
หน่วยงาน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
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1. ต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

2.จัดท าแผนประชาสัมพันธ์

เชิงรุก 

ปี 2565

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์

ท้ังในประเทศฯ

4. ติดตามผล

5. สรุปผล

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ทบทวน/จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การฯ

2.จัดการประชุมฯ

3. ด าเนินการตามแผนฯ

4. ติดตามผล

5. สรุปผล

1. แต่งต้ังอาจารย์ให้การดูแล

นักศึกษา เฝ้าระวัง2.จัดการประชุมฯ เพ่ือ

ติดตามผล

3. มีการมาตรการป้องกันโค

วิด -19 กฎระเบียบและการ4. ติดตามผล

5. สรุปผล

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเ นินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการ

ความเส่ียง

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความ

เส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

4 ความเส่ียงน้อย 1. ติดตาม ตรวจสอบผล

การรับนักศึกษาเข้าศึกษา 

รายหลักสูตร เปรียบเท่ีย

บย้อนหลัง และหากมี

จ านวนวลดลงต่อเน่ือง ให้

ปรับแผนการรับนักศึกษา 

รายหลักสูตรท่ีมีความเส่ียง

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้

เหมาะสม

3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

/ 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

 1.2 ผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5 3 15 ความเส่ียงสูง

ความเส่ียงสูง 2 2

1.ด้านกลยุทธ์

1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่

เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้

 1. จ านวนรับนักศึกษาในบาง

คณะ/สาขาไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

5 3 15/ 1. วิทยาลัย มีการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือเป็น

การ ผลักดันในการรับสมัครนักศึกษา ตามช่องทางต่างๆท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้ครอบคลุมกับระบบมากย่ิงข้ึน

2. จัดท าช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครสอบ

คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้มีหลายช่องทางข้ึน อาทิเช่น 

อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน 

เพจมหาวิทยาลัย เพจหน่วยงาน และมีการจัดกิจกรรมโครงการ  

CCA Open House Online อีกด้วย พร้อมท้ังการประชาสัมพันธ์

ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในบริเวณรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

3. วิทยาลัย มีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีมีจ านวน

นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับท่ีก าหนดไว้ ประจ าปีการศึกษา 

2564

1. แผนประชาสัมพันธ์

เชิงรุก

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินการ

3. ตวามเส่ียงลดลง

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

2 2 4 ความเส่ียงน้อย 1. ติดตาม ตรวจสอบ ผล

การด าเนินงานรายตัวช้ีวัด

เป็นประจ าทุกเดือน

2. ปรับปรุงผลการ

ด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

เจ้าภาพ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์

/ ความเส่ียงน้อย2.3 โรคระบาด 2.3 สถานการณ์โควิด-19 มีการ

แพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง

3 4 12

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

4 2 8 ความเส่ียงปาน

กลาง

1. แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ

2. ร้อยละการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการ คิด

เป็นร้อยละ 13.73

3.ความเส่ียงลดลง

1. มีมาตรการแนะแนวทางในการดูแลบุคลากร และนักศึกษา 

เป็นไปตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

2. มีมาตรการในการควบคุม โดยก าหนดเวรประจ าวันเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยควบคุมดูแลให้เกิดความเรียบร้อย

1. มีการก าหนด

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ประจ าวัน

2. ความเส่ียงลดลง

1. ติดตาม การด าเนินงาน

ของฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการ 

2. ตรวจเวรประจ าวัน

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ

รายงานสถานการณ์

ประจ าวัน

3. ผู้ท่ีมีความเส่ียงโรค

ระบาด ให้สังเกตอาการ 

หรือหยุดปฏิบัติงาน

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

3 1 3 ความเส่ียงน้อย

2.ด้านการปฏิบัติงาน

1. วิทยาลัยมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ พร้อมท้ังมีการก ากับติดตามการด าเนินงานเป็น

ระยะ โดยมีการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของตัวช้ีวัด

2. มีจ านวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

ความเส่ียงสูง 2 2 4


