
 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

  

 

 

วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสือ่ใหม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



คํานํา 

วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม  ไดตระหนักถงึความสําคัญของการบรหิารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อใหการดําเนนิงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัย

การภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  เปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการ

ดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 3) 

กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดใหตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชนทับซอน  นัน้ 

 จากหลักการดังกลาวขางตน วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  จึงไดทําแผน

บรหิารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมสีวนประกอบ 4 บท 

ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 

วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ของ วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ใหมีการบริหารงานเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไดอยางมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

 

ดร.นริชราภา  ทองธรรมชาติ 

(คณบดวีทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ) 

6  กันยายน 2563 

 

 

 

 

 



บทสรุปสาํหรับผูบรหิาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงาน”

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก 

หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานและใหระดับความเสี่ยง

ลดลง” ประกอบกับการประเมนิ “คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ

(สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดใหตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  และตาม

ระเบยีบสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ (สตง.) วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 

5 และ ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอม

รายงานตอผูบรหิารและผูที่เกี่ยวของทราบ  นัน้ 

  วทิยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  จึงไดมีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหผลการดําเนินงานของวิทยาลัยการ

ภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  เปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว มี

ระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้น  

และเพื่อใหเกดิการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวธิีการจัดการ

กับความเสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได และเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการ

ดําเนนิงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 

วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม  ไดปรับประยุกตใชขั้นตอนปฏิบัตงิานการบรหิาร

ความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

จากขัน้ตอนดังกลาวขางตน วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  ไดวเิคราะหความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในดานตางๆ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) 

ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบริหาร
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จัดการความเสี่ยง จํานวน 5 ความเสี่ยง และ  5) ดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

รายละเอยีดดังนี้ 

 

ความเสีย่ง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ดานกลยุทธ  

จํานวนนักศึกษายังไม เปนไปตาม

แผนการรับ 

สรางแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน  ลดอัตราการลาออก 

2. ดานการปฏบิัตงิาน 

โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง 

 

จัดทําแผนการรักษาบุคลากร  การสรางขวัญกําลังใจภายในหนวยงาน

จํานวนบุคลากรไมเพยีงพอ  และมจํีานวนพอด ีและโครงสรางตรงตาม

ภารกจิ 

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

การสูญหายของทรัพยสินภายใน

อาคาร 

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  และจัดทําแผนปรับปรุงอาคารสถานที่ 

ไฟฟา  ในเวลากลางคนื ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  และจัดทําแผนปรับปรุงอาคารสถานที ่

4. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

ความรูความเขาใจในกฏระเบยีบ 

ของมหาวทิยาลยั ในเรื่องการ ลา

ศกึษาตอ การขอทุน  การขอเลื่อน

ตําแหนงที่สูงขึ้น การทําผลงานทาง

วชิาการ 

จัดทําคูมอื ระเบยีบการลาศกึษาตอ  การขอทุนสนับสนุนบทความทาง

วชิาการการสงเสรมิคณาอาจารยเขารวมโครงการกับกองบรหิารงาน

บุคคล 

5) ความเสีย่งการทุจรติ 

การกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ

ที่ไมเปนไปตามความตองการเฉพาะ 

การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



 สารบัญ  

  หนา 

คํานํา  

บทสรุปสาํหรับผูบรหิาร  

สารบัญ  

สารบัญภาพ  

บทท่ี 1 บทนํา  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 ขอมูลพื้นฐาน วทิยาลัยการภาพยนตร ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 1.2.1 โครงสรางมหาวทิยาลัย/หนวยงาน  

 1.2.2 โครงสรางการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย/หนวยงาน  

 1.2.3 วสิัยทัศน (Vision)  

 1.2.4 จุดประสงค (Purpose)  

 1.2.5 พันธกจิ (Mission)  

 1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)  

 1.2.7 เสาหลัก (Pillar)  

 1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)  

 1.2.9 อัตลักษณ (Identity)  

 1.2.10 เอกลักษณ (Uniqueness)  

 1.2.11 คานยิมหลัก (Core Values)  

 1.2.12 นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวทิยาลัย  

 1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)  

 1.2.14 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)  

 1.3 ผลการดําเนินงานของปที่ผานมา  

 1.3.1 ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอน  

 1.3.2 ขอมูลนักศกึษา  

 1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศกึษา  

 1.3.4 ขอมูลการมีงานทําของบัณฑติ  

 1.3.5 ขอมูลการทํางานตรงสาขาของบัณฑติ  

 1.3.6 ขอมูลผลงานวจัิย  

 1.3.7 ขอมูลการบรกิารวชิาการและวิชาชีพ  
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 สารบัญ  

  หนา 

 1.3.8 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 1.3.9 ขอมูลบุคลากร  

 1.3.10 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

1.3.11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดอืน 

 

บทท่ี 2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 2.2 วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนบรหิารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563. 

 

 2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยการภาพยนตร ศลิปะการแสดงและสื่อใหม 

 

 2.4 ขัน้ตอนการบรหิารจัดการความเสี่ยง วทิยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดง

และสื่อใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

บทท่ี 3 แผนการบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

บทท่ี 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563  วิทยาลัยการ

ภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและส่ือใหม   

 

 ภาคผนวก 2 บัญชปีจจยัและเกณฑการประเมนิความเส่ียง   

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสนิใจ การอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ

บรหิารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวม

ของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแตละภารกจิ” 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏบิัตริาชการใหเกดิผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมิน

อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินและผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 

3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
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ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ 2 การปองกันผลประโยชนทับซอน ขอคําถาม EB10 (1) หนวยงานมกีารวเิคราะหความเสี่ยง 

และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับ

การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชนทับ

ซอนในหนวยงาน เพื่อพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนหนวยงาน 



1.2 ขอมูลพื้นฐาน วทิยาลัยการภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสนิใจ การอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ

บรหิารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวม

ของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแตละภารกจิ” 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏบิัตริาชการใหเกดิผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมิน

อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 

3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  
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1.2 ขอมูลพื้นฐาน วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

1.2.1 วสิัยทัศน (Vision) 

มุงสูความเปนเลศิดานการสรางสรรคและการศกึษาสื่อบันเทงิในภูมภิาคอาเซยีน 

 

1.2.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ผลติบัณฑติดานภาพยนตร ศลิปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมและสื่อสมัยใหมที่

ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

2. วจัิยและพัฒนาเพือ่สรางองคความรูดานภาพยนตร ศลิปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม 

และสื่อใหมที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่นและสังคม 

3. บรกิารวิชาการดานภาพยนตร ศลิปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมและสื่อใหมที่

ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

4. สรางเครอืขายและรวมมือกับผูประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรคดานภาพยนตร 

ศลิปะการแสดง ภาพเคลือ่นไหวและสื่อประสม และสื่อใหม เพื่อระดมทุนสําหรับการดําเนนิงานตาม

วัตถุประสงคของวทิยาลยั และเพื่อยกมาตรฐานสูความเปนมอือาชีพ 

5. อนุรักษ พัฒนาใหบรกิาร และเปนศูนยกลางบรกิารขอมูลสารสนเทศทางดานศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร 

1.2.3 ภารกจิกลัก (Key result area) 

การจัดการเรยีนการสอน 

1.2.4 เสาหลกั (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

 2) คุณธรรม (Moral)  

 3) เครอืขาย (Partnership)  

 4) ความเปนมอือาชีพ (Professionalism)  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 



1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

S = Soul & Sprite : จติและวญิญาณในการสรางสรรคงาน 

 I  = Inspiration & Innovation : แรงบันดาลใจและความคดิรเิริ่ม 

 S = Stimulation & Skillful : แรงขับเคลื่อนและทักษะความชํานาญ 

 A = Arts : สุนทรยีภาพทางศลิปะ 

1.2.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนผูนําดานภาพยนตรและสื่อใหม 

1.2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

มุงเนนผลิตบัณฑติดานภาพยนตรและสื่อใหมสูสากล 

1.2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

การจัดการเรยีนการสอน 

 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

1.  พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

2.  สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมปิญญา 

3.  สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถิ่น 

4.  ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

 

1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานปที่ผานมา  

 1.3.1 ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอน 

สาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 

ปการศกึษา 

2557 

ปการศกึษา 

2558 

ปการศกึษา 

2559 

สาขาการสรางภาพยนตร 1 1 1 

สาขาการสรางสรรคและสื่อดจิทิัล 1 1 1 

รวมทัง้สิ้น 2 2 2 
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1.3.2 ขอมูลนักศึกษา 

สาขาวชิา 

ระดับปรญิญาตร ี

รวม 

รหัส 2558 รหัส 2559 รหัส 2560 รหัส 2563 

หลักสูตร 4 ป  

1. สาขาการสรางภาพยนตร 9 17 4 26     56 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อดจิทัิล 9 3 5 14 31 

