
 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

  

 

 

วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสือ่ใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 



คํานํา 

 

วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม เปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลอง

ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการ

ควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกดิจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่

ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนนิงานตามพันธกจิของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดมิ นัน้ 

 จากหลักการดังกลาวขางตน วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม จึงไดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน โดยมี

สวนประกอบ 4 บท ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะเปนแนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน ของ(ระบุช่ือหนวยงาน) ใหมีการบริหารงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

ไดอยางมีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

 

 

 

 (ดร.นริชราภา  ทองธรรมชาต)ิ 

คณบดวีทิยาลยัการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

หนา ก 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงาน”

ดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวเิคราะห และระบุปจจัยที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก 

หรอืปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนนิงานตามพันธกจิของหนวยงานและใหระดับความเสี่ยง

ลดลง” และตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช

เปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล พรอมรายงานตอผูบรหิารและผูที่เกี่ยวของทราบ  นัน้ 

วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหผลการดําเนนิงานของวทิยาลัยการภาพยนตร  

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม เปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว มีระบบในการ

ตดิตามตรวจสอบผลการดําเนนิการบรหิารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดข้ึน  และเพื่อให

เกดิการรบัรู ตระหนัก และเขาใจถงึความเสี่ยงดานตางๆ ที่จะเกดิข้ึน และสามารถหาวิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได และเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 

วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ไดปรับประยุกตใชข้ันตอนปฏิบัตงิานการบริหาร

ความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเสีย่ง 

ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

จากข้ันตอนดังกลาวขางตน วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ไดวเิคราะหความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในดานตางๆ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัตงิาน 3) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) 

ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จํานวน.... ความเสี่ยง และ  5) ดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

รายละเอียดดังนี้ 

 

หนา ข 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม   
 



 

 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

1.1 การบรหิารการจดัการภายใน  

 

1.1  การจัดการประชุม ภายไตโครงการการกํากับองคกรที่ดี  มีการ

บรหิารจดัการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานภายใน  เพื่อใหตรงตาม

สายงาน ตรงตามภาระหนาที ่

2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน 

2.1 การติดตามรายงานผลการ

ปฏิบัตงิาน 

2.1  มีการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

3.1 งบประมาณไมเพียงพอกับการ

เบกิจาย 

3.1  ระดมทุนโครงการบรกิารวชิาการ (ภายนอก)  เพื่อนํามาสนับสนุน

คาใชจายในกจิกรรมนกัศกึษา 

3.2  จดัระบบการบรหิารพัสด ุ

สํานักงาน และระบบการยมือุปกรณที่ไดมาตรฐานมากข้ึน 

3 . 2  ข้ั น ต อ น ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ

สํานักงาน การยมือุปกรณ 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคบั 

4.1 ความรูความเขาใจในกฏระเบยีบ 

ของมหาวทิยาลัย ในเรื่องการ ลา

ศกึษาตอ การขอทุน  การขอเลื่อน

ตําแหนงที่สงูข้ึน 

 

4.1  จัดทําคูมือ ระเบยีบการลาศกึษาตอ  การขอทนุสนบัสนุนบทความ

ทางวชิาการการสงเสรมิคณาอาจารยเขารวมโครงการกบักอง

บรหิารงานบุคคล 

5) ดานการปฏบิัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

5.1   การปฏิบัตติามหลักธรรมภิ

บาล ของหนวยงานมีการ

เปลี่ยนแปลงหรอืไมครบ  10 ดาน 

5.1  จดัทําประกาศนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดจีะมีแนวการ

บรหิารการดําเนนิงานตามหลกัธรรมาภิบาลผูบรหิารของ วทิยาลัยการ

ภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม  ใชหลกัธรรมาภิบาลทัง้ 10 

หลัก 

 

วทิยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ไดทบทวนวัตถุประสงคและกิจกรรมการควบคุม

มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกดิข้ึน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตาม

งานมาตรฐาน 25 งาน  รายละเอียดดังนี้ 

 

 

หนา ค 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม   
 



งาน วัตถุประสงค จาํนวนกจิกรรมการควบคุม 

1 งานบรกิารวชิาการแกชุมชนและ

ทองถิ่น 

เพื่อใหการบรกิารวชิาการตรงตามตองการของชุมชน

และทองถิ่น 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

7 

2 งานบรกิารศูนยเรยีนรูสูชุมชน เพื่อใหแหลงเรยีนรูเปนที่รูจักของสังคม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1 

3 งานพัฒนานักวจัิย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวจัิยใหมีความ

เชี่ยวชาญในการเขยีนผลงานวจัิย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

8 

4 งานเผยแพรผลงานวจัิย เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยมีการตพีมิพและ

เผยแพรผลงานวจัิยตามมาตรฐานที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

11 

5 งานทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหนักศกึษาและบุคลากร

ไดรับการพัฒนาใหมีทัศนคต ิคานิยม ความมีสุนทรยี 

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และไดรับการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

2 

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลือกนักศกึษาเขาศกึษาตอใหเปนไปตาม

ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศกึษาที่

กําหนดไว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

2 

8 งานจัดทําแผนการเรยีนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อใหแผนการเรยีนเปนไปตามโครงสรางหลักสูตร

และขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวย

การจัดการศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

2 

9  งานจัดการเรยีนการสอน เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

2 

10  งานสงเสรมิกจิกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อสงเสรมิและพัฒนานักศกึษาตามมาตรฐานผล

การเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิ(5 

ดาน) และการประกันคุณภาพ 

5 

หนา ง 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม   
 



งาน วัตถุประสงค จาํนวนกจิกรรมการควบคุม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

11 งานจัดหาพสัดุ-จัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจางเปนไปตาม

ระเบยีบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

1 

12 งานควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1 

13 งานจําหนายพัสด ุ เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1 

14 งานเบกิจาย เพื่อใหการเบกิจายถูกตองตามระเบียบการเบกิจาย     

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

- ระเบยีบเงนิรายไดมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงนิ (F) 

-การปฏิบัตติามกฏหมายและระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

2 

15 งานประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดขีองหนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร  การราง/พมิพ  

ถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน รวมทัง้การจัดเก็บ

เอกสารใหเปนไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวา

ดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

4 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อใหการจัดประชุมเปนไปตามระเบยีบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

1 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบยีบที่

กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

2 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ

ที่กําหนด/ตําแหนงงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1 

20 งานประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อใหการประเมินการปฏิบัตงิานเปนธรรม โปรงใส 4 

หนา จ 
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งาน วัตถุประสงค จาํนวนกจิกรรมการควบคุม 

ราชการ และตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

21 งานจัดทําคําขอตัง้งบประมาณ เพื่อใหมีงบประมาณใชในการบรหิารจัดการหนวยงาน

ที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

 

22 งานจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัตกิารประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมีทศิทางองคกรที่ชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการปฏิบัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

7 

 

23 งานรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการดําเนนิงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณและผล

การดําเนนิงานมีความถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

4 

24 งานประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

หนวยงานจัดการศึกษา 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

 

 

11 

หนวยงานสนับสนุนการศกึษา 4 

25 งานตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ 

เพื่อใหการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

มีประสทิธภิาพและมีผลการปฏิบัตริาชการบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

10 

 

หนา ฉ 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา  

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสนิใจ การอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการใหบรกิารจงึเปนแนวหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ

บรหิารกจิการบานเมืองทีด่โีดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานงึถงึความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวม

ของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแตละภารกจิ” 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัตริาชการใหเกดิผลสมัฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัตริาชการ โดยวธิกีารจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมิน

อิสระดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจหรอืมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิและผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา ปการศกึษา 2557 ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 

3) กําหนดใหหนวยงานดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

เกดิจากปจจัยภายนอก หรอืปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  

หนา 1 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 



1.2 ขอมูลพ้ืนฐาน วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

1.2.1 วสัิยทัศน (Vision) 

มุงสูความเปนเลศิดานการสรางสรรคและการศกึษาสื่อบันเทงิในภูมิภาคอาเซียน 

 

1.2.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ผลติบัณฑติดานภาพยนตร ศลิปะการแสดง ภาพเคลือ่นไหวและสื่อประสมและสื่อสมัยใหมที่

ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูดานภาพยนตร ศลิปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม 

และสื่อใหมทีต่อบสนองความตองการของชุมชน ทองถิน่และสงัคม 

3. บรกิารวชิาการดานภาพยนตร ศลิปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมและสื่อใหมที่

ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

4. สรางเครอืขายและรวมมือกบัผูประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรคดานภาพยนตร 

ศลิปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และสื่อใหม เพื่อระดมทนุสําหรับการดําเนนิงานตาม

วัตถุประสงคของวิทยาลัย และเพื่อยกมาตรฐานสูความเปนมืออาชีพ 

5. อนุรักษ พัฒนาใหบรกิาร และเปนศนูยกลางบรกิารขอมูลสารสนเทศทางดานศลิปวัฒนธรรมกรงุ

รัตนโกสนิทร 

1.2.3 ภารกจิกลัก (Key result area) 

การจดัการเรยีนการสอน 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

 2) คุณธรรม (Moral)  

 3) เครอืขาย (Partnership)  

 4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางทีด่ตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 
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1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

S = Soul & Sprite : จติและวิญญาณในการสรางสรรคงาน 

 I  = Inspiration & Innovation : แรงบันดาลใจและความคิดรเิริ่ม 

 S = Stimulation & Skillful : แรงขับเคลื่อนและทักษะความชํานาญ 

 A = Arts : สุนทรยีภาพทางศลิปะ 

1.2.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนผูนําดานภาพยนตรและสื่อใหม 

1.2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

มุงเนนผลติบัณฑติดานภาพยนตรและสื่อใหมสูสากล 

1.2.8 คานยิมหลัก (Core Values) 

การจดัการเรยีนการสอน 

 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

1.  พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยนื 

2.  สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมิปญญา 

3.  สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถิ่น 

4.  ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

 

1.3 ขอมูลผลการดําเนนิงานปท่ีผานมา  

 1.3.1 ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 

สาขาวชิา 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 

ปการศกึษา 

2557 

ปการศกึษา 

2558 

ปการศกึษา 

2559 

สาขาการสรางภาพยนตร 1 1 1 

สาขาการสรางสรรคและสื่อดจิิทัล 1 1 1 

รวมทัง้สิ้น 2 2 2 
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1.3.2 ขอมูลนักศกึษา 

จํานวนนกัศกึษา 

สาขาวชิา  

ปการศกึษา 2557 ปการศกึษา 2558 ปการศกึษา 2559 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 11 - 11 9 - 9 23 - 23 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อ

ดจิิทลั 

5 - 5 9 - 9 9 - 9 

รวมท้ังสิ้น 16 - 16 18 - 18 32 - 32 

 

 

1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศกึษา 

จํานวนนกัศกึษา 

สาขาวชิา 

ปการศกึษา 2557 ปการศกึษา 2558 ปการศกึษา 2559 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

1. สาขาการสรางภาพยนตร - - - - - - - - - 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อ

ดจิิทลั 

- - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - - 

 

1.3.4 ขอมูลการมงีานทําของบัณฑิต 

ปการศกึษา 2557 2558 2559 

การมงีานทํา - - - 

เงินเดอืนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑขัน้ต่ําของ ก.พ. - - - 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ - - - 
 

1.3.5 ขอมูลผลงานวจัิย 

จํานวน 

สาขาวชิา 

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ  

2559 

ปงบประมาณ 2560 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 5 5 5 5 3 3 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล 3 3 3 3 6 6 

รวมทัง้สิ้น       
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1.3.6 ขอมูลการบริการวชิาการ 

สาขาวชิา 

จํานวนโครงการบรกิารวชิาการ 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ  

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 6 6 5 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล 5 5 4 

รวมทัง้สิ้น 11 11 9 

 

1.4.7 ขอมูลการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

สาขาวชิา 

จํานวนโครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ  

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 1 1 1 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล 1 1 1 

รวมทัง้สิ้น 1 1 1 
 

 

1.4.8 ขอมูลบุคลากร 
 

  สายสนับสนุนวชิาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

วิทยาลัยการภาพยนตรฯ 5 1 0 6 5 1 0 6 5 1 0 6 

รวมท้ังสิ้น 5 1 0 6 5 1 0 6 5 1 0 6 
 

สายวชิาการ 

หนวยงาน 

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

อ. ผศ

 

รศ. รวม อ. ผศ

 

ศ. รวม อ. ผศ

 

ศ. รวม 

วิทยาลัยการภาพยนตรฯ - 9 2 11 - 9 2 11 - 9 2 11 

รวมท้ังสิ้น - 9 2 11 - 9 2 11 - 9 2 11 
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1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

ปการศกึษา 2559 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม  ไดดําเนินการตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา 5 องคประกอบ จํานวน 13  ตัวบงช้ี คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.21 มีผลการดําเนนิงานอยู

ในระดับ 5 รายละเอียด ดังนี้ 

องค 

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 ตองปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช 

3.51–4.50 ระดับด ี

4.51 – 5.00 ระดับดมีาก 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(2.32) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(2.80) 
3.37 ระดับพอใช 

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 ระดับดมีาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดมีาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดมีาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดมีาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 1.83 5.00 3.90 4.21 ระดับดี 

ผลการประเมิน     
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บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อใหวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มีระบบและการดําเนินงานการ

บรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวน

ราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2557 กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปน

ผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกดิจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่

สงผลตอการดําเนนิงานตามพันธกจิของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ และมีระบบบรหิาร

จัดการที่ด ี(Good Governance) วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหมจงึกําหนดนโยบาย

บรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดําเนินการที่สําคัญของวิทยาลัยการ

ภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม โดยครอบคลุมพันธกจิทุกดาน 

2. ผูบริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ทุกระดับ

ตองตระหนัก ใหความสําคัญและมีสวนรวมในกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัตหิรอืการดําเนนิการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจที่

ตองปฏิบัตติามปกต ิ

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับการตัดสนิใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอยาง

เหมาะสม สมํ่าเสมอ และตอเนื่องตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนดวัตถุประสงค 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เกณฑท่ีใชในการประเมนิ 

1.แผนบรหิารความเส่ียง 

1 .1  เ พ่ือให บุคลากรของ 

ห น ว ย ง า น ส า ม า ร ถ ห า

วธีิการจัดการกับความเสี่ยง

เพ่ือปองกันหรือลดความ

เสี่ยงใหอยูระดับท่ียอมรับได  

1.1 รอยละของประเด็น

ความเสี่ ยง ท่ี ได รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ ยง เ ทียบกับประเด็ น

ค ว า ม เ สี่ ย ง ท้ั ง ห ม ด ท่ี

กําหนดขึ้นตอป 

รอยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงท่ี

ได รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ี

กําหนดขึ้นตอป 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ

ว า ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล สํ า เ ร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคท่ีวางไว 

