
ส่วนราชการ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
 ฝ่ายวางแผน งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๕๕๕ ต่อ ๓๐๑๔ 
ที่   อว  ๐๖๕๒.๐๙/ วันที ่        ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของคณะ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

  ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๕๐๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน                    
ความละเอียดตามแจ้ง บัดนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร              
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังนี้ 

๑.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์ม 
RMUTP-ERM.S (เอกสารแนบ ๑)  

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสารแนบ ๒)  

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ 
๑๒ เดือน (เอกสารแนบ ๓)  

๔. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (เอกสารแนบ ๔)  

๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๕)  

  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
                                                                    (นางมธุรส  เวียงสีมา) 
             คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 
 
       
 

 
          บันทกึขอ้ความ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 



แผนบริหารความเส่ียง จ านวน 4 ข้อ

1) โรคอุบัติใหม่โควิด19

2) จ านวนนักศึกษารับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา

3) จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย

4) แผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
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1. เร่ืองโรคอุบัติใหม่ การด าเนินงาน 1. กระบวนการคัดกรองบุคคลท่ี 5 5 1 1. ส าหรับบุคคลท่ีเข้า-ออก  - 1.บุคคลท่ีผ่านเข้าออกสถานศึกษาต้อง 30 ก.ย. 64 1) มีมาตรการป้องกันดังน้ี 0

โควิด19 เข้ามาในสถานศึกษาด้วยการ ภายในสถานศึกษา ให้ รปภ. สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะทุกคร้ังพร้อมท้ัง  - ฝ่ายบริหาร   - ได้ด าเนินการคัดกรองบุคคลท่ีเข้ามาในคณะฯด้วย

ใช้เคร่ืองวัดอุณหภูมิ และการ เป็นผู้คัดกรองเบ้ืองต้น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ใน  - ฝ่ายวิชาการฯ การใช้เคร่ืองวัดอุณหภูมิ

ลงช่ือเข้าคณะฯ โดยการวัดไข้ และใช้ สถานศึกษา  - ฝ่ายกิจการนักศึกษา   - มีจุดบริการแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ

2. การขาดประสบการณ์ในการใช้ แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ  - ฝ่ายวางแผน   - มีการให้บุคคลท่ีผ่านเข้าออกสถานศึกษา

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ก าหนดให้มีการเข้าออก 2. ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะทุกคร้ัง

3. นักศึกษามีปัจจัยไม่เพียงพอ สถานศึกษาโดยใช้ประตูเดียว ให้ Work from home เพ่ือหลีกเล่ียงการ   - สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา

ส าหรับการใช้เทคโนโลยี 3.ก าหนดให้ผู้ท่ีเข้าออกและ พบปะและการรวมตัวของผู้คนจ านวนมาก   - มีการท าความสะอาดพ่นฆ่าเช้ือภายในอาคาร สถานท่ี

อยู่ในสถานศึกษาสวมใส่ บุคลากรสายวิชาการมีนโยบายให้สอน ห้องท างาน บริเวณท่ีต้องสัมผัสเป็นประจ า 

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ออนไลน์เพ่ือลดการรวมตัวของนักศึกษา  - บุคลากรได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ร้อยละ 80

2) มีการปรับการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร

การส่งเอกสารผ่านระบบ E-doc, E-mail, Line

3) รณรงค์ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเพ่ือป้องกัน

โรคติดเช้ือโควิด-19

4) ท าโครงการส่ิงทอร่วมใจสู้ภัยโควิด2019 เพ่ือเยียวยา

นักศึกษาท่ีติดเช้ือโควิด-19 และสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต

ให้กับนักศึกษาคนละ 200 บาท

(9)

ผล

(4)

สูง
มา

ก

รายละเอียด/ผล

การประเมินการ

ควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

ก่อนได้ผลหรือไม่

การจัดการความเส่ียง
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ รอบ 12 เดือน

RMUTP-ERM.s1

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ความเส่ียง

ประเภท

ของ

ความเส่ียง

(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ .....-.......................................................................................................................

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ ......-................................................................................................................................
               

