
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
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1. ประชุมหาแนวทางก าหนดกลยุทธ์ใน
การหานักศึกษาใหม่

ผู้บริหารประชุมกบัอาจารย์ เจา้หนา้ทีใ่นการลง

พื้นทีป่ระชาสมัพันธ์โรงเรียนในเขตกรุงเทพและ

ตา่งจังหวัด เดอืน พฤศจกิายน2564-

กมุภาพันธ์2565

ความเส่ียงลด

2. ก าหนดปฏทินิประชาสัมพนัธ์ออนไลน์
ไปยังโรงเรียนต่างๆทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ก าหนดตารางออกประชาสมัพันธ์ตัง้แตเ่ดอืน 

พฤศจกิายน2564-กมุภาพันธ์2565

ความเส่ียงลด

3.ลงประสัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษาใน
เพจคณะ เว็บไซต์ และประชาสัมพนัธ์
ออนไลน์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในโปรแกรม
Goolgle meet หรือ  Zoom

ลงประชาสมัพันธ์โรงเรียนในเขตกรุงเทพและ

ตา่งจังหวัด เดอืน พฤศจกิายน2564-

กมุภาพันธ์2565

ความเส่ียงลด

4. ประชุมติดตามผลทกุรอบเดือน ประชุมตดิตามผลจ านวนผู้สมคัรคดัเลอืกเขา้

ศกึษาระดบัปริญญาตรี วันที ่23 กมุภาพันธ์ 

2565 ในแผนมกีารรับนกัศกึษา 390 คน พบวา่

มนีกัเรียนเขา้สมคัรสอบคดัเลอืก จ านวน 414 

คน   ซึง่มากกวา่แผนรับทีไ่ดก้ าหนดไว้

ความเส่ียงลด

1. ประชุมชี้แจงอาจารย์ทีท่ างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี  ใน
ปงีบประมาณ ใหน้ างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จัดประชุมชี้แจงอาจารย์ในการน างานวจิัยไปใช้

ประโยชน์

ความเส่ียงลด

2. ติดต่อประสานงานเครือข่ายชุมชนที่
คณะมีความร่วมมือในการลงพืน้ทีท่ าการ
วิจัย และไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ประสานเครือขา่ยชุมชนในพื้นทีง่านวจิัยน าไปใช้

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์

ความเส่ียงลด

3. ใหอ้าจารย์น างานวิจัยทีไ่ด้น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น ออกบธูงาน
ต่างๆ เปน็ต้น

ชุมชนน างานวจิัยของอาจารย์ไปใชป้ระโยชนใ์น

การเพิ่มรายได ้จ านวน 5 งานวจิัย

ความเส่ียงลด

4. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานไตร
มาส

รายงานผลการน างานวจิัยไปใชป้ระโยชน ์

จ านวน 5 เร่ือง

ความเส่ียงลด

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ
เจ้าหน้าทีฝ่่ายวิจัย

2 4 ความเสีย่งนอ้ย

2 1 2 ความเสีย่งนอ้ย

มาก

1 1 ความเสีย่งนอ้ย

มาก

ลดความเส่ียง 2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย
3. การใหค้วามส าคัญและประสิทธิภาพ
การท างานวิจัยและพฒันานวัตกรรม
ของอาจารย์ยังมีน้อย

3 4 12 ความเสีย่งสงู 1

4 3 12 ความเสีย่งสงู 2

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารความเสีย่ง (FM-RM-03) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง

 (3) ความเสีย่ง (4) สญัญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้

(7)  วิธกีาร

จัดการกับ

ความเสีย่ง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง
(9) ค าอธบิายผลการด าเนนิงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง
(10) ผลลพัธท่ี์ได้

(11) ประเมินหลงัควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยทุธ์

2.ด้านการปฏบิติังาน

 1.1 จ านวนนักศึกษาทีรั่บใหม่ไม่เปน็ไปตามแผนการ
รับทีก่ าหนดไว้

1. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/
สาขายังไม่เปน็ไปตามเปา้หมายที่
ก าหนด 
2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัย
อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้
อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรใน
วัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุ
เพิม่ขึ้น (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการ
ของผู้เรียนและตลาดแรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพนัธ์อาจจะยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอท าใหก้ารเข้าถึง
ข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ
5. นักศึกษาทีผ่่านการรับเลือกสละสิทธิ์ 
เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบนัทีม่ีชื่อเสียงกว่า
6.สถาบนัการศึกษาทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
(T:61)

22 4 ความเสีย่งนอ้ย ลดความเส่ียง คณบดี รองคณบดีทกุ
ฝ่าย  หวัหน้าสาขาวิชา
ทกุหลักสูตร และ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง


