
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของภาวะการมีงานท าของบัณฑิตโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงคข์อง 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×
ผลกระทบ (I) 

 
ค่าระดับ 

ความอ่อนไหว 
โอกาส (E) ×
ผลกระทบ (I) 
(MARCI) 

 
ค่าระดับ 

การเปลีย่นแปลง 
ความเสี่ยง 

(C) 

 
มาตรการของ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 
ประจ าปี

งบประมาณ 65 

 
การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 

✓ = บริหาร 
× = ยอมรับ 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของ 
การบริหารความเสี่ยง 
ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตโรงเรียน
การท่องเท่ียวและ
การบริการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบัณฑิตท่ีมี
งานท าหลังจากส าเร็จ
การศึกษา  
(ภายใน 1 ปี) 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ของ
บัณฑิตท่ีมีงานท า
หลังจากส าเร็จ
การศึกษา                    
(ภายใน 1 ปี) 
 
 
 
 

บัณฑิตโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการมี
แนวโน้มไม่มีงานท า
เนื่องจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการ
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19)  
 

1. ผู้ประกอบการลดลง
ส่งผลให้การจ้างงานเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมการ
บริการลดลง 
2. คู่แข่ง ท้ังบัณฑิตจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ผู้
ว่างงาน ในตลาดแรงงาน
มีจ านวนมากขึ้น 
3. เกิดสภาวะเศรษฐกิจ
โลกถดถอย โดยเฉพาะ
ธุรกิจในภาค 
อุตสาหกรรมบริการท่ีไม่
สามารถเปิดให้บริการได้
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศท า
ให้เกิดการจ้างงานเข้าสู่
ระบบน้อยลง 
 
 

ก่อนการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
 4 (L) × 4 (I) = 16 
ระดับความเสี่ยงสูง

มาก  
 

หลังการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
3 (L) × 3 (I) = 9 
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 
 
 
*หมายเหต ุการ
ระบุค่าความเสี่ยง
เป็นไปตามเอกสาร
ประกอบการอบรม
ในหลักสูตร “การ
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในวัน

มาตรการที่ใช้
ป้องกันความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ 
(ปัจจุบัน) 
- MoU กับ
ผู้ประกอบการ
ใน
ภาคอุตสาหกรร
มการบริการ 
- MoU กับ 
สมาคมวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
4 (E) × 4 (I) = 

16  
 

*หมายเหต ุการ
ระบุค่า
ความออ่นไหว
เป็นไปตาม
เอกสาร
ประกอบการ
อบรมใน
หลักสูตร “การ

C = 3 
 

- มีการจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น 
Upskill Reskill 
ให้กับนักศึกษา
บัณฑิต ศิษย์เก่า
และชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยเน้น
ทักษะทางวิชาชีพ
ท่ีผู้ประกอบการมี
ความต้องการ/
พัฒนาทักษะสู่
การเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

✓ = บริหาร  
 
16 เป็นความ
เสี่ยงในระดับ
ความเสี่ยงสูง
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเสร็จ: 
1 ปีการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง ร่วมกับ 
โรงเรยีนการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อังคารท่ี 24 
สิงหาคม 2564 

 
 
 

บริหารความ
เสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในวัน
อังคารท่ี 24 
สิงหาคม 2564 



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง จังหวัดล าปาง และ
สาขาวิชาออกแบบประสบการณ์เพื่ออุตสาหกรรมบริการ สามารถรับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2565 ได้ตามแผนรับท่ีก าหนดไว้  
 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
ค่าระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส (L) ×
ผลกระทบ (I) 

 
ค่าระดับ 

ความอ่อนไหว 
โอกาส (E) ×
ผลกระทบ (I) 
(MARCI) 

 
ค่าระดับ 

การเปลีย่นแปลง 
ความเสี่ยง 

(C) 

 
มาตรการของ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 
ประจ าปี

งบประมาณ 65 

 
การตัดสินใจ 
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง 

✓ = บริหาร 
× = ยอมรับ 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของ 
การบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
ผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการและการ
ท่องเท่ียว (ภาค
ภาษาอังกฤษ) 
สาขาวิชาธุรกิจการ
บิน ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง จังหวัด
ล าปาง และสาขาวิชา
ออกแบบ
ประสบการณ์เพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ 
สามารถรับนักศึกษา
ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ระบุไว้ใน มคอ.2 ของ
หลักสูตร ในปี
การศึกษา 2565 ได้

    พิจารณาประเด็นความ
เสี่ยงจากข้อมูล ดังน้ี 
    - หลักสูตรท่ีมีการ
พัฒนา/ ปรับปรุง เพื่อรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 
2565 ของโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการ     
    - ข้อมูลการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงในปี 
2564 ของโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการท่ี
มีหลักสูตรท่ีจ านวน
นักศึกษาเข้ามาศึกษาไม่
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน 
มคอ.2  
    - จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาในหลักสูตรของ
โรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการในแต่ละปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
    - สภาวะการณ์ปัจจุบัน
ในด้านอุตสาหกรรม
บริการ น่าจะส่งผลต่อ
จ านวนนักศึกษาท่ีสมัคร
เข้าศึกษา  

