
** หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่ง วเิคราะห์ความเสีย่ง และจดัการความเสีย่ง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว้

ผลก
ระ
ทบ 
(1)

โอกาส
ท่ีจะ
เกิด 
(2)

ระดบั
ความ
เส่ียง 
(1)*(2)

การ
ติด

ตามฯ 
รอบ 6 
เดือน

การ
ติด

ตามฯ 
รอบ 12 
เดือน

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นบรหิาร
ยุทธศาสตร์

การบรหิารจดัการ
แผนการจดัการการ
ก่อสรา้ง สถานทีจ่ดัการ
เรยีนการสอนและ maker
 space อาจปรบัปรงุไม่
ทนัต่อการใชง้าน

บุคลากรไมม่คีวามรูค้วาม
เขา้ใจกฎระเบยีบและขัน้ตอน
การท างาน การบรหิารจดัการ
ทุกภาคส่วน ในสถานการณ์
โรคระบาด covid 19 เกดิความ
ไมค่ล่องตวั ชะลอตวั

5 5 25 การเบกิจ่าย
งบประมาณตาม
งวดงาน/งวดเงนิ

1 ต.ค.64- 
30 ม.ีค.65

มอบหมายผูร้บัผดิชอบเฉพาะกจิเพือ่
ก ากบั ตดิตามการก่อสรา้งสถานทีก่าร
เรยีนการสอน โดยใหน้ าความคบืหน้า
มารายงานต่อคณบดแีละผูบ้รหิาร
วทิยาลยัฯ อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง

บรรลุ ไมส่ามารถจดัหาบุคลากร 
และรกัษาบุคลากรทีม่ ี
ความรูเ้ฉพาะดา้นบรหิาร
จดัการสญัญาและการ
ก่อสรา้งได้

จดัการบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ
ความเขา้ใจการบรหิารและจดัการ
สญัญาและการก่อสรา้ง รวมถงึเรง่
ใหบุ้คลากรในองคก์รศกึษาและ
เรยีนรูข้ ัน้ตอนและกระบวนการ
ท างานเพิม่เตมิ เพือ่ใหก้าร
ก่อสรา้งด าเนนิไปอย่างไมต่ดิขดั
และโปรง่ใส

ส านกังานคณบด/ี 
รองคณบดฝ่ีาย
กจิการพเิศษ /12891

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการเงนิ

จ านวนนสิติไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนด

1. พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละ
ค่านยิมการเรยีนรูข้องเดก็
เปลีย่นแปลงไป
2.การบรหิารจดัการการรบั
นสิติในสถานการณ์ COVID

5 5 25 จ านวนนสิติที่
รบัเขา้มาในแต่ละ
หลกัสตูร

1 ต.ค.64- 
30 ก.ย.65

การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรผา่น
ชอ่งทางออนไลน์ สื่อ social media 
และมกีารบรหิารจดัการการรบันสิติ
ใหมท่างออนไลน์ เนื่องดว้ยสถานการณ์
โควดิ รวมถงึมกีารรายงานจ านวนนสิติ
ใหมแ่ต่ละรอบการสมคัรให้
คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัฯ 
รบัทราบอย่างต่อเนื่อง

บรรลุ บางหลกัสตูรยงัมรีอบการ
รบัสมคัรนสิติใหม่
ด าเนนิการอยู่

เพิม่การประชาสมัพนัธ์ผา่นนสิติ
ปัจจุบนัและศษิยเ์ก่า

ส านกัวชิาการ
สรา้งสรรค ์/
ผูอ้ านวยการส านกั
วชิาการสรา้งสรรค ์ /
ประธานหลกัสตูร 
12891

จ านวนนสิติทีค่งอยู่ มกีารประชาสมัพนัธ์ความชว่ยเหลอื
นสิติดา้นการเงนิ ดา้นสุขภาพ ผา่น
หลกัสตูรและอาจารยท์ีป่รกึษา มกีาร
ปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนและการ
เขา้เรยีนในพืน้ทีต่ามสถานการณ์ และ
มกีารใหค้ าปรกึษานสิติอย่างใกลช้ดิ
จากคณาจารยใ์นหลกัสตูร

บรรลุ สถานการณ์โควดิเรือ้รงั 
อาจท าใหจ้ านวนนสิติ
ประสบปัญหาการเงนิ และ
สุขภาพจติเพิม่ขึน้

วทิยาลยัฯ มอบหมายใหผู้ช้ว่ย
คณบดฝ่ีายกจิการนสิติ และ
ประธานหลกัสตูรดแูลนสิติอย่าง
ใกลช้ดิ

ภารกิจตาม
กฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความ
เส่ียง

ตวัช้ีวดัความ
เส่ียงหลกั (KRI)

ช่วง/
ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมาย
เหตุ

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)

ส าหรบัระยะการด าเนินงานส้ินสุด 30 กนัยายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน
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ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความ
เส่ียง

ตวัช้ีวดัความ
เส่ียงหลกั (KRI)

ช่วง/
ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน

การประเมินผล
การควบคมุ

ภายใน (บรรล/ุไม่
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ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมาย
เหตุ

