
ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

1.จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามการก่อสรา้ง
สถานทีก่ารเรยีนการสอน 2. 
จดัหาผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าปรกึษา
แนะน าดา้นการก่อสรา้ง การเงนิ
และงบประมาณเพือ่ใชใ้นการ
ก่อสรา้งใหถ้กูระเบยีบ 3. จดัให้
ผูบ้รหิารและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัการอบรมเรือ่งพสัดุเพือ่เพืม่
ความรูแ้ละเขา้ใจดา้นระเบยีบพสัดุ
 จดัซื้อจดัจา้งลดความเสีย่งขอ้นี้

บรรลุ สถานทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนปีการศกึษา 2564 
อาจปรบัปรงุไมท่นัต่อการ
ใช้

การจดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญ
ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้น
การก่อสรา้ง การเงนิและ
งบประมาณ

ฝ่ายแผน / รองคณบดี
ฝ่ายกจิการพเิศษและ
ผูอ้ านวยการส านกั
วชิาการสรา้งสรรค ์/ 
รองคณบดฝ่ีายกจิการ
พเิศษ / 12891

 
เพิม่ขอ้มลู ณ 

วนัที่
2021-08-02
เริม่ตน้

1.จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามการก่อสรา้ง
สถานทีก่ารเรยีนการสอน 2. 
จดัหาผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าปรกึษา
แนะน าดา้นการก่อสรา้ง การเงนิ
และงบประมาณเพือ่ใชใ้นการ
ก่อสรา้งใหถ้กูระเบยีบ 3. จดัให้
ผูบ้รหิารและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัการอบรมเรือ่งพสัดุเพือ่เพืม่
ความรูแ้ละเขา้ใจดา้นระเบยีบพสัดุ
 จดัซื้อจดัจา้งลดความเสีย่งขอ้นี้

บรรลุ สถานทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนปีการศกึษา 2564 
อาจปรบัปรงุไมท่นัต่อการ
ใช้

ไมม่ี ฝ่ายแผน / รองคณบดี
ฝ่ายกจิการพเิศษและ
ผูอ้ านวยการส านกั
วชิาการสรา้งสรรค ์/ 
รองคณบดฝ่ีายกจิการ
พเิศษ / 12891

รายงานสรปุผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (KRI)

วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุ

วทิยาลยั
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์

ภารกิจ
การเรยีนการ
สอน
แผนการ
ด าเนินการ
ดา้นการ
ด าเนนิงาน

สถานทีจ่ดัการเรยีน
การสอนปีการศกึษา 
2564 อาจปรบัปรงุ
ไมท่นัต่อการใช้

กฎระเบยีบและ
ขัน้ตอนการท างาน
ในการบรหิาร
จดัการพืน้ที่
ภายในมหาวทิยลยั
ไมค่ล่องตวั
เท่าทีค่วร

5 5 25 จ านวน
หอ้งเรยีน
เพยีงพอต่อ
นสิติ ปี 2564

1 ตุลาคม 
2563- 30 
กนัยายน 

2564

ช่วง/
ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)



ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

หมายเหตุ
ช่วง/

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)

วทิยาลยั
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์

ภารกิจ
การเรยีนการ
สอน
แผนการ
ด าเนินการ
ดา้นการเงนิ

จ านวนนสิติไม่
เป็นไปตามทีก่ าหนด

1. บุคลากรไม่
ตระหนกัถงึการ
เปลีย่นแปลงดา้น
ประชากรศาสตรท์ี่
ลดลง
2. การบรหิาร
จดัการการรบันสิติ
ในสถานการณ์ 
COVID

5 5 25 1 ตุลาคม 
2563- 30 
กนัยายน 
2564

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

ไมบ่รรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

เพิม่ชอ่งทางการสื่อสาร 
และการประเมนิความพงึ
พอใจ

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

 
เพิม่ขอ้มลู ณ 

วนัที่
2021-08-04
เริม่ตน้

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

ไมบ่รรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

มกีารวางแผนและการ
ซอ้มท าความเขา้ใจระบบ
การรบันสิติผา่นทาง
ออนไลน์อย่างจรงิจงั การ
ก าหนดนโยบายการ
จดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์อย่างจรงิจงั
รว่มกบัคณาจารยใ์น
วทิยาลยัฯ 

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

จ านวนนสิติ
ทีเ่ป็นไป
ตามที่
คาดหวงั



ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

หมายเหตุ
ช่วง/

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

ไมบ่รรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

เพิม่ชอ่งทางการสื่อสาร 
และการประเมนิความพงึ
พอใจ

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

บรรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

มกีารวางแผนและการ
ซอ้มท าความเขา้ใจระบบ
การรบันสิติผา่นทาง
ออนไลน์อย่างจรงิจงั การ
ก าหนดนโยบายการ
จดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์อย่างจรงิจงั
รว่มกบัคณาจารยใ์น
วทิยาลยัฯ 