1. ความเส่ียง เร่ือง โรคอุบัติใหม่โควิด19

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

การประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/

การแก้ปัญหา

ท่ีมีอยู่เดิม
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2. เร่ือง จ านวนนักศึกษา การด าเนินงาน 1) การประชาสัมพันธ์รูปแบบ 4 4 2 1) คณะจัดท าแผนประชาสัมพันธ์หลัก 1) คณะจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 30 ก.ย. 64 1) มีการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ท่ี 0

รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สูตรไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ  - ฝ่ายบริหาร หลากหลายรูปแบบโดยใช้ส่ือ 

การรับนักศึกษา 2) กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 2) จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เป็นท่ีรู้จักของสาธารณชนมากข้ึน  - ฝ่ายวิชาการฯ Social Media

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2) คณะมีการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง  - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2) มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

3) เชิญชวนอาจารย์ร่วมออกแนะแนว ตามความต้องการของผู้เรียนและ การสอนให้ทันสมัย ทันต่อการ

การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตลาดแรงงาน เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 3) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ 3) มีการจัดทีมนักศึกษาและสโมสร

4) อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้แนะน าการ ด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม นักศึกษาช่วย ประชาสัมพันธ์การรับ

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยการ สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านช่องทางออนไลน์

เดินทางไปรับสมัครด้วยตัวเองพร้อมท้ัง 4) แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ให้โควต้าในการศึกษาต่อ คณะ เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล

  ข่าวสารต่างๆภายในคณะ

RMUTP-ERM.s2

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
2. ความเส่ียง เร่ือง จ านวนนักศึกษารับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นท่ีพ่ึงของสังคม

               

ความเส่ียง

ประเภท

ของ

ความเส่ียง

(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตาม

ผล

(4) (9)

สูง
มา

ก
การประเมินความ

เส่ียง การควบคุม/

การแก้ปัญหา

ท่ีมีอยู่เดิม

รายละเอียด/ผล

การประเมินการ

ควบคุมเดิมท่ีมี

อยู่ก่อนได้ผล

หรือไม่

การจัดการความเส่ียง
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ รอบ 12 เดือน
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3.  เร่ืองสัดส่วนจ านวน การด าเนินงาน 1)บุคลากรสายวิชาการไม่เห็น 4 4 3  เปิดโอกาสให้ ปีการศึกษา 2563 คณะไม่มี 1) ก าหนดมาตรการส่งเสริม/พ่ีเล้ียงการขอก าหนด 30 ก.ย. 64 1) มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย 0

อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทาง ความส าคัญของการขอ บุคลากรสายวิชาการ ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง ต าแหน่งทางวิชาการ  - ฝ่ายวิชาการฯ วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

วิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้รับการฝึกอบรม วิชาการ และยังอยู่ระหว่างรอผล 2) พัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรสาย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

เป็นเร่ืองยากและไกลตัว สัมมนาอยู่เสมอ การพิจารณาจากการเสนอขอ วิชาการทางวิชาการของอย่างต่อเน่ือง บุคลากรสายวิชาการท่ีจะด าเนินการเสนอขอ

2) อาจารย์ขาดความเข้าใจใน ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 3) สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเสนอขอ ต าแหน่งทางวิชาการ

เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย จากปีการศึกษา 2562 งบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยท้ังจากมหาวิทยาลัย 2) คณะส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัยเพ่ือ

จากแหล่งทุนภายนอก และจากหน่วยงานภายนอกและน าผลงานไปตีพิมพ์ น ามาประกอบการเสนอขอต าแหน่ง

3) แหล่งตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน 4) ก าหนดข้อตกลงส าหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ ทางวิชาการ

ยังมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้ จะต้องจัดท าเอกสารประกอบค าสอนถึงจะผ่าน

ต้องใช้ระยะเวลานานในการ การประเมินทดลองงาน

ตีพิมพ์บทความ 5) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ 

และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์

6) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

RMUTP-ERM.s3

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
3. ความเส่ียง เร่ือง จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศุกยภาพเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพของตนและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

ความเส่ียง

ประเภท

ของ

ความเส่ียง

(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ผล

(4) (9)

