
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 

(SAR : Self Assessment Report) 

 

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 



คํานํา  

 รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ  ประจําปการศึกษา 

2557 ต้ังแตวันที่  1  สิงหาคม  2557 ถึง 31 กรกฏาคม 2558  โดยมหาวิทยาลัยใชเกณฑการประกันคุณภาพ 

ตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  

ประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน   

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันที่ คณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศศึกษาจัดทําขึ้นมีความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร และเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 ทั้งน้ีการรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูรใหรายงานเปนฉบับเดียวกับการรายงาน

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเปน

อยางย่ิงวาผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับน้ี จะนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือการวางแผนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยตอไป  

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารยอาภาพรรณ  ยุเหล็ก) 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

 

  



สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา   
บทสรุปผูบริหาร จากการประเมินตนเอง                                                                               จ-1 
 
สวนที่ 1 บริบทของหนวยงาน  
 ประวัติคณะ 1-2 
 สถานที่ต้ัง 1-2 
 โครงสราง 1-3 
 วิสัยทัศน 1-4 
 ขอมูลหลักสูตร 1-10 
 ขอมูลนักศึกษา 1-11 
 ขอมูลบุคลากร 1-11 
 ขอมูลงบประมาณ 1-13 
 ขอมูลอาคารสถานที ่ 1-14 
   
สวนที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 แนวคิดการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2-2 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน 2-4 
 ตัวบงช้ีและเปาหมายคุณภาพคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 2-7 
   
สวนที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้ 3-1 
   
สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี ้ 4-1 
   
สวนที่ 5 ภาคผนวก  
 ผังยุทธศาสตร 5-1 
 คําสั่งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพ 5-3 
 ขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 5-13 
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:  SAR  ปการศึกษา  2557  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               

บทสรปุผูบริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปการศึกษา 2557 

(คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทนํา (ประวัติโดยสังเขป) (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) 
คณะกอต้ังขึ้นมาจากโรงเรียนวิชาชีพชางตัดเสื้อซึ่งอยูบริเวณวัดสุทัศน ใชช่ือวา “โรงเรียนชางตัดเสื้อ                   

วัดสุทัศน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2476 ตอมาไดยายมาต้ังอยูเลขที่ 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา   

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนช่ือเปนโรงเรียนชางตัดเสื้อพระนคร สังกัดกรมอาชีวศึกษา ป พ.ศ. 2520 

เปลี่ยนช่ือเปนวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ป พ.ศ.2532 เปลี่ยนช่ือ

เปนวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สังกัด “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ป พ.ศ. 2548 มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดแบงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออกเปน 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครแบงสวนราชการออกเปน 8 คณะ 5 สํานัก และ 1 สถาบัน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิจึงเปลี่ยน

สถานะเปน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 4 สาขาวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาเทคโนโลยี

เคมีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติดานสิ่งทอและแฟช่ันที่มีศักยภาพความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 4  หลักสูตร     
จัดการศึกษาโดยมุงพัฒนาบุคคล ใหมีความเช่ียวชาญ  เชิงปฏิบัติการ  มีความเช่ียวชาญทางวิชาการ และ
คุณสมบัติที่จําเปนตามลักษณะอาชีพ พรอมที่จะทํางาน และสามารถปรับปรุงตนเองใหกาวหนาทันตอวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี รวมทั้ง ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ความประณีต  ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรม 
หนาที่ความรับผิดชอบทางสังคม  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คณะ/ 
ระดับ

การศึกษา 
หลักสูตร/ปริญญา วิชาเอก/สาขางานเฉพาะ 

จํานวนปของ 
หลักสูตร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 4 ป 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 4 ป 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ 4 ป 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิง่ทอ 4 ป 

     

ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 505 คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 33 คน จําแนกเปน
อาจารย 25 คน ผูชวยศาสตราจารย 8 คน รองศาสตราจารย - คน และศาสตราจารย - คน 
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:  SAR  ปการศึกษา  2557  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               

 
2. ผลการประเมินตนเองของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ปการศึกษา 2557 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการ
ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน  13 ตัวบงช้ี  ซึ่งปรากฏผลการ
ประเมินตนเองรวมอยูในระดับดี ที่ 3.66  คะแนน หากพิจารณาตามรายองคประกอบ 

องคประกอบที่มีผลระดับดีมาก     3 องคประกอบ  คือ องคประกอบที่ 3,4,5   
องคประกอบที่มีผลอยูในระดับดี    1  องคประกอบ  คือ องคประกอบที่  2 
องคประกอบที่มีผลอยูในระดับพอใช   - องคประกอบ  คือ องคประกอบที่  
องคประกอบที่มีผลอยูในระดับตองปรับปรุง  1 องคประกอบ  คือ องคประกอบที่ 1 

(รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)   
ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 1.52+2.02+0 
(1.18) 

4.00+4.00 
(4.00) 

(2.71) 
 

14.25/6 
=2.38 

ระดับตองปรับปรุง 

2 การวิจัย (4.29) (4.00) (5.00) 13.29/3 
=4.43 

ระดับดี 

3 การบริการวิชาการ - (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจดัการ - 5.00+5.00 
(5.00) 

- 10.00/2 
=5.00 

ระดับดีมาก 

รวม 7.83/4=1.96 32/7=4.57 7.71/2=3.86 47.54/13 
=3.66 

ระดับดี 

ผลการประเมิน    3.66 ระดับดี 
* หมายเหตุ    ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
จุดเดน 
1. สภาพบรรยากาศการทํางานมีความเปนวิชาการสูง เน่ืองจากผูบริหารปรับเปลี่ยนผูรบัผิดชอบตามภาระงาน 
สายสนับสนุนเดิมจากอาจารยลงสูผูปฎิบัติที่มีตําแหนงสายสนับสนุนอยางแทจริง 
2. นักศึกษามทีัศนคติที่ดีและพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. ภาวะการมีงานทําและรายไดตอเดือนของบัณฑิตมีคอนขางสูง 
4. ความรวมมอืทางวิชาชีพระหวางหนวยงานภายนอกและศิษยเกาสงผลตอการเพ่ิมประสบการณตรงของ
นักศึกษาและการไดงานทําของบัณฑิต 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. จํานวนสภาพคงอยูนักศึกษาที่มีอัตราสวนลดลง 
2. หลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงานหรือผูใชแตยังไมเปนที่ตองการในวงกวางของผูเรียน 
3. เพ่ิมการเขียนแผนงานและแผนพัฒนาปรบัปรุงตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหครบทุกพันธกิจหลัก 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผลงานวิชาการและงบประมาณวิจัยถึงแมวาจะเปนไปตามเกณฑเปาหมาย แตเกิดจากผลงานของอาจารยเพียง
ไมกี่ทาน ควรเรงสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. อัตรากําลังอาจารยประจําสาขาวิชาสวนใหญไมเปนไปตามเกณฑสัดสวน FTES ควรทบทวนในกรณีสาขาวิชาที่
มีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชามากกวาจํานวนนักศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของคณะ 
3. กําหนดแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารยเพ่ือกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนเปนรายบุคคล 
หรือรายสาขาวิชา 
4. แนะแนวเชิงรุกและขยายพ้ืนที่ตลาดการศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจของหลักสูตรที่เฉพาะทาง 
 

 



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-1                                              ระดับคณะ 

 

                    :  SAR  ปการศึกษา 2557     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร                      
 

 
 
 
 

  
 

สวนท่ี 1  
 

บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 

 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-2                                              ระดับคณะ 

 

                    :  SAR  ปการศึกษา 2557     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร                      
 

สวนที่ 1 
สถานภาพปจจุบัน 

 

1.  ประวัติของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกอต้ังขึ้นมาจากโรงเรียนวิชาชีพชางตัดเสื้อซึ่งอยูบริเวณวัดสุทัศน ใชช่ือวา “โรงเรียนชางตัดเสื้อ                   

วัดสุทัศน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2476 ตอมาไดยายมาต้ังอยูเลขที่ 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา   

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนช่ือเปนโรงเรียนชางตัดเสื้อพระนคร สังกัดกรมอาชีวศึกษา ป พ.ศ. 2520 เปลี่ยน

ช่ือเปนวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ป พ.ศ.2532 เปลี่ยนช่ือเปนวิทยา

เขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สังกัด “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ป พ.ศ. 2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จัดแบงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออกเปน 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแบงสวน

ราชการออกเปน 8 คณะ 5 สํานัก และ 1 สถาบัน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิจึงเปลี่ยนสถานะเปน คณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 4 สาขาวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชา

ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานสิ่งทอและ

แฟช่ันที่มีศักยภาพความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 4  หลักสูตร               
จัดการศึกษาโดยมุงพัฒนาบุคคล ใหมีความเช่ียวชาญ  เชิงปฏิบัติการ  มีความเช่ียวชาญทางวิชาการ และคุณสมบัติ
ที่จําเปนตามลักษณะอาชีพ พรอมที่จะทํางาน และสามารถปรับปรุงตนเองใหกาวหนาทันตอวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี รวมทั้ง ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ความประณีต  ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรม หนาที่
ความรับผิดชอบทางสังคม  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คณะ/ 
ระดับ

การศึกษา 
หลักสูตร/ปริญญา วิชาเอก/สาขางานเฉพาะ 

จํานวนปของ 
หลักสูตร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 4 ป 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 4 ป 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ 4 ป 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิง่ทอ 4 ป 

     

ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 505 คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 33 คน จําแนกเปน
อาจารย 25 คน ผูชวยศาสตราจารย 8 คน รองศาสตราจารย - คน และศาสตราจารย - คน 
 

2.    สถานที่ต้ัง  

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         
ต้ังอยูเลขที่ 517  ถนนนครสวรรค   แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300      



แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 

คณบด ี

- วิชาทหาร 

- พัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

- ศิลปวัฒนธรรม 

- กองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

- แนะแนว 

- สวัสดิการและสุขภาพ พลานามัย 

- กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

- กีฬา 

-  แผนยุทธศาสตร 
-  แผนและงบประมาณ 

-  ติดตามประเมินผล 

-  บริหารความเสี่ยง 

-  บริหารโครงการ 

-  ประกันคุณภาพการศึกษา 

-  สารบรรณ 

-  บุคลากร 

-  อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

-  ประชาสัมพันธ 
-  เอกสารการพิมพ 
-  การเงิน 

-  การบัญช ี

- พัสด ุ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายวางแผน รองคณบดีฝายบริหาร 

-  วิจัยและพัฒนา 

-  บริการวิชาการแกสังคม 

-  หลักสูตร 

-  ทะเบียน 

-  วิเทศสัมพันธ 
-  เทคโนโลยีทางการศึกษา 

-  สหกิจศึกษา 

-  สารสนเทศ 

* โครงการฯ EdPEx 

** คลีนิกเทคโนโลยี 

-  เทคโนโลยีเสื้อผา 

-  เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

-  ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

-  ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

สํานักงานคณบดี 

งานกิจการนักศกึษา งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารท่ัวไป งานบริการวิชาการและวิจัย สาขาวิชา 

หมายเหตุ 
* เปนหนวยงานที่จัดตั้งเปนการภายใน 
** ศูนยคลินิกเทคโนโลยี วิทยาเขตรชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    ราชมงคลพระนคร เครือขายกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) 



 

สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-4                                              ระดับคณะ 

 

              :  SAR  ปการศึกษา 2557     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ 

3.   วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วิสัยทัศน พนัธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ประจําปการศกึษา 2557 – 2561 

 

วิสัยทัศน 

 “เปนผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟช่ัน สูมาตรฐานสากล” 

 

ปรัชญา 

 “สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ” 

 

ปณิธาน 

“มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชิงบูรณาการ 

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล” 

 

คานยิมองคกร 

 “เช่ือมั่นในทีมงาน บริหารดวยความโปรงใส รวมใจพัฒนา เนนคุณคาของคน” 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีม่คีุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลติและภาคบริการ 

3. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

4. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

2. การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคณุภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

 



 

สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-5                                              ระดับคณะ 

 

              :  SAR  ปการศึกษา 2557     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ 

3. การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา สูความเปนเลศิ 

4. การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

5. การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางมั่นคงเพ่ือสรางคุณคาทาง

สังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 

 

เปาประสงค 

1. จัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแขงขันไดในระดับอาเซียน/นานาชาติ 

2. ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และมีทกัษะ ในการดํารงชีวิตที่ดี 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรบัมาตรฐาน มคีุณภาพและนําไปตอยอดได 

4. มีระบบบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

6. เปนแหลงใหบริการวิชาการวิชาชีพที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม 

7. สรางจิตสํานึกและสรางคานิยมใหเกิดความรักในศลิปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและรักษา

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

กลยุทธ 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

มาตรการ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพใหมีสมรรถนะวิชาชีพตาม

มาตรฐานอาเซียน/สากล 

2.  พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ 

3.  สรางอัตลักษณของบัณฑิตใหมีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได 

 

กลยุทธ 

2. การนํามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียนและการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 

2. เตรียมความพรอมเพ่ือการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

 

 

 



 

สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-6                                              ระดับคณะ 

 

              :  SAR  ปการศึกษา 2557     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ 

กลยุทธ 

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะทอนอัตลกัษณของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของผูเรียน 

2. พัฒนานักศกึษาใหมีคุณลกัษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

3. สรางเครือขายความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและศษิยเกา 

 

กลยุทธ 

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค 

มาตรการ 

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในเวทีโลก 

2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม 

3. พัฒนาเครือขายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปนทรัพยากรทีม่ีคุณภาพและมีคุณคาของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

2. พัฒนาอาจารยทางดานวิชาการ/วิชาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

4. นําการจัดการความรูมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 

5. พัฒนารูปแบบการทํางานที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี 

6. สรางหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน 

 

กลยุทธ 

6. การเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มาตรการ 

1. สรางความพรอมของบุคลากร 

2. เตรียมความพรอมดานกฎหมาย/ระเบียบ 

3. เพ่ิมรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการพ่ึงพาตนเอง 

 

 



 

สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-7                                              ระดับคณะ 

 

              :  SAR  ปการศึกษา 2557     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ 

กลยุทธ 

7. การบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 

มาตรการ 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพ่ือมุงสูการเปนองคกรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับช่ือเสียงของ มทร.พระนคร 

3. สรางรายไดดวยการบริหารทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา 

4. การเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

5. สรางความเปนสากลทางดานกายภาพที่มีความเหมาะสมทางดานภาพลักษณและความงาม 

6. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินพ้ืนฐานของ สกอ. สมศ และ กพร. 

7. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

มาตรการ 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 

2. สรางชุมชน/หมูบานตนแบบ มทร.พระนคร 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

4. สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

กลยุทธ 

9. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เปนภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของโลก 

มาตรการ 

1. อนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. อนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-8                                         ระดับคณะ./สถาบัน 
 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น              เกณฑ สกอ. 

4.  การวิเคราะหสถานการณปจจุบนัของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก        
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในเพ่ือศึกษาองคประกอบและความสามารถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก จุดแข็ง (Strengths)  และจุดออน 
(Weaknesses) ดังน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. มุงเนนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
2. จัดการศึกษาดานวิชาชีพเพ่ือตอยอดองค
ความรู 
3. บุคลากรมสีมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพ เปน
ที่ยอมรับของสงัคม 
4. ไดรับการรับรองการประเมินมาตรฐานใน
ระดับสูงของสถานศึกษา 
5. มีวัฒนธรรมองคกรที่เข็มแข็ง 
6. บัณฑิตมีคณุภาพและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 
7. มีอัตลักษณที่โดดเดนดานวิชาชีพที่สามารถ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

 

1.  สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
2.  อาจารยผูสอนตองปฏิบัติหนาที่ในงานสนับสนุน  ทําให
เกิดผลกระทบตอการทํางานทางวิชาการและงานวิจัย  
3.  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพ 
เทาที่ควร 
4.  ผูบริหารและบุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก            
และกระบวนทศันใหมในการแกปญหา 
5.  สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก  
6.  ความรวมมืองานวิจัยกับหนวยงานภายนอกมีปริมาณ
นอย 
7.  งานบริการวิชาการแกสังคมขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก 
8.  ระบบการบริหารจัดการดานจัดหารายไดที่ไมชัดเจน 

 



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-9                                         ระดับคณะ./สถาบัน 
 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น              เกณฑ สกอ. 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือศึกษาปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ที่เปนโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังน้ี 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการ
บุคลากรที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพและบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 
2.  นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทําใหการทํางาน
คลองตัว 
3.  รฐัมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษาเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น  
4.  เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพ่ือมุง
สูวิชาชีพ 
5. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาไดหลากหลาย 

 

1.  ตนทุนการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูง     
2.  นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตรากําลัง 
ทําใหการดําเนินงานของคณะฯ เปนไปไดชา  
3.  การเปดการศึกษาเสรี ทําใหคณะ มีคูแขงมากขึ้น  
4.  โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียน
ลดลง 
5.  คานิยมในการศึกษาตอของประชากรวัยเรียนและ
ผูปกครองเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม 
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:  SAR  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น              เกณฑ สกอ. 

5.  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีการดําเนินงาน

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวดําเนินงานตามปรัชญา, วิสัยทัศน, ภารกิจ, เปาหมายและกลยุทธ ตามพันธกิจ
หลัก คือ 

1. งานจัดการเรียนการสอน 
2. งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม 
3. งานบริหารจัดการ 
4. งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
5. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
ในปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               

พระนคร   มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร แบงตามระดับการศึกษา ดังน้ี 
 

ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปการศึกษา 2557  
คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนปของ

หลักสูตร 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  (จํานวน 4 หลักสูตร) 
ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป 

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป 
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป 

 

ขอมูลจาก : สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

5.2  นักศึกษา    
 - จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  =  375.25  คน 
 - อาจารยประจําตามเกณฑสกอ. ทั้งสิ้น 33  คน  (ลาศึกษาตอ 4  คน /ปฏิบัติงานจริง 29 คน) 
 - อัตราสวน อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา (FTEI) : FTES =  1 : 11.37 

 

(ขอมูล FTES จาก : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน เม่ือ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-11                                         ระดับคณะ./สถาบัน 
 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น              เกณฑ สกอ. 

3ตารางที ่1-2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดจําแนกตามสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2557 
 

คณะ จํานวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งหมด 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา 125 125 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 59 59 
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นส่ิงทอ 219 219 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 102 102 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 505 505 
 

ขอมูล จาก : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เม่ือ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 
5.3   บุคลากร   

-อาจารยประจําตามเกณฑการคํานวณ สกอ. จํานวนทั้งสิ้น 33 คน  
        (ลาศึกษาตอ 4 คน / ปฏิบัติงานจริง  29  คน) 
-อาจารยผูสอน จํานวนทั้งสิ้น 33 คน (ลาศึกษาตอ 4 คน / ปฏิบัติงานจริง 29 คน) 
ขอมูลบุคลากรแบงเปนประเภทโดยสรุป ดังน้ี.- 

ลําดับ ประเภท จํานวน ลาศึกษาตอ ปฏิบัติงานจรงิ 

1 ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษาตําแหนงวิชาการ   18 - 18 
2 พนักงานมหาวิทยาลยั   15 4 11 
3 พนักงานราชการ    - - - 
4 ลูกจางช่ัวคราว    - - - 
 รวมอาจารยประจํา  33 4 29 

 
อัตราสวนตามคุณวุฒิ   และ อัตราสวนตําแหนงทางวิชาการ สรุปไดดังน้ี.- 

จํานวน
อาจารย
ประจํา 

อัตราสวนวุฒิ   อัตราสวน ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

33 4 26 3 25 8 - - 
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:  SAR  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น              เกณฑ สกอ. 

    ตารางที่ 1 – 2   แสดงขอมูลอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการรายคณะ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
สัดสวนตําแหนงวิชาการ  

อ.: ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาตอ(คน) 

ใน
ประเทศ 

ตางประ
เทศ 

ขาราชการ 18 3 12 3 16.67:66.67:16.67 18 10 8 - - 55.56:44.44:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 15 1 14 - 6.67:93.33:0.00 15 15 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 3 1 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจางชั่วคราว - - - - - - - - - - - - - 

รวม 33 4 26 3 12.12:78.79:9.09 33 25 8 - - 75.76:24.24:0.00:0.00 3 1 

 

   ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม 2558 

5.4 บุคลากรสายสนบัสนุน 
               
ประเภท 

บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) รวม อายุเฉลี่ย 

(ป) 
อายุราชการ/
ประสบการณ 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก  

ขาราชการ 1 2 2 - 5 52.50 30.50 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 8 4 - 12 32.70 3.30 

พนักงานราชการ - - - - - 30.00 1.00 

ลูกจางประจํา 3 - - - 3 55.33 31.33 

ลูกจางชั่วคราว 7 8 - - 15 37.33 3.60 

รวม 11 21 6 - 32 41.57 13.95 

 

   ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-13                                         ระดับคณะ./สถาบัน 
 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น              เกณฑ สกอ. 

