
** หนวยงานไดระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

โอกาสที่จะเกิด

 (A)

ผลกระทบ

 (B)

ระดับความเสี่ยง

 (A)*(B)
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ดานความเสี่ยง สถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) รอบ 2

3 5 15 รอยละของโครงการ

ที่สามารถดําเนินการไดตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80

วางแผนการจัดกิจกรรม

สํารองในรูปแบบ

ออนไลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 บรรลุ บรรลุ  - จัดโครงการในรูปแบบ

ออนไลนทั้งหมด สําหรับ

โครงการที่สามารถทําได

 สวนโครงการที่ไม

สามารถจัดแบบออนไลน

 กําหนดใหเลื่อน

โครงการออกไปกอน

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ดานการดําเนินงาน

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

..................................................................

ปจจัยสภาพแวดลอม

รูปแบบการบริหารและติดตาม

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

 ..........................................................

ดานความเสี่ยง 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูไม

เปนไปตาม มคอ.3 ที่วางไว

1. สถานการณการระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) รอบ 2

2. ประกาศของรัฐบาลที่มี

ผลกระทบตอการจัดการเรียน

การสอน

3 5 15 รอยละของรายวิชาที่สามารถ

สอนไดตาม มคอ. 3 

ไมนอยกวารอยละ 100

1. ปรับกิจกรรมการสอน

ใหสอดคลองกับ

สถานการณ

2. ปรับการประเมินผล

การเรียนรูโดยเนนการ

ประเมินแบบ 

formative 

assessment

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 บรรลุ บรรลุ  - กํากับและติดตามการ

จัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง และสรร

หาวิธีการสอนที่

เหมาะสมกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบ

ออนไลน เพื่อใหนิสิต

บรรลุผลลัพธการเรียนรู

ตามที่รายวิชาคาดหวัง

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ดานการดําเนินงาน

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

..................................................................

ปจจัยสภาพแวดลอม

รูปแบบการบริหารและติดตาม

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

 ..........................................................

1. การดําเนินโครงการไมบรรลุ

ตามเปาหมาย

ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)

กิจกรรมการควบคุม

ภายใน

8

การประเมินผลการควบคุมภายใน

 (บรรล/ุไมบรรล)ุ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการ

ควบคุม
หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดกอน/ปจจุบัน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

หนวยงาน สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง
ชวง/ระยะเวลา

ดําเนินการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ/ 

 ชื่อผูกํากับควบคุม/ 

ชื่อผูรับผิดชอบ 

เบอรติดตอ

4

การประเมินความเสี่ยง

แบบ ปค. 5



1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

โอกาสที่จะเกิด

 (A)

ผลกระทบ

 (B)

ระดับความเสี่ยง

 (A)*(B)
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)

กิจกรรมการควบคุม

ภายใน

8

การประเมินผลการควบคุมภายใน

 (บรรล/ุไมบรรล)ุ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการ

ควบคุม
หมายเหตุ

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง
ชวง/ระยะเวลา

ดําเนินการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ/ 

 ชื่อผูกํากับควบคุม/ 

ชื่อผูรับผิดชอบ 

เบอรติดตอ

4

การประเมินความเสี่ยง

ดานความเสี่ยง 3. การจัดสอบออนไลนไม

สมบูรณ

ขอจํากัดการใหบริการของ

ระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย

2 5 10 รอยละของรายวิชาที่จัดสอบ

ออนไลนไดอยางสมบูรณ

ไมนอยกวารอยละ 90

1. วางแผนการจัดสอบ

ใหมีจํานวนผูเขาสอบที่

เหมาะสมกับสมรรถนะ

ของระบบที่รองรับได

2. จัดอบรมอาจารยผู

คุมสอบใหมีความเขาใจ

ระบบสอบออนไลน 

เพื่อใหสามารถคุมสอบ

ออนไลนไดสําเร็จลุลวง

ตามแผน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 บรรลุ บรรลุ  - จัดอบรมในรูปแบบ

ออนไลน เพื่อใหความรู

แกอาจารยผูคุมสอบ

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายสื่อและสารสนเทศ

ดานการดําเนินงาน

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

..................................................................

ปจจัยสภาพแวดลอม

รูปแบบการบริหารและติดตาม

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

 ..........................................................

ดานความเสี่ยง 4. โอกาสในการไดรับจัดสรร

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

ลดลง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

จัดสรรทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก

3 3 9 จํานวนอาจารยที่ไดรับ

การจัดสรรทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก ไมนอยกวา 2 คน

สงเสริมใหบุคลากรเขา

รวมโครงการสงเสริม

และสนับสนุนการทํา

วิจัยของบุคลากร สํานัก

นวัตกรรมการเรียนรู 

อยางตอเนื่อง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 บรรลุ บรรลุ  -  - ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู

ดานการดําเนินงาน

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

..................................................................

ปจจัยสภาพแวดลอม

รูปแบบการบริหารและติดตาม

อื่นๆ  (ระบุ) พิมพขอความ

 ..........................................................

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

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา)

ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู

วันที่   26  สงิหาคม  2564

หมายเหตุ : ผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วาระที่  4.7


	สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