สูง
มา

ก

การประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/

การแก้ปัญหา

ท่ีมีอยู่เดิม

รายละเอียด/ผลการ

ประเมินการควบคุมเดิมท่ีมี

อยู่ก่อนได้ผลหรือไม่

การจัดการความเส่ียง
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ รอบ 12 เดือน
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4. แผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิม ทรัพยากร 1) ยังไม่มีระเบียบท่ีชัดเจน 4 3 4 จัดท าแผนการจัดหารายได้ เช่น  -  1) จัดท าแผนการจัดหารายได้ เช่น 30 ก.ย. 64 1) จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 0

ประสิทธิภาพการหารายได้ (การเงิน) ในการรองรับการหารายได้  - จัดเปิดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  - จัดเปิดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ฝ่ายบริหาร โคโรนา2019ท าให้คณะยังไม่สามารถ

ของมหาวิทยาลัย ของแต่ละคณะ  - บริหารสินทรัยพ์ของคณะท่ีมีอยู่  - บริหารสินทรัพย์ของคณะท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันได้เน่ืองจาก 

2) ขาดข้อมูลในส่วนของกลุ่ม    ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  - การให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบแฟช่ัน ผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมส่วนใหญ่จะต้องใช้อุปกรณ์

ผู้ใช้บริการท่ีเป็นเป้าหมาย    ส่ิงทอ และงานบริการสังคม ในการจัดฝึกอบรม อาทิ การมัดย้อม

 - สร้างนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ท่ีก่อ  การตัดเย็บเส้ือผ้าในรูปแบบต่าง ๆ

   ให้เกิดรายได้ อีกท้ัง ในส่วนของการให้เช่าสถานท่ี 

2) ส่งเสริมและสร้างบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีจัดหารายได้ ก็ยังไม่สามารถท าได้และถูกยกเลิกเน่ืองจาก

ให้ท าหน้าท่ีเป็นนักการตลาด หน่วยงานภายนอกก็ได้รับผลกระทบจาก

3) เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ในการให้ สถานการณ์โควิดเช่นกัน

การบริการทราบเก่ียวกับการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 2) ค าส่ังปิดสถานศึกษามีผลต่อการบริหาร

เช่าทรัพย์สินของคณะ ตลอดจน การให้ค าปรึกษา ทรัพย์สินของคณะฯ

เก่ียวกับการออกแบบ และงานบริการ 3) จากการไม่มีระเบียบรองรับท่ีชัดเจน

4) ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้มีความยืดหยุ่นในการ ท าให้เกิดอุปสรรค์ในการด าเนินงาน

ด าเนินงาน ในการจัดหารายได้ในส่วนต่างๆ

RMUTP-ERM.s4

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

4. ความเส่ียง เร่ือง แผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริการ วิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ 3.1 พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ

ความเส่ียง

ประเภท

ของ

ความเส่ียง

(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ผล

(4) (9)

สูง
มา

ก

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการด าเนินงานตามเคร่ืองหมาย ดังน้ี (*) ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด, () ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าก าหนด, (X) ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างด าเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการด าเนินงาน

การประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/

การแก้ปัญหา

ท่ีมีอยู่เดิม

รายละเอียด/ผล

การประเมินการ

ควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

ก่อนได้ผลหรือไม่

การจัดการความเส่ียง
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ รอบ 12 เดือน



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 



แบบ ปค. 4 
(๑) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  (๒) 30  กันยายน 2564 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม แนวทางการตอบผลการประเมิน 
1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคณุค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม 

1.1 ผู้บริหารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย และบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคณุค่าของความซื่อสตัย์ 
สุจรติ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝา่ยบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคมุภายใน 

1.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ได้แต่งตั้ง
บุคลากรของคณะให้มีหน้าที่ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะใหม้ี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคมุภายใน และรวมไปถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

1.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และมีการ
มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าท่ี
สามารถผลักดันให้บรรลุวสิัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

1.4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ดา้นการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น และแผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และแผนพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล ด้าน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และแผนการประเมินสูต่ าแหน่ง
ที่สูงข้ึน  ท าให้บุคลากรทราบถึงเสน้ทางความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรของคณะ 

1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุภายใน 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

