แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง

(10) ผลลัพธที่ได

2

4

8

ระดับความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

คแนน(L x I)

8

(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง

โอกาส

4

(11) ประเมินหลังควบคุม
ผลกระทบ

2

ระดับความเสี่ยง

20

คแนน(L x I)

4

โอกาส

5

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ผลกระทบ

ผลกระทบ

คแนน(L x I)

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ใหการศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินกอนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(12) ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

ความเสี่ยงปาน
กลาง

คณบดี/
รองคณบดีฝายวิชาการ/
นายวรงค ชื่นครุฑ/
นางสาวรดาศา โพธิ์จาด/
นางสาวธนัญภรณ คงขาว

1.ดานกลยุทธ


1.1 จํานวนนักศึกษาที่รับใหมไมเปนไปตามแผนการ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม ป
การศึกษา 2561-2562 โดยป พ.ศ.
รับที่กําหนดไว
2561 ลดลง 15% และ ป พ.ศ.2562
ลดลง 18 % ซึ่งเปรียบเทียบไดวามี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
สําหรับปการศึกษา 2563
สามารถรับนักศึกษาไดเปนไปตามแผน
แตยังคงมีความเสี่ยงที่จํานวนนักศึกษา
ไมเปนตามแผน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได
ในทุกป

2.ดานการปฏิบัติงาน

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ความเสี่ยงสูง
มาก

ความเสี่ยงปาน 1. การปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยใหมีการ
กลาง
บริหารจัดการภายใตแขนงวิชา และปรับชื่อ
หลักสูตร เนื้อหาวิชาใหมีความทันสมัยมากขึ้น
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน

2.1 การปรับแผนรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบัน

1. การทําหลักสูตรใหม
สําหรับการรับนักศึกษา ป 2564 1)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
พ.ศ.2564 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล พ.ศ.
2564
2.1 การปรับแผนรับนักศึกษาใหม ตาม
หลักสูตร โดยคํานวณความเปนไปได
ในการับสมัคร ไดเสนอแผนรับใหมที่
ลดลงจากปการศึกษา 2563

1. การจัดทําหลักสูตรใหม ในปการศึกษา 2564จํานวน 2
หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม พ.ศ.2564 2) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
นวัตกรรมขอมูล พ.ศ.2564 ผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ในครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2563

จํานวนนักศึกษาที่รับตาม
แผนรับนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2564 ยอดรวม
ทั้งหมด 580 คน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
2.1 การปรับแผนรับนักศึกษา ปการศึกษา 2564 จากเดิม
ในป 2563 จํานวน 510 คน ปรับเปนการรับจํานวน
นักศึกษาเทากับ 500 คน แตมีสาขาวิชาเพิ่มจากคณะ
มนุษยศาสตรฯ 80 คน คือ การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
และคอนเทนท 2 แขนง รวมทั้งสิ้น 580 คน

มีแผนรับยอย 360 คน
*** ปจจุบันไดยื่นยันสิทธิ์
321 คน กําลังรอมอบตัวเปน
นักศึกษาใหม ในรอบ
Portfolio

3. การทําเผยแพรชื่อเสียงของสาขาวิชาและ
กิจกรรมตางใหเขาถึงตัวนักเรียน

3. การทําเผยแพร คลิบวีดีโอ คลิป
3. ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมอบหมายให
กิจกรรม และประชาสัมพันธสาขาวิชา ฝายประชาสัมพันธ สาขาวิชาตางๆ และผูที่เกี่ยวของ ได
ลงในสังคมโชเชียล
การรวบรวมสือ่ อิเล็กทรอนิกสที่ดําเนินการแลว และ
จัดทําคลิปวีดีโอแนะนําสาขาวิชา ลงใน Facebook youtube
เว็บไซตคณะฯ เรียบรอยแลว

4. การประชาสัมพันธสาขาวิชาตามโรงเรียน
ตางๆ

4. การออกประชาสัมพันธสาขาวิชา
4. ฝายประสาสัมพันธรวมกับฝายบริการการศึกษาออก
ตามโรงเรียนตางๆ รวมถึงกิจกรรมให ประชาสัมพันธ และแนะแนวการศึกษาในการรับนักศึกษา
ความรู และแนะแนวการศึกษา ตาม ใหม ตามโรงเรียนตางๆ ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
โรงเรียนตางๆ ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน
เปนการรับนักศึกษาในรอบ
Portfolio รอบ 1

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง

(10) ผลลัพธที่ได

ระดับความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง

โอกาส

(11) ประเมินหลังควบคุม
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

คแนน(L x I)

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) สัญญาณเตือนภัย

คแนน(L x I)

5) บริหารจัดการและอื

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ใหการศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

โอกาส

(5) ประเมินกอนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(12) ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

