้าจารย ์ในแต่ละรายวิชา จดัท า หรือ 30 ก.ย. 62  - อาจารยป์ระจ าทุกคนได้มกีารจดัท าบทเรียน O
ปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ใหท้ันสมยั คณะบริหารธุรกิจ ออนไลน์ในทุกภาคการศึกษา
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ความเส่ียง

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

การประเมิน
ความเส่ียง

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

(4) (9)

การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยูเ่ดิม

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมทีม่ี

อยูก่่อนได้ผลหรือไม่
การจัดการความเส่ียง

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

นิง
าน

- สร้างเครือขา่ยกบัสถานประกอบการและจดัท า 30 ก.ย. 62  - รักษาความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่างสถานประกอบการ O
ท าเนียบสถานประกอบการทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้ง คณะบริหารธุรกิจ ในการส่งนักศึกษาเขา้สหกจิศึกษาหรือฝึกงาน
กบัหลักสูตร

- สร้างหลักสูตรใหม้คีวามโดดเด่น มคีวามแตกต่าง 30 ก.ย. 62  - อยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการ O
จากคู่แขง่ สามารถแขง่ขนัในเชิงคุณภาพได้ อาทิ คณะบริหารธุรกิจ เปิดหลักสูตรใหม ่และหลักสูตรระยะส้ัน
หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรภาคพิเศษ

- ใหจ้ดัท าแผนประชาสัมพันธ์หรือส่ือโฆษณาการรับเขา้ 30 ก.ย. 62  - จดัท าโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก O
ศึกษาต่อเชิงรุกเพือ่น าเสนอขอ้มลูผ่านส่ือทีห่ลากหลาย คณะบริหารธุรกิจ  - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เพื่อให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  - ประชุมการจดัท าแผนแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงนักศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มยอดจ านวน การประชาสัมพันธ์การรับสมคัรนักศึกษาใหมผ่่าน
ผู้สมคัร ส่ือออนไลน์ร่วมกับงานส่ือสารองค์กร เช่น Facebook

เว็ปเพจของคณะ ส่ือเคล่ือนที ่ป้ายประชาสัมพันธ์
ติดหลังรถตู้ของคณะ

- ปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งปฏบิัติการ ภมูทิัศน์โดยรอบ 30 ก.ย. 62  - มกีารปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร โดยทาสีใหส้ดใส O
ใหม้คีวามน่าสนใจ ทันสมยั ดึงดูดผู้เรียน/และหรือจดั คณะบริหารธุรกิจ มคีวามทันสมยั ดึงดูดใหม้ผู้ีสนใจเขา้ศึกษามากขึน้
Open House เพือ่ใช้เป็นขอ้มลูประกอบการตัดสินใจ  - ท าการประชาสัมพนัธค์วามทันสมัยของการมีหอ้งเรียน

ในการสมคัรเขา้เรียน อัจฉริยะ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ในคณะบริหารธรุกจิ

เพื่อเปน็ส่วนหนึง่ในการเพิ่มการตัดสินใจในการสมัครเรียน
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ความเส่ียง

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

การประเมิน
ความเส่ียง

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

(4) (9)

การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยูเ่ดิม

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมทีม่ี

อยูก่่อนได้ผลหรือไม่
การจัดการความเส่ียง

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
รอบ 6 เดือน
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- สร้างเครือขา่ยระหว่างมหาวิทยาลัยกบันักเรียน 30 ก.ย. 62  - ประชุมการจดัท าแผนแนะแนวการศึกษาเชิงรุก O
โดยใหอ้าจารย ์หรือศิษยเ์กา่ทีป่ระสบความส าเร็จใน คณะบริหารธุรกิจ การออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา
สายอาชีพ เดินสายเขา้หานักเรียนเพือ่แนะแนวตาม ที่โรงเรียนและวิทยาลัยที่เปน็กลุ่มเปา้หมายเพิ่มมากขึ้น

โรงเรียน มกีารจดักจิกรรมต่างๆ อาทิ การเดินสายจดั
กจิกรรม Road show/Workshop เพือ่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ชักจงูใหเ้ขา้มาเรียน
- เปล่ียนแปลง เพิม่การรับสมคัรนักศึกษาทีม่ี 30 ก.ย. 62 -  มกีารรับสมคัรนักศึกษาประเภท TCAS O
หลากหลาย อาทิ การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPA, คณะบริหารธุรกิจ    (มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ต้ังแต่รอบ1 ถงึรอบ 5
การรับนักศึกษาแบบโควตา, การรับตรง    และมกีารรับสมคัรนักศึกษาทีใ่ช้วุฒิการศึกษา