   5.5 งบประมาณ  
งบประมาณประจําป  ปปจจุบนัไดรับงบประมาณ เปนหมวดเงินเดือน ,คาจางประจํา,  คาตอบแทน  คาใชสอย

และคาวัสดุ , คาที่ดินและส่ิงกอสราง , งบรายจายอื่น, งบเงินอุดหนุน  และทีไ่มไดรับเลยคือ คาจางชั่วคราว รายละเอียด
ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
ตารางที่ 1 – 5   แสดงงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557                  
และ พ.ศ. 2558 
  จําแนกตามประเภทรายจาย 

ประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
(ปที่แลว) 

พ.ศ. 2558 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ 31 ส.ค. 58 ) 

จัดสรร เบิกจาย 
งบบุคลากร 15,346,100.00 11,601,700.00 9,499,000 
งบดําเนินงาน 4,900,000.00 4,000,000.00 2,939,205.60 
งบลงทุน - 116,000.00 116,016.00 
รายจายอื่น  8,415,500.00 7,503,200.00 7,053,843.00 
งบเงินอุดหนุน  5,955,100.00 7,047,500.00 8,288,872.60 

รวมทั้งสิ้น 34,616,700.00 30,268,416.00 27,896,937.20 
คาเสื่อมราคา    

รวมคาเสื่อมราคา    
งบดําเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)    

หมายเหตุ  - ยอดจัดสรรเปนยอดที่ไดรับจริงจากสํานักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพ่ิมระหวางปและเปนรายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงแลว ) 
              - รวมงบลงทนุไมรวมคาเสื่อม 

 
 

  งบประมาณเงินรายได   เปนงบประมาณทีม่หาวิทยาลัย  จัดสรรใหกับหนวยงานในสังกดั โดยเบิกจายตามปงบประมาณ   
                                พ.ศ. 2556  และพ.ศ. 2557  โดยมรีายละเอียดเปรยีบเทียบไวในตาราง ตอไปนี้  

ตารางที่ 1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป พ.ศ. 2558   
                    จําแนกประเภทรายจาย  ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
(ปที่แลว) 

พ.ศ. 2558 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ 31 ส.ค. 58 ) 
จัดสรร เบิกจาย 

งบเงินอุดหนุน 250,000.00 150,000.00 150,000.00 

รายจายอื่น ๆ  654,000.00 760,000.00 1,032,891.19 

งบกลาง 435,000.00 444,410.00 282,300 

เงินสมทบสถาบัน 435,000.00 444,410.00 - 

รวมทั้งสิ้น 1,774,000.00 1,398,820.00 1465,191.19 

คาเสื่อมราคา    

รวมคาเสื่อมราคา    

งบดําเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)    

 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม 
ขอมูลจาก :: กองคลัง ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558         

 
  



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั                  1-14                                         ระดับคณะ./สถาบัน 
 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น              เกณฑ สกอ. 

5.6  อาคาร สถานที ่
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีอาคารจํานวน  4  หลัง  ซึ่งจําแนกตาม

ประเภทการใชงานดังตอไปน้ี 
อาคาร  1 
ตารางการแบงพ้ืนที่การใชงานและสัดสวนตอนักศึกษา 

ลําดับที ่ ประเภทการใชงาน ขนาดพื้นที ่ จํานวนหอง พื้นที:่นักศึกษา 
1 หองปฏิบัติ 72  ตรม. 1 - 
2 หองปฏิบัติ 534.8  ตรม. 6 3.36:1 
3 หองสมุด 36  ตรม. 1 1:1 
4 สํานักงาน 72  ตรม. 1 - 

 
อาคาร  2 
ตารางการแบงพ้ืนที่การใชงานและสัดสวนตอนักศึกษา 

ลําดับที ่ ประเภทการใชงาน ขนาดพื้นที ่ จํานวนหอง พื้นที:่นักศีกษา 
1 สํานักงาน 540  ตรม. 10 - 
2 หองเรียน 504  ตรม. 7 2:1 
3 หองปฏิบัติ 396  ตรม. 5 2.46:1 
4 หองประชุม 180  ตรม. 1 3.45:1 

อาคาร  3 
ตารางการแบงพ้ืนที่การใชงานและสัดสวนตอนักศึกษา 

ลําดับที ่ ประเภทการใชงาน ขนาดพื้นที ่ จํานวนหอง พื้นที:่นักศีกษา 
1 สํานักงาน 300.5  ตรม. 8 - 
2 หองปฏิบัติ 822  ตรม. 11 2.52:1 
3 หองประชุม 36  ตรม. 1 - 
5 หองพยาบาล 26  ตรม. 1 - 

อาคาร  4 
ตารางการแบงพ้ืนที่การใชงานและสัดสวนตอนักศึกษา 

ลําดับที ่ ประเภทการใชงาน ขนาดพื้นที ่ จํานวนหอง พื้นที:่นักศึกษา 
1 สํานักงาน 52  ตรม. 1 - 
2 หองเรียน 416  ตรม. 8 1.4:1 
3 หองปฏิบัติ 52  ตรม. 1 1.7:1 
4 หองประชุม 144  ตรม. 1 - 

    

ขอมูลจาก : งานอาคารสถานท่ี  เม่ือวันท่ี  31 กรกฎาคม 2558 

 



    

สวนท่ี  2  การประกันคุณภาพการศึกษา                        2-1                                                                ระดับคณะ 
 

 

:           SAR  ปการศึกษา 2557   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

  
 
 
 

สวนท่ี 2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปการศึกษา  2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



    

สวนท่ี  2  การประกันคุณภาพการศึกษา                        2-2                                                                ระดับคณะ 
 

 

:           SAR  ปการศึกษา 2557   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สวนที่  2 
การประกันคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการดําเนนิงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ไดการพัฒนาตัวบงช้ี และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน พ.ศ.
2557  ที่ใหความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยกําหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่
เกี่ยวของกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552  โดยกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3  ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 
1  การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4  อาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ซึ่งโดยรวมแลวการประกันน้ีมีตัวบงช้ีที่ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม การพัฒนานักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ทั้งของ
นักศึกษา ของอาจารย ตลอดจนการพิจารณาภาวการณมีงานทําของนักศึกษา เปนตน 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก  องคประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับคณะน้ี เพ่ือพิจารณาการดําเนินงาน
คณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา การบริการ
วิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก  องคประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันน้ี เพ่ือพิจารณาการ
ดําเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะโดยครอบคลุมดานกายภาพ และภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

 
 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง  และเพ่ือจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกปการศึกษา  
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:           SAR  ปการศึกษา 2557   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

จากกรอบแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพขางตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ไดพิจารณาเลือกใชระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต้ังแตปการศึกษา 2557  เปนตนไป 

 
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครน้ีภายใตบริบทแนวคดิที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ (RMUTP Model)  
 
RMUTP Modelเปนระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ดําเนินการในงานปกติเปนประจํา บนหลักการของ PDCA  และมีกลไกการเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายทั้งระดับหนวยงาน และระดับบุคคล โดยผูบริหารระดับสูงทุกระดับให
ความสําคัญ ในการกํากับดูแล และมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบเปนรายบุคคลชัดเจน และดําเนินงานเปนหน่ึง
เดียว ทิศทางเดียวกัน  บนพ้ืนฐานของการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการนําผลลัพธมา
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 
Responsibility   ความรับผิดชอบในหนาที ่

Management   การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

Unity    ความเปนหน่ึง/ใชมาตรฐานเดียวกัน 

Technology  การใชเทคโนโลยี 

Practice   การปฏิบัติจริง 
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ขั้นตอนการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
 

จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

กําหนดตัวบงช้ี /คาเปาหมายและถายทอด 

วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน 

จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ 

ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับดําเนินงานตามแผนงาน 

รายงานผลการประเมินใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
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ข้ันตอน กิจกรรม 
ข้ันตอนที ่1 กําหนดนโยบายคุณภาพ 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนการแสดงความมุงมั่นวา
มหาวิทยาลัยฯไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประโยชนโดยตรงแกรับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ กําหนด
ดังนี้  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกดานใหใชระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการกํากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน เปนกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ข้ันตอนที ่2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยฯไดจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพรับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ
โดยมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ทําหนาที่อํานวยการดานการจัดทําระบบ
คุณภาพสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนําฝกอบรม เพ่ือทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนที ่3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
        เพ่ือใหทุกหนวยงานมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานจึงมีการกําหนดตัวบงชี้และกําหนดคาเปาหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหระดับหนวยงานสามารถกําหนดคาเปาหมายระดับหนวยงานไดโดยใชมาตรฐานตัว
บงชี้ของ สกอ. และ ก.พ.ร. เปนกรอบแนวทางในการกําหนด ซึ่งเกณฑการประเมิน แบงออกเปน 3 ระดับ  
คือ 1) ระดับหลักสูตร  มี  6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้  
     2) ระดับคณะ มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้ และ เกณฑ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 11 ตัวบงชี ้
     3) ระดับสถาบัน มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้ และ เกณฑ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 11 ตัวบงชี ้
           ถายทอดนโยบายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน เพ่ือจัดทําเปาหมายของระดับหนวยงานและ
ถายทอดเปนระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สูระดับคณะ สํานัก สถาบัน และสูระดับหลักสูตร 

ข้ันตอนที ่4 วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน 
          การดําเนินงานประกันคุณภาพประกอบดวย กิจกรรมการควบคุม การกํากับติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมิน  ข้ันตอนนี้ เชนการตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในแตละดาน  หรือกําหนดผูรับผิดชอบงาน 
การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การจัดทําปฏิทินงาน จัดทําโครงการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน วางระบบ
การกํากับติดตาม วางแผนการประเมิน เปนตน  ซึ่งสํานักประกันคุณภาพจะเปนผูจัดทําแผนดําเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับสวนงานนําแผนจากสวนกลางไปเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนระดับ
หนวยงานใหมีความสอดคลองมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที ่5 ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ 
         หนวยงาน ทุกระดับจัดเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย และดําเนินงานตาม
แผนแตละดาน  พรอมท้ังจัดใหมีการติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้
ตามกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หรือตามแต
ที่หนวยงานกําหนด 
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ข้ันตอน กิจกรรม 

ข้ันตอนที ่6 จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
          คณะวิชากําหนดใหแตละหลักสูตรจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร 
ผานระบบ CHE QA Online  และคณะนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ
คณะ  และสถาบันจะนําผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน ผานระบบ  QA Online      

ข้ันตอนที7่ ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
          การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินแตละระดับใหเปนไปตามเกณฑที่สกอ.กําหนด  ดังนี้.- 
      1) ระดับหลักสูตร  ตองจัดใหมี ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน โดยผู เปนประธานตองเปน
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเปนบุคคลภายนอก 1 คน  อีก 1 คนเปนบุคลากรภายในได  ทั้งนี้ตองมี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนตองเปนผูผานการอบรมและข้ึนทะเบียนจาก สกอ. 
          หลักสูตรป.ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิป.โท หรือผศ. ข้ึนไป, หลักสูตร ป.โท กรรมการมีวุฒิ ป.เอก 
หรือรศ.ข้ึนไป  ,หลักสูตรป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ข้ึนไป 
      2) ระดับคณะวิชา สกอ.ไมมีเกณฑระบุ  ดังนั้นคณะวิชาสามารถแตงตั้งคณะกรรมการไดตามความ
เหมาะสม  
       3) ระดับสถาบัน มีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 5 คน ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกยางนอยรอยละ 50  
ที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินจากสกอ. สวนกรรมการภายใน ตองผานการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัด
โดยสถาบัน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 
          - ประธานตองมีตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ.ข้ึนไป เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเทาข้ึนไป และเปนผูมีประสบการณเปนผูประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผูที่สกอ.พิจารณาแลววามี
ความเหมาะสม   
          - กรรมการ ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป /กรณีเปนฝายสนับสนุนตอง
ทําหนาที่ระดับผูอํานวยการข้ึนไปไมนอยกวา 2 ป  

ข้ันตอนที ่8 รายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
       การรายงานผลการประเมนิระดบัหลักสูตรใหรายงานตอผูบริหารหรือคณะกรรมการคณะ  ผลการ
ประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานใหผูบรหิารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป   
       และมหาวิทยาลัยสงรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการประเมินแลว ผานระบบ QA Online    
ภายใน 120 วัน นับจากส้ินปการศึกษา  

ข้ันตอนที่ 9 นําผลการประเมินมาปรบัปรุงพัฒนา 
         โดยผูบรหิารสถาบันนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถาบันแตงตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏบิัติการประจําป และแผนกลยุทธ 
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สวนท่ี 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ 
ตามเกณฑ สกอ. ปการศึกษา  2557 
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มาตรฐานและจํานวนตวับงชี้คุณภาพตามเกณฑสกอ. 
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร     ปการศึกษา 2557 

 
องคประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับดูแล 

1. คุณภาพบัณฑิต 
(6 ตัวบงชี้) 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(ผลลัพธ) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก(ปจจัยนําเขา) รองคณบดีฝายบริหาร 
1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(ปจจัยนําเขา) 
รองคณบดีฝายบริหาร 

1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
(ปจจัยนําเขา) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย 
(3 ตัวบงชี้) 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองาน 
      สรางสรรค(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปจจัยนําเขา) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (ผลลัพธ) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 
(1 ตัวบงชี้) 

3.1  การบริการวิชาการแกสังคม(กระบวนการ) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

4. การทํานุบํารุง 
   ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
(1 ตัวบงชี้) 

4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

5. การบริหารจัดการ 
(2 ตัวบงชี้) 

5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ (กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองคณบดีฝายวางแผน 
5.1.2 การเงิน รองคณบดีฝายบริหาร 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝายวางแผน 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล สํานักงานคณบดี 
5.1.5 การจัดการความรู รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝายบริหาร 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

5.2  ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(กระบวนการ) รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 
รวมตัวบงชี้ระดับคณะ 13 ตัวบงชี้  
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องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน :  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 

 
 

ผลการดําเนนิงาน .-  
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปดการเรียนการสอนหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี               
จํานวน 4 หลกัสูตร  โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรดังนี้.- 

 
 

 องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

หลักสูตร 

1. การ
กํากับ
มาตรฐา
น  
(ผาน / 
ไมผาน) 

2. บัณฑิต 3. 
นักศึกษา 

 

4. 
อาจารย 

5. หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 
การประเมิน
ผูเรียน 

6. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู 
 
 

คาเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
หลักสูตร  

1. เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 

 4.34 2.00 2.22 2.75 2.00 2.64 
ระดับ

คุณภาพ
ปานกลาง 

2. เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

 4.39 2.33 2.74 2.75 2.00 2.85 
ระดับ

คุณภาพ
ปานกลาง 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ            
สิ่งทอ 

 4.96 2.00 1.67 2.50 2.00 2.53 
ระดับ

คุณภาพ
ปานกลาง 

4. เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ           
สิ่งทอ 

 4.59 2.00 3.15 2.50 2.00 2.82 
ระดับ

คุณภาพ
ปานกลาง 

รวม  4.57 2.08 2.45 2.63 2.00 2.71 

ผาน ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

 ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 



สวนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2557           3 - 4                                                   ระดับคณะ       

 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  เกณฑ สกอ  .คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สูตรการคํานวณ : เทากับ  

คะแนนที่ได = 

 

= 

  
2.64+2.85+2.53+2.82 10.84 2.71 

4 4  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(คาเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

3.55 คะแนน 10.84 2.71 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.1.1-1-01 เลมรายงานการประเมินระดับหลักสูตร 4 หลักสูตร 
อสอ.1.1-1-02 เลมรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร 4 หลักสูตร 

 
จุดเดน 

1. สาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนในคณะ ครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอต้ังแต
อุตสาหกรรมตนนํ้าถึงอุตสาหกรรมปลายนํ้า ทําใหสามารถผลิตบัณฑิตไดครอบคลุมทุกกลุม
งานในสถานประกอบการดานสิ่งทอและแฟช่ัน 

2. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการพรอมครุภัณฑที่ทันสมัย สนับสนุนใหการจัดการเรียนการ
สอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สาขาวิชาที่คณะเปดการเรียนการสอน เปนสาขาวิชาในกลุมอุตสาหกรรมที่เปนหน่ึงใน
รายไดหลักของประเทศ สงผลใหนักศึกษาที่จบจากคณะมีอัตราการไดงานทําสูง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยการแหลงทุนภายนอกมีจํานวนนอย 
2. คณะยังขาดโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบหารายได 
3. สัดสวนตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะยังอยูในระดับตํ่า 
4. การสรางเครือยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกยังมีนอย 
5. ความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษายังตองไปรับการพัฒนา 
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ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี ้ ดร. ไพรัตน      ปุญญาเจริญนนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายพิชิตพล    เจริญทรพัยานนัท 

นางวิภาดา  กระจางโพธิ ์
ผศ. เสาวณีย  อารีจงเจริญ 
นางสาวนิตยา   วันโสภา 
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 

หัวหนางานหลักสูตร 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน :   

เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 
 

ขอมูลพืน้ฐาน 

สาขาวิชา รวม 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 

เสื้อผา 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 
เคมีสิ่งทอ 

สาขาวิชา 
ออกแบบแฟช่ัน 

และสิ่งทอ 

สาขาวิชา 
ออกแบบ 

ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
คณะ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 9 8 9 7 33 
- ปฏิบัติงานจริง 9 7 7 6 29 
- ลาศึกษาตอ - 1 2 1 4 
จํานวนอาจารยประจําที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

- 3 - 1 4 

      
 
 

สูตรการคํานวณ:  
1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก 

 

= 
จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 100 = 

 
4 x 100 

12.12 
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 

 
33 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก X 5 = 

 
12.12 x 5 1.52 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

40 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

รอยละ 20 12.12 1.52 

รายการหลักฐาน 

รหัหลักฐาน รายการ 

อสอ.1.2-1-01 ขอมูลบุคลาการสายวิชาการจากกองบริหารงานบุคคล 
อสอ.1.2-1-02 รายช่ืออาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
อสอ.1.2-1-03 รายช่ืออาจารยประจําคณะทั้งหมด 
 
จุดเดน 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาชีพ 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการไดเพ่ิมคุณวุฒิใหตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

  
 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน      ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูกํากับตัวบงช้ี นางพจนา       นูมหันต รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายคณาวุฒิ  มีศิริภัทร   หัวหนางานบุคลากร 
 นางวิภาดา  กระจางโพธ์ิ 

ผศ. เสาวณีย  อารีจงเจริญ 
นางสาวนิตยา   วันโสภา 
ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครอื 

หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน : 
ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

ขอมูลพืน้ฐาน 

สาขาวิชา รวม 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 

เสื้อผา 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 
เคมีสิ่งทอ 

สาขาวิชา 
ออกแบบแฟช่ัน 

และสิ่งทอ 

สาขาวิชา 
ออกแบบ 

ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
คณะ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 9 8 9 7 33 
- ปฏิบัติงานจริง 9 7 7 6 29 
- ลาศึกษาตอ - 1 2 1 4 
ดํารงตําแหนงอาจารย 4 7 9 5 25 
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 5 1 - 2 8 
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย - - - - - 
ที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - - - - - 
      

 
สูตรการคํานวณ:  

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 100 = 

 
 8 x 100 

24.24 
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 33 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 = 

 
24.24 x 5 

2.02 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

60 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

รอยละ 25 24.24 2.02 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.1.3-1-01 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการจากกองบริหารงานบุคคล 
อสอ.1.3-1-02 รายช่ืออาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
อสอ.1.3-1-03 รายช่ืออาจารยประจําคณะทั้งหมด 

 
จุดเดน 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาชีพ 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือการเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการ 
  

 
 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงชี ้ ดร.ไพรัตน      ปุญญาเจริญนนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูกํากับตัวบงชี ้ นางพจนา       นูมหันต รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายคณาวุฒิ  มศิีริภัทร   หัวหนางานบุคลากร 
 นางวิภาดา  กระจางโพธิ ์

ผศ. เสาวณีย  อารีจงเจริญ 
นางสาวนิตยา   วันโสภา 
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 

หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานและ

นํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5  คะแนน  และใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางคดังน้ี 

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ให

นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ     
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา:  

1. คํานวณคําหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม–ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังน้ี 

SCH = Σnici   (เมื่อni= จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ ici = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่I) 
2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรีเพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตร ี+ (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 
กลุมสาขา สัดสวนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลา
ตออาจารยประจํา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
ตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร บัญชีการ 
จัดการการทองเท่ียวเศรษฐศาสตร 

25:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 7. นิติศาสตร 50:1 
3.วิศวกรรมศาสตร 20:1 8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการ 
ผังเมือง 