รวมทั้งหมด 18 20 9 40 87 

 

1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนักศกึษา 

สาขาวชิา 

ปการศกึษา 2556 ปการศกึษา 2557 ปการศกึษา 2558 

ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 12 - 12 10 - 10 10 - 10 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อ

ดจิทัิล 

4 - 4 4 - 4 8 - 8 

รวมท้ังสิ้น 16 - 16 14 - 14 18 - 18 

 

1.3.4 ขอมูลการมงีานทําของบัณฑิต 

ปการศกึษา 2556 2557 2558 

การมงีานทาํ 100 100 100 

เงนิเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑขัน้ต่ําของ ก.พ. 18,000 18,000 16,000 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ - - 4.6 
 

1.3.5 ขอมูลผลงานวจัิย 

จํานวน 

สาขาวชิา 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2563 

ผลงาน ผลงาน ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 3 3 5 5 4 4 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อดจิทัิล 6 6 3 3 1 1 

รวมทัง้สิ้น 9 9 8 8 5 5 



 

1.3.6 ขอมูลการบรกิารวชิาการ 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการบรกิารวชิาการ 

ปงบประมาณ 

2560 

ปงบประมาณ  

2563 

ปงบประมาณ 

2563 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 5 4 2 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อดจิทัิล 4 3 1 

รวมทัง้สิ้น 9 7 3 

 

1.4.7 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ 

2560 

ปงบประมาณ  

2563 

ปงบประมาณ 

2563 

1. สาขาการสรางภาพยนตร 1 1 1 

2. สาขาวชิาการสรางสรรคและสื่อดจิทัิล 1 1 1 

รวมทัง้สิ้น 1 1 1 
 

 

1.4.8 ขอมูลบุคลากร 

จํานวนอาจารยประจาํ  คณุวุฒิและจําแนกตามตําแหนงทางวชิาการ 

รายการขอมูลพื้นฐาน ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

ประจํา 

พนักงาน

ชั่วคราว 

ลูกจางประจาํ ลูกจาง

ชั่วคราว 

รวม 

จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มวีุฒปิรญิญา

เอก 

- - - 4 - - 4 

จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มวีุฒปิรญิญา

เอก 

- - - 8 - - 8 

รวม - - - 12 - - 12 
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รายการขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 3 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 12 คน 

แหลงขอมูล : กองบรกิารการศกึษา ขอมูล ณ วันท่ี 8 สงิหาคม 2563 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ  จาํแนกตามวฒิุการศกึษา 

วุฒิ

การศกึษา 

ประเภท 

ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

ประจํา 

พนักงาน

ชั่วคราว 

ลูกจางประจาํ ลูกจาง

ชั่วคราว 

รวม 

ปริญญาเอก - - - - - - - 

ปริญญาโท - - 1 - - - 1 

ปริญญาตรี - - - 4 - - 4 

ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

- - - - - - - 

รวมทัง้สิ้น - - 1 4 - - 5 

หมายเหตุ : นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการวทิยาลยัการภาพยนตรฯ   

ขอมูล ณ วนัที่   30 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  ไดดําเนินการตามเกณฑการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา 5 องคประกอบ จํานวน 13  ตัวบงช้ี คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.21 มีผลการดําเนนิงานอยู

ในระดับ 5 รายละเอยีด ดังนี้ 

องค 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

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 

ตัวบงชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 

1.2 , 1.3 , 1.4 

(3.70) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.44) 
4.04 ระดับดมีาก 

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 5.00 5.00 4.22 4.80 ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ ระดับดมีาก ระดับดมีาก ระดับดมีาก  
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บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อใหวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มีระบบและการดําเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวาง

ระบบควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยการภาพยนตร  

ศลิปะการแสดงและสื่อใหมจึงกําหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดําเนินการที่สําคัญของวิทยาลัยการ

ภาพยนตร  ศลิปะการแสดงและสื่อใหม โดยครอบคลุมพันธกจิทุกดาน 

2. ผูบริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ทุกระดับตอง

ตระหนัก ใหความสําคัญและมสีวนรวมในกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจที่ตอง

ปฏบิัตติามปกต ิ

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อใหเกดิประสิทธภิาพ และอํานวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอยางเหมาะสม 

สมํ่าเสมอ และตอเนื่องตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และคา

เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนดวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบรหิารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

 



วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เกณฑท่ีใชในการประเมนิ 

1.แผนบรหิารความเสี่ยง 

1 .1  เพื่ อ ให บุ ค ล า ก รข อ ง 

หนวยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความ เสี่ ยง เพื่ อ

ปองกันหรือลดความเสี่ยงให

อยูระดับที่ยอมรับได  

1 .1  ร อ ย ล ะขอ งป ระ เด็ น

ค ว า ม เสี่ ย งที่ ไ ด รั บ ก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้นตอ

ป 

รอยละ 100 พิจารณ าจากความ เสี่ ย งที่

ไดรับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้น

ตอป 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา

การดําเนินงานจะบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วาง

ไว 

2.1 รอยละของงานที่มีการ

ดําเนินการตามจุดควบคุมที่

กําหนด 

รอยละ 100 พิจารณาจากจํานวนของงานที่

ดําเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
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2.3 ปฏทิินการดําเนินงานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลพัธ/ผลผลติ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสีย่ง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ข้ันตอนที ่3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

1 เขารวมการประชุมสรางความรูความ

เขาใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.ค.62 ฝายแผนฯ มคีวามรูความเขาใจการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ส.ค.62 ฝายแผนฯ คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

3 จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส.ค.62 ฝายแผนฯ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2563 ต อ

คณ ะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผู บ ริห าร สู ง สุ ด ขอ งห น วย งาน  เพื่ อ

พจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.62 ฝายแผนฯ แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ท่ีผานความเห็นชอบ 

5 จัดสงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได รับความ

เห็นชอบใหกับกองนโยบายและแผน 

29 ก.ย.62 ฝายแผนฯ จัดสงแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ใหกับกองนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62 ฝายแผนฯ ประชาคมไดรับรูแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้ันตอนที่ 4 การดาํเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

7 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62-ก.ย.

62 

ฝายแผนฯ ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 
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ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

  ฝายแผนฯ ความกาวหนาของการ

ดําเนินการตามแผนบริหาร



ลําดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลพัธ/ผลผลติ 

  

  

  

2563 ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - รอบ  3 เดอืน ธ.ค.62 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.62 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.62 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.62 
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รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ตอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน

หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเพื่อ

ทราบ 

  ฝายแผนฯ ผูบริหารรับทราบรายงานผล

การดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.62 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.62 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.62 

10 

  

  

  

  

จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ใหกับกองนโยบายและแผน 

  ฝายแผนฯ จัดสงรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ทัน

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.62 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.62 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.62 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.62 ฝายแผนฯ  

11 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหาร

ค ว า ม เสี่ ย ง  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ .ศ .  2563 (ร อ บ  12 เ ดื อ น )  ต อ

คณ ะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเพื่อพจิารณา 

ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ              

ก.ย.62 ฝายแผนฯ มตท่ีิประชุมคณะกรรมการ

บริหารหนวยงานหรือผูบริหาร

สูงสุดของหนวยงาน 

12 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในปถัดไป  

ก.ย.62 ฝายแผนฯ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

13 เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตาม

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหประชาคม

ทราบ 

ก.ย.62 ฝายแผนฯ ประชาคมรับทราบรายงานผล

การดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

19 
 



2.4 ข้ันตอนการปฏบิัตติามแผนการบรหิารความเสี่ยง วทิยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหมไดปรับประยุกตใชขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหาร

ความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

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

ธรรมาภิบาลที่เก่ียวของแตละดานมาเปนปจจยัในการวเิคราะหความเสี่ยงของแตละโครงการ โดยควรคํานงึถึงปญหา

และอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบงช้ีอันจะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบ

ความสําเร็จ โดยดูทัง้ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเปนสวนประกอบในการดําเนนิการวเิคราะห ดังกลาว 

 1. ปจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบยีบ ขอบังคับของสวน

ราชการ วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหาร ความรู ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางานขอมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมอือุปกรณ เปนตน 

2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง กฎหมาย ผูรับบริการ เครอืขาย เทคโนโลย ีภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนตน    

 ในการวเิคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพจิารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่ อ งจ าก ก าร เป ลี่ ย น แป ล งข อ งส ถ าน ก ารณ  เห ตุ ก า รณ ภ าย น อ ก ส งผ ล ต อ ก ล ยุ ท ธ ที่ กํ า ห น ด ไว 

ไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วสิัยทัศน การกําหนดกลยุทธที่ขาดการมสีวนรวมจากภาคประชาชน การรวมมอื

กับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการยอมรับโครงการไมไดนําไปสูการแกไขการตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการหรือผูมสีวนไดสวนเสยี หรอืเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมา

ใชอยางไมถูกตอง 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชและการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งสงผลตอการปฏบิัตงิานตางๆ ขององคกรทาํใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการเงิน งบประมาณ การ

ควบคุมคาใชจาย ระบบสารสนเทศ และดานสถานที่ 



4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความ

ไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทํานติิกรรมสัญญา การ

รางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนนิงานในการวเิคราะหความเสี่ยงนัน้  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิ จารณ าปจจัย เสี่ ยงจากด านต างๆ  แล วจะตองนํ าแนวคิด เรื่อ ง 

ธรรมาภบิาลที่เก่ียวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวเิคราะหความเสี่ยง อาท ิ

4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลอืกมานัน้อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องประสทิธผิล และการมสีวนรวม 

4.2 ดานการดําเนนิงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องประสทิธภิาพ และความโปรงใส 

4.3 ดานการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบยีบ อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนนิงานทีอ่าจกอใหเกิดการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรอืการรับสนิบน แบงออกเปน 3 ดาน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานทมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนท่ี  2 การประเมนิความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในกําหนดเกณฑการประเมนิมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและดําเนนิการวเิคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมขัีน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดกําหนดเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สามารถกําหนดไดทั้งเกณฑเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทัง้นี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พนิจิการตัดสนิใจของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในและผูบริหารของมหาวทิยาลัย โดยเกณฑใน

เชิงปริมาณจะเหมาะกับขอมูลที่มีตัวเลขหรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะห สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไมสามารถ

ระบุเปนตัวเลขหรอืจํานวนเงนิที่ชัดเจนไดใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพหรอืกําหนดเปนเกณฑเฉพาะในแตละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการ

ประเมนิความเสี่ยง โดยพจิารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการ

ดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว  5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และ

นอยมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคา

ความเสยีหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสีย่งที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความ

เสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต

งบประมาณ กําลังคน หรอืเวลาที่มจีํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมขัีน้ตอนดําเนนิการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้นมาก

นอยเพยีงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2) พจิารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มผีลตอมหาวทิยาลัยวามีระดับความรุนแรง 

หรอืมคีวามเสยีหายเพยีงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2.4 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณความรุนแรงของ

ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวทิยาลัยวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญให

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมนิไดตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง นอย และนอยมาก แลวเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขัน้ตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณาจัด

ระดับความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x 

ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ ต า ง ๆ  ( Likelihood x Impact) ซึ่ ง จั ด แ บ ง เ ป น  

5 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 5 สวน (5 Quadrant) ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอยมาก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง    

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเส่ียงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ตองรีบดําเนินการกําจัดความเส่ียงโดยเร็ว 

 ความเส่ียงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกําจัดความเส่ียง 



 

ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใชในการจัดการความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับได โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําไดหลายวธิี และสามารถปรับเปลี่ยน

ใหเหมาะสมกับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงตองคุมคากับการลดระดบัผลกระทบความเสีย่งทางเลอืกหรอืกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ

ควบคุมที่มีอยูในปจจุบันซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะ

ดําเนนิการใดๆ ใหขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไวและไมดาํเนนิการใดๆ 

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

การทํางานหรอืการออกแบบวธิกีารทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลดผลกระทบใหอยูในระดับที่มหาวทิยาลัย

ยอมรับได 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการให

ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวธิีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดดําเนินงานหรือ

กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ดําเนนิการหรอืกิจกรรมลง เปนตน 

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

ใหผูอื่นได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล ภายนอกหรือการจางบริษัท

ภายนอกมาจดัการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

เมื่อไดประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดําเนินการกําหนดกิจกรรม

หรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยูแลว แตไม

สามารถควบคุมความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจน

 ความเส่ียงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เร่ิมหาแนวทางปองกันเพื่อใหอยูในระดับความเส่ียงนอย 

 ความเส่ียงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวัง 

 ความเส่ียงนอยมาก 1-2  ไมตองทําอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสีย่งปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสีย่งนอย 

1 2 3 4     ความเสีย่งนอยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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หนวยงานผูรับผดิชอบในแผนบริหารความเสีย่งของมหาวทิยาลยัได โดยกิจกรรมที่กําหนดตองเปนกิจกรรมที่ยังไมเคย

ปฏบิัตหิรอืเปนกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเตมิ 

 

ขั้นตอนท่ี  4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางท่ีใชจัดการแตละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหทุก

ฝายที่เก่ียวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางทั่วถึง โดยมีการเปดชองทางการสื่อสารขอมูลดานการบริหารความ

เสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขาถึง และรับทราบขอมูลดานการบริหารความ

เสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานไดเขาถึง และทราบขอมูลผานชองทางตางๆ เชน ระบบ

อนิทราเน็ต หนังสอืเวยีน การประชุมช้ีแจงโดยผูบริหาร หรอืการฝกอบรม เปนตน 

 

ขั้นตอนท่ี  5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

การตดิตามและเฝาระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดใหมกีารตดิตามและประเมนิผลวาแตละหนวยงานมกีาร

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรอืปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 



บทท่ี 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง วทิยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งาน/วัตถุประสงค  ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการควบคุม 

แนวทางการ

ตอบสนอง 

กิจกรรมการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

1.ดานกลยุทธ 

จํานวนนักศึกษายังไม

เปนไปตามแผนการรับ 

วัตถุประสงคเพื่อ  

เพื่อปรับปรุงการ

ประชาสัมพันธและ

วธีิการรับสมัคร

นักศึกษาเขาศึกษาตอให

เปนไปตามแผนการรับ

นักศึกษาท่ีกําหนดไว 

จํานวนนักศึกษายังไม

เปนไปตามแผนการ

รับ 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูง 

ความเสี่ยงสูง จัดประชุมมอบหมาย

ตัวช้ีวัดและจัดทําแผน

ติดตามรายบุคคล 

ตุลาคม 

2562-30 

กันยายน 

2563 

รองฝายแผนและ

ประกันคณุภาพ 

2.ดานการปฏบิัตงิาน 

    โครงสรางองคกรและ

อัตรากําลัง 

จํานวนบุคลากรไม

เพยีงพอ  และมี

5 4 20 เสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง มกีารจัดทําแผน

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

ตุลาคม 

2562-30 

รองวชิาการ 



งาน/วัตถุประสงค  ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการควบคุม 

แนวทางการ

ตอบสนอง 

กิจกรรมการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

วัตถุประสงค  เพื่อ

จัดทําแผนการรักษา

บุคลากร  การสราง

ขวัญกําลังใจภายใน

หนวยงาน 

จํานวนพอด ีและ

โครงสรางตรงตาม

ภารกจิ 

มกีารติดตาม

ประเมนิผล 

กันยายน 

2563 

3. ดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

ความไมปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพยสนิ 

วัตถุประสงค  เพื่อหา

มาตรการในการปองกัน 

ทรัพยสนิสูญหาย 

ไฟฟาไมเพยีงพอใน

เวลากลางคนื 

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง จัดทําแผนปรับปรุง

อาคารสถานท่ี 

ตุลาคม 

2562-30 

กันยายน 

2563 

นักวชิาการ

คอมพวิเตอร 

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

งาน กฏระเบียบ ของ

มหาวทิยาลัย 

ความรูความเขาใจใน

กฏระเบียบ ของ

4 4 16 ความเสี่ยง

สูง 

ความเสี่ยงสูง จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 

ตุลาคม 

2562-30 

หัวหนาสํานักงาน 



งาน/วัตถุประสงค  ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงกอนการควบคุม 

แนวทางการ

ตอบสนอง 

กิจกรรมการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

วัตถุประสงค เพื่อให

บุคลากรไดรับการ

พัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะท่ีกําหนด/

ตําแหนงงานท่ีเหมาะสม 

มหาวทิยาลัย ในเร่ือง

การ ลาศึกษาตอ การ

ขอทุน  การขอเลื่อน

ตําแหนงท่ีสูงขึ้น การ

ทําผลงานทาง

วชิาการ 

กันยายน 

2563 

5. ความเสี่ยงการทุจรติ 

การกําหนดคุณลักษณะ

ของครุภัณฑท่ีไมเปนไป

ตามความตองการ

เฉพาะ 

รายการครุภัณฑ

เฉพาะดานไมมใีน

รายการ บัญชีกอง

คลังสํานัก

งบประมาณ 

4 4 16 ความเสี่ยง

สูง 

เสี่ยงสูงมาก มกีารจัดทํานโยบาย

ธรรมภิบาล 

ตุลาคม 

2562-30 

กันยายน 

2563 

หัวหนาสํานักงาน 
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บทท่ี 4  

แผนการควบคุมภายใน วทิยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ภาคผนวก 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ 2563  วิทยาลัยการภาพยนตร  ศิลปะการแสดงและส่ือใหม   
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ภาคผนวก 2 บัญชปีจจยัและเกณฑการประเมนิความเส่ียง 
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