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

จ านวน
นกัเรยีน/
นสิติเขา้รว่ม
เรยีน Online
 ในรายวชิา
ของแต่ละ
หลกัสตูร

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

ไมบ่รรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

เพิม่ชอ่งทางการสื่อสาร 
และการประเมนิความพงึ
พอใจ

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

จ านวนนสิติ
ทีร่บัเขา้มา
ในแต่ละ
หลกัสตูร



ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

หมายเหตุ
ช่วง/

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

บรรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

มกีารวางแผนและการ
ซอ้มท าความเขา้ใจระบบ
การรบันสิติผา่นทาง
ออนไลน์อย่างจรงิจงั การ
ก าหนดนโยบายการ
จดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์อย่างจรงิจงั
รว่มกบัคณาจารยใ์น
วทิยาลยัฯ 

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

ไมบ่รรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

เพิม่ชอ่งทางการสื่อสาร 
และการประเมนิความพงึ
พอใจ

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

1. ใชร้ะบบออนไลน์และ
ตดิต่อสื่อสารโดยทางโทรศพัท์
เพือ่ใหค้วามเขา้ใจตรงกนัในการ
รบันสิติ2. ระบบการเขา้เรยีน
ออนไลน์ของรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร3. แบบฟอรม์การเกบ็
รวบรวมความพงึพอใจ อาจารยท์ี่
ปรกึษา ในสถานการณ์ COVID
ต่ออตัราการคงอยู่ของนสิติ

บรรลุ จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

มกีารวางแผนและการ
ซอ้มท าความเขา้ใจระบบ
การรบันสิติผา่นทาง
ออนไลน์อย่างจรงิจงั การ
ก าหนดนโยบายการ
จดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์อย่างจรงิจงั
รว่มกบัคณาจารยใ์น
วทิยาลยัฯ 

ฝ่ายแผนงาน / 
ประธานหลกัสตูร / 
ประธานหลกัสตูร / 
12891

ความพงึ
พอใจ
อาจารยท์ี่
ปรกึษา ใน
สถานการณ์
 COVID 
อตัราการคง
อยู่ของนสิติ



ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

หมายเหตุ
ช่วง/

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)

จดัหารายไดแ้ละกจิกรรมภายนอก
ใหน้สิติและอาจารยม์ทีกัษะการ
ท าธุรกจิ ผา่นการบรกิารวชิาการ
แบบครัง้คราว

ไมบ่รรลุ เสยีโอกาสในการพฒันา
นสิติทีม่ศีกัยภาพดา้น 
spin off

ไมม่ี ฝ่ายแผนงาน / 
คณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยัอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์/ รองคณบดี
 / 12891

 
เพิม่ขอ้มลู ณ 

วนัที่
2021-08-04
เริม่ตน้

จดัหารายไดแ้ละกจิกรรมภายนอก
ใหน้สิติและอาจารยม์ทีกัษะการ
ท าธุรกจิ ผา่นการบรกิารวชิาการ
แบบครัง้คราว

บรรลุ เสยีโอกาสในการพฒันา
นสิติทีม่ศีกัยภาพดา้น 
spin off

ไมม่ี ฝ่ายแผนงาน / 
คณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยัอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์/ รองคณบดี
 / 12891

วทิยาลยัฯไดม้นีโยบายการสอน 
online เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานสาย
วชิาการ

บรรลุ อาจารยบ์างส่วนไม่
สามารถปรบัตวัเพือ่สอน 
online ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

ส่งเสรมิอาจารยใ์หจ้ดัท า
 module

ฝ่ายวชิาการ / 
คณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยัอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์/ ประธาน
หลกัสตูร / 12891

 
เพิม่ขอ้มลู ณ 

วนัที่
2021-08-04
เริม่ตน้

วทิยาลยัฯไดม้นีโยบายการสอน 
online เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานสาย
วชิาการ

บรรลุ อาจารยบ์างส่วนไม่
สามารถปรบัตวัเพือ่สอน 
online ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

ไมม่ี ฝ่ายวชิาการ / 
คณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยัอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์/ ประธาน
หลกัสตูร / 12891

วทิยาลยัฯไดม้นีโยบายการสอน 
online เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานสาย
วชิาการ

บรรลุ อาจารยบ์างส่วนไม่
สามารถปรบัตวัเพือ่สอน 
online ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