ความพงึพอใจอาจารย์
ทีป่รกึษา ในสถานการณ์
 COVID

มกีารจดัท าแบบฟอรม์การเกบ็รวบรวม
ความพงึพอใจ อาจารยท์ีป่รกึษา ใน
สถานการณ์ COVID

บรรลุ น าผลของการส ารวจความพงึพอใจ
 มาปรบัปรงุการใหค้ าปรกึษาของ
อาจารยท์ีป่รกึษา

การประเมนิ
ประสทิธภิาพการ
สอน online ของ
อาจารยจ์ากนสิติ

บรรลุ

หลกัสตูรทีม่กีารจดัการ
เรยีนการสอนแบบ
E-learning/Module
อยา่งน้อย 3 หลกัสตูร

บรรลุ

ภารกิจ
การบรกิารวชิาการ
แผนการด าเนินการ
ดา้นการเงนิ

ความรว่มมอืในการ
บรกิารวชิาการแบบหา
รายไดน้้อยลง/มจี านวน
จ ากดั

1. บุคลากรขาดความพรอ้ม/
ความเชีย่วชาญดา้นการบรหิาร
โครงการ/การจดัหารายได้
2. สถานการณ์โควดิ ท าให้
การเงนิของสถานประกอบการ
ไมค่ล่องตวั การลงทุนน้อยลง

5 3 15 จ านวนโครงการ
บรกิารวชิาการ
แบบหารายได้

1 ต.ค.64- 
30 ก.ย.65

จดัโครงการ/กจิกรรมสรา้งและกระชบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบการกบั
บุคลากรและนสิติของวทิยาลยัฯ เพือ่
เปิดชอ่งทางการท าโครงการเชงิธรกุจิ
ต่อไป

ไมบ่รรลุ สถานการณ์โควดิ ท าให้
การเงนิของสถาน
ประกอบการไมค่ล่องตวั 
การลงทุนน้อยลง

วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัประชมุรว่มกบั
ผูป้ระกอบการและภาคเอกชน 
เพือ่ประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯ และ
หลกัสตูรและจดัด าเนนิการ
ฝึกอบรมระยะสัน้ รว่มกนั

ฝ่ายพฒันาองคก์ร/
รองคณบดฝ่ีาย
พฒันาองคก์ร/
ผูอ้ านวยการศนูย์
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค/์12891

15 1 ต.ค.64- 
30 ม.ีค.65

อาจารยย์งัไมเ่ขา้ใจเทคนคิและ
ขาดทกัษะการสอนแบบ online

5 3ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นบรหิาร
ยุทธศาสตร์

อาจารยบ์างส่วนไม่
สามารถปรบัตวัเพือ่สอน
 online ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

วทิยาลยัฯก าหนดใหม้กีารสอน online 
และเทคนคิการสอนสมยัใหม ่เป็นส่วน
หนึ่งของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
บุคลากรสายวชิาการ

ไมม่ี ไมม่ี ส านกัวชิาการ
สรา้งสรรค ์/
ผูอ้ านวยการส านกั
วชิาการสรา้งสรรค ์ /
ประธานหลกัสตูร 
12891
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2. กระบวนการ
ท างานแบบ Work 
From Home

บรรลุ การบรหิารจดัการความ
ปลอดภยั และการเฝ้าระวงั
การระบาดของบุคลากร
และนสิติในหน่วยงาน

จดัประชมุคณะกรรมการเฉพาะกจิ
เพือ่ตดิตามสถานการณ์ เพือ่
ประเมนิสถานการณ์และตดิตามผู้
ตดิเชือ้อย่างใกลช้ดิ

คณะกรรมการ 
COVID /  
คณะกรรมการ
บรหิารวทิยาลยั
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์
12981

ภารกิจ
การเรยีนการสอน
แผนการด าเนินการ
ดา้นการด าเนนิงาน

การบรหิารจดัการความ
ปลอดภยั และการเฝ้า
ระวงัการระบาดของ
บุคลากรและนสิติใน
หน่วยงาน

การแพรร่ะบาดของเชือ้ 
COVID ในหน่วยงาน

5 5 25 ยงัมกีารเรยีนการสอนใน
พืน้ทีอ่ยู่บา้ง

จดัประชมุคณะกรรมการเฉพาะกจิ
เพือ่ตดิตามสถานการณ์ เพือ่
ประเมนิสถานการณ์และตดิตามผู้
ตดิเชือ้อย่างใกลช้ดิ

วนัที ่10 มนีาคม 2565

จดัตัง้คณะกรรมการภายในเฉพาะกจิเพือ่
ก ากบั ตดิตามและสือ่สารสภาวการณ์การ
ระบาดและการแพรเ่ชือ้ ก าหนดมาตรการ
การจ ากดัจ านวนบุคลากรภายในและ
ภายนอกทีเ่ขา้พืน้ทีข่องวทิยาลยัฯ และ
ก าหนดรปูแบบการปฏบิตังิานของบุคลากร
และการเรยีนการสอนในภาพรวม รวมถงึมี
การจดัหาชุดตรวจ ATK ส าหรบับุคลากร
ปฏบิตังิานในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชือ้โควดิ 19 นี้

1 ต.ค.64- 30
 ก.ย.65

หมายเหตุ : ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2565 ครัง้ที ่2/2565 วาระที ่4.2

บรรลุ1. จ านวนบุคลากร/
นิสติตดิเชือ้)

คณะกรรมการ 
COVID /  
คณะกรรมการ
บรหิารวทิยาลยั
อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์
12981
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