
** หนวยงานไดระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว

ผล

กระท

บ (1)

โอกาส

ที่จะ

เกิด (2)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(1)*(2)

ภารกิจ

การเรียนการสอน

แผนการดําเนินการ

ดานบริหารกล

ยุทธ/ยุทธศาสตร

การบริหารจัดการแผนการ

ดําเนินงานกอสรางสถานที่

จัดการเรียนการสอนและพื้นที่ 

maker space อาจไมทันตอ

การใชงาน

1.บุคลากรไมมีความรูและความ

เขาใจกฎระเบียบและข้ันตอน

การทํางาน 2.การบริหาร

จัดการจากทุกภาคสวนไม

คลองตัวและชะลอตัวเน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาด

เช้ือcovid 19

5 5 25 การเบิกจาย

งบประมาณเปนไป

ตามงวดงาน/งวดเงนิ

1 ต.ค.64- 30

 ก.ย.65

สํานักงานคณบดี

 / รองคณบดี

ฝายกิจการพิเศษ

 /  12891

รองคณบดี

ฝายกิจการ

พิเศษ

จํานวนนิสิตท่ีรับเขามา

ในแตละหลักสูตร

จํานวนนิสิตท่ีคงอยู

ความพึงพอใจอาจารย

ที่ปรึกษา ใน

สถานการณ COVID

ผูอํานวยการ

สํานัก

วิชาการ

สรางสรรค

ภารกิจตาม

กฎหมายที่จัดต้ัง

หนวยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการ

ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

หลัก (KRI)

ชวง/

ระยะเวลา

ดําเนินการ

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ/ชื่อ

ผูรับผิดชอบ 

เบอรติดตอ

หมายเหตุ

ภารกิจ

การเรียนการสอน

แผนการดําเนินการ

ดานการเงนิ

จํานวนนิสิตใหมไมเปนไปตามที่

กําหนด

1. พฤติกรรมการเรียนรูและ

คานิยมการเรียนรูของเด็ก

เปลี่ยนแปลงไป2.การบริหาร

จัดการการรับนิสิตใน

สถานการณ COVID

5 5 25 1 ต.ค.64- 30

 ก.ย.65

สํานักวิชาการ

สรางสรรค / 

ประธานหลักสูตร

 / 12891

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สําหรับระยะการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หนวยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2565

ชื่อผูกํากับ

ควบคุม



ผล

กระท

บ (1)

โอกาส

ที่จะ

เกิด (2)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(1)*(2)

ภารกิจตาม

กฎหมายที่จัดต้ัง

หนวยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการ

ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

หลัก (KRI)

ชวง/

ระยะเวลา

ดําเนินการ

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ/ชื่อ

ผูรับผิดชอบ 

เบอรติดตอ

หมายเหตุ
ชื่อผูกํากับ

ควบคุม

การประเมิน

ประสิทธิภาพการสอน

 online ของอาจารย

จากนิสิต

ผูอํานวยการ

สํานัก

วิชาการ

สรางสรรค

หลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบ 

E-learning/Module

ภารกิจ

การบริการรวิชาการ

แผนการดําเนินการ

ดานการเงนิ

ความรวมมือในการบริการ

วิชาการแบบหารายไดนอยลง/

มีจํานวนจํากัด

1. บุคลากรขาดความพรอม/

ความเช่ียวชาญดานการบริหาร

โครงการ/การจัดหารายได

2. สถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อโควิด ทําใหสภาพ

การเงินของสถานประกอบการ

ไมคลองตัว ทําใหชะลอการรวม

กิจกรรมเพ่ือหารายไดกับ

วิทยาลัยฯ

5 3 15 จํานวนโครงการ

บริการวิชาการแบบหา

รายได

1 ต.ค.64- 30

 ก.ย.65

ฝายแผนงาน /

รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร/

ผูอํานวยการ

ศูนย

อุตสาหกรรม

สรางสรรค/

12891

รองคณบดี

ฝายพัฒนา

องคกร

ภารกิจ

การเรียนการสอน

แผนการดําเนินการ

ดานบริหารกล

ยุทธ/ยุทธศาสตร

อาจารยบางสวนไมสามารถ

ปรับตัวเพ่ือการเรียนการสอน 

online ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อาจารยยังขาดทักษะการเรียน

การสอนและการถายทอด

ความรู แบบ online

5 3 15 1 ต.ค.64- 30

 ก.ย.65

ฝายวิชาการ / 

ประธาน

หลักสูตร12891



ผล

กระท

บ (1)

โอกาส

ที่จะ

เกิด (2)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(1)*(2)

ภารกิจตาม

กฎหมายที่จัดต้ัง

หนวยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการ

ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

หลัก (KRI)

ชวง/

ระยะเวลา

ดําเนินการ

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ/ชื่อ

ผูรับผิดชอบ 

เบอรติดตอ

หมายเหตุ
ชื่อผูกํากับ

ควบคุม

จํานวนบุคลากร/นิสิต

ติดเช้ือ

กระบวนการทํางาน

แบบ Work From 

Home

คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัย

อุตสาหกรรม

สรางสรรค /

การแพรระบาดของเช้ือ COVID

 ในหนวยงาน

5 5 25

หมายเหตุ : ผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 วาระพิเศษ ครั้งท่ี 7/2564 วาระที่ 3.1

ลงชื่อ............................................................................

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีพร วงศปรีด)ี

ตําแหนง คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค

วันที่.....................................................................................

1 ต.ค.64- 30

 ก.ย.65

คณะกรรมการ 

COVID /  12981

ภารกิจ

การบริหารงาน

แผนการดําเนินการ

ดานการดําเนินงาน

การบริหารจัดการความ

ปลอดภัย และการเฝาระวังการ

ระบาดของบุคลากรและนิสิตใน

หนวยงาน

31 สิงหาคม 2564