1.5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของคณะ 

2. การประเมินความเสี่ยง  
2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคมุภายในของ
การปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค ์
 
 
 
 

2.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการระบุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในท่ีมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์องค์กรอย่างชัดเจนโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้น
สามารถน าไปประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  
ซึ่ง ความเสี่ยงของคณะ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน  
 
 



(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสีย่งท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคมุภายในอย่างครอบคลมุทั้งหน่วยงาน
ของรัฐ และวิเคราะห์ความเสีย่งเพือ่ก าหนดวิธีการการจัดการ
ความเสีย่งน้ัน 

2.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ได้ระบุ
ความเสีย่งท่ีอาจจะส่งผลต่อความไม่ส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยท าการวิเคราะหค์วามเสีย่งเพื่อก าหนด
วิธีการการจัดการความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาล และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจรติ เพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

2.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน พิจารณา
โอกาสที่อาจเกิดการทุจรติ เพื่อเปน็การประเมินความเสีย่ง
เบื้องต้นที่อาจส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของคณะเพื่อ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงและมาตรการป้องกันที่จะเกิดขึ้น 

2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน 

2.4  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ได้
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นและประเมินการเปลีย่นแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบการควบคุมภายในของคณะ และพิจารณาประเด็น
ต่างๆ ร่วมกัน 

3. กิจกรรมการควบคุม  
3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคมุ 
เพื่อลดความเสีย่งในการบรรลุวัตถปุระสงค์ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้
 

3.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ได้สรุปการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในแตล่ะปี เพื่อจัดล าดับข้อมูลใน
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป เพื่อการบริหาร
ความเสีย่งท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และควบคุม
ความเสีย่งหรือลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคมุ
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนนุการบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อ สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอดรับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัตเิพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

3.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ได้ก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในไว้ในนโยบายของคณะ และมีการ
ก าหนด 

• ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

•  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจดัหาและใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัตติามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด        

4.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการจัดหา
และใช้สารสนเทศท่ีเกีย่วข้องและมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อ
การควบคุมภายใน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เช่น ระบบ BPM  
HRM  ERP เป็นต้น 
 



(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผดิชอบท่ีมีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนบัสนุนให้มีการปฏิบัตติาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด 

4.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการ
สื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับดา้นสารสนเทศ ซึ่งรวมไปถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อระบบควบคุมภายใน 
เช่น การประชุมของคณะ โดยในการประชุมดังกล่าวมีการ
ระบุเรื่องสารสนเทศในการประชุม เพื่อจะได้ทราบถึงระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่หรือจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหรือไม ่

4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในท่ี
ก าหนด 

4.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการ
สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกีย่วกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด เช่น ขึ้นข้อมูลบน
เว็บไซต์ทีม่ีความเกีย่วข้องกับสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายในของคณะ 

5. กิจกรรมการติดตามผล  
5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่ก าหนด เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบตัิตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

5.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ควรระบุ/
พัฒนา/ด าเนินการประเมินผลกิจกรรมการควบคุมภายใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นรายเดอืนหรือรายไตรมาส เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัตติามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน เช่น การจดัประชุมประจ าเดือนโดย
ระบุการติดตามผลของกิจกรรมการควบคุมภายใน  

5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร
และผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแกไ้ขได้
อย่างเหมาะสม 

5.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการ
ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ
ของคณะ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้แกไ้ขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
   องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 
สามารถท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในภาพรวม  แต่ยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม ซึ่งมีวิธีการจัดการหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
 
 
                           ลายมือชื่อ (๖) ................................................................................. 
                ต าแหน่ง   (๗) คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

      (๘) วันที ่.....30....  เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. ....2564... 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 



แบบ ปค.5 
  

หน่วยงาน (1) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  (2)  30  กันยายน พ.ศ. 2564 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
  

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 
 
 
 
  

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 
 
  

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
  

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 
 
  

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
  

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 
1. โรคอุบัติใหม่โควิด19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรคอุบัติใหม่โควิด19 
 
 

1. กระบวนการคัดกรองบุคคลท่ี
เข้ามาในสถานศึกษาด้วยการ 
ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ และการ 
ลงชื่อเข้าคณะฯ 
2. การขาดประสบการณ์ในการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษามีปัจจัยไม่เพียงพอ 
ส าหรับการใช้เทคโนโลยี 
 

1 . บุ ค ค ล ท่ี ผ่ า น เ ข้ า อ อ ก
สถานศึกษาต้อง 
สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะทุก
ครั้งพร้อมท้ังสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ ใน
สถานศึกษา 
2 .  ส า ห รั บบุ คล าก รสาย
สนับสนุน ให้  Work from 
home เพื่ อหลีก เลี่ ย งการ
พบปะและการรวมตัวของ
ผู้คนจ านวนมากบุคลากรสาย
วิชาการมีนโยบายให้สอน 
ออนไลน์เพื่อลดการรวมตัว
ของนักศึกษา 

1. ส าหรับบุคคลท่ีเข้า -ออก
ภายในสถานศึกษา ให้ รปภ.
เป็นผู้คัดกรองเบื้องต้นโดยการ
วัด ไข้  และใช้ แอลกอฮอล์
ส าหรับล้างมือ 
 
2. ก าหนดให้มีการเข้าออก
สถานศึกษาโดยใช้ประตูเดียว 
3.ก าหนดให้ผู้ ท่ีเข้าออกและ
อยู่ ใ นสถ าน ศึกษาสวม ใ ส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

1) มีมาตรการป้องกันดังน้ี 
  - ได้ด าเนินการคัดกรองบุคคล
ท่ีเข้ามาในคณะฯด้วย 
การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ 
  -  มีจุดบริการแอลกอฮอล์
ส าหรับล้างมือ 
  - มีการให้บุคคลท่ีผ่านเข้าออก
สถานศึกษาต้องสแกนคิวอาร์
โค้ดไทยชนะทุกครั้ง 
  -  สวมใส่ห น้ากากอนามั ย
ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
  - มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อ
ภายในอาคาร สถานท่ี 
ห้องท างาน บริเวณท่ีต้องสัมผัส
เป็นประจ า และรถยนต์ของ
คณะฯ 

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - บุคลากรได้รับวัคซีนโควิด-19 
เข็ม 2 ร้อยละ 80 
2) มีการปรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 
ก า ร ส่ ง เ อ ก ส า รผ่ า นร ะบบ         
E-doc, E-mail, Line 
3 )  ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื้อโควดิ-19 
4) ท าโครงการสิ่งอทอร่วมใจสู้
ภัยโควดิ2019 เพื่อเยียวยา 
นักศึกษาท่ีติดเชื้อโควดิ-19 และ
สนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต 
ให้กับนักศึกษาคนละ 200 บาท 

 
 



(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
  

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 
 
 
 
  

(6) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 
 
 
  

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
  

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 
 
  

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
  

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 
2. เรื่อง จ านวนนักศึกษารับ
ใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา 
 

2. เรื่อง จ านวนนักศึกษา
รับใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 
 

1) การประชาสัมพันธ์รูปแบบ 
ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
2) กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

1) คณะจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
2) จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ 
ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
3) เชิญชวนอาจารย์ร่วมออก
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรียังสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
4) อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้
แนะน าการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีโดยการ 
เดินทางไปรับสมัครด้วยตัวเอง
พร้อมท้ังให้โควต้าในการศึกษา
ต่อ 

1) คณะจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ต่างๆ ให้เป็นท่ีรู้จักของ
สาธารณชนมากขึ้น 
2) คณะมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและ 
ตลาดแรงงาน 
3) ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามแผน            
โครงการ/กิจกรรม 

1) มีการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ี 
หลากหลายรูปแบบโดยใช้ส่ือ 
Social Media 
2) มีการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  
3) มีการจัดทีมนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาช่วย 
ประชาสัมพันธ์การรับ 
สมัครเข้าศึกษาต่อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์คณะ เพื่อ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ภายในคณะ 

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 

 

 
               



(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
  

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 
 
 
 
  

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 
 
  

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
  

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 
 
  

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
  

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 
3.  เรื่องสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 

3.  เรื่องสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการยังต่ ากว่า
เป้าหมาย 
 
 