2.1 รอยละของงานท่ีมกีาร

ดําเนนิการตามจุดควบคุม

ท่ีกําหนด 

รอยละ 100 พิจารณาจากจํานวนของงาน

ท่ีดําเนินการควบคุมภายใน

ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 
 

2.3 ปฏทิินการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพื่อการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน จึงไดกําหนดปฏิทิน

การดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏทิินการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ กจิกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลัพธ/ผลผลติ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

1 เขารวมการประชุมสรางความรูความ

เข า ใจการบริ หารความ เสี่ ยง และ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

24 ก.ค.60 ฝายแผนฯ มีความรูความเขาใจการ

บรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ฝายแผนฯ คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา 8 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

 



ลําดับ กจิกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลัพธ/ผลผลติ 

3 จัดทํา (ราง) แผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ฝายแผนฯ (ราง) แผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2561 ต อ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน เพื่ อ

พจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.60 ฝายแผนฯ แผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ที่ผานความเห็นชอบ 

5 จัดสงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดรับความ

เห็นชอบใหกับกองนโยบายและแผน 

29 ก.ย.60 ฝายแผนฯ จัดสงแผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ใหกับกองนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาที่กําหนด 

6 เผยแพรแผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 ฝายแผนฯ ประชาคมไดรับรูแผนบรหิาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

7 ดําเนนิการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

ฝายแผนฯ ผลการดําเนนิการตามแผน

บรหิารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจตดิตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

8 

  

  

  

  

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

  ฝายแผนฯ ความกาวหนาของการ

ดําเนนิการตามแผนบรหิาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน มี.ค.61 

- รอบ  9 เดอืน มิ.ย.61 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61 

9 

  

  

  

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานหรือผู บริหารสูงสุดของ

หนวยงานเพื่อทราบ 

  ฝายแผนฯ ผูบรหิารรับทราบรายงานผล

การดําเนนิงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน มี.ค.61 

- รอบ  9 เดอืน มิ.ย.61 

หนา 9 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

 



ลําดับ กจิกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลัพธ/ผลผลติ 

10 

  

  

  

  

จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผ นบริ ห ารความ เสี่ ยง  ปร ะ จํ าป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ใหกับกอง

นโยบายและแผน 

  ฝายแผนฯ จัดสงรายงานผลการ

ดําเนนิงานตามแผนบรหิาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ทัน

ตามระยะเวลาที่กําหนด - รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน มี.ค.61 

- รอบ  9 เดอืน มิ.ย.61 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61 ฝายแผนฯ  

11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ตอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผู บริหารสู ง สุดของหน วยงานเพื่ อ

พจิารณา ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ              

ก.ย.61 ฝายแผนฯ มตทิี่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารหนวยงานหรอื

ผูบรหิารสูงสุดของหนวยงาน 

12 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบรหิาร

ความเสี่ยงในปถดัไป  

ก.ย.61 ฝายแผนฯ (ราง) แผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

13 เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผ นบริ ห ารความ เสี่ ยง  ปร ะ จํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหประชาคม

ทราบ 

ก.ย.61 ฝายแผนฯ ประชาคมรับทราบรายงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2) ปฏทิินการดําเนนิงานควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก.ย.60 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ ย ง และ ควบ คุมภา ยใน  ประ จํา ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน ก.ย.60 แนวทางการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จัดทําแผนการควบคุมภายในระดับ

หนวยงาน 

ก.ย.60 แผ น ก า รคว บ คุม ภ า ย ใ น  ประ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ

ก.ย.60 แผ น ก า รคว บ คุม ภ า ย ใ น  ประ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับความ

หนา 9 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

 



กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ 

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน และ

อธิการบดเีพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

5. จัดสงแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีไดรับความ

เห็นชอบใหกับกองนโยบายและแผน 

(ผนวกเขาในเลมแผนบริหารความเสี่ยง) 

ก.ย.60 แผ น ก า รคว บ คุม ภ า ย ใ น  ประ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

6. สือ่สารแผนการควบคุมภายในระดับ

หนวยงานใหผูเกี่ยวของนําไปสูการปฏบัิต ิ

 

ต.ค.60 หนวยงานหรือประชาคมไดรับทราบหรือ

รับรูแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. ดําเนนิการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 ผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน   ผลความกาวหนาของการดํานินงานตาม

แผ น ก า รคว บ คุม ภ า ย ใ น  ประ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 

เดอืน 

- รอบ 6 เดอืน ตามแบบ ปย.2 ม.ีค.60 

- รอบ 12 เดอืน ตามแบบ ปย.1 และ  

ปย.2 

 

ก.ย.60 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 6 เดอืน) ตอคณะกรมการบริหาร

หนวยงานหรือผูบริหารสูงสดุของ

หนวยงานเพ่ือทราบ 

ม.ีค.60 คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานรับทราบ

รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 6 เดอืน) 

10. จัดสงผลประเมินผลการควบคุม

ภายใน ใหกองนโยบายและแผน 

 หนวยงานจัดสงผลประเมินการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอ บ 6  และ  1 2  เ ดื อ น  ไ ด ทั นต า ม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
- รอบ 6 เดอืน แบบ ปย.2   ม.ีค.60 

- รอบ 12 เดอืน แบบ ปย.1 และ ปย.2   ก.ย.60 

11. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 12 เดอืน) ตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานหรือผูบริหารสูงสดุของ

หนวยงานเพ่ือพิจารณา ใหขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ 

ก.ย.60 มตกิารพิจารณารายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ .ศ .  256 1  ( ร อบ 12  เ ดื อน )  ขอ ง

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

 



กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ 

12. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ

ควบคุมภายในในปถัดไป (ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ย.60 แผ น ก า รคว บ คุม ภ า ย ใ น  ประ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

13. เผยแพรรายงานการประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ใหประชาคมทราบ 

ก.ย. 61 ประชาคมรับทราบผลการดําเนนิงานตาม

แผ น ก า รคว บ คุม ภ า ย ใ น  ประ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนา 10 

หนา 11 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

 



2.4 ข้ันตอนการปฏบิัตติามแผนการบริหารความเสี่ยงวทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและ

สื่อใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม  ไดปรับประยุกตใชข้ันตอนปฏิบัติงานการ

บรหิารความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวชิาชีพ 5 แหง (COSO : Committee 

of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเสีย่ง 

ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

การวเิคราะห เพื่อระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหนํา 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงของแตละ

โครงการ โดยควรคํานงึถงึปญหาและอุปสรรคของการดําเนนิการตามโครงการ ซ่ึงสัญญาณบงช้ีอันจะ

นําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกเปน

สวนประกอบในการดําเนนิการวเิคราะห ดังกลาว 

 1. ปจจัยภายใน หมายถงึ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบยีบ ขอบังคับ

ของสวนราชการ วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหาร ความรู ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการทํางานขอมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ เปนตน 

 2. ปจจัยภายนอก หมายถงึ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน ภาวะ

เศรษฐกจิสังคม การเมือง กฎหมาย ผูรับบริการ เครือขาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เปนตน    

 ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพิจารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน 

 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

    เกี่ยวกับการบรรลเุปาหมายและพันธกจิในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกดิข้ึนเปนความ

เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไม

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วิสัยทัศน การกาํหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 

การรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการยอมรับโครงการไมไดนําไปสูการแกไขการ