ส่งเสรมิอาจารยใ์หจ้ดัท า
 module

ฝ่ายวชิาการ / 
คณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยัอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์/ ประธาน
หลกัสตูร / 12891

วทิยาลยัฯไดม้นีโยบายการสอน 
online เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานสาย
วชิาการ

บรรลุ อาจารยบ์างส่วนไม่
สามารถปรบัตวัเพือ่สอน 
online ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

ไมม่ี ฝ่ายวชิาการ / 
คณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยัอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์/ ประธาน
หลกัสตูร / 12891

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ
การสอน 
online ของ
อาจารยจ์าก
นสิติ

1 ตุลาคม 
2563- 30 
กนัยายน 

2564

จ านวนคลปิ
ของอาจารย์
ผูส้อนทีม่ ี
ความ
เชีย่วชาญ
ในศาสตร์
นัน้ๆ

9 มขีอ้บงัคบั 1 ตุลาคม 
2563- 30 
กนัยายน 

2564

วทิยาลยั
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์

ภารกิจ
การบรกิาร
วชิาการ
แผนการ
ด าเนินการ
ดา้นบรหิาร
ยุทธศาสตร์

อาจารยบ์างส่วนไม่
สามารถปรบัตวัเพือ่
สอน online ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ

ยงัไมเ่ขา้ใจเทคนคิ
และขาดทกัษะการ
สอน online

5 3 15

วทิยาลยั
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์

ภารกิจ
การเรยีนการ
สอน
แผนการ
ด าเนินการ
ดา้นกฏหมาย 
ขอ้บงัคบั

เสยีโอกาสในการ
พฒันานสิติทีม่ ี
ศกัยภาพดา้น spin off

ไมม่รีะเบยีบ
ขอ้บงัคบัการ
จดัการธุรกจิของ
มหาวทิยาลยั ท า
ใหน้สิติออกไปอยู่
ทีอ่ื่น

3 3



ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

หมายเหตุ
ช่วง/

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)

วทิยาลยั
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์

ภารกิจ
การบรกิาร
วชิาการ
แผนการ
ด าเนินการ
ดา้นบรหิาร
ยุทธศาสตร์

เกดิการแพรร่ะบาด
ของเชือ้ COVID ใน
หน่วยงาน

การบรหิารจดัการ
ความปลอดภยั 
และการเฝ้าระวงั
การระบาดของ
บุคลากรและนสิติ
ในหน่วยงาน

5 5 25

1 ตุลาคม 
2563- 30 
กนัยายน 

2564

จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามและสื่อสาร
สภาวการณ์การระบาดและการ
แพรเ่ชือ้ รวมถงึการป้องกนัใน
วทิยาลยัฯ มกีารกรอกแบบฟอรม์
 มกีารตดิตามการเดนิทาง มกีาร
จ ากดัจ านวนบุคลากรเขา้-ออก
และตดิต่อในวทิยาลยัฯ
จดัท าตารางการท างาน และการ
ตดิตามงาน work from home
ท าความสะอาด สถานที่
ปฏบิตังิาน โดยใชก้ารฆา่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV

บรรลุ เกดิการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID ในหน่วยงาน

จดัประชมุเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์ ตามความ
เหมาะสม
แผนการท างาน wfh
บนัทกึการเขา้ออก
วทิยาลยัฯ

คณะกรรมการ COVID
 / คณะกรรมการ 
COVID / 
คณะกรรมการ COVID
 / 12891

 
เพิม่ขอ้มลู ณ 

วนัที่
2021-08-04
เริม่ตน้

จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามและสื่อสาร
สภาวการณ์การระบาดและการ
แพรเ่ชือ้ รวมถงึการป้องกนัใน
วทิยาลยัฯ มกีารกรอกแบบฟอรม์
 มกีารตดิตามการเดนิทาง มกีาร
จ ากดัจ านวนบุคลากรเขา้-ออก
และตดิต่อในวทิยาลยัฯ
มกีารจดัท าตารางการท างาน และ
การตดิตามงาน แมว้่าจะเป็น 
work from home
มกีารท าความสะอาด สถานที่
ปฏบิตังิาน โดยใชก้ารฆา่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV

บรรลุ เกดิการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID ในหน่วยงาน

ไมม่ี

ไมม่ี

คณะกรรมการ COVID
 / คณะกรรมการ 
COVID / 
คณะกรรมการ COVID
 / 12891

1.มาตรการ
ป้องกนัการ
แพรร่ะบาด
ของเชือ้ 
COVID 
ของ
มหาวทิยาลยั
และวทิยาลยั
 การ
ตรวจวดัไข ้
การลา้งมอื
ดว้ย
แอลกอฮอล์



ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

หมายเหตุ
ช่วง/

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)

จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามและสื่อสาร
สภาวการณ์การระบาดและการ
แพรเ่ชือ้ รวมถงึการป้องกนัใน
วทิยาลยัฯ มกีารกรอกแบบฟอรม์
 มกีารตดิตามการเดนิทาง มกีาร
จ ากดัจ านวนบุคลากรเขา้-ออก
และตดิต่อในวทิยาลยัฯ
จดัท าตารางการท างาน และการ
ตดิตามงาน work from home
ท าความสะอาด สถานที่
ปฏบิตังิาน โดยใชก้ารฆา่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV

บรรลุ เกดิการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID ในหน่วยงาน

จดัประชมุเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์ ตามความ
เหมาะสม
แผนการท างาน wfh
บนัทกึการเขา้ออก
วทิยาลยัฯ

คณะกรรมการ COVID
 / คณะกรรมการ 
COVID / 
คณะกรรมการ COVID
 / 12891

จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามและสื่อสาร
สภาวการณ์การระบาดและการ
แพรเ่ชือ้ รวมถงึการป้องกนัใน
วทิยาลยัฯ มกีารกรอกแบบฟอรม์
 มกีารตดิตามการเดนิทาง มกีาร
จ ากดัจ านวนบุคลากรเขา้-ออก
และตดิต่อในวทิยาลยัฯ
มกีารจดัท าตารางการท างาน และ
การตดิตามงาน แมว้่าจะเป็น 
work from home
มกีารท าความสะอาด สถานที่
ปฏบิตังิาน โดยใชก้ารฆา่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV

บรรลุ เกดิการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID ในหน่วยงาน

ไมม่ี

ไมม่ี

คณะกรรมการ COVID
 / คณะกรรมการ 
COVID / 
คณะกรรมการ COVID
 / 12891

2. แผนการ
ปฏบิตังิาน 
Work From 
Home



ผลกระทบ
 (1)

โอกาสท่ี
จะเกิด (2)

ระดบั
ความ

เส่ียง (1)*
(2)

ติดตาม
 6 เดือน

ติดตาม
 12 เดือน

หมายเหตุ
ช่วง/

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

คณะ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ี
จดัตัง้

หน่วยงานของ
รฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตวัช้ีวดั

ความเส่ียง
หลกั (KRI)

จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามและสื่อสาร
สภาวการณ์การระบาดและการ
แพรเ่ชือ้ รวมถงึการป้องกนัใน
วทิยาลยัฯ มกีารกรอกแบบฟอรม์
 มกีารตดิตามการเดนิทาง มกีาร
จ ากดัจ านวนบุคลากรเขา้-ออก
และตดิต่อในวทิยาลยัฯ
จดัท าตารางการท างาน และการ
ตดิตามงาน work from home
ท าความสะอาด สถานที่
ปฏบิตังิาน โดยใชก้ารฆา่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV

บรรลุ เกดิการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID ในหน่วยงาน

จดัประชมุเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์ ตามความ
เหมาะสม
แผนการท างาน wfh
บนัทกึการเขา้ออก
วทิยาลยัฯ

คณะกรรมการ COVID
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จดัตัง้กรรมการภายในเฉพาะกจิ
เพือ่ก ากบั ตดิตามและสื่อสาร
สภาวการณ์การระบาดและการ
แพรเ่ชือ้ รวมถงึการป้องกนัใน
วทิยาลยัฯ มกีารกรอกแบบฟอรม์
 มกีารตดิตามการเดนิทาง มกีาร
จ ากดัจ านวนบุคลากรเขา้-ออก
และตดิต่อในวทิยาลยัฯ
มกีารจดัท าตารางการท างาน และ
การตดิตามงาน แมว้่าจะเป็น 
work from home
มกีารท าความสะอาด สถานที่
ปฏบิตังิาน โดยใชก้ารฆา่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV

บรรลุ เกดิการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID ในหน่วยงาน

ไมม่ี

ไมม่ี
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หมายเหตุ : ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการวทิยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ครัง้ที ่7/2564 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2564  วาระที ่4.3

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

                                                                                                                                                                                                                      (ผูช้่วยศาสตราจารย.์ดร.ขจพีร วงศป์รดี)ี

ต าแหน่ง.......คณบดวีทิยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์...........

3.จ านวน
ครัง้ของการ
ท าความ
สะอาด
สถานที่
ปฏบิตังิาน 
โดยใชก้าร
ฆา่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV


