
ช่ือ KRI ค่าท่ีได้รบั

1.บุคลากรไม่ตระหนกัถงึ
การเปลีย่นแปลงดา้น
ประชากรศาสตรท์ีล่ดลง

การลด 1.จดัท าโครงการ 
Roadshow
2.สรา้งกลยุทธ์ในการ
บรหิารจดัการหลกัสตูรทีไ่ม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

จ านวนนสิติทีเ่ป็นไป
ตามทีค่าดหวงั

จ านวนนสิติตาม 
มคอ 2

ก.พ. 63 90,000 บาท ผูอ้ านวยการส านกัวชิาสรา้งสรรค์

1. ประสานงานกบั
มหาวทิยาลยัในการปรบั
จ านวนรบันกัเรยีน

จ านวนนสิติทีร่บัเขา้มา
ในแต่ละหลกัสตูร

รอ้ยละ 80 ของแผน
การบั

ส.ค. 63 ผอ.ส านกังานวชิาการสรา้งสรรค ์
และประธานหลกัสตูร

2. ใหน้กัเรยีน/นสิติ ทีส่นใจ
เขา้เรยีนหลกัสตูร เขา้
มารว่มเรยีนใน Online ใน 
3 หลกัสตูร

จ านวนนกัเรยีน/นสิติ
เขา้รว่มเรยีน Online 
ในรายวชิาของแต่ละ
หลกัสตูร

นกัเรยีน/นสิติ ไม่
น้อยกว่า 50 คน

ก.ย. 63 รองพฒันาองคก์ร ผอ.ส านกั
วชิาการสรา้งสรรค ์และผอ.ศนูย์
อุสาหกรรมสรา้งสรรคป์ระเทศไทย

3. รกัษาอตัราการคงอยู่ 
โดย อ.ทีป่รกึษาดแูลนสิติ
ในช่วงสถานการณ์

ความพอใจ อ.ทีป่รกึษา
 ในสถานการณ์ COVID

มากกว่ารอ้ยละ 85 ธ.ค. 63 อาจารย์ทีป่รกึษา

อตัราการคงอยู่ของนสิติ รอ้ยละ 100 (นบั
จากสถานการณ์ 
COVID)

 พ.ค. 64 อาจารย์ทีป่รกึษา

1. เฝ้าระวงัการจดัการ
สถานทีเ่รยีน ปรบัเปลีย่น
ตามสถานการณ์

รองคณบดฝ่ีายกจิการพเิศษ

2. ควบคุมแผนการก่อสรา้ง
ใหเ้ป็นไปตามแผน

และผอ.ส านกัวชิาการสรา้งสรรค์

RM-2

แผนการจดัการความเส่ียง

วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ านวนหอ้งเรยีน
เพยีงพอต่อนสิติ ปี 
2564

มหีอ้งปฏบิตักิาร 
อย่างน้อย 2 หอ้ง
ต่อหลกัสตูร

ส.ค. 64 -

2.การบรหิารจดัการการรบั
นสิติในสถานการณ์ COVID
 (สาเหตุเพิม่เตมิทีส่่งผลต่อ
ความเสีย่งทีพ่บ)

การยอมรบั -

ดา้นการ
ด าเนนิงาน

สถานทีจ่ดัการเรยีน
การสอนปีการศกึษา 
2564 อาจปรบัปรงุ
ไม่ทนัต่อการใช ้
(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ จงึ
เปลีย่นแปลงจากปี
การศกึษา 2563 เป็น
 2564)

25 มคีวามเสีย่ง
สงูมาก

กฎระเบยีบและขัน้ตอนการ
ท างานในการบรหิาร
จดัการพืน้ทีภ่ายในมหา
วทิยลยัไม่คล่องตวัเท่าทีค่วร

ลดความเสีย่ง

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ (KRI)
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ดา้นการเงนิ จ านวนนสิติไม่เป็นไป
ตามทีก่ าหนด

25 มคีวามเสีย่ง
สงูมาก

ด้านความเส่ียง ความเส่ียงท่ีพบ ระดบัความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง
แนวทางการ
จดัการความ