8:1 9. ศิลปกรรมศาสตรวิจิตรศิลปและ 
ประยุกตศิลป 

8:1 

5. เกษตรปาไมและประมง 20:1 10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 
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ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Common Data Set) 

ปการศึกษา 2557 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) รวมทุกหลักสูตร 375.25 
- ระดับอนุปริญญาตร ี - 
- ระดัปริญญาตรี 505 
    - ระดับป.บัญฑิตขั้นสูง - 
    - ระดับปริญญาเอก  
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 33 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 11.37 : 1 
 

สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสตูร 
 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

X 100 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

 
 

 
ได  11.37-20     

X 100 = ไดรอยละ -43.15 
      20 

 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
 2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10  คิดเปน  5  คะแนน 
 2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน  0  คะแนน 
 2.3) คารอยละมากกวารอยละ10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 

 

สาขาวิชา นักศึกษา:อาจารย  FTES : อาจารย  
รอยละของ 

ความแตกตาง 
คะแนน 

เทคโนโลยีเสื้อผา 125:9=13.89:1 9:94.81=10.53:1 -47.33 0 
เทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ 59:8=7.38:1 8:40.67=5.08:1 -74.58 0 
ออกแบบแฟช่ันฯ 219:9=24.33:1 9:166.67=18.52:1 -7.4 5 
ออกแบบผลิตภัณฑฯ 102:7=14.57:1 7:73.11=10.44:1 -47.75 0 

 505:33 =15.30:1 375.25:33 =11.37:1 -43.15 0 
 
 
 

อาจารย :นักศึกษา นักศึกษา:อาจารย อาจารย : FTES 
รอยละของ 

ความแตกตาง 
คะแนน 

33:505 505:33 =15.30:1 33:375.25 =11.37:1  -43.15 0 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

+-รอยละ 10 -43.15 0 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.1.4-1-01 สถิตินักศึกษาปจจุบันแยกสาขาวิชา 

อสอ.1.4-1-02 รายงานสรุป FTES แยกสาขาวิชา 
อสอ.1.4-1-03 สรุปยอดนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

 
จุดเดน 

1. - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการเพ่ิมจํานวนศึกษา และรักษาอัตราการคงอยูของนักศึกษาปจจุบัน 
2. ปรับปรุงระบบและเง่ือนไขการรับนักศึกษาเขาศึกษาใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
3. อาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษาควรใหคําแนะนํากํากับดูแลในดานการเรียนและการ

ใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะนักศึกษาผูมีผลการเรียนอยูในเกณฑ
ตํ่าอยูเสมอ 

4. ควรมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังอาจารยประจําในสัดสวนเพ่ิม-ลด ใหเหมาะสมเปน 
รายสาขาวิชา 

 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน      ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางยุพิน ใจตระหนัก 

นางสาวสาวิตรี  คํายอด 
หัวหนางานทะเบียน 

ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน      ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 : การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
         คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการ
ใชชีวิตใหแกนักศึกษา โดยแบงไดเปน 2 สวนไดแก 

- การใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 
    ฝายวิชาการและวิจัย จะเปนผูดําเนินการแตงต้ังคําสั่งอาจารยที่ปรึกษา ใหกับนักศึกษาทุกช้ัน 

ปโดยกําหนดใหหัวหนาสาขาวิชาพิจารณาและแจงอาจารยที่ปรึกษาประจําหองใหกับฝายทะเบียน เพ่ือกําหนด
อาจารยที่ปรึกษาและมอบคําสั่งใหกับอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายประจําปการศึกษา 2557 โดยมี
ภาระหนาที่ดังน้ี (อสอ.1.5.1.01) 
                    งานทะเบียนไดกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตองเขาพบนักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห โดย
จัดใหมีช่ัวโมง HOME ROOM  ในตารางสอนของนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาไดสอบถามและติดตามการ
เรียนรวมถึงปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ไดแก ปญหาสวนตัว 
ปญหาดานการเรียน เปนตน ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูพิจารณาขอมูลเบ้ืองตน และหากปญหาใดที่ตองการ
กําเนินงานตอไมสามารถแกไขไดอาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูนําขอมูลปญหาตางๆพิจารณาในสาขาวิชา และนํา
แจงกับฝายวิชาการและวิจัย รวมถึงฝายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไป ตามลําดับ เพ่ือใหคําปรึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถชวยใหนักศึกษามีความเขาใจและมีความพรอมในการศึกษาตอภายในคณะตอไป 

- การใหคําปรึกษาจากเจาหนาที่แนะแนว 
          ฝายกิจการนักศึกษาไดแตงต้ังเจาหนาที่แนะแนว เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาดานบริการให 

คําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา จํานวน 1 คน เพ่ือเปนผูใหขอมูลและประสานงานแก
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขารับบริการไดที่ หองฝายกิจการนักศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 2 ตามวันเวลาราชการ 
เจาหนาที่มีการใหขอมูลนักศึกษาในดานตางๆดังน้ี 

• การใหคําปรึกษาดานวิชาการ โดยประสานงานกับฝายวิชาการและวิจัย และอาจารย 
ประจําสาขาวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดรับขอมูลที่เที่ยงตรง 

• การใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต โดยการใหคําแนะนําการใชชีวิตในการอยูรวมกับใน 
คณะ ปญหาสวนตัว ปญหาสุขภาพ และปญหาดานยาเสพติด เปนตน 

• การใหคําปรึกษาดานขอมูลตางๆ ที่มีการใหบริการสําหรับนักศึกษา ไดแก แหลง 
ทุนการศึกษาทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา การศึกษาตอ แหลงงาน และการฝกอบรมตางๆ ซึ่งจะมีการประสานงาน
กับฝายวิชาการและวิจัยรวมถึงหนวยงานภายนอกในการจัดสงขอมูลที่เปนประโยชนไดแกนักศึกษา โดยทาง
งานแนะแนวจะทําการประกาศไวที่บอดรประชาสัมพันธของคณะและของฝายกิจการนักศึกษา หากนักศึกษา
คนใดมีความสนใจเจาหนาที่แนะแนวจะอธิบายถึงแนวทางและขอกําหนดตางๆเบ้ืองตน และทําการ
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ประสานงานและจัดหาขอมูลที่จําเปนเพ่ือบริการใหแกนักศึกษาตอไป 
                  เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการประกอบอาชีพ ทั้ง
การประกอบอาชีพเสริม และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ซึ่งทางฝายแนะแนวจะทําการประเมินผล
การใหบริการ เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ ตอไป  
                  นอกจากการใหคําปรึกษาใน 2 สวนขางตนแลว คณะไดจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ณ คายลูกเสือ พรหมวัฒนา เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 ในการปฎิบัติตัวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทออละออกแบบแฟช่ัน โดยมีการจัดกิจกรรมและการใหขอมูลทีเปน
ประโยชนดังตอไปน้ี 

1. การใหขอมูลดานกฏระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. การใหความรูดานงานทะเบียน 
3. การใหขอมูลดานสถานที่ 
4. การใหความรูเรื่องกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา และแหลงทุนตางๆ 
5. การใหขอมูลดานกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ของคณะและมหาลัย 
6. กิจกรรมสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษาไดทําความรูจักภายในสาขาวิชา และภายในคณะ 

    ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศ มีเปาหมายเพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการใชชีวิตและการศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี รวมทั้งใหนักศึกษาไดทําความรูจักและรูกฏระเบียบตางๆ เพ่ือการอยูรวมกับใน
สถานศึกษา ซึ่งจาการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมมีความพึงพอใจ 
(อสอ.1.5.1.02),(อสอ.1.5.1.03)งานแนะแนวจะทําการรวบรวมขอมูลและนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในป
การศึกษา 2558 ตอไป    

 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและ 
         นอกเวลาแกนักศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ดังน้ี 

1. มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรใหแกนักศึกษา(อสอ.1.5.2-01)  
1.1 กิจกรรมออกคายอาสา  
1.2 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  

2.  ม ีการประชาส ัมพันธ การร ับสม ัครงานแกน ักศ ึกษาผ านคณะและมีการประชาส ัมพันธ
ผานwebsiteของมหาลัย (อสอ.1.5.2-02) websiteของคณะฯ (อสอ.1.5.2-03) และบอรดประชาสัมพันธ
ของฝายกิจการนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมพิเศษใหนักศึกษา จากทั้งภาครัฐและเอกชน เชน การประกวดภาพถายสะทอน
ทองถิ่น การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ การจัดฝกอบรมเทรนแฟช่ัน เปนตน  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA
https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA


สวนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2557           3 - 15                                                   ระดับคณะ       

 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  เกณฑ สกอ  .คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือ

การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ดังน้ี               
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําป 

การศึกษา 2557 ในวันที่  23 เมษายน 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา                     
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนยพณิชยการพระนคร (อสอ.1.5.3.01) 

2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศยอยประจําปการศึกษา  
2557  ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (อสอ.1.5.3.02) เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในระดับช้ันปริญาตรี 
โดยมีการใหขอมูลทีเปนประโยชนดังตอไปน้ี 

1. การใหขอมูลดานการประกอบอาชีพ 
2. การใหขอมูลดานการศึกษาตอ 
3. การใหขอมูลดานการใชชีวิตในการทํางาน 
4. การใหขอมูลดานเครือขายศิษยเกา มทร พระนคร 
5. การใหมูลดานการสมัครงาน 

นอกจากโครงการปจฉิมนิเทศแลวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเชิญสถาน
ประกอบการตางๆมารวมเปดบูธเพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษามาทําการสมัครงาน (อสอ.1.5.1.03) 
อีกทั้งยังทําใหนักศึกษาน้ันฝกพูดเขียนใบสมัครงาน 

3. โครงการแสดงผลงานของนักศึกษาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  เพ่ือใหนักศึกษา 
ทั้ง 4 สาขา ไดพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (อสอ.1.5.3-04) 
 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51  
        จากคะแนนเต็ม 5  
          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการจัดทําแผนการประจําปการศึกษา 2558                
มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ ผานเว็บไซดของมหาลัยเพ่ือใหนักศึกษาได
กรอกแบบประเมิน (กพศ.1.4-4-01) โดยมีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหแจงนักศึกษาตอบแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ ไปยังหัวหนาสาขาวิชา (กพศ.1.4-4-02) และสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการ
ใหบริการฯ (กพศ.1.4-4-03) มีผลการประเมินดังน้ี 
         4.1. มีการจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน               
มีคาผลการประเมิน 4.9 
         4.2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา มีคาผลการประเมิน 4.6 
         4.3 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก นักศึกษามีคาผลการ              
ประเมิน 4.5 
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5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ 
       ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
           จากการสรุปผลการประเมินผลในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน นักศึกษาไดนําเสนอขอมูลในการจัดกิจกรรม โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. นักศึกษาตองการใหระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนอยลง  
2. ควรมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือใหกิจกรรมน้ันมีความสนุกสนาน (อสอ.1.5.5-01)   
3. ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําป ตอไป ใหมีการจัดกิจกรรมที่ไม

ไกลและลดเวลาการจัดกิจกรรมใหลดนอยลงและเพ่ิมกิจกรรมที่สนุกสนานพรอมความรูเขาไปในกิจกรรม/
โครงการ น้ันๆ 
            หลังจากที่ไดรับขอมูลจากนักศึกษาแลวงานแนะแนวไดดําเนินการนําขอเสนอของนักศึกษามาพิจารณา
และนําเสนอหัวหนาฝายกิจการนักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการ ในปการศึกษา 2558 ตอไป 
  
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษยเกา 
            มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันได
ดําเนินการจัดทําแผนประจําปการศึกษา 2557 

1. ไดจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพ่ือประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดทราบในรูปแบบของ
การประชาสัมพันธผานwebsiteของมหาลัย www.rmutp.ac.th (อสอ.1.5.6-01) websiteคณะฯ (อสอ.
1.5.6-02) รวมทั้ง Facebook (อสอ.1.5.6-03)   

2. การจัดอบรมโครงการเพ่ือเสริมทักษะทางดานอาชีพหรือดานการศึกษาตอในระดับที่สูงจึ้นระหวาง
คณะกับศิษยเกา (อสอ.1.5.6-04)  

3. มีการจัดโครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรูดานวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหกับศิษยเกา เสริมทักษะ ความรูเพ่ิมเติมที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ เชน การนําเสนอและ
ผลิตสื่อดวย power Point คณะฯ มีการใหบริการดานการสืบคนขอมูลจากหองสมุด  การสืบคนขอมูลดาน              
สิ่งสิ่ งทอจากศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอ  และฐานขอมูลทางดานแฟช่ันและสิ่งทอ จากทางเวบไซด  
www.wgsn.com. (อสอ.1.5.6-05) 

4. การใหบริการในการทดสอบและเครื่องมือเฉพาะทางแกศิษยเกาและหนวยงานภายนอก                   
(อสอ.1.5.6-06) 

5. จัดการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพศิษยเกา (อสอ.1.5.6-07) 
   

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

5 ขอ 5 4 
 

 

https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA
http://www.rmutp.ac.th/
https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA
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รายการหลักฐานรายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.1.5-1-01 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา/ ตาราง Home Room 
อสอ.1.5-1-02 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป 2557 (ภาพรวมมหาลัย) 
อสอ.1.5-1-03 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป 2557 (คณะ) 
อสอ.1.5-2-01 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชรอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอมปลูก

ปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

อสอ.1.5-2-02 เว็ปไซด http://www.rmutp.ac.th.   
อสอ.1.5-2-03 เว็ปไซด http://www.itfd@rmutp.ac.th.   
อสอ.1.5-3-01 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (ภาพรวมมหาลัย) 
อสอ.1.5-3-02 งาน “ราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ” ประจําปการศึกษา 2557 
อสอ.1.5-3-03 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (คณะ) 
อสอ.1.5-3-04 โครงการ The Debut Project 
อสอ.1.5-4-01 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ ผานเว็บไซดของมหาลัย 

อสอ.1.5-4-02 หนังสือขอความอนุเคราะหแจงนักศึกษาตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ ไปยังหัวหนาสาขาวิชา 

อสอ.1.5-4-03 สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการใหบริการฯ  

อสอ.1.5-6-01 ไซด http://www.rmutp.ac.th.   
อสอ.1.5-6-02 เว็ปไซด http://www.itfd@rmutp.ac.th.   
อสอ.1.5-6-03 fackbookฝายกิจการนักศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
อสอ.1.5-6-04 ภาพหองสมุด/ภาพศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอ 
อสอ.1.5-6-05 ภาพหองสมุด/ภาพศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอ 
อสอ.1.5-6-06 การใหบริการในการทดสอบและเครื่องมือเฉพาะทางแกศิษยเกาและหนวยงานภายนอก  
อสอ.1.5-6-07 การฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพศิษยเกา 
 

จุดเดน 
1. คณะมีระบบการดูแลนักศึกษาและผูที่รับผิดชอบในการใหคําแนะนําอยางชัดเจน 
2. คณะมีชมรมผูปกครอง ครูและศิษยเกา ใหการสนับสนุนในการทํากิจกรรม 
3. คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการ  และอาจารยที่ปรึกษาโครงการอยางเปนรูปธรรม 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาปจุบันและศิษยเกา 

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี ผศ. กมล     พรหมหลาวรรณ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน วาที่ ร.ต. ธีระพงษ   ฐานะ หัวหนางานแนะแนว 
ผูกํากับตัวบงช้ี ผศ. กมล     พรหมหลาวรรณ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
         จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  โดยฝายกิจการนักศึกษา มีการจัดทําแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
( อสอ.1.6-1–01 ) มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
( อสอ.1.6-1–02 ) ซึ่งประกอบดวย คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เปนประธาน รองคณบดี 
ทุกทาน  หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา เจาหนาที่ฝายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เปนคณะกรรมการ                     
นายการุณย  ถนอมพิชัย  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา เปนเลขานุการ 
รวมประชุมหารือคัดเลือกโครงการบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการประจําปของงานสโมสรนักศึกษา  เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูพัฒนา สติปญญา สังคม อารมณ รางกายตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมใหมีความสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงค 
  
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม  
         มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน  
         โดยฝายกิจการนักศึกษา มีการจัดทําแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ  

         ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงคตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ 
           2.1.1 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาโครงการ พัฒนาและสงเสริมความ             
เปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุนที่11 ระหวางวันที่ 11 มิถุนายน – 16 พฤษภาคม 2558                 
(อสอ.1.6-2–01) 

2.2  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ 

2.2.1 โครงการแขงขันฟุตซอลลีก ระหวางวันที่ 15 -26 กันยายน 2557 ณ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2–02) 

2.2.2 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ RMUTP เกมส ” ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ณ. 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (อสอ.1.6-2–03) 
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2.2.3 โครงการดนตรีกีฬารณรงคปองกันโรคเอดสและสารเสพติด ระหวางวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558  
ณ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  (อสอ.1.6-2–04) 

2.2.4 โครงการแขงขันลีดเดอรและกองเชียร “ RMUTP เกมส ” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557              
(อสอ.1.6-2–05) 

2.3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

2.3.1 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองศิลปวัฒนธรรม มทร .พระนคร โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชรอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558                
(อสอ.1.6-2–06) 

2.3.2 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา มทร. พระนคร โครงการสิงหอาสา
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบานหนองเกตุ ตําบล หนองรี อําเภอ                         
ลําสนธิ จังหวัดลพบุรี (อสอ.1.6-2–07) 

2.4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

2.4.1 โครงการจัดพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2–08) 

2.4.2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ. 
มณฑลพิธีทองสนามหลวง  (อสอ.1.6-2–09) 
              2.4.3 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน วันที่ 11 กันยายน 
2557 ณ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2–10) 
              2.4.4 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ 2558  
ณ. สถานสังคมสงเคราะห บานพักคนชรา จังหวัด ลพบุรี และ ชลบุรี  (อสอ.1.6-2–11) 
              2.4.5 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม              
9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อสอ.1.6-2–12) 

2.5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.5.1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินดานสิ่งทอ วันที่ 6 -8 มีนาคม 2558 ณ จังหวัด
สุโขทัย (อสอ.1.6-2–13) 

2.5.2  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2–14) 
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3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
          ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปน 
ผูนําในการ ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวางวันที่  26 - 28 
พฤษภาคม 2558  ณ อิงธาร รีสอรท จังหวัดนครนายก (อสอ.1.6- 3-01 ) 

3.2 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ระหวางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2558  ณ เดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท   จ .พระนครศรีอยุธยา 
(อสอ.1.6- 3-02 ) 

 3.3 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
เพ่ืออบรม ใหความรูและสงเสริมสนันสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางวันที่ 1 -4 เมษายน 2558      
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสอ.1.6- 3-03 ) 
  
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ 
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
         งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการสรุปผลประเมินการจัดกิจกรรม                  
โดยมีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมเพ่ือสรุปนําเสนอตอผูบังคับบัญชา (อสอ.1.6-4-01) 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ไดนําสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเขาเสนอในที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมตางๆให
สอดคลองกับตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคตอไป (อสอ.1.6-5-01) 
  
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

จากการประชุมสรุปผลการประเมินผลในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสโมสร ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน  โดยใหมีการจัดโครงการดานวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ิมขึ้น  โดยมอบหมายใหสโมสรนักศึกษา  
ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําป ตอไป (อสอ.1.6-6-01) 
 
 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

5 ขอ 5 4 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.1.6-1-01 แผนปฎิบัติราชการประจําปการศึกษา 2557 งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ชมรมและกีฬา 
อสอ.1.6-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษาสโมสรนักศึกษา 
อสอ.1.6-2-01 โครงการ พัฒนาและสงเสริมความ เปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุนที1่1 
อสอ.1.6-2-02 โครงการแขงขันฟุตซอลลีก 
อสอ.1.6-2-03 นักศึกษา โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ RMUTP เกมส ”  

ครั้งที่ 9 
อสอ.1.6-2-04 โครงการดนตรีกีฬารณรงคปองกันโรคเอดสและสารเสพติด 
อสอ.1.6-2-05 โครงการแขงขันลีดเดอรและกองเชียร “ RMUTP เกมส ” 
อสอ.1.6-2-06 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชรอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกเยาวชนรุนใหมใสใจ 

สิ่งแวดลอม ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

อสอ.1.6-2-07 โครงการสิงหอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 
อสอ.1.6-2-08 โครงการจัดพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ 
อสอ.1.6-2-09 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อสอ.1.6-2-10 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
อสอ.1.6-2-11 โครงการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมสรางจิตสาธารณะ 
อสอ.1.6-2-12 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