เปิดโอกาสให้บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการฝึกอบรม 
สัมมนาอยู่เสมอ 

1)บุคลากรสายวิชาการไม่
เห็นความส าคัญของการขอ 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นเรื่องยากและไกลตัว 
2) อาจารย์ขาดความเข้าใจ
ในเทคนิคการเขียนขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
3) แหล่งตีพิมพ์ท่ีได้
มาตรฐานยังมีจ านวนไม่
เพียงพอ ท าให้ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการตีพิมพ์
บทความ 

1) ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริม/พ่ีเลี้ยงการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2) พัฒนาศักยภาพการเข้าสู่
ต าแหน่งบุคลากรสาย 
วิชาการทางวิชาการของ
อย่างต่อเนื่อง 
3) สนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการเสนอขอ 
งบประมาณสนับสนุนด้าน
วิจัยท้ังจากมหาวิทยาลัย 
และจากหน่วยงานภายนอก
และน าผลงานไปตีพิมพ์ 
4) ก าหนดข้อตกลงส าหรับ
อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ 
จะต้องจัดท าเอกสาร
ประกอบค าสอนถึงจะผ่าน 
การประเมินทดลองงาน 
5) จัดโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์  

1) มีการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับ 
บุคลากรสายวิชาการท่ีจะ
ด าเนินการเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2) คณส่งเสริมใหเอาจารย์มี
งานวิจัยเพื่อน าม
ประกอบการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 
 



และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้แก่อาจารย์ 
6) จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
  

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 
 
 
 
  

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 
 
  

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
  

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 
 
  

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
  

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 
4. แผนการหารายได้เพ่ือเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการหารายได้ 
ของมหาวิทยาลัย 
 

4. แผนการหารายได้เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการหา
รายไดข้องมหาวิทยาลัย 

1) ยังไม่มีระเบียบท่ีชัดเจน 
ในการรองรับการหารายได้ 
ของแต่ละคณะ 
2) ขาดข้อมูลในส่วนของกลุ่ม 
ผู้ใช้บริการท่ีเป็นเป้าหมาย 

จัดท าแผนการจัดหารายได้ 
เช่น 
 - จัดเปิดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 
 - บริหารสินทรัพย์ของคณะ
ท่ีมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

1) จัดท าแผนการจัดหา
รายได้ เช่น 
 - จัดเปิดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 
 - บริหารสินทรัพย์ของ
คณะท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 - การให้ค าปรึกษาด้าน
การออกแบบแฟชั่น 
ผลิตภัณฑ์  
   สิ่งทอ และงานบริการ
สังคม 
 - สร้างนวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
2) ส่งเสริมและสร้าง
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีจัดหา
รายไดใ้ห้ท าหน้าท่ีเป็น
นักการตลาด  
3) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ในการ

1) จากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา2019ท าให้คณะยัง
ไม่สามารถจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นได้เน่ืองจาก การจัด
อบรมส่วนใหญ่จะต้องใช้
อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม 
อาทิ การมัดย้อม การตัดเย็บ
เสื้อผ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
อีกท้ัง ในส่วนของการให้เช่า
สถานท่ี ก็ยังไม่สามารถท าได้
และถูกยกเลิกเนื่องจาก 
หน่วยงานภายนอกก็ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิดเช่นกัน 
2) ค าสั่งปิดสถานศึกษามีผลต่อ
การบริหารทรัพย์สินของคณะฯ 
3) จากการไม่มีระเบียบรองรับ
ท่ีชัดเจนท าให้เกิดอุปสรรค์ใน
การด าเนินงานในการจัดหา
รายได้ในส่วนต่างๆ 

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายวิชาการฯ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวางแผน 
 



ให้การบริการทราบ
เกี่ยวกับการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  
เช่าทรัพย์สินของคณะ 
ตลอดจน การให้ค าปรึกษา 
เกี่ยวกับการออกแบบ และ
งานบริการ 
4) ปรับปรุงระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่น
ในการ 
ด าเนินงาน 

 

 

                                   ลายมือชื่อ........................................................... 

           ต าแหน่ง   คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 

                        วันที ่30  กันยายน 2564 

             

 

 

 

 

 

 

 