    ปวช./ปวส. ในการสมคัร ในรอบโควตา และ
    รอบรับตรง  เพือ่เพิม่การรับสมคัรนักศึกษา

- สร้างความเขา้ใจ และความเชื่อมัน่ในเส้นทางอาชีพ 30 ก.ย. 62  - มกีารจดัโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่และ O
แกน่ักศึกษา และผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ พบปะพูดคุยกบัผู้ปกครองทุกปีการศึกษา

หมายเหตุ: สถานะการด าเนินงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายทีก่ าหนดไว้นีเ้พือ่ใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่องว่าง คือ * = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด    √ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าทีก่ าหนด    X = ยงัไมไ่ด้เร่ิมด าเนินการ และ O = อยูร่ะหว่างด าเนินการ
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วาระเรง่ด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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แผนการหารายได้ ด้าน - มหาวทิยาลัยไม่มี 3 5 3   -   - - จัดท าแผนการหารายได้ การแสวงหาแหล่ง 30 ก.ย. 62  - มกีารจดัท าแผนหารายได้ประจ าปี และทบทวนแผนด าเนินงาน O

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ การเงิน ความพร้อมในการออกนอก ทุนที่เพิม่ขึ้น เพือ่ความมั่นคงในด้านการเงิน อาทิ คณะบริหารธรุกิจ จากปกี่อน เพื่อเปน็แนวทางในการจัดหารายได้ใหไ้ม่น้อยไปกว่าเดิม

การหารายได้ของ ระบบการก ากับของรัฐ การให้บริการสังคมในรูปแบบต่างๆ  โดยพยายามจัดท าแผนโครงการหารายได้ให้เป็นไปตามความต้องการ
มหาวทิยาลัย ตามความต้องการและความประสงค์ ของกลุ่มเป้าหมาย

- ไม่มีแผนการตลาดตอบโต้
กรณีรายได้ของมหาวทิยาลัย - พฒันาระบบ และกลไกการหาแหล่งเงินจาก 30 ก.ย. 62  - มีการจัดสรรการบริหารทรัพยากร หรือสินทรัพย์ของคณะ O

หายไป ภายนอก และหรือบริหารทรัพย์สิน เพือ่การพึง่ คณะบริหารธรุกิจ ให้เกิดประโยชน์ในการจัดหารายได้เพิม่เติม โดยการให้เช่าพืน้ที่
ตนเองเชิงรุก ท าให้มีสัดส่วนเงินรายได้ จากแหล่ง ภายในคณะ โดยอัตราค่าเช่าเปน็ไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด

- นักศึกษาลดลงท าให้รายได้ ต่างๆ เพิม่ขึ้น อาทิ  - ประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงสินทรัพยข์องคณะใหพ้ร้อมใช้งาน

จากค่าเล่าเรียนและค่า  1.บริหารทรัพยากร สินทรัพย์ของมหาวทิยาลัย และทันสมัย เพือ่เป็นแนวทางในการเพิม่รายได้
ธรรมเนียมการศึกษา การให้ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริการวชิาการ และงานวจิัย  2.แสวงหาแนวทางการเพิม่พนูรายได้เชิงรุกและ

น้อยกวา่ที่ประมาณการ จัดระบบให้มีความชัดเจน
 3.สร้างนวตักรรมงานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ

- ความมั่นคงทางการเงิน ที่ก่อให้เกิดรายได้

ลดลง อาจท าให้ขาด
สภาพคล่อง - เพิม่ช่องทางการส่ือสาร และประชาสัมพนัธข์้อมูล 30 ก.ย. 62  - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธห์าผู้สนใจค้าขาย หรือเช่าพื้นที่ O

ด้านการให้เช่าทรัพย์สินภายในมหาวทิยาลัย หรือ คณะบริหารธรุกิจ ภายในคณะบริหารธรุกิจที่วา่งอยู่
การให้ค าปรึกษาด้านงานวจิัย งานบริการสังคม เป็นต้น  - เพิม่ช่องทางในส่ือออนไลน์ในการประชาสัมพนัธโ์ครงการงาน

บริการสังคมหารายได้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: สถานะการด าเนินงานให้เลือกเคร่ืองหมายที่ก าหนดไวน้ี้เพือ่ใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่องวา่ง คือ * = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด    √ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากวา่ที่ก าหนด    X = ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการ และ O = อยู่ระหวา่งด าเนินการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องที่ 3  แผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

ความเส่ียง

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจยัเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

การประเมิน
ความเส่ียง

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

สูง
มา

ก

(4) (9)

การควบคุม/
การแกป้ัญหา

ที่มีอยู่เดิม

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุม
เดิมที่มีอยู่กอ่นได้ผล

หรือไม่

การจดัการความเส่ียง
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
าน
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แนวทางการพัฒนา ด้าน - การขาดความต่อเนือ่งในการจัดท า 3 5 5 - พัฒนาและปรับปรุง - มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิ - สร้างเครือข่ายงานบริการสังคม 30 ก.ย. 62  - อยูร่ะหว่างการสร้างเครือขา่ยเพิม่เติมจากเดิม ซ่ึงขณะนี้ O

รายได้จากงาน การด าเนนิงาน โครงการ/กจิกรรมการบริการสังคม ระเบยีบ ประกาศ การสร้างเครือข่ายงาน กบัภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน คณะบริหารธุรกจิ ยงัไม่ได้มีการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
บริการสังคม ข้อบงัคับการบริการ บริการสังคมโดยได้ร่วม ร่วมกนั แต่มีความเปน็ไปได้ จ านวน 9 หนว่ยงาน ได้แก่

สังคมใหเ้กดิความคล่องตัว ลงนามบนัทกึข้อตกลง  1) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรผู้เล้ียงสัตว์
ร่วมถึงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ (MOU) กบั  2) กลุ่มอาชีพหตัถศิลปดิ์นไทย
งานบริการสังคมกบั หนว่ยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ  3) กลุ่มอาชีพชุมชนวังใหญ่พัฒนา
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเอกชน หลายแหล่ง  4) กลุ่มแม่บา้นล าพะองค์พัฒนา เขตลาดกระบงั
และชุมชน แต่พบว่า ความเส่ียง  5) กลุ่มอาชีพชุมชนหมู่ 3 คลองสามวาตะวันออก

ไม่ลดลงเนือ่งจากไม่สามารถ  6) วิสาหกจิชุมชนเฮิร์บ แลนด์ เขตประเวศ
ผลักดันใหม้ีการหารายได้  7) กลุ่มอาชีพแม่บา้นอุตสาหกรรมวังหนบัอุทศิ
ใหเ้พิม่ขึ้นจากป ี2560 ได้  8) องค์กรสตรีนครสมุทรปราการ
จ าเปน็ต้องน ามาด าเนนิการ  9) ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพวัดวรจรรยวาส
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

- ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคับ - ส่งเสริมการบริการสังคมแบบ 30 ก.ย. 62  - ส่งเสริม และใหค้วามรู้แกบ่คุลากรภายในคณะ เกีย่วกบั O

การบริการสังคมไม่คล่องตัว บรูณาการกบัหนว่ยงานภายนอก คณะบริหารธุรกจิ ระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาตร์ของประเทศ พร้อมทั้ง

โดยเนน้การเปน็เจ้าภาพร่วมทีม่ี ส่งเสริมในด าเนนิงานโครงการทีเ่ปน็แบบบรูณาการกบั
- ไม่มีกองทนุบริการสังคมทีช่่วย ระบบงบประมาณตามแผน หนว่ยงานภายนอกเพิม่มากขึ้น ซ่ึงโครงการออมสิน
ส่งเสริมใหน้กับริการสังคม ยทุธศาสตร์ของประเทศ ยวุพัฒนรั์กษ์ถิ่น Plus ป ี2 อยูร่ะหว่างการเสนอขออนมุัติ

ปจัจัยเส่ียง

การวเิคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชพีอยา่งมคุีณภาพ
เปา้ประสงค์  3.4 พัฒนารายไดจ้ากการบริการวิชาการ
               

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ความเส่ียง
ประเภท

ของ
ความเส่ียง

(ด้าน)

(9)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
าน

สูง
มา

ก

การประเมิน
ความเส่ียง

การควบคุม/
การแกป้ญัหา

ที่มอียู่เดิม

รายละเอยีด/ผลการ
ประเมนิการควบคุม
เดิมที่มอียู่กอ่นได้ผล

หรือไม่

การจัดการความเส่ียง

(4)



 โอ
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ส
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ลก
ระ

ทบ
ระ

ดับ
คว

าม
เสี่

ยง
ล า

ดับ
คว

าม
เสี่

ยง

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

ปจัจัยเส่ียง

การวเิคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ความเส่ียง
ประเภท

ของ
ความเส่ียง

(ด้าน)

(9)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
าน

การประเมิน
ความเส่ียง

การควบคุม/
การแกป้ญัหา

ที่มอียู่เดิม

รายละเอยีด/ผลการ
ประเมนิการควบคุม
เดิมที่มอียู่กอ่นได้ผล

หรือไม่

การจัดการความเส่ียง

(4)
- เครือข่ายการบริการสังคม - พัฒนาระบบ กลไก ตรวจสอบ 30 ก.ย. 62  - ใช้การตอบแบบสอบถามจากผู้เข้ารับการใหบ้ริการ O

กบัภาครัฐ เอกชนและชุมชน ติดตาม ประเมินผลงานบริการสังคม คณะบริหารธุรกจิ ในการประเมินผลงานบริการสังคม
มีจ านวนนอ้ย  - การพัฒนาของงานบริการสังคม อยูร่ะหว่างการพัฒนา O