อสอ.1.6-2-13 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ 
อสอ.1.6-2-14 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 
อสอ.1.6-3-01 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปน ผูนําในการ ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อสอ.1.6-3-02 โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อสอ.1.6-3-03 โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ืออบรม ใหความรูและสงเสริมสนันสนุนการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
อสอ.1.6-4-01 สรุปผลประเมนิการจัดกิจกรรม                   
อสอ.1.6-6-01 รายงานการประชุม 
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จุดเดน 
1. มีการจัดทําแผนและวางแผนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
2. นักศึกษาสวนใหญใหความรวมมือในกิจกรรมของคณะเปนอยางดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการฝกใหสโมสรนักศึกษาไดมีทักษะในการดําเนินกิจกรรมมากกวาน้ี 
2. ควรมีการสรางเครือขายระหวางคณะและมหาวิทยาลัย 

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี ผศ. กมล     พรหมหลาวรรณ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายการุณย    ถนอมพิชัย งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
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องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
มีการดําเนินการ 

6ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ 
        งานสรางสรรค 
 คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย (อสอ.2.1-1-01) http://rpm.rmutp.ac.th โดยมีขอมูล
เพ่ือการสืบคนดานการวิจัย เชน แหลงทุนวิจัย ขอมูลงานวิจัยในปที่ผานมา แหลงเผยแพรงานวิจัย ขอมูลความรู
ดานการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ รวมถึงระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานวิจัยที่สามารถสืบคนไดโดยตรงและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงาน โดยงานวิจัยสรุปผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา (อสอ.2.1-1-02) เพ่ือนํามาวางแผนในการบริหารงานวิจัยโดยนํามาปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางในการปฎิบัติงานอยางตอเน่ืองจนทําใหคณะไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน ต้ังแตป 2554-2557  
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- คณะมีหนวยงานวิจัย (อสอ.2.1-2-01) โดยใหคําปรึกษา ประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการตางๆ 
ตลอดจนใหคําแนะนําแกนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัย ณ หอง 331 โดยสามารถสืบคนขอมูลทางเวปไซด 
http://www.rd.itfd.rmutp.ac.th  

- คณะจัดใหมีแหลงคนควาทางวิชาการประกอบดวยหองสมุดเฉพาะทาง (อสอ.2.1-2-02)  อาคาร 1 และ
ศูนยเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน (อสอ.2.1-2-03) บริเวณดานหนาทางเขาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน เพ่ือใหนักวิจัยนักศึกษาและผูที่สนใจศึกษาและคนควาขอมูลดานสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน และมี
ฐานขอมูลสืบคนทางงานวิจัยโดยสืบสืบคนไดเวปไซด http://www.rmutp.ac.th (อสอ.2.1-2-04) 

- คณะมีหองปฏิบัติการที่เอ้ือกับการวิจัย (อสอ.2.1-2-05) อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาไปใช ครบทั้ง 4 
สาขาหลัก หองปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ หองปฎิบัติการตัดเย็บเสื้อผา  หองปฎิบัติการออกแบบเสื้อผาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ ซึ่งหองปฎิบัติการเหลาน้ีจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยที่สนับสนุน
การดําเนินงาน  เชน  คูมือสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยในหองวิทยาศาสตร (MSDS) (อสอ.2.1-2-06) คอมพิวเตอร
เพ่ือการออกแบบ เปนตน  

- คณะสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีนักวิจัยเขารวม
การนําเสนอผลงานในงานวิจัยของ อาจารยสัมภาษณ  สุวรรณคีรี เรื่อง การสรางหลักสูตรการทอผาพ้ืนเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและการพัฒนาลักษณะปรากฏลวดลายบนพ้ืนผาโดยวิธีเทคนิคสิ่งทอการแปรรูปผลิตภัณฑสู
เชิงพาณิชย ในงาน“การประชุมวิชาการใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (The third Higher 
Education Research Promotion Congress ; (HERP CONGERSS III) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช (อสอ.2.1-2-07) และการเขารวมนําเสนอผลงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 ณ อิมแพคอารี
นา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (อสอ.2.1-2-08) 
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3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 คณะจัดใหมีการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจการวิจัยทั้ง
งบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และงบประมาณรายได คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน (อสอ.2.1-3-01) 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- คณะมีการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร
งานวิจัยในรูปแบบตางๆ ตามประกาศหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2551 (อสอ.2.1-4-01) ดังมีการนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ของ ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ 
อริยะเครือ และ ผศ.จรูญ คลายจอย ในงาน International Fourm on Naaural Dyes & WEFT 
TAIWAN 2014 (ISEND 2014) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน) (อสอ.2.1-4-02) และมีระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2557 (อสอ.2.1-4-03) 
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ 
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 คณะพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและบุคลากร โดยมีการสนันสนุนใหเขาการพิจารณาคัดเลือกในการเขารวม
โครงการฝกอบรม ซึ่งมีผูผานการคัดเลือกเขาอบรมในหลักสูตร การประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย รุนที่ 2 
จากสํานักพัฒนาบุคลากรวิจัย  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (อสอ.2.1-5-01)  นอกจากน้ี ยัง
สนับสนุนและสงเสริมนักวิจัยใหเขารวมการอบรมบุคลากรในสังกัดเครือขายวิจัย “ประชาช่ืน” ในหลักสูตรดาน
การวิจัย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 3 หลักสูตร (อสอ.2.1-5-02) และยังมีหนวยงานภายนอกเรียนเชิญ
อาจารยธวัชชัย แสงนํ้าเพชร เปนผูประเมินสมรรถนะวิชาชีพนักออกแบบแฟช่ัน โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการออกแบบแฟช่ัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อสอ.
2.1-5-03) ซึ่งคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดเชิญอาจารยเกษม  มานะรุงวิทย เปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานการออกแบบ โครงการวิจัย เร่ือง การศึกษาและพัฒนากระถางจากซีเมนตเปลือกหอยแมลงภู นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ช้ันปที่ 4 (อสอ.2.1-5-04)  

คณะมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย จากการสงผลงานวิจัยของ ดร.รัตนพล มงคล
รัตนาสิทธ์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา งานผลงาน เรื่อง การสกัดสียอมจากใบยูคาลิปตัสและการประยุกตสําหรับ
การยอมสีบนผาไหมและผาขนสัตว และไดรับรางวัลวิทยานิพนธ ระดับดี ประจําป 2557 จากสํานักงานคณะการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) โดยคณะไดสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยที่ช่ือเสียงใหแกคณะและยังเปนตัวอยางที่ดีตอ
บุคลากรอีกดวย โดยการยกยองและมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ในงาน “คืนสูเหยา 
81 ป ชาวชุมพรเขตร” จากการพิจารณาของชมรมครูผูปกครองและศิษยเกาชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (อสอ.2.1-5-
05)  
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 6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ 
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 คณะมีระบบ คือ คูมือและอธิบายขั้นตอนจดและการคุมครองสิทธิ์ จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
โดยการประชาสัมพันธทางเวปไซดหนวยงานวิจัยhttp://www.rd.itfd.rmutp.ac.th นักวิจัยสามารถนําไป
เปนแนวทางในการจดและคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (อสอ.2.1-6-01)  

คณะมีกลไก โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ (อสอ.2.1-6-02) เพื่อผลักดันการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานที ่วางไว สงผลใหการบริหารงานวิจัยบรรลุเปาหมาย 
นอกจากน้ีคณะยังสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับการใหความรูการจัดการ
ทางทรัพยสินทางปญญา เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหความรูดานการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาและการเขียนคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (อสอ.2.1-6-03) 
  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   5 ขอ 

(4 คะแนน) 
5 4 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.2.1-1-01 ระบบบริหารงานวิจัย5 http://www.rmutp.ac.th  
อสอ.2.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
อสอ.2.1-2-01 งานวิจัยและพัฒนา http://www.rd.itfd.rmutp.ac.th  
อสอ.2.1-2-02 หองสมุดเฉพาะทาง  
อสอ.2.1-2-03 ศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน 
อสอ.2.1-2-04 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย   http://www.rmutp.ac.th 
อสอ.2.1-2-05 คูมือหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร (MSDS)  
อสอ.2.1-2-06 หองปฎิบัติการสาขาวิชา 
อสอ.2.1-2-07 การเขารวมนําผลงานประดิษฐคิดคนเขารวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ” 

ประจําป 2558 
อสอ.2.1-2-08 หนังสือขออนุญาตใหบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ “การประชุมใหญโครงการสงเสริมการ

วิจัยในอุดมศึกกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGERSS III)” 
อสอ.2.1-3-01 หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณรายได /รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
อสอ.2.1-4-01 ประกาศหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

พ.ศ.2551   
อสอ.2.1-4-02 หนังสือแจงผลการอนุมัตินําเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ 

http://rpm.rmutp.ac.th/
http://www.rumtp.ac.th/
http://www.rumtp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.2.1-4-03 ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วาดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2557 (ฉบับที ่2) 
อสอ.2.1-5-01 หนังสือแจงรายช่ือบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรม หลกัสูตร การประเมินผลโครงการสําหรับ

นักวิจัย รุนที ่2 
อสอ.2.1-5-02 หนังสือสงรายช่ือผูเขารับการอบรมบุคลากรในสังกัดเครือขายวิจัย “ประชาช่ืน”  
อสอ.2.1-5-03 หนังสือขอนุญาตเชิญบุคลากรเปนผูประเมินสมรรถนะวิชาชีพนักออกแบบแฟช่ัน  

โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการออกแบบแฟช่ัน 
อสอ.2.1-5-04 หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกดัเปนผูทรงคุณวุฒิ 
อสอ.2.1-5-05 จดหมายขาวคณะอุตสาหกรรมสิ่งและออกแบบแฟช่ัน  
อสอ.2.1-6-01 คําแนะนําการขอรับสิทธิบัตร และอนุสทิธิบัตร 
อสอ.2.1-6-02 คําสั่งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
อสอ.2.1-6-03 หนังสือขออนุมัติรายช่ือโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 1 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหความรูดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาและการเขียนคํา
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
จุดเดน 

1. หนวยงานมีทีมงานวิจัยที่เขมแข็ง 
2. มีการบูรณาการงานวิจัยในแตละสาขาวิชา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ใหการสนับสนุนนักวิจัยหนาใหม 
  

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน    ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายวิโรจน    ย้ิมขลิบ หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบงชี้ที ่2.2 : เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดชองตัวบงชี้:  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุมขและค2  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย  

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนทีไ่ดในระดับคณะ 
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

 

ผลการดําเนนิงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค. 57-ก.ย. 58) มจีํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน สาขาวิชา รวม 
เทคโนโลยี 

เส้ือผา 
เทคโนโลยี 
เคมีส่ิงทอ 

ออกแบบ 
แฟชั่นและส่ิงทอ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑส่ิงทอ 

คณะ 

จํานวนอาจารยประจํา+นักวิจัย
ท้ังหมด 

9 8 9 7 33 

- ปฏิบัติงานจริง 9 7 7 6 29 
- ลาศึกษาตอ - 1 2 1 4 
เงินสนับสนุนจากภายใน 273,605 240,660 347,720 329,410 1,191,395 
เงินสนับสนุนจากภายนอก - 150,000 150,000 - 300,000 
รวมทุนวิจัย 273,605 390,660 497,720 329,410 1,491,395 
คาเฉลี่ยของทุกกลุม 2.53 4.65 5.93 4.58 4.29 
 (30,400.56) (55,808.57) (71,102.86) (54,901.67) (51,427.41) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(บาท/คน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
สายวิทย  

12,000 บาท/คน 
สายสังคม 

6,000 บาท/คน 

51,427.41 4.29 
 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.2.2-1-01 แบบรายงาน ตัวบงช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

อสอ.2.2-1-02 หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณรายได /รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
(อสอ.2.1-3-01) 

อสอ.2.2-1-03 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดทํา SAR ป 2557 
อสอ.2.2-1-04 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
 
จุดเดน 

1. มีกระบวนการสรางงานวิจัยแบบรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการเสนอของบวิจัยจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน    ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายวิโรจน    ย้ิมขลิบ หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลลัพธ 
 
 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน

คะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 
1. เกณฑเฉพาะคณะกลุมขและค2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยทีก่ําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยทีก่ําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยทีก่ําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ: 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

X 5 
 ผลรวมถวงน้ําหนักของผงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหก
พอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึง่ไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการพ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตวที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมือ่ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือสือ่อิเล็กทรอนิกสได  

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรค7ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คนโดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

ขอมูลพืน้ฐาน(Common Data Set) จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

จํานวนนักวิจัย 
ทั้งหมด 

- ปฏิบัติงานจริง 29 - 
- ลาศึกษาตอ 4 - 

รวม 33 - 
 

จํานวนผลงานทางวชิาการ จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
  หรือวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม 
  ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

- - 

- ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมลู ตาม 
  ประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2(0.60) 

1 0.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯหรือตีพิมพใน 
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 (0.80) 

- - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล 
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00) 

11 11.00 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร(1.00) - - 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ 
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว(1.00) 

- - 

- ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให 
ดําเนินการ(1.00) 

- - 

- ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตวที่คนพบใหมและไดรับการ 
จดทะเบียน(1.00) 

- - 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ 
ตําแหนงทางวิชาการแลว(1.00) 
 

- - 

ผลรวม 12 11.60 
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จํานวนงานสรางสรรค จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด 
  ลักษณะหน่ึงหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

- - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) - - 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ(0.60) - - 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ 
  ระหวางประเทศ (0.80) 

- - 

- งานสรางสรรค7ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/ 
  นานาชาติ (1.00) 

- - 

                            รวม - - 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

รอยละ 10 35.15 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.2.3-1-01 แบบรายงาน ตัวช้ีวัดที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
จุดเดน 

1. มีการจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไป
เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 เพ่ือสนับสนุนในการเผยแพรผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ  

2. คณะฯ มีการสนับสนุนการทาํงานวิจัยควบคูกับการสอน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรมีภาระงานหลายหนาที่สงผลใหไมมีเวลาเขียนบทความและบทความวิชาการ 
2. บุคลากรยังใหความสําคัญในการตีพิมพ  เผยแพร  ผลงานจํานวนนอย 
3. บุคลากรยังขาดความมั่นใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน    ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายวิโรจน    ย้ิมขลิบ หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 
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องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  :  การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1ขอ 

มีการดําเนินการ 
2ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4ขอ 

มีการดําเนินการ 
5ขอ 

มีการดําเนินการ 
6ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หนาขอที่มีผลการดําเนินงาน) 

 

  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปทีส่อดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้ 
วัดความสาํเรจ็ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในการดําเนินการของบประมาณคณะฯ ไดกําหนดกลุมเปาหมายโดยเลือกกลุมเปาหมายตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คือ พ้ืนที่กลุมภาคกลางตอนลางโดยเลือกจากชุมชนที่แสดงความตองการใหคณะเขาไป
จัดการฝกอบรมเปนกลุมเปาหมาย และมีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑที่อยูนอกเขตพ้ืนที่กลุมเปาหมาย
เน่ืองจากทางคณะฯ ไดมีการดําเนินโครงการกับทางชุมชนนากวมใตมาอยางตอเน่ืองและไดทําขอตกลงความ
รวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันกับชุมชนนากวมใต และมีการจัดทําคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานบริการวิชาการโดย
กําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม และนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณากอนนําเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป โดยในปการศึกษา 2557 มีโครงการที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ งบประมาณประจําป 2557 

2. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2558 
3. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง งบประมาณ                      

ประจําป 2558  
4. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2558  
5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน งบประมาณประจําป 2558  
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 2558  

  2.  โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

โดยโครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ในแตละโครงการผูเขารับการฝกอบรมจะสามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพได หรือสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปน
การเพ่ิมมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑ และสอดคลองกับเรื่องการเรียนการสอน หรืองานวิจัย เพ่ือประโยชนของนักศึกษา
จะไดมีการเรียนรูจากประสบการณจริงในการไปบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี 
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โครงการ 
แผนการใชประโยชน 

บูรณาการการเรียนการสอน 
งานวิจัย 

ชุมชน 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ 
งบประมาณประจําป 2557 

- การเรียนการสอน วิชา การ
ออกแบบลวดลายพิมพสิ่งทอ
เพ่ืองานแฟช่ัน  

- ผูที่เขาอบรมสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประกอบอาชีพได  

2. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
งบประมาณประจําป 2558 

- การเรียนการสอน วิชา 
ออกแบบสิ่งทอพ้ืนถิ่น และ
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ               
สิ่งทอ 1 

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผาทอ
พ้ืนเมืองดวยเทคนิคการพิมพ
เสนยืนแบบ Silk Screen เพ่ือ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอสู
วิสาหกิจชุมชน (OTOP) 

- ผูที่เขาอบรมมแีนวทางในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชน
ใหมีความเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความ
ตองการของตลาด 

3. โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง 
งบประมาณประจําป 2558 

- การเรียนการสอน วิชา การ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากเศษผาเหลือใช 

- ผูที่เขาอบรมมแีนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนยาง
นํ้ากลัดใตใหมมีาตรฐานตาม
หลักเกณฑสินคา OTOP 

4. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืน
คนดีสูสังคม งบประมาณ
ประจําป 2558 

- การเรียนการสอน วิชา การ
ปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทาง
สิ่งทอ 

- งานวิจัย เรื่อง โครงการที่ปรึกษา
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลติภัณฑ (OTOP) 
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย
ดวยนวัตกรรม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

- ผูตองโทษที่เขาอบรมไดรับ
ความรูและเปนแนวทางการ
นําไปประกอบอาชีพภายหลัง
การพนโทษ 

5. โครงการถายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคา
ชุมชน งบประมาณประจําป 
2558 

- การเรียนการสอน วิชา 
โครงสรางผา 

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบและคณุภาพผลิตภัณฑ
เสื้อผาจากผายอมคราม 

- ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑชุมชนได  
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โครงการ 
แผนการใชประโยชน 

บูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย ชุมชน 
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิง
พาณิชย งบประมาณประจําป 
2558 

- การเรียนการสอน วิชา ศิลปะสิ่งทอ 
- งานวิจัย เรื่อง การออกแบบ

ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผายอมใบลําไย
เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
ในพืนที่ ตําบลยุหวา อําเภอสันปา
ตอง จังหวัดเชียงใหม 

- ผูเขารับการฝกอบรมไดเกิด
การเรียนรู สามารถ
พ่ึงตนเอง เพ่ิมรายได และ
เพ่ิมมูลคาใหกบัผลิตภัณฑ 

 
  3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

โดยในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา จํานวน 6 
โครงการ ไดแก 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ งบประมาณประจําป 2557 ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
(บานนนทภูมิ) 

2. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2558 ณ    ที่ทําการ
ชุมชนกลุมแมบานวัดนากวมใต อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

3. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง งบประมาณประจําป 
2558 ณ โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต ตําบลยางนํ้ากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 

4. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2558 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ 
5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน งบประมาณประจําป 2558 ณ กลุมชุมชน

เทศบาลตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จัวหวัดประจวบคีรีขันธ  
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 2558 ณ กลุมชุมชน

ปอมมหากาฬ กรุงเทพฯ  
  4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1และนําเสนอ 

กรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณา 

โดยเมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณงานบริการวิชาการแกสังคมทําการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในประเด็น 

1. การบริหารงบประมาณ 
2. ความรวมมือของชุมชน 
3. ความพึงพอใจในการใหบริการ 
4. การนําไปใชประโยชน 

เขาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผน
และโครงการบริการวิชาการแกสังคมในการใหบริการเพ่ือการดําเนินงานในปตอไป โดยมีโครงการของ
ปงบประมาณ 2557 ที่ทําการประเมินความสําเร็จแลวตามแบบประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคม (สวพ.-บว.10) และแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตาม
เปาหมายคุณภาพ (สวพ.-บว.11) จํานวน 1 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ งบประมาณประจําป 2557 

โครงการบริการวิชาการอีก 5 โครงการ ที่อยูในปงบประมาณ 2558 ยังไมไดเขานําผลเขาที่ประชุมของ
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คณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งทุกโครงการไดสรุปผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดและอยูระหวางการนําเขาคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่งจะดําเนินการพิจารณาหลังเสร็จสิ้น
ปงบประมาณในชวงเดือนตุลาคม 2558 ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2558 
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง งบประมาณ

ประจําป 2558 
3. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2558  
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน งบประมาณประจําป 2558  
5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 2558  

  5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรบัปรุงแผนหรอืพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน ครั้งที่  1/2558 
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะวา  

- โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินีนารถ  ใหฝายกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงานและเสนอในงบประมาณของสโมสรนักศึกษาแทน  เน่ืองจาก
เปนโครงการที่สามารถดําเนินงานโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและสามารถสรางเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม และความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยแกนักศึกษา ซึง่ในงบประมาณประจําป 2558 งานบริการ
วิชาการแกสังคมไมไดดําเนินการขอโครงการดังกลาว  

- การดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมควรดําเนินการในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนลางตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและในกรณีของโครงการบริการวิชาการที่ไดทําความรวมมอืกับชุมชนนอกเขตพ้ืนที่ใหดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหชุมชนไดมีการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยในปงบประมาณ 2558 งานบริการวิชาการไดกําหนด
กลุมเปาหมายใหอยูในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนลางทุกโครงการ ยกเวน โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง เน่ืองจากคณะฯ ไดทําขอตกลงความรวมมือกับทางชุมชน
นากวมใต ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยคณะฯ ไดใหบริการวิชาการแกชุมชนนากวมใต มาอยาง
ตอเน่ืองต้ังแต ป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

- ใหคํานึงถึงความตองการของชุมชนวาตองการใหคณะฯ ไปถายทอดความรูในเรื่องใดเปนหลัก โดยยึด
ตามเอกลักษณของคณะ ซึ่งในปงบประมาณ 2558 งานบริการวิชาการไดเลือกรายวิชาที่สอนใหกับชุมชนตามความ
ตองการของชุมชนวาตองการใหคณะฯ ไปถายทอดความรูในเรื่องใดเปนหลักและยึดตามเอกลักษณของคณะ 
  6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบนั 

โดยอาจารยของคณะฯ ไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน ดังน้ี 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ และอาจารย

นฤพน  ไพศาลตันติวงศ อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ไดเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทผาและเครื่องแตงกายดวย
นวัตกรรม ซึ่งไดทําการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ รวมถึงการถายทอดกรรมวิธีการผลิตใหผูประกอบการ 
OTOP ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. ดร.กาญจนา  ลือพงษ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ อาจารยจรัสพิมพ  วังเย็น อาจารย
ประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ และอาจารยนิตยา  วันโสภา อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ เปนวิทยากรในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทําการถายทอดองคความรูดานการตกแตงเสื้อยืดดวยผาไทย และการทําผาพันคอมัดยอม ซึ่ง
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ดําเนินการโดยกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

6 ขอ 6 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.3.1-1-01 หนังสือแสดงความตองการ 
อสอ.3.1-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
อสอ.3.1-1-03 แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
อสอ.3.1-1-04 โครงการบริการวิชาการ 
อสอ.3.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
อสอ.3.1-1-06 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาและวิจัยที่มีการบูรณาการ 
อสอ.3.1-1-07 รายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ 
อสอ.3.1-1-08 สรุปแบบประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม     

(สวพ.-บว.10) และแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเปาหมาย
คุณภาพ (สวพ.-บว.11) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สรุปแบบประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม     
(สวพ.-บว.10) และแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเปาหมาย
คุณภาพ (สวพ.-บว.11) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

อสอ.3.1-1-9 หนังสือคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการโครงการที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทผาและเครื่องแตงกายดวยนวัตกรรม 

อสอ.3.1-1-10 หนังสือเชิญบุคลากรของหนวยงานเปนวิทยากรในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 
มทร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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จุดเดน 
1. บุคลากรของคณะฯ มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
2. ชุมชนใหความสนใจในการฝกอบรมวิชาชีพและสามารถนําไปตอยอดในการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑได 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรขาดความเขาใจในการนํางานวิจัยและรายวิชามาบูรณาการรวมกับการบริการ
วิชาการแกสังคม 

 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน    ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวฉันทนา  ธนาพิธานนท หัวหนางานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1ขอ 

มีการดําเนินการ 
2ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4ขอ 

มีการดําเนินการ 
5ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีหนวยงานในสังกัด  ฝายกิจการนักศึกษา  คืองานศิลปวัฒนธรรม  โดยกําหนดบทบาทหนาที่ใน
การอนุรักษ  สืบสานดานศิลปวัฒนธรรม  เนนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  โดยการนํานักศึกษา
ศึกษาดูงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามที่คณะฯ กําหนด   
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  คณะฯ มีการจัดทําแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยฝายกิจการนักศึกษารวมกับงานศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมทําแผนรวมกัน  
โดยนําประเด็นการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากแผนกลยุทธิ์ชองมหาวิทยาลัยที่มีตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธิ์ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  4  ตัวบงชี้  และเปาหมายตัวบงชี้ทุกตัวมาเปน
แนวทางในการจัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรม  ประจําป  พ.ศ. 2557  และกําหนดโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ  เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  โดยมีโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  จํานวน  4  โครงการ  และมีกระบวนการปฏิบัติงานดังน้ี 

2.1 มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 
ของคณะฯ 

2.2  มีการกําหนดผูรับผิดชอบของโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจของคณะฯ ในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามนโยบายและสอดคลองกับ
ภารกิจพรอมทั้งกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จของโคงรการ/กิจกรรม 

2.3  มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนมีการดําเนินตามแผนที่ไดกําหนดไว
โดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา  อาจารย  บุคลากรของคณะฯ 

2.4  มีการจัดสรรงบประมาณและติดตามการประเมิตผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม                
ตามแผนที่กําหนดไว 

2.5  มีการรายงานผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามรูปแบบและระยะเวลาที่คณะ
กําหนด  โดยเสนอผานคณบดีเพ่ือพิจารณา 

 
 
จากการรายงานผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดําเนินงานในภาพรวมของคณะฯ 



สวนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2557           3 - 40                                                   ระดับคณะ       

 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  เกณฑ สกอ  .คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

โดยงานศิลปะและวัฒนธรรม  ฝายกิจการนักศึกษา  พบวาในปการศึกษา 2557  ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
จํานวน  4  โครงการ  ไดแก 

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ 
3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ 
4. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะฯ ม ีการประช ุมต ิดตามการดํา เน ินงานตามแผนดานทําน ุบําร ุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม                      

โดยกําหนดรูปแบบกิจกรรมและแบงหนาที ่ความรับผิดชอบใหเปนไปตามแผนและวัตถุประสงคของ
กิจกรรม/โครงการ  ในโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง  4  โครงการ  ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนดังตอไปน้ี 

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ไดรับงบประมาณ 85,000  บาท 
2. โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ  ไดรับงบประมาณ  85,000  บาท 
3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ  ไดรับงบประมาณ  120,000  บาท 
4. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม  ไดรับงบประมาณ  150,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น  440,000  บาท  โดยใหเสนอโครงการและงบประมาณมาใหคณะฯ  พิจารณา และมีรองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาเปนผูกํากับการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนโดยกําหนดใหแตละโครงการตองมีการกําหนด
ตัวบงช้ีของโครงการที่มีระบบและกลไก  มีการกําหนดตามตัวบงช้ีของปจจัยนําเขา  กระบวนการผลผลิตและ
ผลลัพยชัดเจน  รวมทั้งกํากับการดําเนินงานของโครงการทุกโครงการใหเปนไปตามหลัก  PDCA  หลังจากน้ันไดมี
การกํากับติดตามพบวา  ทุกโครงการดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยางครบถวน 
  
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ทีวั่ดความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนดานทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557  ดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน  4  ตัวบงชี้  และบรรลุตามเปาหมายครบทั้ง  4  ตัวบงชี้  และใน
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการกํากับ
ผลลัพธของการดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธิ์ใน  4  ตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้ดําเนินการได
บรรลุตามเปาหมายมีผลลัพธที่เกิดประสิทธิภาพ  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางชัดเจน  และ
สรุปผลการประเมิน  บรรลุตามเปาหมายไดมีขอเสอนแนะวาการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาก
ใหมีระยะเวลาในการจัดโครงการหลาย ๆ วันกวานี้  การตรงตอเวลา  ระยะทางในการเดินทางนานทําให
เสียเวลาในการทํากิจกรรม  และควรมีกิจกรรมใหมากกกวานี้  คณะฯ ควรนําไปจัดทําแผนพัฒนาในปถัดไป  
และแตละโครงการมีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแตละ
วิชาดังน้ี 

 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ  โดยใหนักศึกษาในรายวิชาสีกับสิ่งทอ  
ประเมินความสําเร็จจากตัวชี้วัดความสําเร็จนักศึกษาสามารถเขาใจและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นทําใหเกิดการอนุรักษ  รักษาและเผยแพร  คิดคนลายทอผาและดัดแปลงมาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับผาทอพ้ืนถิ่นจังหวัดสุโขทัย  ในรายวิชาน้ีนักศึกษาไดเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 
  
 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยใหนักศึกษาในรายวิชาสิ่งทอพื้นถิ่น  ประเมินความสําเร็จจาก
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ  นักศึกษาไดเรียนรูจากสถานที่จริง  ไดซึมซับศิลปวัฒนธรรมในการทอผาไหมปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  และใหนักศึกษานําเสนอผลงานสงอาจารยผูสอนภายใน  1  สัปดาหหลังจากงานเสร็จ
แลว 
  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

คณะฯ  นําขอเสนอแนะและการพิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติงานไปจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ
ดานศิลปวัฒนธรรมและนําไปปรับปรุงแผนและกิจกรรม  โดยใหทุกภาคสวนนําไปปรับปรุงแกไข  กิจกรรม/
โครงการ  ที่จะดําเนินงานของปการศึกษา  2558  และทําแผนและโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสนอ
คณะกรรมการบริหาร  ที่จะไดรับอนุมัติใหดําเนินการตอไป  และเก็บขอมูลประเด็นตาง ๆ  ที่มีการแกไขทําให
กิจกรรมตาง ๆ  ประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือไมและคณะฯมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ตามหลักการของวงจร
คุณภาพ  (PDCA)  เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมในคร้ังตอไปและในดานสงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะฯมีการนําผลการประเมินไปใชใน
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปตอไปดังตัวอยางตอไปน้ี 
     1.  ไดนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและเปาหมายของการบูรณาการในป  2556  มาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงการบูรณาการในปการศึกษา  2557  ไดแกโครงการบูรณาการองคความรูจาการเรียนการ
สอนรายวิชาสิ่งทอพ้ืนถิ่น  โดยการนําความรูและประสบการณที่ไดรับมอบหมายมาจัดนิทรรศการ  คิดเปน 
100% (บรรลุเปาหมาย) 
  
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คณะฯ สนับสนุนสงเสริมใหมีการเผยแพรโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณะชน โดยคณะฯ  มีการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  อยาง
ตอเน่ืองเปนเว็ปไซคของมหาวิทยาลัย  เว็ปไซดของคณะฯ  บอรดประชาสัมพันธ  วารสารของมหาวิทยาลัย และ
จดหมายขาวของคณะฯ  เปนตน  
  
 7. กําหนดหรอืสรางมาตรฐานดานศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

  - 
  
  
 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

5 ขอ 6 5 
 

 

รายการหลักฐาน 



สวนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2557           3 - 42                                                   ระดับคณะ       

 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  เกณฑ สกอ  .คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.4.1-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
อสอ.4.1-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ 
อสอ.4.1-1-03 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ 
อสอ.4.1-1-04 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม 
อสอ.4.1-1-05 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
อสอ.4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
อสอ.4.1-2-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตามไตรมาส) 
อสอ.4.1-3-01 บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการ ในแตละโครงการฯ 
อสอ.4.1-3-02 รายงานผลการดําเนินงานในแตละโครงการฯ 
อสอ.4.1-4-01  สรุปผลการดําเนินโครงการและนําผลการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค  และขอเสนอแนะ   
อสอ.4.1-5-01 การทําแบบประเมินโครงการในแตละโครงการฯ 
อสอ.4.1-6-01 เผยแพรขอมูลและภาพขาวกิจกรรมลงใน ของคณะฯ 
อสอ.4.1-6-02 จดหมายขาวของงานประชาสัมพันธคณะฯ  
 
จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนรปูธรรม 
2. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
3. คณะมีแผนงานและนโยบายชัดเจนตามกรอบตัวช้ีวัด 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดใหมีโครงการที่สงเสริมการบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติใหมากขึ้น 
2.  งบประมาณในการจัดโครงการมีอยางจํากัด 

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี ผศ. กมล   พรหมหลาวรรณ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวสุภากาญจน  คนงานดี หัวหนางานศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 



สวนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2557           3 - 43                                                   ระดับคณะ       

 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  เกณฑ สกอ  .คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 :การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1ขอ 
มีการดําเนินการ 

2ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   7 ขอ  7 5 

 
ผลการดําเนินงาน :  
ในปการศึกษา 2557   การรายงานผลการดําเนินงาน แยกตามหนวยงานที่รับผิดชอบดังน้ี.-  
 
 เกณฑมาตรฐาน:  7 ขอ 

 
ผูกํากับตัวชี้วัด ผูจัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ รองคณบดีฝายวางแผน งานแผนงานและงบประมาณ 
5.1.2 การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน รองคณบดีฝายบริหาร งานการเงิน 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝายวางแผน งานติดตามประเมินผล 
5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล สํานักงานคณบดี สํานักงานคณบดี 
5.1.5 การจัดการความรู รองคณบดีฝายวิชาการฯ งานการจัดการองคความรู 
5.1.6 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
รองคณบดีฝายบริหาร งานบุคลากร 

5.1.7 การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
หรือ ฝายวางแผน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
5.1.1การพัฒนาแผนกลยุทธ 
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 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ 
วิสัยทัศนของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสู 
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ 
เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีการพัฒนาแผนกลยุทธการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จากการวิเคราะห SWOT   ที่เช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555 - 
2559) และนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
ซึ่งในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรน้ันไดมีการรับนโยบายมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  จากการประชุมการทบทวนแผนยุทธศาตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTP 
SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วันที่ 7-9  
กรกฎาคม 2557  โดยมีคณบดี  รองคณบดี ผูชวยคณบดี สํานักงานคณบดี  หัวหนาสาขาวิชา และผูปฏิบัติงาน
แผน  เขารวมโครงการและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน  
เพ่ือนําผลการวิเคราะห SWOT  ไปสูการกําหนดแผนในการพัฒนาคณะ  และคณะไดทําการทบทวนแผนกลยุทธ
การพัฒนาหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2561  เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (อสอ.5.1.1-1-01- อสอ.5.1.1-1-02) 

นอกจากน้ีคณะไดทําการปรับปรุงเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ันเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ  รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําเสนอตอมหาวิทยาลัยผานกองนโยบายและแผน  ลงวันที่  9  
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   และไดปรับช่ือเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา  2557-2561  โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

- มีการแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยทุธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา  2557 – 2561  คําสัง่ที่ 141/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557                  
(อสอ.5.1.1-1-03) 

- การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ประจําป
การศึกษา  2557 – 2561  ในวันที่ 8  มกราคม  2558   ในโครงการพัฒนาบุคลากรดานสิ่งทอและแฟช่ัน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   โดยจัดใหมีการวิเคราะห  SWOT   และจากขอมูลการวิเคราะห  SWOT  
ดังกลาว  คณะไดจัดกลุมใหมีการวิเคราะหแนวทางในการดําเนินงานในสวนของโครงการและกิจกรรมเพ่ือให
สอดคลองกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการเสนอแนวทางและนําเสนอเพ่ือรวมกันพิจารณา   จากน้ัน
ทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํากลยุทธที่จําเปนตอการพัฒนาและสงเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดออนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับกลยุทธและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดย
การมุงเนนการดําเนินงานใหเปนไปตามวิสัยทัศนของคณะที่วา  “ผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟชั่น   
สูมาตรฐานสากล”  

- นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  วันที่ 5  มีนาคม  2558  
เพ่ือรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน  ที่เปนการปรับปรุงจากแผนยุทธศาตรการพัฒนาหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561  
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ  รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ซึ่งไดนําสงแกมหาวิทยาลัยในวันที่  9  กุมภาพันธ  2558 (อสอ.5.1.1-1-04) 

- นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมคร้ังที่  1/2558  วันที่ 25  พฤษภาคม  
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2558  เพ่ือรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 – 2561 ประกอบดวย วิสัยทัศน  “ผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและ
แฟช่ัน  สูมาตรฐานสากล”   5  พันธกิจ   5 ประเด็นยุทธศาสตร  7  เปาประสงค   9  กลยุทธ 34  มาตรการ พรอมทั้ง
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายจํานวน 50 ตัวช้ีวัด และไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของการ
บรรลุผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 – 2561 ที่รอยละ 70  75  80  85 และ 85 ในแตละป 
ตามลําดับ โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือนําไปสูเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรที่ไดนําเสนอประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นยุทธศาสตร (อสอ.5.1.1-1-05) 

2. การพัฒนาแผนไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ  

กลยุทธทางการเงิน 
คณะไดมีการดําเนินงานโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2558  คณะดําเนินการในการจัดแผนกลยุทธ

ทางการเงินโดยเช่ียมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 – 2561 และเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงินโดยมี
ยุทธศาตรใน 2  ประเด็น  ไดแก   
 ยุทธศาสตรที่  1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน 
 เพ่ือใหมีการบริหารจัดการดานทรัพยากรทางการเงินของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  และย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางรายไดเพ่ือเตรียมความพรอมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  และ
พ่ึงพาตนเองอยางย่ันยืน 
 เพ่ือใหมีการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากแหลงงบประมาณภายใน  และภายนอกเพ่ือนํามาใชใน
การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.5.1.1-1-06) 
  

ซึ่งแผนกลยุทธทางการเงินจะเปนแนวทางในการกําหนดแผนในการดําเนินงานทางดานการเงิน
ของคณะ  และเปนแผนในการแสดงถึงแหลงที่มาของงบประมาณที่เปนกลยุทธที่สําคัญของคณะในการพัฒนาให
เปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา 2557-
2561 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 คณะมีการนําเสนอของงบประมาณประจําป พ.ศ.2558  โดยการนําเสนองบประมาณและ
โครงการใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งจะทบทวนจากแผนกลยุทธที่ไดระบุไวตามแผนดังกลาวฯ  ซึ่งเมื่อคณะไดรับการ
อนุมัติงบประมาณประจําป  เรียบรอยแลวจะทําการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําของคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน  เพ่ือเปนแผนและแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  รวมถึงการวางแผนการใช
จายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2558   โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว  ซึ่งจะควบคุมทั้งดานการบริหารโครงการและการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนที่วางไว  ซึ่งหาก
โครงการที่ระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําไมสามารถปฏิบัติไปตามแผนที่วางไว  ก็จะตองดําเนินการขอ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือจัดสงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยตอไป (อสอ.5.1.1-1-07) 

นอกจากน้ีคณะมีการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว  มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีระบบการติดตามและประเมินผล (BPM)   ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการตอง
ดําเนินการจัดสงขอมูลมายังฝายวางแผนหลังเสร็จเสนโครงการทุกวันที่  5  ของทุกเดือน  เพ่ือนําขอมูลที่ได
ดําเนินการกรอกขอมูลเพ่ือแจงไปยังมหาวิทยาลัย     และจะมีการสรุปผลการดําเนินโครงการทุกรายไตรมาส   
นําเสนอไปยังคณบดีเพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะตอไป  เพ่ือใหเปนไปตามแผนกลยุทธทางการเงินที่วาง
ไว และควบคุมติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ และรายงานผลใน
ระดับมหาวิทยาลัย ตามหนังสือบันทึกขอความที่ ศธ.0581.09/1155 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดมีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ี เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานและระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 29 
ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 20 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 68 โดยสามารถสรุปราย
ประเด็นยุทธศาสตรได ดังน้ี 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 11 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายจํานวน 8 ตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ 72 โดยที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายไดแก 

1.4 สัดสวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตร 
1.5 จํานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวมพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและความเช่ียวชาญในดานอัต

ลักษณโดยเฉพาะดานนักปฏิบัติดานวิจัยที่เกิดจากเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
1.19 การแลกเปลี่ยนอาจารย/นักวิชาการ/นักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ดานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 3 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัด
ความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 66 โดยที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายไดแก 

2.4 รอยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนตออาจารยประจํา 

ดานการบรหิารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา              

สูความเลิศ คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 9 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย
จํานวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 66 โดยที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายไดแก 

3.8 รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
3.9 รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
3.11 รอยละของอาจารยประจําของคณะที่เขาไปฝงตัวในสถานประกอบการหรือหนวยงานวิจัยภายนอก 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ คณะฯ ไดกําหนดคา

เปาหมายระดับคณะจํานวน 4 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 
50 โดยที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายไดแก 

4.2 จํานวนเงินรายไดที่เกิดจากการใหบริการวิชาการ 
4.5 จํานวนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
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ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยาง

มั่นคงเพ่ือสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 2 
ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 

 
จากผลดังกลาว คณะฯ จะนําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 โดยมุงเนนประเด็น

ยุทธศาสตรดังน้ี 
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ  
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ 3 การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สูความเลิศ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งในการจัด
การศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

เพ่ือใหมีการพัฒนากลยุทธในการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ันตอไป (อสอ.5.1.1-1-08) 
 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.5.1.1-1-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557-2561 
อสอ.5.1.1-1-02 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                          

ประจําปการศึกษา  2557-2561 
อสอ.5.1.1-1-03 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา 2557-2561 
อสอ.5.1.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่  1/2558   

วันที่  5  มีนาคม  2558 
อสอ.5.1.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที ่ 1/2558 