ตอบสนองตอความตองการของผูรับบรกิารหรอืผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่

เกดิข้ึนจากการตดัสนิใจผิดพลาดหรอืนําการตัดสนิใจนัน้มาใชอยางไมถูกตอง 
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 2. ความเสี่ยงดานการปฏบิตังิาน  

    เกี่ยวของกับประสทิธภิาพ ประสทิธผิลหรอืผลการปฏิบัตงิานโดยความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึนเปน 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร การบรหิารหลักสูตร การบรหิารงานวจิัย งานประกัน

คุณภาพการศกึษา ความปลอดภัย เทคโนโลยหีรอืนวัตกรรมที่ใช และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึง

สงผลตอการปฏิบัตงิานตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  

 3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี)  

    ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมคาใชจาย ระบบสารสนเทศ และดานสถานที่ 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ  

    เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกดิข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการ

ดําเนนิงานในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น นอกจากสวนราชการจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ 

แลวจะตองนําแนวคดิเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวเิคราะหความเสี่ยง 

อาทิ 

    4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผล และการมี

สวนรวม 

   4.2 ดานการดําเนนิงาน อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสทิธภิาพ และความโปรงใส 

    4.3 ดานการเงนิ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบยีบ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และความเสมอภาค     

 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมนิความเสีย่ง  

 การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงตองกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวเิคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความ

เสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑของ

หนวยงานข้ึน ซ่ึงกําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพ 

แวดลอมในหนวยงานและดุลยพินจิการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผูบริหาร
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ของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิงปรมิาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใชใน

การวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือ

จํานวนเงนิที่ชัดเจนได ก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเปนเกณฑเฉพาะในแตละประเภท

ความเสี่ยงซ่ึงคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฯ ไดกําหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงมีเกณฑใน

การใหคะแนนผลกระทบ เปนดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยง 1.1 ระบบการบรหิารจดัการภายใน 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสใน

การเกดิ 

ระดับ คําอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 1 เดอืน 

 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุนอย

กวารอยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 3 เดอืน 

สูง 4 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอย

ละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 6 เดอืน 

 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอย

ละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 9 เดอืน 

นอย 2 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอย

ละ 90-94 

นอย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 1 ป 

 

นอยมาก 1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนป ฏิ บัติ ร าชก า รบรร ลุ

มากกวาหรอืเทากับรอยละ 95 

 

นอยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน 

ความเสี่ยง 2.1 บุคลากรมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สาย

วชิาการ สอบ TOEFL , สายสนับสนุนวชิาการ สอบ TOEIC ผานระดับ B2 ข้ึนไป) 

 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บุคลากรที่เขาสอบ มากกวา

รอยละ 60  

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานของบุคลากรที่

เขาสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนด 

มากกวารอยละ 40 

สูงมาก 5 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บุคลากรที่ เขาสอบ รอยละ 

51-60 

สูง 4 ผลการดําเนินงานของบุคลากรที่

เขาสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนด

ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 31-

40 

สูง 4 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บุคลากรที่ เขาสอบ รอยละ 

41-50  

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานของบุคลากรที่

เขาสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนด

ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 21-

30 

ปานกลาง 3 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บุคลากรที่ เขาสอบ รอยละ 

31-40 

นอย 2 ผลการดําเนินงานของบุคลากรที่

เขาสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนด

ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 11-

20 

นอย 2 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บุคลากรที่เขาสอบ นอยกวา

หรอืเทากับรอยละ 30 

นอยมาก 1 ผลการดําเนินงานของบุคลากรที่

เขาสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนด

ไมเปนไปตามเปาหมาย นอยกวา

หรอืเทากับ รอยละ 10 

นอยมาก 1 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 1 ป 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานการมีงานทําของ

บัณ ฑิ ต ไม เ ป น ไ ปต าม เ กณฑ ที่

กําหนด มากกวารอยละ 40 

สูงมาก 5 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 2 ป 

สูง 4 ผลการดําเนินงานการมีงานทําของ

บัณ ฑิ ต ไม เ ป น ไ ปต าม เ กณฑ ที่

กําหนด รอยละ 31-40 

สูง 4 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 3 ป 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานการมีงานทําของ

บัณฑิตไมเปนไปตามเปาหมาย รอย

ละ 21-30 

ปานกลาง 3 
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มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 4 ป 

นอย 2 ผลการดําเนินงานการมีงานทําของ

บัณ ฑิ ต ไม เ ป น ไ ปต าม เ กณฑ ที่

กําหนด รอยละ 11-20 

นอย 2 

มี โ อกาส ที่ อ าจ เ กิ ด ขึ้ นกั บ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 5 ป 

 

นอยมาก 1 ผลการดําเนินงานการมีงานทําของ

บัณ ฑิ ต ไม เ ป น ไ ปต าม เ กณฑ ที่

กําหนด นอยกวาหรือเทากับ รอย

ละ 10 

นอยมาก 1 

 

   3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี)  

ความเสี่ยง 3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ 

มีโอกาสที่อาจเกดิข้ึนทุก

วัน 

สูงมาก 5 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มากกวา 

24 ช่ัวโมง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกดิข้ึนทุก

สัปดาห 

สูง 4 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มากกวา 

12 - 24 ช่ัวโมง 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกดิข้ึนทุก

เดอืน 

ปานกลาง 3 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มากกวา 

3 - 12 ช่ัวโมง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกดิข้ึนทุก 3 

เดอืน 

นอย 2 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มากกวา 

1 - 3 ช่ัวโมง 

นอย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนทุก 

6 เดอืน 

นอยมาก 1 ก า ร ห ยุ ด ช ะ งั ก ข อ ง ร ะ บ บ

เทคโนโลยสีารสนเทศ นอยกวา

หรอืเทากับ 1 ช่ัวโมง 

นอยมาก 1 
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ความเสี่ยง 3.2 รายรับจรงิไมสอดคลองกับประมาณการรายรับ  

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนทุกภาค

การศกึษา 

สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุ

เปาหมายมากกวา รอยละ 20 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน 

1 ปงบประมาณ 

สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุ

เปาหมาย รอยละ 18 - 20 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน 

2 ปงบประมาณ 

ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุ

เปาหมาย รอยละ 15 - 17 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดข้ึนภายใน 

3 - 4 ปงบประมาณ 

นอย 2 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุ

เปาหมาย รอยละ 12 - 14 

นอย 2 

มีโอกาสที่อาจเกดิข้ึนมากกวา

หรอืเทากับ 5 ปงบประมาณ 

นอยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุ

เปาหมาย นอยกวาหรือเทากับ 

11 

นอยมาก 1 

 

 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 1 ประกาศ ระเบยีบ ขอบังคับ ของหนวยงานมีความลาสมัย 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ 

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 เกิดความลาชาในการสงมอบ

งานใหกับหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของ 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 เ กิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร

ปฏิบัตงิานของมหาวทิยาลัย 

สูง 4 

มีโอกาสเกดิข้ึนภายในรอบ 6 ปานกลาง 3 เ กิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร ปานกลาง 3 
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เดอืน ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวทิยาลัย 

มีโอกาสเกดิข้ึนภายในรอบ 9

เดอืน 

นอย 2 เ กิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร

ปฏิบัตงิานภายในหนวยงาน 

นอย 2 

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 1 

ป 

นอยมาก 1 เ กิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร

ปฏิบัตงิานภายในหรอืสวนงาน 

นอยมาก 1 

 
 

5. ดานการปฏบิัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

ความเสี่ยง 5.1 การปฏิบัตติามหลักธรรมภิบาล ของหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมครบ  

10 ดาน 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกดิ 

ระดับ 

บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย ไ ม นํ า

หลักธรรมภิบาลมาใช  รอย

ละ 100 

สูงมาก 5 ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

หลักธรรมภิบาลไมเปนไปตาม

เกณฑ  รอยละ 100 

สูงมาก 5 

บรหิารงานโดยไมนาํ

หลักธรรมภิบาลมาใช  รอย

ละ 80 

สูง 4 ผลการดําเนนิงานตาม

หลักธรรมภิบาลไมเปนไปตาม

เกณฑ  รอยละ 80 

สูง 4 

บรหิารงานโดยไมนํา

หลักธรรมภิบาลมาใช  รอย

ละ 60 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนนิงานตาม

หลักธรรมภิบาลไมเปนไปตาม

เกณฑ  รอยละ 60 

ปานกลาง 3 

บรหิารงานโดยไมนํา

หลักธรรมภิบาลมาใช  รอย

ละ 40 

นอย 2 ผลการดําเนนิงานตาม

หลักธรรมภิบาลไมเปนไปตาม

เกณฑ  รอยละ 40 

นอย 2 

บรหิารงานโดยไมนํา

หลักธรรมภิบาลมาใช  รอย

ละ 20 

นอยมาก 1 ผลการดําเนนิงานตาม

หลักธรรมภิบาลไมเปนไปตาม

เกณฑ  รอยละ 20 

นอยมาก 1 
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 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง 

ปานกลาง นอย และนอยมาก ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความ

รุนแรงหรอืมูลคาความเสยีหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําให

สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนนิการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกดิเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด

นัน้มากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอองคกรหรือหนวยงานวามี

ระดับความรุนแรง หรอืมีความเสยีหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2.3 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เม่ือพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความ 

รุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่

จะเกดิความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรหรือหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดลําดับความเสี่ยง เม่ือไดคาระดับความเสีย่งแลวจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลตอองคกร เพื่อพิจารณากําหนดกจิกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่

สําคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะ

เกดิความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอยมาก 

หนา 19 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

 



ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก แลวเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก

และสูง มาจัดทําแผนการบรหิารความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x 

Impact) ซ่ึงจัดแบงเปน 5 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 5 สวน (5 Quadrant) ซ่ึง

ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 การจัดลําดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนกั ตองรบีดําเนนิการกําจดัความเสีย่ง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกําจดัความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เริ่มหาแนวทางปองกันเพื่อใหอยูใน

ระดับความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวัง 

 ความเสี่ยงนอยมาก 1-2 ไมตองทําอะไร 

ระ
ดับ

ผล
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ท
บ

คว
าม

รุน
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ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางท่ีใชจัดการแตละความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหองคกรสามารถบรหิารความเสี่ยงใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําไดหลายวิธี และ

สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตาม

แนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลอืกหรอืกล

ยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คอื 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได

ภายใตการควบคุมทีมี่อยูในปจจุบันซ่ึงไมตองดําเนนิการใดๆ เชน กรณทีี่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรง

และไมคุมคาที่จะดําเนนิการใดๆ ใหขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนนิการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ 

ปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตอง

จัดการใหความเสี่ยงนัน้ไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนนิงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน 

การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ

ดําเนนิงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนนิการหรอืกจิกรรมลง เปนตน 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่

สามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล 

ภายนอกหรอืการจางบรษัิทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปน

ตน 

 เม่ือไดประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธในการจดัการความเสี่ยงแลวจงึดําเนนิการกําหนด

กจิกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่

เคยปฏิบัตอิยูแลว แตไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการ

ดําเนนิการแตละกจิกรรมตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรได โดย

กจิกรรมที่กําหนด ตองเปนกจิกรรมที่หนวยงานยังไมเคยปฏิบัตหิรอืเปนกจิกรรมที่กําหนดเพ่ิมเตมิ 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางท่ีใชจัดการแตละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ข้ันตอนมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางท่ัวถึง โดยมีการเปดชองทางการสื่อสาร

ขอมูลดานการบรหิารความเสี่ยงใหกับผูบรหิาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานไดเขาถึง และ

รับทราบขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานได

หนา 21 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม 

 



เขาถึง และทราบขอมูลผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดย

ผูบรหิาร หรอืการฝกอบรม เปนตน 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบริหารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวาแตละ

หนวยงานมีการประเมินประสทิธผิลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหเกดิความม่ันใจวามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสทิธผิล และมีการปฏิบัตจิรงิ สามารถลดหรอืปองกันความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึน 
 

 

หนา 22 
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บทท่ี 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคมุ 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผดิชอบ โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดานกลยุทธ 

 1.1 การบรหิารการจัดการภายใน 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

ความ

เสี่ยงสูง 

 

 

 

 

ความเสี่ยง

สูง 

 

 

 

 

1.1  การจัดการประชุม 

ภายไตโครงการการกํากับ

องคกรที่ด ี มีการบรหิาร

จัดการปรับเปลี่ยนระบบ

การทํางานภายใน  เพื่อให

ตรงตามสายงาน ตรงตาม

ภาระหนาที่ 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ฝายแผนฯ 

2.ดานการปฏิบัตงิาน 

 2.1 การตดิตามรายงานผลการ

ปฏิบัตงิาน 

2 2 4 ความ

เสี่ยง

นอย 

ความเสี่ยง

นอย 

 

 

 

2.1  มีการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัตงิาน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ฝายแผนฯ 

หนา  23 
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งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคมุ 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผดิชอบ โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

3.ดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

 3.1 งบประมาณไมเพียงพอ

กับการเบกิจาย 

 

 

 

3.2 ข้ันตอนการบรหิารพัสดุ

สํานักงาน การยมือุปกรณ 

3 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

2 

9 

 

 

 

 

4 

ความ

เสี่ยง

ปาน

กลาง 

 

ความ

เสี่ยง

นอย 

3ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ความ

เสี่ยงนอย 

3.1  ระดมทุนโครงการ

บรกิารวชิาการ 

(ภายนอก)  เพื่อนํามา

สนับสนุนคาใชจายใน

กจิกรรมนักศกึษา 

3.2  จดัระบบการ

บรหิารพัสด ุ

 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ฝายแผนฯ 

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 4.1 ความรูความเขาใจในกฏ

ระเบยีบ ของมหาวทิยาลยั ใน

เรื่องการ ลาศกึษาตอ การขอ

ทุน  การขอเลื่อนตําแหนงที่

3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปาน

ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

4.1  จัดทําคูมือ ระเบยีบ

การลาศกึษาตอ  การ

ขอทุนสนับสนนุ

บทความทางวชิาการ

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ฝายแผนฯ 
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งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคมุ 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผดิชอบ โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

สูงข้ึน กลาง การสงเสรมิคณา

อาจารยเขารวม

โครงการกับกอง

บรหิารงานบุคคล 

5. ดานการปฏิบัตงิานที่อาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

 5.1   การปฏิบัตติาม

หลักธรรมภิบาล ของ

หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลง

หรอืไมครบ  10 ดาน 

3 3 6 ความ

เสี่ยง

ปาน

กลาง 

ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

5 . 1   จั ด ทําประกาศ

นโยบายการกํ ากั บ

ดูแลองคกรที่ดีจะมี

แนวการบริหารการ

ดําเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลผูบริหาร

ของ  วิ ท ยาลั ยก า ร

ภ า พ ย น ต ร  

ศิลปะการแสดงและ

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ฝายแผนฯ 
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งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคมุ 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับ

ดูแล/

ผูรับผดิชอบ โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

สื่อใหม  ใชหลักธรร

มาภิบาลทัง้ 10 หลัก 

 

 

หนา  26 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานบริการ

วิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิน่ 

เพื่อให้การ

บริการวิชาการ

ตรงตาม

ตอ้งการของ

ชุมชนและ

ท้องถิน่ 

1) มสี่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มชุมชนและองคก์ารเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับมหาวทิยาลัย 

ก.ค.-60 ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

2) ส ารวจความตอ้งการจากกลุม่ชุมชนและองค์การเป้าหมาย     

3) น าผลการส ารวจความตอ้งการมาจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปแีละ

แผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวิชาการ 

ส.ค.-60   

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

4) จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปแีละแผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการ

วชิาการท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัย 

    

  5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาท่ีก าหนด ก.ย.-60   

  6) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนดได้ครบถ้วน 

ต.ค.60-ม.ีค.61   

  

  7) ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการบริการวิชาการ

และเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัยพจิารณา 

ธ.ค.60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61 

  

  

  8) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัยมาพฒันาและปรับปรุงใน

การท าแผนบริการวิชาการในปีถัดไป 

ก.ค.-ส.ค.61   

หน้า  27 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. งานบริการศนูย์

เรียนรู้สู่ชุมชน 

เพื่อให้แหลง่

เรียนรู้เป็นท่ีรู้จัก

ของสังคม 

1) คัดเลอืกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในแหลง่เรียนรู้     

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้ชุมชน ต.ค.-60 ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหลง่เรียนรู้ตามชอ่งทางต่างๆ ต.ค. 60-ม.ีค 61   

  4) รายงานผลการด าเนนิงานการให้บริการแหลง่เรียนรู้ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนดได้ครบถ้วน 

    

    5) น าฐานความรู้/องคค์วามรู้ท่ีอยู่ในแหลง่เรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหนว่ยงานและ

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

ธ.ค.60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61, ก.ย. 61 

  

3. งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

อาจารย์และ

นักวจิัยให้มี

ความเชี่ยวชาญ

ในการเขียน

ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการวจิัยท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า

หนว่ยงาน 

ก.ย.-60 ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

2) จัดโครงการพัฒนานักวจิัยตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต.ค.60-ก.ย.61   

3) อาจารย์ประจ าของหน่วยงานท่ีผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวจิัย     

4) รายงานผลการพัฒนานักวจิยัลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน     

4. งานเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยให้แก่อาจารย์     

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายบริหารงาน
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์มีการ

ตีพิมพ์และ

เผยแพร่

ผลงานวจิัยตาม

มาตรฐานท่ี

ก าหนด

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

ทุกคนรับทราบ ท่ัวไป 

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหนว่ยงานภายนอก

มหาวทิยาลัย 

    

4) รายงานและสรุปผลการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกของ

อาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยก าหนดไดค้รบถ้วน 

    

5. งานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้

นักศกึษาและ

บุคลากรได้รับ

การพฒันาให้มี

ทัศนคต ิค่านยิม 

ความมีสุนทรีย์ 

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

งานดา้นศลิปะและวัฒนธรรมภายในหนว่ยงาน 

ก.ค.-60 ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน 

  

  

  3) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และ

ตัวช้ีวัดของโครงการและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  

  

  4) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการทุกโครงการท่ีก าหนด

ในแผนปฏบัิตกิารดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส.ค. 60-ก.ค. 61 

  

  

5) รายงานผลการด าเนนิงานการจัดโครงการตามแผนปฏบัิตกิารด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมตอ่ผู้บริหารหนว่ยงานและส านักศลิปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 ครัง้ 

ม.ค. 61 , ก.ค. 61   
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  6) เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค. 60- ก.ค. 61   

  

7) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัตกิารดา้น

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานตอ่ผู้บริหารหนว่ยงานและส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ก.ค.-61 

  

  

  8) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  

  

6. งานพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตร

เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิละ

ได้รับการ

รับรองจาก

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ปฏิบัติตาม

กฏหมายและ

ระเบียบ 

ข้อบังคับที่

1) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใชบั้ณฑิตเพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร     

2) แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มอืระบบกลไกใน

การพัฒนาหลักสูตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ต.ค.60-ก.ย. 61 ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการฯ      

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.     

5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัยพจิารณาเห็นชอบ     

6) จัดส่งให้กองบริการการศกึษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ของ สกอ.  

    

7) เสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภาวชิาการพิจารณาเห็นชอบ     

  8) เสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาอนุมัต ิ     

  

9) จัดท าบันทึกข้อความส่งกองบริการการศกึษาเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 

30 วัน นับจากวันท่ีสภาแจ้งมตอินุมัต ิ
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้อง ( C ) 

7. งานรับนักศึกษา เพื่อคัดเลอืก

นักศกึษาเข้า

ศกึษาตอ่ให้

เป็นไปตาม

ระบบ Clearing 

house และ

แผนการรับ

นักศกึษาท่ี

ก าหนดไว้

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดส่งแผนการรับนักศกึษาใหก้องบริการการศกึษาเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยัเห็นชอบ และเสนอสภาวชิาการและสภามหาวทิยาลัยอนุมัติ 
    

2) ก าหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา 

ม.ิย.-60 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศกึษาผ่านชอ่งทางต่างๆ ส.ค.-60   

4) สอบปฏบัิตหิรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยและจัด

ส่งผลการสอบคัดเลอืกใหก้องบริการการศกึษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ส.ค.-ธ.ค. 60  

ม.ค.-ก.ค.61 

  

5) ตรวจสอบจ านวนนักศกึษาท่ีรายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับนักศกึษาประจ าปี 

รอบท่ี 1 ธ.ค. 60 

รอบท่ี 2 เม.ย. 61 

รอบท่ี 3 พ.ค. 61 

รอบท่ี 4 ม.ิย. 61 

รอบท่ี 5 ก.ค. 61 

  

8. งานจัดท า

แผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการ

เรียนเป็นไปตาม

โครงสร้าง

หลักสูตรและ

1)  สาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด     

2)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงือ่นไขของค าอธิบาย

รายวชิา 

พ.ย.-ธ.ค.60 ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ     

หน้า  31 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อบังคับ

มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนัน

ทาว่าด้วยการ

จัดการศกึษา

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ปฏิบัติตาม

กฏหมายและ

ระเบียบ 

ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C )   

4)  จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบให้กองบริการการศกึษา

ก่อนเปิดภาคเรียน 

    

9. งานจัดการเรียน

การสอน 

เพื่อให้การ

จัดการเรียนการ

สอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แลว้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน     

2) จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวชิาและทุกคาบเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ก่อน 

15 ส.ค. 60 

ภาคเรียนท่ี 2 ก่อน 

5 ม.ค.61 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ท่ีก าหนด   

  4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนด ภาคเรียนท่ี 1 

ส.ค.-ธ.ค. 60 

ภาคเรียนท่ี 2 

ม.ค.-พ.ค. 61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  5) จัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 

60 

ภาคเรียนท่ี 2 พ.ค. 

61 

  

  6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ภาคเรียนท่ี 1 ก่อน 

15 ม.ค. 61 

ภาคเรียนท่ี 2 ก่อน 

15 ม.ิย. 61 

  

    7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเขา้ประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวชิา ม.ิย.-61   

    8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอตอ่ผู้บริหาร  ภาคเรียนท่ี 1 พ.ย. 

60 

ภาคเรียนท่ี 2 ม.ีค. 

61 

  

    ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 

60 

ภาคเรียนท่ี 2 

เม.ย.61 

  

10. งานส่งเสริม เพื่อสง่เสริมและ

พัฒนานักศกึษา

1) นักศกึษาเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาของหนว่ยงาน   
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้

ตามกรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒแิห่งชาติ 

(5 ด้าน) และ

การประกัน

คุณภาพ 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

2) จัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก ่1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน

ทักษะการคิดวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

พ.ค.-ม.ิย. 60 ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

3) เสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผูบ้ริหารสูงสุดของ

หนว่ยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวทิยาลัยพจิารณาเห็นชอบ 

ม.ิย.-60   

4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ก.ค.-60   

  5) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ 

ส.ค. 60- ก.ค. 61 

  

  6) น าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป   

  7) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนด้านการจดักิจกรรมพัฒนานักศกึษาให้

มหาวทิยาลัยทราบ ปีละ 2 ครัง้ 

  

  8) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

รอบท่ี 1 ม.ค. 61 

รอบท่ี 2 ม.ิย. 61 

  

  9) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ปีถัดไป 

ม.ิย.-61   

 11. งานจัดหาพสัด-ุ

จัดซื้อจัดจ้าง (โดย

เพื่อให้การ

จัดหาพัสด-ุ 
1) ส ารวจพัสดุเป็นประจ าทุกเดอืน   ฝ่ายงานพัสด ุ

2) เทียบราคาพัสดุท่ีจะจัดซือ้ จ านวน 2 ร้านคา้ขึ้นไป ต.ค. 60-ก.ย. 61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีตกลงราคา เงิน

นอกงบประมาณ) 

การจัดซื้อจัด

จ้างเป็นไปตาม

ระเบียบและตรง

ความตอ้งการ 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ปฏิบัติตาม

กฏหมายและ

ระเบียบ 

ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C )   

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดซือ้-จัดจ้าง 

    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน 

    วงเงินไมเ่กิน 10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

  

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจา้ง     

12. งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและ

เก็บรักษาพัสดุ

ให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสด ุ     

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง ต.ค. 60-ก.ย. 61 ฝ่ายงานพัสด ุ

2) จัดเก็บวัสดุอยา่งเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน   

  3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย     

  4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปงีบประมาณ     

  การควบคุมครุภัณฑ ์     

  1) ลงทะเบียนครุภัณฑใ์นระบบ ERP ต.ค. 60-ก.ย. 61   
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  2) เขียนหมายเลขท่ีครุภัณฑ์     

  3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ ์     

  4) เก็บรักษาครุภัณฑใ์ห้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน     

13. งานจ าหน่าย

พัสด ุ

เพื่อจ าหนา่ย

พัสดุท่ี

เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์     

1) ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งาน ต.ค. 60-ก.ย. 61 ฝ่ายงานพัสด ุ

2) รายงานบัญชคีรุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งาน

เพื่อขอจ าหนา่ยให้กับมหาวิทยาลัย 

  

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญ

หาย 

    

  4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

    

  5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและ

รายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

    

  6) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)     

  7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์     

  8) รายงานการจ าหนา่ยครุภัณฑ์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบภายใน 30 วัน 

หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  การจ าหน่ายวัสด ุ     

  1) ส ารวจเศษวัสดุท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นในการใชง้าน ต.ค. 60-ก.ย. 61   

  2) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)   

  3) รายงานการจ าหนา่ยเศษวัสดุให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ     

14. งานเบิกจ่าย เพื่อให้การ

เบิกจ่ายถูกต้อง

ตามระเบียบ

การเบิกจ่าย     

- ระเบียบ

กระทรวงการค

ลัง 

- ระเบียบเงิน

รายได้

มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

วัตถุประสงค์

ด้าน  

-การรายงาน

1) โครงการได้รับอนุมัตจิากผู้บริหารระดับสูง     

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ต.ค. 60-ก.ย. 61 

ฝ่ายการเงิน 3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย   

4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ      

5) เสนอผู้บริหารอนุมัตกิารเบิกจ่าย     

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ     
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ทางการเงิน 

(F) 

-การปฏบิัติ

ตามกฏหมาย

และระเบียบ 

ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

15. งาน

ประชาสัมพนัธ ์

เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดี

ของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชงิรุก ระดับหนว่ยงาน 
    

2) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชงิรุกที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ รวมท้ังเสนอผู้บริหาร

สูงสุดของหนว่ยงานอนุมัต ิ

ก.ค.-60 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

3) รายงานผลการด าเนนิการตามแผนประชาสัมพันธ์เชงิรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหาร

และมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส  

4) ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณท่ี์มีต่อหนว่ยงาน ปีละ 2 รอบ ธ.ค. 60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61, ก.ย.61 

  

    5) ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชงิรุกของหน่วยงานและรายงานตอ่

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ 

รอบท่ี 1 ก.พ. 61 

รอบท่ี 2 ส.ค. 61 

  

  
  6) น าผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชงิรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป ก.ย.-61   

16. งานธุรการและ เพื่อให้การออก 1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้ ต.ค. 60-ก.ย.61 ฝ่ายบริหารงาน
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

สารบรรณ เลขรับ-ส่ง

เอกสาร  การ

ร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน 

รวมท้ังการ

จัดเก็บเอกสาร

ให้เป็นไปตาม

ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี 

วา่ด้วยงานสาร

บรรณ 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท่ัวไป 

3) ร่าง/พมิพห์นังสือให้ถูกตอ้งตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ 

  4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟม้แยกตามประเภท 

  6) จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสอื (จากน้อยไปหามาก) 

17. งานจดัประชุม เพื่อให้การจัด

ประชุมเป็นไป

ตามระเบียบ

ส านัก

นายกรัฐมนตรี

วา่ด้วยงานสาร

1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม)   

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

  2) แจ้งแผนการประชุมตลอดท้ังปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
ต.ค.60-ก.ย.61 

  3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหนา้ 7 วัน ต.ค.-60 

4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน ต.ค.60-ก.ย.61   
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรณ (การจัด

ประชุม)  

18. งานสรรหา

บุคลากร 

เพื่อให้การสรร

หาบุคลากร

เป็นไปตาม

ระเบียบท่ี

ก าหนด โปรงใส่ 

ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์

ด้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมาย

และระเบียบ 

ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

   1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังท่ีมีอยู่ 

ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายงานบุคคล 

2) จัดส่งคุณสมบัตขิองผู้สมัครท่ีต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการออก

ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณใ์ห้กองบริหารงานบุคคล 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร อยา่งน้อย 5 วัน 

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อยา่งน้อย 15 วันท าการ 

5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณใ์ห้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

19. งานพัฒนา

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากร

ได้รับการ

พัฒนาที่ตรง

ตามสมรรถนะที่

ก าหนด/

ต าแหนง่งานท่ี

1) ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากบคุลากร 

    

  2) น าความตอ้ง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัตจิาก

ผู้บริหารระดับสูง 

ก.ค.-60 ฝ่ายงานบุคคล 

  3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด ก.ค.-60 

  4) ตดิตามการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนข์องบุคลากรภายในหน่วยงาน อยา่งน้อยปีละ 2 ต.ค.60-ก.ย.61   
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