ระบบ และกลไกเดิม เพือ่พัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- การประชาสัมพันธ์ การสนบัสนนุ - สนบัสนนุและผลักดันใหอ้าจารย์ 30 ก.ย. 62  - จดัประชุมเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้กับการท า O

และผลักดันการท าบริการสังคม บคุลากรทกุระดับมีความพร้อม คณะบริหารธุรกจิ บริการสังคม เชิญผู้เชีย่วชาญและผู้ที่เกีย่วข้องร่วมอภิปราย

ยงัไม่มากพอ ในการท าบริการสังคม เพือ่เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานบริการสังคมต่อไป

 - สนบัสนนุและผลักดันใหอ้าจารยภ์ายในคณะทกุทา่น *

ตระหนักในการท างานบริการสังคม เนือ่งจากเป็นส่วนหนึง่

ในการพิจารณาเล่ือนอัตราเงินเดือน
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

ปจัจัยเส่ียง

การวเิคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ความเส่ียง
ประเภท

ของ
ความเส่ียง

(ด้าน)

(9)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
าน

การประเมิน
ความเส่ียง

การควบคุม/
การแกป้ญัหา

ที่มอียู่เดิม

รายละเอยีด/ผลการ
ประเมนิการควบคุม
เดิมที่มอียู่กอ่นได้ผล

หรือไม่

การจัดการความเส่ียง

(4)
- ก าหนดภาระงานของอาจารย์ 30 ก.ย. 62  - ได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ชัดเจน ตามภารกจิหลัก *

และบคุลากรใหช้ัดเจนและมี คณะบริหารธุรกจิ 4 ด้าน ได้แก ่งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
การสร้างแรงจูงใจในการให้ งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยประกาศให้ทุกคนรับทราบทั่วกนั

บริการสังคมแกชุ่มชน สังคม  - การสร้างแรงจูงใจในการใหบ้ริการแก่สังคม จะเน้นการฝึก O

ตามถนดัและจุดเนน้ของสถาบนั ปฏบิัติวชิาชีพใหแ้กผู้่เข้ารับการฝึกอบรม โดยการร่วมบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ ตามความถนัด จากการร่วมมือกันระหว่างคณะ

ภายใน มทร.พระนคร โดยมคีณะบริหารธุรกจิเป็นเจา้ภาพ

ในการใหบ้ริการวิชาการแกสั่งคม

หมายเหตุ: สถานะการด าเนนิงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายทีก่ าหนดไว้นีเ้พือ่ใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่องว่าง คือ * = ด าเนนิการแล้วเสร็จตามก าหนด    √ = ด าเนนิการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าทีก่ าหนด    X = ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนนิการ และ O = อยูร่ะหว่างด าเนนิการ
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
แผนการจัดการ ด้าน - ไม่มีการเตรียมความพร้อมของ 3 5 4   -   - - จัดท าแผนส่ือสารองค์กรในภาวะ 30 ก.ย. 62  - จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ที่รองรับระบบ และระเบยีบ O
ภาวะวิกฤตและ ชื่อเสียง แผนการส่ือสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางลบ ฉุกเฉิน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ คณะบริหารธุรกิจ ในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และยังรวมไปถึงบคุคล
ประเด็นข่าว ภาพลักษณ์ ใหก้ับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ภายในและภายนอกได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว

- อาจเสียภาพลักษณ์จากข่าวเชิงลบ และนักศึกษา เพื่อเปน็การปอ้งกัน และมีความต่อเนื่อง ไม่เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์คณะ
ของมหาวิทยาลัยที่แพร่กระจายอย่าง ผลกระทบด้านความเสียหาย
รวดเร็ว ภาพลักษณ์เชิงลบ

- มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ (Admin) 30 ก.ย. 62  - ส่ือออนไลน์ต่างๆ ของคณะ มีผู้ดูแลระบบ ที่ท าการตรวจสอบ O

ทาง Website และส่ือออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ สอดส่องการโพสต์ข้อความต่างๆ อย่างถี่ถ้วน และด าเนินการ
ช่องทางต่างๆ ของคณะ รายงานผลทนัทหีากเกิดมีการโพสต์ในเชิงลบ
เพื่อตรวจสอบสอดส่อง การโพสต์
ที่มีผลต่อการบงัคับใช้กฎหมาย
เตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุ
ได้ทนัทว่งที

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ความเส่ียง
ประเภท

ของ
ความเส่ียง

(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวเิคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

การประเมิน
ความเส่ียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์  5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
               

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

หมายเหตุ: สถานะการด าเนินงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายที่ก าหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่องว่าง คือ * = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด    √ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด    X = ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการ และ O = อยู่ระหว่างด าเนินการ

(4) (9)

การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ที่มีอยู่เดิม

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุม
เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล

หรือไม่

การจัดการความเส่ียง
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน
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