วันที่  25  พฤษภาคม  2558 
อสอ.5.1.1-1-06 แผนกลยุทธทางการเงิน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2558-2562 
อสอ.5.1.1-1-07 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558 
อสอ.5.1.1-1-08 รายงานผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2557 
 
 
 
 
 
จุดเดน 
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1. มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันที่มีความสอดคลอง
กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธที่วางไว 

2. มีการติดตามการดําเนินโครงการทุกรายไตรมาสเพ่ือการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558  อยางครบถวนทุกโครงการ   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาแผนในการจัดหารายไดจากการบริการวิชาการ  โครงการวิจัย  และทรัพยสินของ

คณะใหมีประสิทธิภาพ  และสรางรายไดใหกับคณะเพ่ือเตรียมความพรอมเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ 

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี นางสาวจรัสพิมพ    วังเย็น รองคณบดีฝายวางแผน 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางอมร รมซาย หัวหนางานแผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
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2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินทีป่ระกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวน

คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารยบุคลากรการจัดการเรยีนการสอนอยางตอเนือ่งเพื่อวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แขงขัน 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีสวนรวมเปนคณะกรรมการเพ่ือจัดทําและวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยผลผลิตกับมหาวิทยาลัย  โดยเขารวมประชุมวิเคราะหตนทุนตอหนวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557               
ในการพิจารณา และวิเคราะหตนทุนการผลิตนักศึกษาคา FTES ตนทุนตอหลักสูตร   การวิเคราะหตนทุนตอ
หลักสูตรของคณะฯ    พบวาอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มี 4 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  หลักสูตรเทคโนโลยีเสื้อผา หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ และหลักสูตรออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ ทุกหลักสูตรของคณะยังมีตนทุนตอหลักสูตรสูง  ซึ่งไดจากการวิเคราะหงบประมาณแยกตามผลผลิต
และการใชจายมีผลดังน้ี ตนทุนตอหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน หลักสูตรเทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอมีตนทุนตอหลักสูตรสูงที่สุด เทากับ 49,872.81 บาท มีตนทุนการผลิตนักศึกษา 3,175,401.82 บาท 
คา FTES เพียง 63.67 จึงทําใหตนทุนการผลิตตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาสูงที่สุด ในขณะที่หลักสูตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ สิ่งทอมีตนทุนการผลิตนักศึกษา 4,180.817.92 บาท แตคา FTES สูงถึง 100.92 จึงทําใหตนทุนการ
ผลิตตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตํ่าสุด  ทั้งน้ีทุกหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันยังคง
มีตนทุนตอหลักสูตรสูง เน่ืองจากการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันจะตองใช
ครุภัณฑทางการศึกษาสําหรับฝกปฏิบัติเพ่ือผลิตนักศึกษาเปนนักปฏิบัติมืออาชีพ (อสอ.5.1.2-1-03) ผลดังกลาว
มหาวิทยาลัยไดสงใหคณะฯ เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการพิจารณา การพัฒนา ปรับปรุง ตอไป 
 คณะฯ ไดนําผลการวิเคราะห  มาพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร โดยสรุปใหมีการประชาสัมพันธ              
เชิงรุก  โครงการการจัดหารายได ลดนักศึกษาออกระหวางป โดยจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและวิเคราะห ความคุมคาของการบริหารหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขันตอไป 
 ในปงบประมาณ 2558 คณะฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนตางๆ สงเอกสารรับโควตาตาม
โรงเรียน จัดทําแผนจัดหารายได และแผนลดนักศึกษาออกระหวางป 
  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.5.1.2-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต(มหาวิทยาลัย) 
อสอ.5.1.2-1-02 รายละเอียดตนทุนตอหนวยผลผลิต (มหาวิทยาลัย) 
อสอ.5.1.2-1-03 การวิเคราะหตนทุนการผลิตนักศึกษาตอหลักสูตรรายวิชา งบประมาณ 2557 
อสอ.5.1.2-1-04 การจัดสรรงบประมาณรายไดและรายจายของคณะฯ 
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จุดเดน 
1. มีการใชจายงบประมาณตามแผนอยางคุมคา 

  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. - 
  

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี นางพจนา    นูมหันต รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาววรนุช หลุบเลา หัวหนางานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3  การบรหิารความเสี่ยง  
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย 
        ภายนอกหรือปจจัยทีไ่มสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนนิงานตามพนัธกิจของคณะและให 
ระดับความเสีย่งลดลงจากเดิม 

1. คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารและตัวแทนทํา
หนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวนเปนคณะกรรมการเพ่ือการพิจารณาความเสี่ยงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการเพ่ือการพิจารณาความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558   โดยการ
วิเคราะหความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง  รวมถึงปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน  มุงเนนการ
พิจารณาความเสี่ยงดานตางๆ ดังน้ี  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธสถาบัน  
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
โดยกําหนดใหทุกภาระงานดําเนินการจัดทําความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมระดับความเสี่ยง  และมีการ

วิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยงสูงสุดจํานวน  3  เร่ือง  และทําการควบคุมเพ่ือใหระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม  ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ.2557  คณะไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  3  เรื่อง  โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  ลงวันที่  7 มกราคม 2557  ดังน้ี   

1. ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน  เร่ือง  หลักฐานการเบิกจายไมสอดคลองกับหมวดคาใชจาย   
เพ่ือใหผูเบิกจายเงินทราบถึงรายละเอียดการเบิกจายเงินที่ถูกตองและสอดคลองกับหมวดคาใชจาย  
ซึ่งใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็วและไมเกิดขอผิดพลาด    

2. ความเสี่ยงดานแผนงานและงบประมาณ  เรื่อง  การดําเนินโครงการกิจกรรมไมเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่วางไว   เพ่ือใหมีการขอปรับระยะเวลาดําเนินโครงการลดลง และสามารถดําเนินงานตาม
ชวงเวลาที่กําหนดไว ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได   ไดแก  
เหตุการณทางการเมือง   กลุมชุมชนที่เขารวมโครงการไมสามารถเขารวมโครงการตามระยะเวลาที่
กําหนด  เปนตน 

3. ความเสี่ยงดานการจัดการงานบริการวิชาการ  เรื่อง งานบริการวิชาการไมสงเสริมศักยภาพในการ
แขงขัน   เพ่ือใหผูดําเนินการมีความรูเกี่ยวกับการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพ  และใหมีการ
ดําเนินงานสอดคลองกับการสงเสริมศักยภาพการแขงขัน 

ผลของการบริหารหารความเสี่ยงพบวาระดับของ ความเสี่ยงมีการควบคุมใหลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน  รอบ 6  เดือน  
และรอบ 12  เดือน  เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมและติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งผลการประเมินและการติดตาม  สามารถสรุปไดดังน้ี 

 
 
-  ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน   ผูปฏิบัติงานดานการเงินไดรับความรูความเขาใจดานการเบิก-
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จาย เงิน  และการตรวจหลักฐานใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการบิก
จายงบประมาณ 

- ความเสี่ยงดานแผนและงบประมาณ   มีการควบคุมใหทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2557  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินโครงการในชวงเวลาตาง ๆ  
รวมทั้งผูปฏิบัติงานแผนตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  โดยตองทําการติดตามและ
แจงผูรับผิดชอบโครงการอยางใกลชิดเพ่ือลดปญหาของการขอเลื่อนโครงการ  ซึ่งในปงบประมาณ  
พ.ศ.2557  มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 27 โครงการ  มีการขอเลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
จํานวน 9  โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.33 

- ความเสี่ยงดานการจัดการงานบริการวิชาการ  มีการควบคุมและทําความเขาใจกับการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการ  ในแตละโครงการเพ่ือใหโครงการที่ดําเนินงานภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนใหผูรับผิดชอบโครงการตระหนักและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานภายใตแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่มุนเนนการสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของกลุม
ชุมชนที่เขารวมโครงการ เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดและมีการพัฒนาศักยภาพอยางเปนรูปธรรม 

จากการประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  ผลการ
ประเมินพบวา  การควบคุมความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
จากขอมูลการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.2557  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ไดพิจารณาระดับความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมภายในคณะที่
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557  ใหดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงสุดจํานวน  4  กิจกรรม  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  ในการประชุมครั้งที่ 
8/2557 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2557 ดังน้ี   

1. ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคลากร  เรือ่ง แผนพัฒนาในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ เพ่ือใหอาจารยไดมีการพัฒนาคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 

2. ความเสี่ยงดานการประกัน  เรื่อง การรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เพ่ือใหมีการควบคุมแล
วางแผนจัดทําคาเปาหมายใหเปนไปตามระดับที่คาดหวัง 

3. ความเสี่ยงดานการบริหารงบประมาณ  เรื่อง แผนงานและงบประมาณ เพ่ือการกํากับติดตามการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว 

4. ความเสี่ยงดานการแนะแนว เรื่อง  การแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษยปจจุบัน  เพ่ือการ
ดูแลการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ในขอที่ 4 เน่ืองจากในปการศึกษา  2557  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอไดรับอุบัติเหตุ
จากการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนนักศึกษาใหม  เปนผลทําใหนักศึกษาตองตัดขา  ซึ่งเปนผลกระทบจากความเสี่ยง
เหตุการณภายนอก  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จึงมีความเห็นใหมีการ
ดําเนินการควบคุมความเสี่ยง  เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยการควบคุมความเสี่ยงภายใน
และกําหนดใหจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการแตงต้ังใหอาจารยแตละสาขาวิชาเปนผูกํากับดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด 

ผลของการบริหารหารความเสี่ยงพบวาระดับของความเสี่ยงมีการควบคุมใหลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน  รอบ 6  เดือน  
และรอบ 12  เดือน  เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมและติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งผลการประเมินและการติดตาม รอบ  6  เดือน สามารถสรุปไดดังน้ี 

- ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคลากร  มีการควบคุมแผนพัฒนาในการเสนอขอกําหนดตําแหนง
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ทางวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
และการอํานวยความสะดวก ซึ่งปญหาที่สําคัญ คือ ดานเวลา 
 

- ความเสี่ยงดานการประกัน  มีการควบคุมใหมีการวางแผนในการจัดทําคาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมาย) ต้ังแตตนรอบการประเมินกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ระดับที่คาดหวัง และนํ้าหนัก
ของงานที่ใชสําหรับการประเมิน เพ่ือนําผลมาใชสําหรับการประเมิน และปรับแกผลการประเมินให
เหมาะสม และเพ่ือลดปญหาในการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา และจัดประชุม
คณะกรรมการควบคุมตัวช้ีวัดเพ่ือใหทราบถึง ตัวช้ีวัดที่อาจไมเปนไปตามเปาหมาย และหาวิธีแกไข
ในตัวช้ีวัดน้ันๆ กอนการตรวจประเมินภายในปการศึกษา 2557 

  
- ความเสี่ยงดานแผนและงบประมาณ   มีการควบคุมใหทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2558  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินโครงการในชวงเวลาตาง ๆ  
รวมทั้งผูปฏิบัติงานแผนตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  โดยตองทําการติดตามและ
แจงผูรับผิดชอบโครงการอยางใกลชิดเพ่ือลดปญหาของการขอเลื่อนโครงการ  ซึ่งในปงบประมาณ  
พ.ศ.2558  มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 30   โครงการ   มีการขอปรับแผนปฏิบัติ
ราชการ  จํานวน 8  โครงการ  คิดเปนรอยละ 26.66   ซึ่งมีการขอเลื่อนแผนปฏิบัติราชการลดลง 

 
- ความเสี่ยงดานการแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษยปจจุบัน   มีการควบคุมดูแลนักศึกษาใน

การทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะอยางใกลชิด  อีกทั้งการพิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุและการหาแนวทางในการปองกัน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาป
การศึกษา 2558  มีการลดการเกิดอุบัติเหตุไดเปนอยางดีจากการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม  ไมมีการเกิดอุบัติเหตุ  

           ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.2558  จะทําการสรุปขอมูลเพ่ือจัดทํารูปเลมและนําเสนอขอมูล
ตอคณะกรรมการบริหาร  รอบ  12  เดือน  และนําเสนอภายในวันที่  31  ตุลาคม  2558  ตอไป 

จากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  ของคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  พบวา   ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  มีระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะ มีแนวโนมลดลง  เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยเฉพาะแผนบริหารความเสี่ยงในดานแผน
และงบประมาณ  ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการของปรับแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  ซึ่งมีปจจัยที่มีผลกระทบจากปจจัยภายนอก  ทําใหมีการขอปรับแผนการดําเนินงาน จากปจจัย
ภายนอกมากกวาป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 33.33  และภายหลังจากการควบคุมความเสี่ยงในปงบประมาณ 
พ.ศ.2558  มีอัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากแผนบริหารความเสี่ยงลดลงคิดเปนรอย 26.66  
 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.5.1.3-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
อสอ.5.1.3-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
อสอ.5.1.3-1-03 แผนควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
อสอ.5.1.3-1-04 การประเมินระบบการควบคุมภายใน รอบ 12  เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ.2557 
อสอ.5.1.3-1-05 แผนควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
อสอ.5.1.3-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558 
อสอ.5.1.3-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
 
  
จุดเดน 

1. มีการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
2. สามารถควบคุมใหมีระดับความส ี่ยงที่ลดลง 
3. แผนบริหารและควบคุมความเสี่ยง สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดทําแผนพัฒนาความเสี่ยงของคณะ ควรทําทุกภาระงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในทุก

ภาระงาน 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงช้ี นางสาวจรัสพิมพ    วังเย็น รองคณบดีฝายวางแผน 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวอภิษา     กลอมแสง หัวหนางานติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4 การบรหิารดวยหลักธรรมาภิบาล (1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฏาคม 2558) 
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4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนนิงานอยางชัดเจน 

 
             ผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดมีนโยบายใหผูปฏิบัติงานทุกคนยึดถือ

หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ดาน มาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลัก
นิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ  พรอมทั้งใหมีการตรวจสอบผลการนําหลัก           
ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในแตละดาน กรณีที่พบขอบกพรอง หรือจุดออน ที่ทําใหผลการปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนดไว จะไดนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในปตอๆ ไป 
ดังน้ี                
 1.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดมีการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจําปการศึกษา 2557 โดยคณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 29 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายจํานวน 20 ตัวช้ีวัด และไดมีการรายงานติดตามผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  

2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการ
บริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

      2.1 โดยไดมีคําสั่งมอบอํานาจใหรองคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี ในเร่ืองตางๆ อาทิเชน 
รองคณบดีฝายบริหารสามารถลงนามตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว แตทั้งน้ีรอง
คณบดีฝายบริหารจะตองรายงานขอมูล  สถิติการลา การขาดราชการ การมาสายของบุคลากรประจําเดือนให
คณบดีรับทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริหารจัดการภารกิจของคณะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกดิความคลองตัวย่ิงขึ้น (อสอ. 5.1.4-01) 
                   2.2 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการบริหารงบประมาณ บริหารอัตรากําลัง ตลอดจนใน
การจัดทําแผนเสนอของบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดนโยบายและลงทุนในการสรางระบบ
สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน เชน การนําระบบบัญชีสามมิติ ซึ่งประกอบไปดวย ระบบบริหาร
งบประมาณ (BPM) เพ่ือจัดทําคําเสนอของบประมาณ ระบบบริหารบุคคล (HRM) เพ่ือใหขอมูลของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสามารถนํามาวิเคราะหได ระบบการเบิกจายงบประมาณ (ERP) เพ่ือสามารถรายงานผลการ
ใชจายงบประมาณไดตลอดเวลา ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางทันทวงที หรือทวนสอบ
ความถูกตองของขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
             3.    หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จัด
ใหมีบริการพ้ืนฐานและบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความตองการ รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นและนํา
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการมาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนางานและเพ่ิมความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ เชน 
                    3.1  การตอบสนองนักศึกษา โดยการจัดหาครุภัณฑที่ทันสมัยและวัสดุการเรียนการสอนให
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  นอกจากน้ีแลวยังมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิทัศน เพ่ือสราง
บรรยากาศการเรียนรูของนักศึกษา            
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                     3.2  การตอบสนองชุมชน สังคม โดยการเสนอของบประมาณเพ่ือจัดโครงการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน ซึ่งจะสงผลใหชุมชน สังคม นําองคความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการไป
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพเดิมเพ่ือเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึง   
                    3.3  จัดใหมีชองทางการสื่อสารรับฟงความคิดเห็น หรือขอรองทุกขจากผูรับบริการ บุคลากร 
และผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายชองทาง เชน แบบประเมินความพึงพอใจ (อสอ. 5.1.4-02) ทางโทรศัพท 
โทรสาร เวปไซต facebook กลองรับความคิดเห็น เปนตน  
            4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีการ
บริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง 
พรอมจัดทําคําสั่งแตงต้ังมอบหมายงานใหบุคลากรแตละคน พรอมใหบุคลากรลงนามรับทราบในภาระหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ดังน้ันบุคลากรจึงตองปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมอบหมายงาน และถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนหรือคาตอบแทนตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมวาจะเปนสายวิชาการ หรือสาย
สนับสนุน (อสอ. 5.1.4-03) โดยคณะฯจะแตงต้ังคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาผล
การดําเนินงานของบุคลากรตามเกณฑการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมจัดสงผลการประเมินดังกลาว
ใหมหาวิทยาลัยพิจาณาเห็นชอบตอไป (อสอ. 5.1.4-04)  

5.  หลักความโปรงใส (Transparency)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีการ
บริหารงานดวยความโปรงใส เชน 

  5.1  ในการจัดซื้อจัดหาของคณะมีการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ โดยจัดทําประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เพ่ือเชิญชวนใหบริษัทคูคาสามารถเขารวมประมูลงานได
อยางอิสระ โดยประกาศดังกลาวจะประกาศทางเวปไซตของกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ 

  5.2  คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน เพ่ือทําการตรวจสอบจํานวน
เงินที่เจาหนาที่จัดเก็บเทียบกับหลักฐานหรือรายการที่บันทึกไวในทะเบียนคุมการรับ-จายเงิน วาถูกตอง
ครบถวนหรือไม (อสอ. 5.1.4-05) หลังการตรวจสอบคณะกรรมการตองลงนามในเอกสารทุกครั้ง และรายงาน
ผลการตรวจสอบการรับ-จายเงิน ดังกลาวใหคณบดีรับทราบตอไป นอกจากน้ีแลวคณะยังแตงต้ัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพ่ือตรวจสอบเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันพรอม
บันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับไดไวในรายงานคงเหลือประจําวันในแตละวัน เมื่อตรวจสอบแลวตองนําเงินเก็บ
รักษาไวในตูนิรภัยตอไป และจัดทํารายงานบัญชีเสนอคณบดีตอไป เพ่ือเปนการควบคุม ดูแลการเก็บรักษาเงิน
ใหโปรงใสถูกตองเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ (อสอ. 5.1.4-06)     
             6.  หลักการมีสวนรวม (Participation) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการ
บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคณะไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสํานักงานคณบดี 
ตัวแทนคณาจารย ตัวแทนสายสนับสนุน และผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือให
ไดมีสวนรวมในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ และคําปรึกษาตางๆ ในการการประชุมแตละครั้ง โดยคณะจะได
นําขอเสนอแนะดังกลาวไปกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาคณะตอไป อาทิเชน การเปดหลักสูตรภาคสบทบ
เปนตน  (อสอ. 5.1.4-07) 
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              7.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
มีการบริหารงานแบบการกระจายอํานาจ มีการทํางานตามกรอบโครงสรางและภาระงาน มีการมอบหมายงาน
และอํานาจหนาที่ เชน การมอบอํานาจใหรองคณบดีทั้ง 4 ฝาย ปฏิบัติราชการแทนคณบดี เพ่ือใหการบริหาร
จัดการภารกิจของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น   
             8.  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีการบริหารงาน
หรือปฏิบัติราชการภายใตกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ กติกา ที่ไดกําหนดไว  เชน การจัดซื้อจัด
จางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การเบิกจายงบประมาณตามระเบียบ
ขอบังคับ ของกระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี หรือตามกฏระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ  
             9.  หลักความเสมอภาค (Equity) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันบริหารงานโดย
อาศัยหลักความเสมอภาค เชน 
                  9.1  คณะสงเสริมใหบุคลการทุกระดับ ไดเขารวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง
โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของและศึกษาดูงาน รวมถึงการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามาใชบริการโดยไมจํากัด เพศ เช้ือชาติ อายุ การศึกษา เปนตน 
                  9.2  การเปดรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของคณะ ไมมีการจํากัดเง่ือนไข
ในเรื่องเพศ ความพิการทางรางกาย หรือการมีสิทธิพิเศษ  
             10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะจัดใหมีการประชุมบุคลากรในทุกภาค
การศึกษาเพ่ือตัดสินใจหรือกําหนดแนงทางรวมกัน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู และรับฟงขอมูลของแตละฝาย
พรอมทั้งชวยกันตัดสินใจหรือกําหนดทางเลือกที่ดี เปนประโยชนตอสวนรวมมากที่สุดและเปนที่ยอมรับของทุก
ฝาย  นอกจากน้ีแลวคณะยังมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดย
แบงเปนระเบียบวาระการประชุมตางๆ การเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นตางๆ จะสรุปเปนมติของแตละ
วาระการประชุม เชน การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558   
(อสอ. 5.1.4-08)  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  3/2558  วันที่  14 กรกฎาคม 2558            
(อสอ. 5.1.4-09)  เปนตน 
            จากการนําเอาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ดาน มาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร ยังพบจุดออนที่
ตองนําไปปรับปรุงพัฒนาการทํางาน อาทิเชน ในดานหลักประสิทธิภาพ กรณีการดําเนินงานของตัวช้ีวัด
ความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 
ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 29 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 20 
ตัวช้ีวัด ดังน้ันในปถัดไปผูบริหารควรกําหนดมาตรการในการควบคุมติดตามการดําเนินงานดังกลาวใหเขมขน
ขึ้น หรือในการจัดทําคําเสนอของบประมาณของแตละปจะตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดใหบรรลุเปาหมายไดครบถวนในทุกๆ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  และในดานหลักการ
ตอบสนอง คณะยังไมสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดทุกๆดานตามที่นักศึกษาตองการ ทั้งน้ี
อาจเกิดจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติไมเพียงพอที่จะดําเนินการ ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองกําหนดนโยบายให
ชัดเจนวาจะดําเนินการในเร่ืองใดกอนหลังและประกาศใหนักศึกษาไดรับทราบถึงนโยบายดังกลาว เพ่ือ
นักศึกษาจะไดรูสึกวาคณะพรอมที่จะแกไขปญหาตามที่นักศึกษาตองการ โดยกําหนดแผนการดําเนินงานทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตอไป 

