
โอกาสท่ี
เกิดขึน้ (1)

ผลกระทบ 
(2)

ระดบั
ความเส่ียง

 (1)*(2)

ด้านความเส่ียง 1.จดัท ำโครงกำร 
Roadshow

ดำ้นกำรเงนิ 2.สรำ้งกลยุทธใ์นกำร
บรหิำรจดักำรหลกัสตูร
ทีไ่มเ่ป็นไปตำม
เป้ำหมำย

ปัจจยัสภาพแวดล้อม

รปูแบบกำรบรหิำรและกำรตดิตำม

ความเส่ียงท่ีพบ

จ ำนวนนิสติไมเ่ป็นไปตำมที่
ก ำหนด

1. ประสำนงำนกบั
มหำวทิยำลยัในกำร
ปรบัจ ำนวนรบันกัเรยีน

2. ใหน้กัเรยีน/นิสติ ที่
สนใจเขำ้เรยีนหลกัสตูร 
เขำ้มำร่วมเรยีนใน 
Online ใน 3 หลกัสตูร

3. รกัษำอตัรำกำรคงอยู่
 โดย อ.ทีป่รกึษำดแูล
นิสติในช่วงสถำนกำรณ์

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคมุท่ีมีอยู่
ตวัช้ีวดัความเส่ียง

หลกั (KRI)
การประเมินผลการ

ควบคมุ
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

จ ำนวนนิสติไม่
เป็นไปตำมที่
ก ำหนด

5 5 25 จ ำนวนนิสติทีเ่ป็นไป
ตำมทีค่ำดหวงั จ ำนวน
นิสติตำม มคอ 2

ควำมเสีย่งลดลงอยู่ใน
ระดบัยอมรบัไดจ้ำก
กำรประเมนิผลกำร
ควบคุมดว้ยตวัชีว้ดั
ควำมเสีย่งหลกั (KRI)
 ซึง่มผีลกำรด ำเนิน
ตวัชีว้ดัแลว้

- - - -

แบบ ปค.5

ส่วนงาน วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (งวดปัจจุบนั)

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ กนัยายน พ.ศ. 2563
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคมุท่ีมีอยู่
ตวัช้ีวดัความเส่ียง

หลกั (KRI)
การประเมินผลการ

ควบคมุ
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านความเส่ียง 1 .วำงแผนกล
ยุทธใ์นกำร
ประสำนงำน 
เพือ่ให่มกีำร
เจรจำลงนำม

ดำ้นกฏหมำย/ขอ้บงัคบั 2. นดัหมำย
กำรพดูคุย
ระหว่ำง
ผูป้ระกอบกำร
ทีต่อ้งร่วม
ลงทุนและ
ผูบ้รหิำร
ระดบัสงูของ
มหำวทิยำลยั

ปัจจยัสภาพแวดล้อม 3. จดัท ำร่ำง
ขอ้บงัคบั

นโยบำยและกำรพฒันำบุคลำกร 4.จดัหำพืน้ที่
เหมำะสม
ส ำหรบักำร
พฒันำธุรกจิ

ความเส่ียงท่ีพบ

เสยีโอกำสในกำรพฒันำนิสติทีม่ ี
ศกัยภำพดำ้น spin off

เสยีโอกำสใน
กำรพฒันำนิสติ
ทีม่ศีกัยภำพดำ้น
 spin off

3 3 9 สรำ้งควำมตระหนกัให้
ผูบ้รหิำรระดบัสงูออก
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่อื้อ
ใหน้ิสติทีม่ศีกัยภำพใน
กำรท ำ spin off

มขีอ้บงัคบั มกีำรเริม่
จดัท ำขอ้บงัคบั

ก.ย. 64/คณบดี -เนื่องจำกควำมเสีย่ง
ดำ้นนี้ใชร้ะยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร จงึตอ้ง
รอตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอกีระยะหนึ่ง

เสยีโอกำสใน
กำรพฒันำนิสติ
ทีม่ศีกัยภำพดำ้น
 spin off
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคมุท่ีมีอยู่
ตวัช้ีวดัความเส่ียง

หลกั (KRI)
การประเมินผลการ

ควบคมุ
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านความเส่ียง 1. เฝ้ำระวงักำรจดักำร
สถำนทีเ่รยีน 
ปรบัเปลีย่นตำม
สถำนกำรณ์

ดำ้นกำรด ำเนินงำน 2. ควบคุมแผนกำร
ก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำม
แผน

ปัจจยัสภาพแวดล้อม

รปูแบบกำรบรหิำรและกำรตดิตำม

ความเส่ียงท่ีพบ

สถำนทีจ่ดักำรเรยีนกำรสอนปี
กำรศกึษำ 2564 อำจปรบัปรุงไม่
ทนัต่อกำรใช ้(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ จงึเปลีย่นแปลงจำกปี
กำรศกึษำ 2563 เป็น 2564)

ด้านความเส่ียง อำจำรยบ์ำงส่วน
ไมส่ำมำรถ
ปรบัตวัเพือ่สอน
 online ไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพ

3 5 15 1.มเีกณฑก์ำรประเมนิ
กำรสอน Online จำก
นิสติในรำยวชิำ

กำรประเมนิ
ประสทิธภิำพกำรสอน 
online ของ อ.จำกนิสติ
 คะแนนมำกกว่ำ 70 
คะแนน (คะแนนคู่, และ
คะแนนเดีย่ว)

ควำมเสีย่งลดลงอยู่ใน
ระดบัยอมรบัไดจ้ำกกำร
ประเมนิผลกำรควบคุม
ดว้ยตวัชีว้ดัควำมเสีย่ง
หลกั (KRI) ซึง่มผีลกำร
ด ำเนินตวัชีว้ดัแลว้

- - - -

สถำนทีจ่ดักำร
เรยีนกำรสอนปี
กำรศกึษำ 2564
 อำจปรบัปรุงไม่
ทนัต่อกำรใช ้
(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ จงึ
เปลีย่นแปลง
จำกปีกำรศกึษำ 
2563 เป็น 2564)

5 5 25 จ ำนวนหอ้งเรยีน
เพยีงพอต่อนิสติ ปี 
2564 มหีอ้งปฏบิตักิำร 
อย่ำงน้อย 2 หอ้งต่อ
หลกัสตูร

- สถำนทีจ่ดักำร
เรยีนกำรสอนปี
กำรศกึษำ 2564 
อำจปรบัปรุงไม่
ทนัต่อกำรใช ้
(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ จงึ
เปลีย่นแปลง
จำกปีกำรศกึษำ 
2563 เป็น 2564)

- ส.ค. 64/รอง
คณบดฝ่ีำยกจิกำร
พเิศษและผอ.
ส ำนกัวชิำกำร
สรำ้งสรรค์

-
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคมุท่ีมีอยู่
ตวัช้ีวดัความเส่ียง

หลกั (KRI)
การประเมินผลการ

ควบคมุ
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

ดำ้นบรหิำรกลยุทธ/์ยุทธศำสตร์ (ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ พบ
ควำมเสีย่งใหม)่

2.อำจำรยผ์ูส้อนจดัท ำ
คลปิ VDO โดยใหก้บัท ำ
 2 คลปิต่อคน ทีม่คีวำม
เชีย่วชำญในศำสตรน์ัน้ๆ

ปัจจยัสภาพแวดล้อม

ความเส่ียงท่ีพบ

อำจำรยบ์ำงส่วนไมส่ำมำรถ
ปรบัตวัเพือ่สอน online ไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพ(ประเมนิรอบ 6 เดอืนแลว้ พบ
ควำมเสีย่งใหม)่

ด้านความเส่ียง เกดิกำรแพร่
ระบำดของเชือ้ 
COVID ใน
หน่วยงำน 
(ประเมนิรอบ 6 
เดอืนแลว้ พบ
ควำมเสีย่งใหม)่

5 5 25 1. ด ำเนินกำรตำมำรตร
กำรป้องกนักำรแพร่
ระบำดของเชือ้ COVID
 ของมหำวทิยำลยัและ
วทิยำลยั กำรตรวจวดั
ไข ้กำรลำ้งมอืดว้ย
แอลกอฮอล์

จ ำนวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่กดิ
จำกกำรปฏบิัต้งิำนใน
วทิยำลยั 0 คน

ควำมเสีย่งลดลงอยู่ใน
ระดบัยอมรบัไดจ้ำก
กำรประเมนิผลกำร
ควบคุมดว้ยตวัชีว้ดั
ควำมเสีย่งหลกั (KRI)
 ซึง่มผีลกำรด ำเนิน
ตวัชีว้ดัแลว้

- - - -

ดำ้นบรหิำรกลยุทธ/์ยุทธศำสตร์ 2. ปรบัวธิกีำร
ปฏบิตังิำนใหเ้ป็นแบบ 
Work From Home

ปัจจยัสภาพแวดล้อม 3.มกีำรท ำควำมสะอำด
 สถำนทีป่ฏบิตังิำน โดย
ใชก้ำรฆำ่เชือ้ดว้ย
หลอดไฟ UV
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคมุท่ีมีอยู่
ตวัช้ีวดัความเส่ียง

หลกั (KRI)
การประเมินผลการ

ควบคมุ
ความเส่ียงท่ียงั

มีอยู่
การปรบัปรงุ
การควบคมุ

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

4 ผลติหน้ำกำกอนำมยั
ใหบุ้คลำกร และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์

ความเส่ียงท่ีพบ

เกดิกำรแพร่ระบำดของเชือ้ 
COVID ในหน่วยงำน (ประเมนิ
รอบ 6 เดอืนแลว้ พบควำมเสีย่ง
ใหม)่

(ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขจพีร วงศป์รดี)ี

ต ำแหน่ง คณบดวีทิยำลยัอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์

วนัที ่29 กนัยำยน 2563