เส่ียง
วิธีจดัการความเส่ียง
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ (KRI)
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบด้านความเส่ียง ความเส่ียงท่ีพบ ระดบัความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

แนวทางการ
จดัการความ

เส่ียง
วิธีจดัการความเส่ียง

1. ด าเนนิการตามารตรการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID ของ
มหาวทิยาลยัและวทิยาลยั 
การตรวจวดัไข ้การลา้งมอื
ดว้ยแอลกอฮอล์

2. ปรบัวธิกีารปฏบิตังิานให้
เป็นแบบ Work From 
Home

3.มกีารท าความสะอาด 
สถานทีป่ฏบิตังิาน โดยใช้
การฆ่าเชือ้ดว้ยหลอดไฟ UV

4 ผลติหน้ากากอนามยัให้
บุคลากร และบุคลากร
ทางการแพทย์

อาจารย์บางส่วนไม่
สามารถปรบัตวัเพือ่
สอน online ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ

1.มเีกณฑก์ารประเมนิการ
สอน Online จากนสิติใน
รายวชิา

การประเมนิ
ประสทิธภิาพการสอน 
online ของ อ.จากนสิติ

คะแนนมากกว่า 70
 คะแนน (คะแนนคู,่
 และคะแนนเดีย่ว)

1. ก.ย. 63

(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ พบความ
เสีย่งใหม)่

2.อาจารย์ผูส้อนจดัท าคลปิ
 VDO โดยใหก้บัท า 2 
คลปิต่อคน ทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในศาสตรน์ัน้ๆ

จ านวนคลปิของ อ.
ผูส้อน ทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในศาสตรน์ัน้ๆ

2 คลปิต่อคน 2. ส.ค. 63

ดา้นกฏหมาย/
ขอ้บงัคบั

เสยีโอกาสในการ
พฒันานสิติทีม่ ี
ศกัยภาพดา้น spin off

9 มคีวามเสีย่งสงู ไม่มรีะเบยีบขอ้บงัคบัการ
จดัการธุรกจิของ
มหาวทิยาลยั ท าใหน้สิติ
ออกไปอยู่ทีอ่ื่น

ลดความเสีย่ง สรา้งความตระหนกัให้
ผูบ้รหิารระดบัสงูออก
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่อื้อให้
นสิติทีม่ศีกัยภาพในการท า 
spin off

มขีอ้บงัคบั มกีารเริม่จดัท า
ขอ้บงัคบั

ก.ย. 64 - คณบดี

0 คน ก.ย. 63 - คณะกรรมการ COVID-19

ดา้นบรหิารกล
ยุทธ/์ยุทธศาสตร์

15 มคีวามเสีย่ง
สงูมาก

ยงัไม่เขา้ใจเทคนคิ และ
ขาดทกัษะการสอน online

ลดความเสีย่ง - คณะกรรมการ COVID-19

ดา้นบรหิารกล
ยุทธ/์ยุทธศาสตร์

เกดิการแพรร่ะบาด
ของเชือ้ COVID ใน
หน่วยงาน 
(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ พบความ
เสีย่งใหม)่

25 มคีวามเสีย่ง
สงูมาก

การบรหิารจดัการความ
ปลอดภยั และการเฝ้าระวงั
การระบาดของบุคลากร
และนสิติในหน่วยงาน

ป้องกนัความ
เสีย่ง

จ านวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่กดิ
จากการปฏบิัต้งิานใน
วทิยาลยั
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ (KRI)
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบด้านความเส่ียง ความเส่ียงท่ีพบ ระดบัความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

แนวทางการ
จดัการความ

เส่ียง
วิธีจดัการความเส่ียง

ผา่นการพจิารณาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2563 ครัง้ที ่3/2563
วาระที ่4.3 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขจพีร วงศป์รดี)ี
ต าแหน่ง  ผูช้่วยอธกิารบดฝ่ีายพฒันาคุณภาพ 

รกัษาการแทน คณบดวีทิยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
วนัที ่    เมษายน 2563

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


