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ช่ือ KRI ค่าท่ีรบัได้ ผลด าเนินตาม KRI
บรรล/ุ
ไม่บรรลุ

จ ำนวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตำมทีก่ ำหนด

1. บุคลำกรไมต่ระหนกัถงึ
กำรเปลีย่นแปลงดำ้น
ประชำกรศำสตรท์ีล่ดลง

1.จดัท ำโครงกำร Roadshow
2.สรำ้งกลยุทธ์ในกำรบรหิำร
จดักำรหลกัสตูรทีไ่มเ่ป็นไปตำม
เป้ำหมำย

จ ำนวนนสิติทีเ่ป็นไป
ตำมทีค่ำดหวงั

จ ำนวนนสิติตำม 
มคอ 2

 - หลกัสตูรอญัมณฯี 9:30
 - หลกัสตูรผลติภณัฑฯ์ 13:30
 - หลกัสตูรแฟชัน่ฯ 33 :30

ไมบ่รรลุ 1.นกัเรยีนกลุ่มเป้ำหมำยไมท่รำบ
รำยละเอยีดหลกัสตูร จงึไม่
สำมำรถตดัสนิใจสมคัรเรยีน
2.ดว้ยสถำนกำรณ์ COVID ท ำให้
นสิติไมส่ำมำรถสมคัรเขำ้เรยีนใน
หลกัสตูรไดต้ำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้

ลดควำมเสีย่ง 1. ประชำสมัพนัธ์หลกัสตูรผำ่นสื่อ 
Online มำกขึน้ เชน่ เวบ็ไซต ์
Facebook e-mail เป็นตน้

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวชิำ
สรำ้งสรรค์

1. ประสำนงำนกบัมหำวทิยำลยั
ในกำรปรบัจ ำนวนรบันกัเรยีน

จ ำนวนนสิติทีร่บัเขำ้มำใน
แต่ละหลกัสตูร

รอ้ยละ 80 ของ
แผนกำรบั

 -  -  - ยอมรบัควำม
เสีย่ง

 - ส.ค.63
 - ผอ.ส ำนกังำนวชิำกำร
สรำ้งสรรค์
 - ประธำนหลกัสตูร

2. ใหน้กัเรยีน/นสิติ ทีส่นใจเขำ้
เรยีนหลกัสตูร เขำ้มำรว่มเรยีน
ใน Online ใน 3 หลกัสตูร

จ ำนวนนกัเรยีน/นสิติเขำ้
รว่มเรยีน Online ใน
รำยวชิำของแต่ละหลกัสตูร

นกัเรยีน/นสิติ ไม่
น้อยกว่ำ 50 คน

 -  -  -  -  ก.ย.63
 - รองพฒันำองคก์ร
 - ผอ.ส ำนกัวชิำกำร
สรำ้งสรรค ์
 - ผอ.ศนูยอุ์สำหกรรม
สรำ้งสรรคป์ระเทศไทย

ควำมพอใจ อ.ทีป่รกึษำ 
ในสถำนกำรณ์ COVID

มำกกว่ำรอ้ยละ 85  -  -  -  - ธ.ค.63
 - อ.ทีป่รกึษำ

อตัรำกำรคงอยู่ของนสิติ รอ้ยละ 100 (นบั
จำกสถำนกำรณ์ 
COVID)

 -  -  -  - พ.ค.64
 - อ.ทีป่รกึษำ

เสยีโอกำสในกำร
พฒันำนสิติทีม่ ี
ศกัยภำพดำ้น spin off

ไมม่รีะเบยีบขอ้บงัคบักำร
จดักำรธุรกจิของ
มหำวทิยำลยั ท ำใหน้สิติ
ออกไปอยู่ทีอ่ื่น

สรำ้งควำมตระหนกัใหผู้บ้รหิำร
ระดบัสงูออกระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เอื้อใหน้สิติทีม่ศีกัยภำพในกำร
ท ำ spin off

มขีอ้บงัคบั มกีำรเริม่จดัท ำ
ขอ้บงัคบั

มกีำรประชมุสมัมนำ รว่มกบั
ผูป้ระกอบกำร เพือ่สรำ้ง
เครอืขำ่ยใหน้สิติไดม้โีอกำส
รูจ้กัและรว่มทุน

ไมบ่รรลุ เนื่องจำกควำมเสีย่งดำ้นนี้ใช้
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำร จงึ
ตอ้งรอตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน
อกีระยะหนึ่ง

ลดควำมเสีย่ง 1 .วำงแผนกลยุทธ์ในกำร
ประสำนงำน เพือ่ให่มกีำรเจรจำลง
นำม
2. นดัหมำยกำรพดูคุยระหว่ำง
ผูป้ระกอบกำรทีต่อ้งรว่มลงทุนและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของมหำวทิยำลยั
3. จดัท ำรำ่งขอ้บงัคบั
4.จดัหำพืน้ทีเ่หมำะสมส ำหรบักำร
พฒันำธุรกจิ

ก.ย.64
 - คณบดี

แบบติดตามแผนการจดัการความเส่ียง (งวด 1 รอบ 6 เดือน)

วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ส าหรบัส้ินสุดเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563

3. รกัษำอตัรำกำรคงอยู่ โดย 
อ.ทีป่รกึษำดแูลนสิติในชว่ง
สถำนกำรณ์

2. กำรบรหิำรจดักำรกำรรบั
นสิติในสถำนกำรณ์ COVID 
(สำเหตุเพิม่เตมิทีส่่งผลต่อ
ควำมเสีย่งทีพ่บ)

