
** หน่วยงานได้ระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง และจัดการความเส่ียง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

โอกาส

ท่ีจะเกิด

 (A)

ผลกระ

ทบ

 (B)

ระดับ

ความเส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน

ด้านการด าเนินงาน สถานท่ีจัดการเรียน

การสอนปีการศึกษา 

2564 อาจปรับปรุง

ไม่ทันต่อการใช้

กฎระเบียบและ

ข้ันตอนการท างาน

ในการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีภายใน

มหาวิทยลัยไม่

คล่องตัวเท่าท่ีควร

5 5 25 จ านวนห้องเรียน

เพียงพอต่อนิสิต 

ปี 2564

1.จัดต้ังกรรมการ

ภายในเฉพาะกิจเพ่ือ

ก ากับ ติดตามการ

ก่อสร้างสถานท่ีการ

เรียนการสอน 

2. จัดหาผู้เช่ียวชาญ

ให้ค าปรึกษาแนะน า

ด้านการก่อสร้าง 

การเงินและ

งบประมาณเพ่ือใช้

ในการก่อสร้างให้ถูก

ระเบียบ 

3. จัดให้ผู้บริหาร

และบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องรับการ

อบรมเร่ืองพัสดุเพ่ือ

เพ่ืมความรู้และ

เข้าใจด้านระเบียบ

พัสดุ จัดซ้ือจัดจ้าง

ลดความเส่ียงข้อน้ี

1 ตุลาคม 

2563- 

30 กันยายน 

2564

บรรลุ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษและ ผอ.ส านัก

วิชาการสร้างสรรค์

หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน

ด้านความเส่ียง

กิจกรรมการควบคุม

ภายใน

ช่วง/

ระยะเวลา

ด าเนินการ

การประเมินผล

การควบคุมภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ)
ความเส่ียงท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง

การควบคุม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับควบคุม/

ช่ือผู้รับผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

4 8

ภาระกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตัวช้ีวัดความเส่ียง

หลัก (KRI)
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ความเส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน

หมายเหตุ
กิจกรรมการควบคุม

ภายใน

ช่วง/

ระยะเวลา

ด าเนินการ

การประเมินผล

การควบคุมภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ)
ความเส่ียงท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง

การควบคุม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับควบคุม/

ช่ือผู้รับผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

4 8

ภาระกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ตัวช้ีวัดความเส่ียง

หลัก (KRI)

จ านวนนิสิตไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด

1. บุคลากรไม่

ตระหนักถึงการ

เปล่ียนแปลงด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ี

ลดลง

5 5 25 จ านวนนิสิตท่ี

เป็นไปตามท่ี

คาดหวัง

มีการประขาสัมพันธ์

ผ่านส่ือ social 

media

1 ตุลาคม 

2563- 30 

กันยายน 

2564

ไม่บรรลุ

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ)

ยังต้องก ากับติดตาม

จ านวนนิสิตรอบ

ต่อไปเพ่ือให้ได้

จ านวนท่ีหลักสูตร

ก าหนดใน มคอ 2

ผู้อ านวยการส านัก

วิชาการสร้างสรรค์

2. การบริหาร

จัดการการรับนิสิต

ในสถานการณ์ 

COVID

5 5 25 จ านวนนิสิตท่ี

รับเข้ามาในแต่ละ

หลักสูตร

ใช้ระบบออนไลน์

และติดต่อส่ือสาร

โดยทางโทรศัพท์

เพ่ือให้ความเข้าใจ

ตรงกันในการรับนิสิต

ไม่บรรลุ

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ)

จ านวนนิสิตท่ี

รับเข้ามาในแต่ละ

หลักสูตร

ประธานหลักสูตร

จ านวนนักเรียน/

นิสิตเข้าร่วมเรียน 

Online ใน

รายวิชาของแต่ละ

หลักสูตร

ระบบการเข้าเรียน

ออนไลน์ของรายวิชา

ของแต่ละหลักสูตร

ไม่บรรลุ

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ)

ความพอใจ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ในสถานการณ์ 

COVID อัตราการ

คงอยู่ของนิสิต

แบบฟอร์มการเก็บ

รวบรวมความพอใจ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ใน

สถานการณ์ COVID

ต่ออัตราการคงอยู่

ของนิสิต

ไม่บรรลุ

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ)

ด้านการเงิน
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การปรับปรุง
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ภาระกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
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การประเมินความเส่ียง
ตัวช้ีวัดความเส่ียง

หลัก (KRI)

ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับ เสียโอกาสในการ

พัฒนานิสิตท่ีมี

ศักยภาพด้าน spin off

ไม่มีระเบียบ

ข้อบังคับการจัดการ

ธุรกิจของ

มหาวิทยาลัย ท าให้

นิสิตออกไปอยู่ท่ีอ่ืน

3 3 9 มีข้อบังคับ

จัดหารายได้และ

กิจกรรมภายนอกให้

นิสิตและอาจารย์มี

ทักษะการท าธุรกิจ 

ผ่านการบริการ

วิชาการแบบคร้ังคราว

1 ตุลาคม 

2563- 

30 กันยายน 

2564

ไม่บรรลุ

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ)

คณะกรรมการบริหาร

 วิทยาลัย

อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

ด้านบริหารกลยุทธ์ / 

ยุทธศาสตร์

อาจารย์บางส่วนไม่

สามารถปรับตัวเพ่ือ

สอน online ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ยังไม่เข้าใจเทคนิค

และขาดทักษะการ

สอน online

3 5 15 การประเมิน

ประสิทธิภาพการ

สอน online ของ

อาจารย์จากนิสิต

1 ตุลาคม 

2563- 

30 กันยายน 

2564

บรรลุ คณะกรรมการบริหาร

 วิทยาลัย

อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

จ านวนคลิปของ 

อาจารย์ผู้สอน ท่ีมี

ความเช่ียวชาญใน

ศาสตร์น้ันๆ

วิทยาลัยฯได้มี

นโยบายการสอน 

online เป็นส่วน

หน่ึงของการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสาย

วิชาการ



1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

โอกาส

ท่ีจะเกิด

 (A)

ผลกระ

ทบ

 (B)

ระดับ

ความเส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน

หมายเหตุ
กิจกรรมการควบคุม

ภายใน

ช่วง/

ระยะเวลา

ด าเนินการ

การประเมินผล

การควบคุมภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ)
ความเส่ียงท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง

การควบคุม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับควบคุม/

ช่ือผู้รับผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

4 8

ภาระกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
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หลัก (KRI)

ด้านบริหารกลยุทธ์ / 

ยุทธศาสตร์

เกิดการแพร่ระบาด

ของเช้ือ COVID ใน

หน่วยงาน

การบริหารจัดการ

ความปลอดภัย 

และการเฝ้าระวัง

การระบาดของ

บุคลากรและนิสิต

ในหน่วยงาน

5 5 25 1. ด าเนินการตาม

มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของ

เช้ือ COVID ของ

มหาวิทยาลัยและ

วิทยาลัย การ

ตรวจวัดไข้ การ

ล้างมือด้วย

แอลกอฮอล์

จัดต้ังกรรมการ

ภายในเฉพาะกิจเพ่ือ

ก ากับ ติดตามและ

ส่ือสารสภาวการณ์

การระบาดและการ

แพร่เช้ือ รวมถึงการ

ป้องกันในวิทยาลัยฯ

 มีการกรอก

แบบฟอร์ม มีการ

ติดตามการเดินทาง 

มีการจ ากัดจ านวน

บุคลากรเข้า-ออก

และติดต่อใน

วิทยาลัยฯ

1 ตุลาคม 

2563- 

30 กันยายน 

2564

บรรลุ คณะกรรมการ COVID

2. ปรับวิธีการ

ปฏิบัติงานให้เป็น

แบบ Work From

 Home

มีการจัดท าตาราง

การท างาน และการ

ติดตามงาน แม้ว่าจะ

เป็น work from 

home

3.มีการท าความ

สะอาด สถานท่ี

ปฏิบัติงาน โดยใช้

การฆ่าเช้ือด้วย

หลอดไฟ UV

ท าความสะอาด 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

โดยใช้การฆ่าเช้ือ

ด้วยหลอดไฟ UV



1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

โอกาส

ท่ีจะเกิด

 (A)

ผลกระ

ทบ

 (B)

ระดับ

ความเส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน

หมายเหตุ
กิจกรรมการควบคุม

ภายใน

ช่วง/

ระยะเวลา

ด าเนินการ

การประเมินผล

การควบคุมภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ)
ความเส่ียงท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง

การควบคุม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับควบคุม/

ช่ือผู้รับผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

4 8

ภาระกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการหรือ
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หลัก (KRI)

4 ผลิตหน้ากาก

อนามัยให้บุคลากร

 และบุคลากร

ทางการแพทย์

ปรับวัตถุประสงค์

ของหน้ากากให้เป็น

ของขวัญเพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ของ

วิทยาลัยฯ

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564  วาระท่ี 4.2