เหมาะสม

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

ครัง้ 

  5) รายงานผลการน ารู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างนอ้ยปีละ 

2 ครัง้  

ก.พ. 61, ส.ค. 61   

20. งานประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การ

ประเมินการ

ปฏบัิตงิานเป็น

ธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบ

ได ้

วัตถุประสงค์

ด้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมาย

และระเบียบ 

ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดท าบัญชรีายช่ีอส าหรับการประเมินผลการปฏบัิตริาขการในระบบ ERP     

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยนืยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน รอบท่ี 1 ม.ีค. 61 

รอบท่ี 2 ก.ย. 61 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 3) ด าเนนิการประเมินผลและยนืยันขอ้มูลในแบบประเมิน 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนนิการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP   

21. งานจดัท าค าขอ

ตั้งงบประมาณ 

เพื่อให้มี

งบประมาณใช้

ในการบริหาร

จัดการ

1) จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (เฉพาะหน่วยงานจัด

การศึกษา)   

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัด

การศึกษา) 

เม.ย. - ม.ิย. 60 

หน้า  41 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 หนว่ยงานท่ี

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

3) จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปใีห้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ีให้ครบทุกโครงการ 

  

  4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกตอ้งของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปใีห้กับ

โครงการกิจกรรมในแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

ก.ค. - ส.ค. 60   

  5) บันทึกงบประมาณรายจา่ยในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการท่ีมีการจัดสรร

งบประมาณ 

  

    6) เสนอค าขอตัง้งบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพจิารณาอนุมัติ   

22. งานจดัท าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

เพื่อให้

หนว่ยงานมี

ทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและ

สามารถน าไปสู่

การปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) รวบรวมขอ้มูลภายใน-ภายนอกของหนว่ยงาน   

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) วเิคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน ม.ีค. - พ.ค. 60 

  3) บุคลากรภายในหนว่ยงานมสีว่นร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี

  

    4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปใีห้สอดคล้องกับทิศทางของ

มหาวทิยาลัย 

ม.ิย. - ก.ค. 60   

    5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีอ่คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

    6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส.ค. - ก.ย. 60   

    7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปใีห้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

ได้รับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏบัิติ 

  

23. งานรายงานผล

การใช้จ่าย

งบประมาณและผล

การด าเนนิงาน 

เพื่อให้การ

รายงานผลการ

ใชจ้่าย

งบประมาณ

และผลการ

ด าเนนิงานมี

ความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใชจ้่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อม

บันทึกผลการด าเนนิงานของโครงการท่ีแล้วเสร็จ 
  

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) บันทึกผลการใชจ้่ายงบประมาณและผลการปฏบัิตงิานตามแผนปฏบัิตกิารผ่านระบบ 

ERP ภายในวันท่ี 5 ของเดอืนถัดไป   

ต.ค. 60-ก.ย. 61 

  

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผลการ

ปฏบัิตงิานตามแผนปฏบัิตกิาร 

  

4) รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณและผลการปฏบัิตงิานตามแผนปฏิบัตกิาร ให้

มหาวทิยาลัยทราบทุกเดือน 

  

24. งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เพื่อให้การ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ภายในของ

หนว่ยงาน

สอดคล้องตาม

เกณฑ์

1) ส่งรายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวทิยาลัย ใน

ระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏบัิตกิารด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหนว่ยงาน 

ต.ค.-60   

3) ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร และระดับหนว่ยงาน  
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ภายใน 

ระดับอุดมศึกษ

าวัตถุประสงค์

ด้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมาย

และระเบียบ 

ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากร

ภายในหน่วยงาน 

ธ.ค.-60   

5) รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงานตอ่

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิน้สุดภาคการศกึษา  

ม.ีค.-61   

  6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 

CHE QA online  

ภาคการศกึษาท่ี 1 

ม.ค. 61 

ภาคการศกึษาท่ี 2 

ม.ิย. 61 

  

  

7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ม.ิย.-61   

  

  8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน เพื่อพจิารณาก่อน

รับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

ก.ค.-61   

  

  9) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหนว่ยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ CHE QA online  

ส.ค.-61   

  

  10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

ส.ค.-61   

  

  11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับ

ส.ค.-61   
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

25. งานตดิตามและ

ประเมนิผลการ

ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การ

ตดิตามและ

ประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการมี

ประสิทธิภาพ

และมีผลการ

ปฏบัิตริาชการ

บรรลุตาม

เป้าหมายท่ี

ก าหนด 

วัตถุประสงค์

ด้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด   

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏบัิตริาชการของหนว่ยงาน ก.ย.-60 

3) จัดท าปฏทิินการถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ของหน่วยงาน   

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณของหนว่ยงาน     

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน ในระบบตดิตาม

ฯ 

    

6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหนว่ยงานลงสูร่ะดับบุคคล ก.ย.-ต.ค. 60   

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

ต.ค.-60   

8) ตดิตามความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปแีละตรวจสอบ

ความถูกต้องของขอ้มูลทุกเดือน 

    

  9) รายงานความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการในระบบ

ตดิตามให้มหาวทิยาลัยทราบทุกเดือน 

ต.ค. 60-ก.ย. 61   

หน้า  45 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  10) รายงานความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปแีละรายงานให้

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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คําสั่ง วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม 

ที ่๕๔ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  

วทิยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

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

 ตามขอกําหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕ และขอ ๖ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบ

ควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่วาดวยเรื่อง ระบบบริหาร

ความเสี่ยง กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีการบริหารปจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือ

ขาดประสทิธภิาพ ประสทิธผิลใหระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใหอยู

ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดให

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยมีหนาที่และความ

รับผิดชอบในการตดิตามใหมรีะบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยง 

  เพื่อใหการวางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ วทิยาลัยการ

ภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม   เปนไปอยางมีระบบ และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงขอ

แตงตัง้คณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

     ๑.   ดร.นริชราภา         ทองธรรมชาติ        ประธานกรรมการ 

                      ๒.  นายตนฝน            ทรัพยนรัินดร         รองประธานกรรมการ 

                      ๓. นายพิสณฑ           สุวรรณภักดี           กรรมการ 

                      ๔.  นายเอกพจน         ธนะสริิ                 กรรมการ 

                      ๕.  ดร.กติตมิา   เมฆาบัญชากิต            กรรมการ 

                      ๖.  นายศิรเิดช            ศริสิมบูรณ            กรรมการ 

                      ๗. นางสาวนชิาภา      อทิธปิระเสรฐิ         กรรมการ 

                     ๘.   นางสาวกัลยากร     ทองมาก             กรรมการและเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหีนาท่ีดังน้ี 

๑. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม 

๒. ใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหมกํากับ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดง

และสื่อใหม 

๓. ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการภาพยนตร  

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  รวบรวม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยการ

ภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม  

๔. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  เสนอ

ตอผูบรหิารระดับสูง เพื่อใหความเห็นชอบ 

๕. จัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงใหผูบรหิารไดรับทราบ 

๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอตอผูบริหารระดับสูงอยางนอย

ปละ ๑ ครัง้ 

 

ทัง้นี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป  

 

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
         (ลงช่ือ)      

(ดร.นริชราภา  ทองธรรมชาต)ิ 

คณบดีวทิยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและ

สื่อใหม 
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมนิ

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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ตารางแสดงผลการประเมนิความเสีย่ง (FM-RM 02) 
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