แผนด าเนินงานลดความเส่ียง
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ

แนวทางใน
การลดความ

เส่ียง
ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุความเส่ียง วิธีการจดัการความเส่ียง

ตวัช้ีความเส่ียงหลกั (KRI)
สาเหตุท่ีไม่ท าให้บรรลตุาม

ค่าท่ีได้รบั



ช่ือ KRI ค่าท่ีรบัได้ ผลด าเนินตาม KRI
บรรล/ุ
ไม่บรรลุ

แผนด าเนินงานลดความเส่ียง
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ

แนวทางใน
การลดความ

เส่ียง
ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุความเส่ียง วิธีการจดัการความเส่ียง

ตวัช้ีความเส่ียงหลกั (KRI)
สาเหตุท่ีไม่ท าให้บรรลตุาม

ค่าท่ีได้รบั

ส.ค. 64
 - รองคณบดฝ่ีำยกจิกำร
พเิศษ
 - ผอ.ส ำนกัวชิำกำร
สรำ้งสรรค์

ยงัไมเ่ขำ้ใจเทคนคิกำร และ
ขำดทกัษะกำรสอน online

1.มเีกณฑก์ำรประเมนิกำรสอน
 Online จำกนสิติในรำยวชิำ

กำรประเมนิประสทิธภิำพ
กำรสอน online ของ
อำจำรยจ์ำกนสิติ

คะแนนมำกกว่ำ 
70 คะแนน 
(คะแนนคู,่ และ
คะแนนเดีย่ว)

 -  -  - ลดควำมเสีย่ง  -  ก.ย.63
 -คณะกรรมกำร 
COVID-19

2.อำจำรยผ์ูส้อนจดัท ำคลปิ 
VDO โดยใหก้บัท ำ 2 คลปิต่อ
คน ทีม่คีวำมเชีย่วชำญใน
ศำสตรน์ัน้ๆ

จ ำนวนคลปิของ อำจำรย์
ผุส้อน ทีม่คีวำมเชีย่วชำญ
ในศำสตรน์ัน้ๆ

2 คลปิต่อคน  -  -  - ลดควำมเสีย่ง  -  ส.ค.63
 -คณะกรรมกำร 
COVID-20

เกดิกำรแพรร่ะบำดของ
เชือ้ COVID ใน
หน่วยงำน
(ประเมนิรอบ 6 เดอืน
แลว้ พบควำมเสีย่งใหม)่

กำรบรหิำรจดักำรควำม
ปลอดภยั และกำรเฝ้ำระวงั
กำรระบำดของบุคลำกรและ
นสิติในหน่วยงำน

1. ด ำเนนิกำรตำมำรตรกำร
ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้
 COVID ของมหำวทิยำลยัและ
วทิยำลยั กำรตรวจวดัไข ้กำร
ลำ้งมอืดว้ยแอลก์อฮอล์

 -  -  - ป้องกนัควำม
เสีย่ง

 

2. ปรบัวธิกีำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็น
แบบ Work From Home

 -  -  -  -

3.มกีำรท ำควำมสะอำด 
สถำนทีป่ฏบิตังิำน โดยใชก้ำร
ฆำ่เชือ้ดว้ยหลอดไฟ UV

 -  -  -  -

4 ผลติหน้ำกำกอนำมยัให้
บุคลำกร และบุคลำกรทำงกำร
แพทย์

 -  -  -  -

ผ่ำนกำรพจิำรณำทีป่ระชุมคณะกรรมกำรประจ ำสว่นงำน

เมือ่วนัที ่26 มนีำคม 2563 ครัง้ที ่3/2563

วำระที ่4.3 

อำจำรยบ์ำงส่วนไม่
สำมำรถปรบัตวัเพือ่สอน
 online ไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ
 (ประเมนิรอบ 6 เดอืน
แลว้ พบควำมเสีย่งใหม)่

 -  -สถำนทีจ่ดักำรเรยีนกำร
สอนปีกำรศกึษำ 2564 
อำจปรบัปรงุไมท่นัต่อ
กำรใช ้(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ จงึ
เปลีย่นแปลงจำกปี
กำรศกึษำ 2563 เป็น 
2564) 

กฎระเบยีบและขัน้ตอนกำร
ท ำงำนในกำรบรหิำรจดักำร
พืน้ทีภ่ำยในมหำวทิยลยัไม่
คล่องตวัเท่ำทีค่วร

 - เฝ้ำระวงักำรจดักำรสถำนที่
เรยีน ปรบัเปลีย่นตำม
สถำนกำรณ์
 - ควบคุมแผนกำรก่อสรำ้งให้
เป็นไปตำมแผน

จ ำนวนหอ้งเรยีนเพยีงพอ
ต่อนสิติ ปี 2564

มหีอ้งปฏบิตักิำร 
อย่ำงน้อย 2 หอ้ง
ต่อหลกัสตูร

วนัที ่    เมษำยน 2563

ก.ย.63
คณะกรรมกำร COVID-19

จ ำนวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่กดิจำก
กำรปฏบิัต้งิำนในวทิยำลยั

0 คน

 - ลดควำมเสีย่ง

ลงชือ่............................................................................

(ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ขจพีร วงศป์รดี)ี

ต ำแหน่ง  ผูช้่วยอธกิำรบดฝ่ีำยพฒันำคุณภำพ รกัษำกำรแทน คณบดวีทิยำลยัอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์