1. ปัญหาจาก
สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของไวรัส 
COVID - 19 ส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนซ่ึงอาจท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
แผนการในการจัดการ
การศึกษาของบุตรหลาน
ได้ 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
สู่ระบบการสอบ
ส่วนกลาง TCAS ลดลง
ทุกปี 
3. หลักสูตรเป็นท่ีรู้จัก
จากนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายไม่แพร่หลาย 
 

ก่อนการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
 4 (L) × 4 (I) = 16 
ระดับความเสี่ยงสูง

มาก  
 

หลังการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
  3 (L) × 3 (I) = 9 
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 
 
 
*หมายเหต ุการ
ระบุค่าความเสี่ยง
เป็นไปตามเอกสาร
ประกอบการอบรม
ในหลักสูตร “การ
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในวัน
อังคารท่ี 24 
สิงหาคม 2564 

มาตรการที่ใช้
ป้องกันความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ 
(ปัจจุบัน) 
 
 การด าเนินการ
ในภาพรวมของ
โรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและ
การบริการมีการ
พัฒนาปรับปรุง
ช่องทางการ
สื่อสารของ
หลักสูตรผ่าน
ช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
เพือ่ให้การ
ประชาสัมพันธ์
เข้าถึงนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
รวมท้ังมีการ
ด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์

C = 3 
 

พิจารณาถึงผล
การด าเนินงาน
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีท่ี
ผ่านมา ซ่ึงยังมีค่า
ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงมาก 
ดังน้ันโรงเรียน
การท่องเท่ียวและ
การบริการจึงได้มี
แนวทางเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให้
สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ 
1. การสร้างความ
ผูกพัน และสร้าง
ความเชื่อมั่น ผ่าน
ทางอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ให้
นักเรียนท่ียังไม่
ตัดสินใจรายงาน
ตัวได้เห็นถึง
โอกาสของ

✓ = บริหาร 
16 เป็นความ
เสี่ยงในระดับ
ความเสี่ยงสูง
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเสร็จ:  
ปีการศึกษา 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง ร่วมกับ 
โรงเรยีนการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

 



ตามแผนรับท่ีก าหนด
ไว้  
 
ตัวชี้วัด ร้อยละของ 
จ านวนนักศึกษาท่ี
สมัครเข้าศึกษาท้ัง 3 
หลักสูตรตาม มคอ.ปี
การศึกษา 2565  
 
ค่าเป้าหมาย 
จ านวนนักศึกษาท่ี
สมัครเข้าศึกษาในท้ัง 
3 หลักสูตร มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ตามท่ีระบุใน 
มคอ.2 ปีการศึกษา 
2565 
 
 
 
 
 

    จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า หลักสูตรท่ี
มีความเสี่ยงต่อจ านวน
นักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 ต่ า
กว่าท่ีระบุใน มคอ. 2 มี
ดังน้ี                         
1. หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการและการท่องเท่ียว 
(ภาคภาษาอังกฤษ)  
2. หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง จังหวัดล าปาง  
3. หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบประสบการณ์
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
 

 
 
 

เชิงรุกและใช้กล
ยุทธ์ในการรับ
สมัครนักศึกษา
ใหม่ในปี
การศึกษา 2565 
โดยการ
ปรับปรุงสื่อ
ประชาสมัพันธ์
ท้ังออนไลน์และ
ออฟไลน์ สร้าง
เครือข่ายโดยมุ่ง
ไปท่ีโรงเรียน 
และครูแนะแนว
ของโรงเรียน
เครือข่าย และ
สร้างความ
ผูกพัน และการ
รับรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร 
ระหว่างนักเรียน
จากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นท่ี  
     
4 (E) × 4 (I) = 

16  
 

*หมายเหต ุการ
ระบุค่า
ความออ่นไหว
เป็นไปตาม
เอกสาร
ประกอบการ
อบรมใน

อุตสาหกรรมการ
บิน และ
อุตสาหกรรมการ
บริการของ
ประเทศ เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัว 
ซ่ึงจะสอดคล้อง
กับช่วงเวลาท่ี
นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาในอีก 4 
ปี  

  2. สร้างความ
มั่นใจเกี่ยวกับ
กระบวนการการ
จัดการเรียนการ
สอน รายวิชา
กิจกรรม และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นักศึกษาให้
สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
ในยุค New 
Normal  
3. ประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนระหว่าง
เรียนให้นักศึกษา 
เพื่อคลายกังวล
เกี่ยวกับภาระ
ค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียม



 

 

 

หลักสูตร “การ
บริหารความ
เสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในวัน
อังคารท่ี 24 
สิงหาคม 2564 

การศึกษา เช่น 
กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ. 
แหล่งงานใน
มหาวิทยาลัย 
และแหล่งงาน     
อื่น ๆ      