  
  
รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.5.1.4-01 หนังสือมอบอํานาจใหรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

อสอ.5.1.4-02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ปการศึกษา 2557  
อสอ.5.1.4-03 คําสั่งแตงต้ังบุคคลรับมอบหมายงานและปฏิบัติหนาที่สายสนับสนุน 
อสอ.5.1.4-04 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558 
อสอ.5.1.4-05 คําสั่งแตงต้ังผูตรวจสอบการรับ-จายเงิน 
อสอ.5.1.4-06 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
อสอ.5.1.4-07 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

อสอ.5.1.4-08 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2558 

อสอ.5.1.4-09 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
 
จุดเดน 

1. มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง สงเสริมการทํางานเปนทีม  
  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยควรอนุมัติกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับภาระ

งานที่ไดรับมอบหมาย  
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงช้ี นางเพชราภรณ   สิงหทองชัย สํานักงานคณบดี 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางเพชราภรณ   สิงหทองชัย สํานักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.5 การจัดการความรู 
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5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทัง้ทีมี่อยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลงเรียนรู 
อ่ืนๆตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บ 
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนาํมาปรบัใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 คณะฯไดมีการจัดทําแผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ แผนการ
จัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการ
ความรูใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมุงเนนดานการผลิตบัณฑิตและดานงานวิจัย                   
และจัดทําเปนแผนการจัดการความรู จํานวน 9 กิจกรรม  ดังน้ี 
       ปงบประมาณ  57 
โดยในทุกกิจกรรม ผูเปนแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีประสบการณตรง เปนผูใหความรวมมือการแลกเปลี่ยนทุก
กิจกรรรม 

โดยมีกลุมเปาหมายเปนบุคลากรสายวิชาการและบุคคลากรสายสนับสนุน  และมีการกําหนด
กลุมเปาหมายไวในแผนการจัดการความรู  ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ  ที่มุงเนนดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย สามารถสรุปไดดังน้ี  
          1. ดานผลิตบัณฑิต 
              1.1   การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสื่งทอและแฟชั่นแก คณาจารย 
และเจาหนาที่ ที่สนใจ  

สรุปยอ   
             -  ทราบถึงระเบียบการใชหองศูนยเวลาเปดและปดทําการ           

                 -  จุดประสงคในการจัดต้ังศูนยการเรียนรู และวิธีเขาใชงานในโปรแกรมแฟรต เพ่ือสืบคน 
ขอมูล และมผีาที่สามารถศึกษาสัมผัสได อยางใกลชิด และมีเจาหนาที่คอยใหความ
สะดวก ในการใชงานเปนตัวชวยหน่ึงของคณาจารย ในการบูรณาการ 

                 - การศึกษาระหวางหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน กบั นักศึกษา 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 80 
          1.2    การใหความรูเก่ียวกับแผนที่งานทะเบียนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  
    สรุปยอ 
               - อาจารยที่ปรึกษาสามารถแนะนําใหนักศึกษาติดตองานทะเบียนการศึกษา ในเรื่องของ

การลงวิชาและถอนวิชาที่ไมตองการโดยที่อาจารยที่ปรึกษาแคตรวจดูหนวยกิจที่
นักศึกษาตองลงใหครบในแตละเทอมเทาน้ัน 

               - นักศึกษาไดความเขาใจและมตัีวอยางในการกรอกแบบฟรอมใหพรอมกอนนําใบคํารอง
และบันทึกขอความตางๆสงใหกับงานทะเบียน เพ่ือความรวดเร็วตอตนเองและสวนงาน
ที่เกี่ยวของ 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ  
 
 
 
          1.3  ถายทอดการศึกษาดูงานเรื่อง การออกแบบลายผาและวัสดุดานแฟชั่นและสิ่งทอ จาก 
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สถาบันสือและศิลปะดอง-อา (Dong-Ah Institute of Media and Arts) ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี 
สรุปยอ             
            - ไดความเขาใจในเรื่องของวัสดุจากธรรมชาติ 
            - ไดทราบถึงแหลงที่มีโปรแกรมสราง ลวดลายบนผา 
             - ไดทราบถึงโปรแกรมทีม่ีสวนชวยในการทําโปรแกรม เพ่ือใหมีความสมบูรณในการออกแบบ 

ลวดลายผา 
            - สามารถนํามาใชสอนนักศึกษาเพ่ือบูรณาการการศึกษาในตอไปได 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 80 
           2. ดานงานวิจัย 
               2.1 วิธีแนวคิดการออกแบบลวดลายจากผาจก เพื่องานออกแบบแฟชั่น 
 สรุปยอ   
            - สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน ผานสวนการออนไลน 

             - สามารถใหคําตอบกับนักศึกษาไดถึงแมวาจะอยูกันคนละแหง หากมีความสงสัยในการเรียน  
น้ันเอง 

            - การรับขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 90 
                    2.2  การพัฒนาผาฝายทอมือบนพืน้ฐานแนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินสูการพฒันาแนวคิด
การออกแบบเชิงนเิวศเศรษฐกิจ 
สรุปยอ 

        - ทราบถึงวัฒนธรรมการทอผาฝายในแถบภาคอีสาน 
        - สามารถบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นสูรูปแบบผลติภัณฑในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

            - เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุมแมบาน โดยเปนชุดเสื้อผาจากผาฝายทอมือ 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 90 
 
            2.3 ความรูความเขาใจเก่ียวกับชาวไททรงดํากับชาวจวงกวางสีประเทศจีน 

        - ไดความรู เพ่ือใขเปนแนวทางการศึกษาบริบท ภูมิปญญาของชนกลุมนอยไทย-จีน 
        - ไดทรางแนวทางการพัฒนาภูมิปญยาเสื้อผาชนกลุมนอยไทย-จีนเพ่ือสูประชาคมเศรษหิจ
อาเซียน 

            - ไดรูปแบบผลิตภัณฑเสื้อผารวมสมัยจากชนกลุมนอยไทย-จีน บนพ้ืนภูมิปญยาทองถิ่น                            
*   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75 

               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 85 
 
 
         3. ดานพัฒนาสมรรถนะ  

            3.1   การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษา 
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    สรุปยอ 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75 
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 82.7 
 
          3.2   แลกเปลี่ยนเรยีนรูวิธใีชหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟชั่น แกคณาจารยและ

เจาหนาที่ ทีส่นใจ 
    สรุปยอ 

          - ทราบถึงระเบียบการใชหองศูนยเวลาเปดและปดทําการ 
          - จุดประสงคในการจดัต้ังศูนยการเรียนรู และวิธีเขาใชงานในโปรแกรมแฟรต เพ่ือสืบคน

ขอมูล และมผีาที่สามารถศึกษาสัมผัสได อยางใกลชิด และมีเจาหนาที่คอยใหความสะดวก 
ในการใชงานเปนตัวชวยหน่ึงของคณาจารย ในการบูรณา-การ การศึกษาระหวางหองศูนย
การเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน กบั นักศึกษา 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 80 

 
           3.3  การใหความรูเก่ียวกับแผนที่งานทะเบียนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  
    สรุปยอ 
               - อาจารยที่ปรึกษาสามารถแนะนําใหนักศึกษาติดตองานทะเบียนการศึกษา ในเรื่องของ

การลงวิชาและถอนวิชาที่ไมตองการโดยที่อาจารยที่ปรึกษาแคตรวจดูหนวยกิจที่
นักศึกษาตองลงใหครบในแตละเทอมเทาน้ัน 

               - นักศึกษาไดความเขาใจและมตัีวอยางในการกรอกแบบฟรอมใหพรอมกอนนําใบคํารอง
และบันทึกขอความตางๆสงใหกับงานทะเบียน เพ่ือความรวดเร็วตอตนเองและสวนงาน
ที่เกี่ยวของ 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 82.1 

 
        จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู    จากความรู  และทักษะของผูมีประสบการณตรง ( tacit  
knowledge) โดยใชชองทางตาง ๆ ไดแก เอกสารเผยแพรความรู  การอบรม สัมมนา เว็บไซต KM  
และมีกิจกรรมถายทอดการเรียนรูจากผูปฏิบัติที่ดี กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (cop) เผยแพรไปสูบุคลากร
ในคณะ   สงผลใหบุคลากรรวมถึงนักศึกษาสามารถไดรับการถายทอดองคความรูจากความรูที่
แลกเปลี่ยนกันซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาว   ผูรับผิดชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําขอเสนอแนะที่
ไดรับในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในปการศึกษา 2557  มาพัฒนาการจัดกิจกรรม KM อยางตอเน่ือง               
ทั้งดานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
อีกทั้งจะพัฒนาการจัดกิจกรรมใหมีรูปแบบที่นาสนใจเพ่ือกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมถึงการสงเสริมใหมีผูเขารวมโครงการที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก และ
การใชสื่อตาง ๆ ในการจัดการความรู  โดยมีการรวบรวมความรู ที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษอักษร 
(Explicit Knowledge) ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ และการลงเว็บไซต KM ของคณะ  เพ่ือการสรางองค
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ความรูที่สามารถเผยแพรไปยังบุคลากรภายในคณะและมหาวิทยาลัย  รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
ในองคความรูตาง ๆ ที่ไดจัดขึ้นตอไป 
สรุปการจัดการเรียนรูทั้ง 9 เรื่อง แบงตามแผนงานดังน้ี 

สรุปความรูทั้ง 9 การจัดการความรู 
สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน  
      แผนที่ แผนที่ 11..ดานผลิตบันฑิตดานผลิตบันฑิต  
                      1.1   การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสื่งทอและแฟช่ันแก คณาจารย และ
เจาหนาที่ ที่สนใจ  
                  - มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 2 ตัวที่ไมสามารถเปดเขาสูระบบโปรแกรม ประวัติเรื่อง 
                    ผาได 
  
                    1.2    การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  

                                    --  นักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายํานักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายําไมเขาใจในตัว ไมเขาใจในตัว FFllooww  cchhaatt  ที่ติดประกาศเน่ืองจากยังที่ติดประกาศเน่ืองจากยัง
ไมเขาใจ ระเบียบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล ไมเขาใจ ระเบียบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล 
ดังน้ันความใสใจที่จะดู ดังน้ันความใสใจที่จะดู FFllooww  cchhaatt  จึงยังไมคอยมีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะทราบจึงยังไมคอยมีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะทราบ  

                                    --    ไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตรง จึงทําใหไมมีนักศึกษาวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตรง จึงทําใหไมมีนักศึกษา
สนใจดู สนใจดู FFllooww  cchhaatt        

  
                    1.3  ถายทอดการศึกษาดูงานเร่ือง การออกแบบลายผาและวัสดุดานแฟช่ันและสิ่งทอ จาก 
สถาบันสือและศิลปะดอง-อา (Dong-Ah Institute of Media and Arts) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
                                  --  ไมมีโปรแกรมตัวอยางระหวางการบรรยายไมมีโปรแกรมตัวอยางระหวางการบรรยาย  
  
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  
              แผนที่ แผนที่ 11..ดานผลิตบันฑิตดานผลิตบันฑิต  
                        1.1   การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสื่งทอและแฟช่ันแก คณาจารย และ
เจาหนาที่ ที่สนใจ  
                   - ผาภายในหองศูนยควรมีการนํามาเพ่ิมเติม จากแหลงตางๆ หรืออาจเปนงานวิจัยของ
คณาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับผาทอหรือเขาไปในกลุมผาทอเพ่ือพัฒนาลวดลายใหกับกลุม 
                        1.2    การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  
                  - อาจารยที่ปรึกษาทุกคนควรมีความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และ ประกาศขอ

งานทะเบียนที่มีการจัดทําเปน Flow chat กอนที่จะนําไปแนะนํากับนักศึกษา 
                 -  นักศึกษาควรใสใจและดูขอมูลที่มีการติดประกาศใหทราบทุกครั้ง 
                 - ควรเนนความหลากหลายของหัวขอ KM ในทุกงาน 
                 - ควรเผยแพรใหนักศึกษาเขาถึงไดมากกวาการติดประกาศ อาจใชชองทางออนไลนอ่ืนๆ 
                 - ควรมีการทํารูปเลม หรือแผนพับระบบงานทะเบียนใหกับนักศึกษาและอาจารยที่

ปรึกษาไดทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาตางๆ 
               - หัวขอที่นํามาแลกเปลี่ยนความรู ควรเปนเรื่องที่ผูรับบริกาไดความรูนําไปใชในการ
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ปฏิบัติงาน ไดประโยนชมากที่สุด และครอบคลุมไปถึงผูให และผูรับบริการมากที่สุด 
                        1.3  ถายทอดการศึกษาดูงานเรื่อง การออกแบบลายผาและวัสดุดานแฟช่ันและสิ่งทอ จาก 
สถาบันสือและศิลปะดอง-อา (Dong-Ah Institute of Media and Arts) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
                 - เจาหนาที่ KM ควรจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการบรรยายหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 - นําเสนอดีมากคะ  วิยากรพูดและมีเอกสารทําใหเขาใจมากย่ิงขึ้น 
                                  --  ถาไดโปรแกรมที่เปนโปรแกรมเดียวกับที่มีที่คณะใชอยูเดิมจะไดรับความรูและความถาไดโปรแกรมที่เปนโปรแกรมเดียวกับที่มีที่คณะใชอยูเดิมจะไดรับความรูและความ

เขาใจที่มากกวาน้ีเขาใจที่มากกวาน้ี  
                                --  ไดรับความรูเพ่ิมเติมดานสิ่งทอจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในกลุมที่มารับฟงการไดรับความรูเพ่ิมเติมดานสิ่งทอจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในกลุมที่มารับฟงการ

ถายทอดถายทอด  
             
สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน  
แผนที่ แผนที่ 22..ดานงานวิจัย  
              2.1 วิธีแนวคิดการออกแบบลวดลายจากผาจก เพ่ืองานออกแบบแฟช่ัน 
                  -  ไมพบปญหา  
                          2.2  การพัฒนาผาฝายทอมือบนพ้ืนฐานแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
                  - ไมพบปญหา 
             2.3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาวไททรงดํากับชาวจวงกวางสีประเทศจีน    
                                  --    ไมพบปญหาไมพบปญหา  
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุ  
แผนที่ แผนที่ 22..ดานงานวิจัย 
              2.1 วิธีแนวคิดการออกแบบลวดลายจากผาจก เพ่ืองานออกแบบแฟช่ัน 
                  -  ควรมีการเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธเพ่ือเปนการเชิญชวนผูที่สนใจเขารวมมากกวาน้ี  
                          2.2  การพัฒนาผาฝายทอมือบนพ้ืนฐานแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
                  -  อยากใหมีชองทางที่หลากหลายในการเผยแพรขอมูลมากกวาน้ี 
             2.3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาวไททรงดํากับชาวจวงกวางสีประเทศจีน    
                                  --      ควรนําความรูการอนุรักษภูมิปญญาของชาวไททรงดํา ใหแกผูสนใจควรนําความรูการอนุรักษภูมิปญญาของชาวไททรงดํา ใหแกผูสนใจ  
                                --      ควรสอดแทรกในเน้ือหาบทเรียนที่เกี่ยวกับภูมิปญญาของชนกลุมนอยเพ่ือไมใหสูญหาย  ควรสอดแทรกในเน้ือหาบทเรียนที่เกี่ยวกับภูมิปญญาของชนกลุมนอยเพ่ือไมใหสูญหาย    
  
สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน  
แผนที่ แผนที่ 33..ดานพัฒนาสมรรถนะ 
           3.1   การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษา 
                  - ไมพบปญหา  
                    3.2   แลกเปลี่ยนเรยีนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน แกคณาจารยและเจาหนาที่ 

ที่สนใจ 
                    - มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 2 ตัวที่ไมสามารถเปดเขาสูระบบโปรแกรม ประวัติเรื่อง 
                    ผาได 
                        3.3  การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของ
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นักศึกษา  
                             --  นักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายําไมเขาใจในตัว นักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายําไมเขาใจในตัว FFllooww  cchhaatt  ที่ติดประกาศเน่ืองจากยังที่ติดประกาศเน่ืองจากยัง

ไมเขาใจ ระเบียบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล ไมเขาใจ ระเบียบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล 
ดังน้ันความใสใจที่จะดู ดังน้ันความใสใจที่จะดู FFllooww  cchhaatt  จึงยังไมคอยมีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะทราบจึงยังไมคอยมีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะทราบ  

                                    --    ไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตรง จึงทําใหไมมีนักศึกษารง จึงทําใหไมมีนักศึกษา
สนใจดู สนใจดู FFllooww  cchhaatt        

 
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุ  
แผนที่ แผนที่ 33..ดานพัฒนาสมรรถนะ 
           3.1   การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษา 
                  - ตองมาการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาตางสาขารวมถึงอาจารยผูสอนเชนกัน  
                    3.2   แลกเปลี่ยนเรยีนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน แกคณาจารยและเจาหนาที่ 

ที่สนใจ 
                   - ผาภายในหองศูนยควรมีการนํามาเพ่ิมเติม จากแหลงตางๆ หรืออาจเปนงานวิจัยของ
คณาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับผาทอหรือเขาไปในกลุมผาทอเพ่ือพัฒนาลวดลายใหกับกลุม 
 

                        3.3  การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  
                  - อาจารยที่ปรึกษาทุกคนควรมีความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และ ประกาศขอ

งานทะเบียนที่มีการจัดทําเปน Flow chat กอนที่จะนําไปแนะนํากับนักศึกษา 
                  -  นักศึกษาควรใสใจและดูขอมูลที่มีการติดประกาศใหทราบทุกครั้ง 
                  - ควรเนนความหลากหลายของหัวขอ KM ในทุกงาน 
                  - ควรเผยแพรใหนักศึกษาเขาถึงไดมากกวาการติดประกาศ อาจใชชองทางออนไลนอ่ืนๆ 
                 - ควรมีการทํารูปเลม หรือแผนพับระบบงานทะเบียนใหกับนักศึกษาและอาจารยที่

ปรึกษาไดทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาตางๆ 
                 - หัวขอที่นํามาแลกเปลี่ยนความรู ควรเปนเร่ืองที่ผูรับบริกาไดความรูนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน ไดประโยนชมากที่สุด และครอบคลุมไปถึงผูให และผูรับบริการมากที่สุด 
 
   ปงบประมาณ  58 
      1.  การแลกเปลี่ยนความเรียนรูผาชาวเขา  
      2.  ผาในศาสนาอิสลาม ซึ่งเกี่ยวของกับการระหมาดในศาสนาอิสลาม 
      3.  แจงรายละเอียดพัสดุโครงการ 
      4.  ครูไรพรมแดน 
      5.  การรับขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  

ภายใตโครงการความรวมมือเพ่ิมมูลคาสิ่งประดิษฐสูการใชประโยชน (co-funding) ประจําป 2558  
       

 

 

รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.5.1.5-1-01 แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2558 http/www.km.itfd.rmutp.ac.th/ 
อสอ.5.1.5-1-02 แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2557http/www.km.itfd.rmutp.ac.th/ 
อสอ.5.1.5-1-03 Cop จํานวน 10 เรื่อง 
อสอ.5.1.5-1-04 ถายทอดการศึกษาดูงานเรื่อง การออกแบบลายผาและวัสดุดานแฟช่ันและสิ่งทอ จาก 

สถาบันสือและศิลปะดอง-อา (Dong-Ah Institute of Media and Arts) ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี(เผยแพรเปนสื่อตีพิมพ) 

อสอ.5.1.5-1-05 โดยมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมาที่เปนลายลักษณะอักษร และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง                   
ซึ่งทางคณะ 
  -  อาจารยภายในคณะฯ ไดนําความรูจากบันทึกการเลาเรื่อง แจงรายละเอียดพัสดุ
โครงการ จากชุมชนนักปฏิบัติ 

อสอ.5.1.5-1-06 การรวบรวมองคความรูของอาจารยผูเกษียณอายุในป 2557 จํานวน 3 เรื่อง 
      1. สัญลักษณ ในขั้นตอนการเย็บ (ผศ.วัฒนา วัชรเสรีกุล) 

      2. วิธีวัดขนาดตัวบุคคลเพ่ือการตัดเย็บเสื้อผา (อาจารยกัญุมา ญาณวิโรจน) 
      3. การแบงสัดสวนหนวยวัดเปนน้ิว (อาจารยชัยชาญ อารี) 
 

 
จุดเดน 

1. ภายในคณะมีสถานที่เผยแพรสิ่งทอพ้ืนถิ่นไท ที่สามารถเปนหองที่ใชแลกเปลี่ยนเรียนรูได
ตลอดเวลา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาการจัดการเรียนรูใหเปนวงกวาง ไมจํากัดแคอาจารยหรือบุคลากรในคณะฯแตยังให

กับบุคคลทั่วไปที่สนใจภายนอกไดรับความรูและนําความรูไปใชไดเชนกัน 
 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 
ผูกํากับตัวบงช้ี ดร. ไพรัตน    ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวนุชดาว    เตะสมทุร หัวหนางานการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.6 การพัฒนาบคุลากร 
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสาย 
สนับสนุน 

1. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ใหมีความสอดคลองและเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จากการใชขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลทางดานบุคลากร เชน จํานวนบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด 
โดยแยกเปนขอมูลของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และสายสนับสนุน       
จําแนกตามคุณวุฒิ และระดับตําแหนงในการปฏิบัติงาน มาทําการวิเคราะห และจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป 2557 ประกอบดวย 

1.1 การบริหารกําลังคน 
1.2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
1.3 การพัฒนาความกาวหนาบุคลากร 
1.4 การธํารงไวซึ่งบุคลากรของคณะฯ 

 2. มีการบริหารการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ในป
การศึกษา 2557 ไดมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

2.1 การบริหารกําลังคน ในปการศึกษา 2557 มีการเปดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
สายวิชาการ 

• มีการเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 6 อัตรา คือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 2 อัตรา สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 2 อัตรา และ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 2 อัตรา เพ่ือทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุราชการ เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

 สายสนับสนุน 

• มีการเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาตรี ฝายกิจการนักศึกษา 
จํานวน  1 อัตรา เน่ืองจากผูปฏิบัติงานเดิมขอลาออกจากราชการ 

• มีการเปดสอบลูกจางช่ัวคราว ฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 2 อัตรา เน่ืองจากผูปฏิบัติงาน
เดิมสอบบรรจุไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และทดแทนเน่ืองจากผูปฏิบัติงานเดิมขอลาออก
จากราชการ 

• มีการเปดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ จํานวน 1 อัตรา เน่ืองจากผูปฏิบัติงานเดิมขอ
ลาออกจากราชการ แตไมมีผูผานการสอบคัดเลือก 

2.2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สายวิชาการ 

• ดานความรูและทักษะวิชาชีพใหกบบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเพ่ิมความรูและทักษะวิชาชีพ โดยการสงบุคลากรเขา
รวมโครงการฝกอบรมสัมมนาทั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

• ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
สนับสนุนใหคณาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และทําการสํารวจความตองการ
ศึกษาตอของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2557 ซึ่งมีผูแจงความประสงค จํานวน 2 ราย 
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และไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย 
สายสนับสนุน 

• ดานการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
สนับสนุนใหมีการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ โดยการสงบุคลากรเขารวมโครงการ
ฝกอบรมสัมมนาทั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน และทําการสํารวจความตองการ
ศึกษาตอของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2557 ซึ่งมีผูแจงความประสงค จํานวน 6 ราย    
และไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย สวนอีก 2 ราย ขอสละสิทธ์ิการศึกษา
ตอ เน่ืองจากยังไมพรอม 

2.3 การพัฒนาความกาวหนาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

• ปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดสงเสริมบุคลากรสาย
วิชาการในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน โดย
สงบุคลากรเขารวมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงาน
ทางวิชาการ      มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 7 ราย แบงเปนขาราชการ จํานวน 3 ราย 
และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และมีการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
(ผศ.) กับทางมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย แบงเปนขาราชการ จํานวน 2 ราย อยูระหวาง
ดําเนินการพิจารณา 

สายสนับสนุน 

• ปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดสงเสริมบุคลากร           
สายสนับสนุน ในการพัฒนาตนเองและทราบถึงเสนทางความกาวหนาในสายวิชาชีพของ
ตนเอง โดยการสงบุคลากรเขารวมโครงการกับทางมหาวิทยาลัย คือ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางานและเทคนิคการเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดตําแหนงสูงข้ึนของตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 9 ราย แบงเปนขาราชการ จํานวน 5 ราย 
และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูมีคุณสมบัติหรือใกล
ครบคุณสมบัติที่จะสามารถทําผลงานเพ่ือดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

 การธํารงไวซึ่งบุคลากรของคณะฯ 

• การจัดสวัสดิการภายในคณะฯ ใหบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรของคณะฯ       

ภายใตประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                
โดยจัดใหมีกองทุนสวัสดิการของคณะฯ สงเสริมดานสุขภาพที่ดี โดยการตรวจสุขภาพประจําปรวมกับทาง
มหาวิทยาลัย มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มีรถตู จํานวน 2 คัน สําหรับใหบริการในการไป
ติดตอราชการ หองพยาบาล หองสมุดเฉพาะทาง และการสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรในการทํางาน โดยจัด
หองพักอาจารยเพ่ือเตรียมการสอน การทํางานเอกสารตาง ๆ มีหองประชุมเพ่ือใชในการประชุมสัมมนา       
หรือจัดฝกอบรม มีโสตทัศนูปกรณ วัสดุอุปกรณสํานักงาน วัสดุในการฝกสอน รวมทั้งคอมพิวเตอร และอุปกรณ 
IT ตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอน และการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
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• การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนคาตอบแทน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการและ

ลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 
ต.ค. 2557 – 31 มี.ค. 2558 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2558 

• จรรยาบรรณ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 3. มีการติดตามใหผูที่ไดรับการอนุมัติศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2557 ใหรายงานผล
การศึกษา เพ่ือที่ทางคณะฯ จะไดดําเนินการแจงมหาวิทยาลัยทราบตอไป และมีแบบรายงานการไปฝกอบรม / 
ประชุมสัมมนา / ดูงาน เพ่ือใหบุคลากรรายงานหลังกลับจากการฝกอบรมสัมมนา 
 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําป 2557 

4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสิ่งทอและแฟช่ัน 
ระยะที่ 1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 6 มกราคม 2558 
ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน ระหวางวันที่  7 – 10 มกราคม 2558 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 95.80 

4.2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระยะที่ 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2558 
ระยะที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2558 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 85.60 

4.3 ดานการศึกษาตอของบุคลากรในคณะฯ 
4.3.1 การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

ในประเทศ คาเปาหมาย 1 ราย 
มีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มีผูแจงความประสงค จํานวน 2 ราย และไดรับการ
อนุมัติใหศึกษาตอ จํานวน 2 ราย ไดแก 
- นางสาวฐิติมา พุทธบูชา  อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
- นายศรัณย  จันทรแกว  อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
ตางประเทศ คาเปาหมาย 1 ราย ไมมีผูขอลาศึกษาตอ  

4.3.2 การศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ในประเทศ 
มีขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มีผู แจ งความประสงค              
จํานวน 6 ราย และไดรับการอนุมัติใหศึกษาตอจํานวน 4 ราย ไดแก 
- นางอมร    รมซาย          ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
- นายคณาวุฒิ   มีศิริภัทร ตําแหนง บุคลากร ปฏิบัติการ 
- นางสาวสาวิตรี   คํายอด  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
สวนอีก 2 ราย ขอสละสิทธ์ิการศึกษาตอ เน่ืองจากยังไมพรอม ไดแก 
- นางสาวนันทิยา พริกคง  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นายวิโรจน  ผดุงทศ  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.5.1.6-1-01 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดทํา SAR ปการศึกษา 2557 
อสอ.5.1.6-1-02 ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
อสอ.5.1.6-1-03 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

ออกแบบแฟช่ัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 
อสอ.5.1.6-1-04 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559) 
อสอ.5.1.6-1-05 แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 
อสอ.5.1.6-1-06 แผนพัฒนาอาจารย ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559) 
อสอ.5.1.6-1-07 แผนพัฒนาบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ประจําป 2557 
อสอ.5.1.6-1-08 กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2555 – 2558 
อสอ.5.1.6-1-09 เอกสารคําอธิบายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (JD & JS) 
อสอ.5.1.6-1-10 คําสั่งแตงต้ังบุคคลรับมอบหมายงานและปฏิบัติหนาที่สายสนับสนุน 
อสอ.5.1.6-1-11 หลักเกณฑการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 
อสอ.5.1.6-1-12 แบบสํารวจความตองการจะไปศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2557 
อสอ.5.1.6-1-13 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่คาดวาจะศึกษาตอระหวางป พ.ศ. 2557 – 2561 
อสอ.5.1.6-1-14 ผลการสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 
อสอ.5.1.6-1-15 หนังสือสงบุคลากรเขารวมโครงการเพ่ือการพัฒนาความกาวหนาของบุคลากร 

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
อสอ.5.1.6-1-16 การจัดสวัสดิการภายในคณะฯ ใหบุคลากร 
อสอ.5.1.6-1-17 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนคาตอบแทน 
อสอ.5.1.6-1-18 จรรยาบรรณ 
อสอ.5.1.6-1-19 แบบรายงานผลการศึกษา 
อสอ.5.1.6-1-20 แบบรายงานการไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน 
อสอ.5.1.6-1-21 รายงานการประชุม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน 



สวนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2557           3 - 70                                                   ระดับคณะ       

 

:  SAR  ปการศึกษา 2557  เกณฑ สกอ  .คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1. บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาชีพ 

2. บุคลากรใหความสําคัญในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของตนเอง 

3. บุคลากรใหความรวมมือในการพัฒนาองคกร 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ทําผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี นางพจนา      นูมหันต รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายคณาวุฒิ     มีศิริภัทร หัวหนางานบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.7 การดําเนินงานดานประกันคณุภาพ 
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 
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พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของ 
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ 
ประเมินคุณภาพ 

ปการศึกษา  2557  คณะมีการวางแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ   โดยที่คณะแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูตัวบงช้ี
และจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ  ประจําปการศึกษา  2557  คําสั่งที่ 014/2558 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2558  (อสอ. 5.1.7-1-01) เพ่ือการกําหนดผูดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะและนโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑของ สกอ. สมศ. และ กพร.  
ประจําปการศึกษา 2557 (อสอ. 5.1.7-1-02)  อางอิงการประชุมกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 
(อสอ. 5.1.7-1-03) และจัดทําแผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน (อสอ. 5.1.7-1-04)  เพ่ือเปนแผน
ในการดําเนินงานใน ปการศึกษา 2557  ตลอดจนการกํากับ ติดตาม  การดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายใน
คณะซึ่ง  ประกอบดวย 
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   
         โดยมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  และอาจารยประจําหลักสูตรใน 4  สาขาวิชา  ไดแก  1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  และสาขาวิชา
ผลิตภัณฑสิ่งทอ เปนผูกํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ และดําเนินการจัดทําการ
ประเมินตนเอง (อสอ. 5.1.7-1-05) 
การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ   
          โดยมอบใหรองคณบดีที่กํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ และดําเนินการ
จัดทําการประเมินตนเอง (อสอ. 5.1.7-1-06) 
          การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ               
ตามตัวบงช้ี  โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจภายในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  จํานวน  
3  ครั้ง  ไดแก   

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 ครั้งที ่1/2558 
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  (อสอ. 5.1.7-1-07) 

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557  และเตรียม
ความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558   
คร้ังที่ 2/2558  ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2558 (อสอ. 5.1.7-1-08) 

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2557  และเตรยีมความ
พรอมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะในวันที่ 16-17 กันยายน 2558                
คร้ังที่ 3/2558  ลงวันที่ 4 กนัยายน 2558 (อสอ. 5.1.7-1-09) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   
          ไดรับการประเมินระดับหลักสูตรในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ในระดับหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2558  ลงวันที่  4  กันยายน  2558  
และการรายงานผลการประเมินคุณภาพในระดับคณะ เมื่อทําการตรวจประเมินแลวเสร็จ 
 
 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ผานเกณฑ สกอ. โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพ                  
ปานกลาง 2.71 และผลการประเมินระดับคณะ  โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี 3.81 (อสอ. 5.1.7-1-10-                      
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อสอ.5.1.7-1-11) และนําขอมูลพรอมหลักฐานลงระบบ IQA online  ของมหาวิทยาลัย (อสอ.5.1.7-12) ระบบ 
CHE QA online ของ สกอ. (อสอ.5.1.7-13)  
         มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมี
พัฒนาการของผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมินสูงขึ้นกวาปกอน (อสอ.5.1.7-14) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
อสอ.5.1.7-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตร กํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงาน                    

ตามเปาหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
อสอ.5.1.7-02 รายงานการประชุมของกรรมการบริหารคณะ 

อสอ.5.1.7-03 นโยบายเปาหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  ปการศึกษา 2557 

อสอ.5.1.7-04 แผนดําเนินงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2557 
อสอ.5.1.7-05 เลมรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 4 หลักสูตร 
อสอ.5.1.7-06 เลมรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
อสอ.5.1.7-07 รายงานการประชุมเพ่ือช้ีแจงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 ครั้ง

ที่ 1/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558   
อสอ.5.1.7-08 รายงานการประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับหลักสูตร  

คร้ังที่ 2/2558 ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2558 

อสอ.5.1.7-09 รายงานการประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับคณะ 
ครั้งที่ 3/2558  ลงวันที่ 4 กนัยายน 2558 

อสอ.5.1.7-10 เลมผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 4 หลักสูตร 
อสอ.5.1.7-11 เลมผลการประเมินตนเองระดับหลักคณะ 
อสอ.5.1.7-12 ระบบ IQA online  ของมหาวิทยาลัย 
อสอ.5.1.7-13 ระบบ CHE QA online ของ สกอ. 
อสอ.5.1.7-14 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
 

จุดเดน 

 - 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี ดร. ไพรัตน   ปุญญาเจรญินนท รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวสมใจ    แซภู หัวหนางานประกันคุณภาพ 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 :  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 -4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หนาขอที่มีผลการดําเนินงาน ) 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ 
        ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะมีระบบและกลไกในการติดตาม กํากับ การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยดําเนินการตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
นอกจากน้ียังมีการดําเนินการตาม RMUTP Model ซึ่งเปนระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง โดยเนนการ
ประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองในพันธะกิจหลักของคณะ ไดแก การประกันคุณภาพหลักสูตร 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ ทั้งน้ี
ไดมีการกําหนดเปนนโยบายใหทุกหลักสูตรดําเนินการและตรวจประเมินเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง           
(อสอ. 5.2-1-01) ทั้งน้ีในระดับคณะ คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนผูทําหนาที่
ดําเนินการในการจัดการคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะ  (อสอ. 5.2-1-02) โดยจัดใหมีการประชุมช้ีแจง
นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI)  ระดับหลักสูตร ของคระอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปแกสาขาวิชา เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามแผน  
 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล 
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
       คณะมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําคณะ (อสอ. 5.2-2-01) และมีการ
ประชุมเพ่ือวางแผนการกํากับติดตามการดําเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีวาระการประชุม
ที่สําคัญไดแก นโยบายและการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งคณบดีไดใหนโยบายไววา “ทุกสาขาวิชาตองดําเนินงานการประกันคุณภาพใหเปนสวนหน่ึง
ของการทํางานปกติ เพ่ือใหเกิดคุณภาพอยางยั่งยืน” และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายขางตน จึงมี
การจัดอบรมใหความรูและทํา workshop ใหกับผูบริหารและอาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา ในการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับป
การศึกษา 2557 นําเสนอคณบดีและเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบ พรอมมอบหมายรองคณบดีที่
กํากับในแตละดานไปดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ตามผลการประเมินฯ ขณะน้ีอยูระหวางการติดตาม
ความกาวหนา (อสอ. 5.2-2-02)    
         และรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานในแตละภาคการศึกษาเพ่ือรายงานผลใหคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา  ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2557   ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  ลงวันที่   25  พฤษภาคม  
2558 และ ในภาคเรียนที่  2/2557  ในการประชุมครั้งที่ 2 /2558  ลงวันที่   10  กันยายน  2558  เพ่ือเปน
แนวทางในการกํากับติดตามการดําเนินงาน     
 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
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 คณะมีระบบสารสนเทศที่ใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช
ระบบ CHE QA Online ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในการบริหารจัดการขอมูลของคณะ
ประกอบดวยรายการขอมูลพ้ืนฐาน ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิงตางๆ  เพ่ือเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจและวาง
แผนการดําเนินงานของผูบริหารและสามารถชวยในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีระบบฐานขอมูลที่ใชรวมกัน เชน ฐานขอมูลดานบุคลากร 
ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลงานวิจัย ระบบทะเบียนออนไลน ระบบการเงิน และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการหลักสูตร เปนตน (อสอ. 5.2-3-01)   
         และมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรูแกนักศึกษาในการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ
ทางการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ ตลอดจนแผนการปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดังจะเห็นไดจาก ในปการศึกษา 2557 มีการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาออกแบบ
แฟช่ันและสิ่งทอ  รวมถึงการดําเนินการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
และไดรับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพยอม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร 3 
ในปงบประมาณ  2559  

        นอกจากน้ีทางทางคณะยังมีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่จัดไวสนับสนุนการจัดการเรียนสําหรับทุก
สาขาวิชาไดแก  

         1.  หองเรียนทฤษฎีพรอมโสตทัศนูปกรณ 
          2.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
          3.  หองสมุดเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
          4.  หองศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอและแฟช่ัน 
 

       และในปงบประมาณ 2557-2558 ไดรับครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกาวแรกสูทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ดังน้ี 
 

Smart 
classroom 

E-classroom 
Language 

hub 
WIFI oasis 

1 หอง 3 หอง 1 หอง 7 จุด 
        
       นอกจากการสนับสนุนครุภัณฑการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไดจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพ่ือการ
สืบคนสําหรับการเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ท การทําโครงการ การวิจัยตาง เชน Sciencedirect, Academic 
Search Premium, ACM Digital Library, American Chemical Society Journal, ฐานขอมูล E-book  

(อสอ.5.2-3-02) 

       ผลจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  พบวา สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องจักร นักศึกษามีความพึงพอใจในความพรอม ทันสมัย และสามารถใชงานครุภัณฑการเรียนการสอนไดจริง 
ทางอาจารยประจําวิชายังมีการตรวจสอบครุภัณฑใหมีความพรอมตอการใชงานอยูเสมอ นอกจากน้ันในสวนของ
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของคณะ อาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชาไดนํา
ขอเสนอแนะของนักศึกษาไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาคณะ   โดยหลักสูตรและสาขาวิชามีการวางแผน 
 
ในการจัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอน และปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีความทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนอง

https://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://pubs.acs.org/
http://ebook.rmutp.ac.th/knowledgetree/login.php
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ตอการเรียนการสอนอยางครบถวนและนําเสนอในการจัดทําคําของบประมาณประจําปตอไป     
 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินใหกรรมการ 
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 
          คณะมีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจํา โดยมีการ
ติดตามและประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 ซึ่งตรวจประเมินระหวางวันที่ 20-21 
สิงหาคม 2558 และจัดทํารายงานประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรรวม 4 หลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 โดยผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาไดคะแนนเฉลี่ย 2.64 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอไดคะแนนเฉลี่ย 2.85 
สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอไดคะแนนเฉลี่ย 2.53 และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอไดคะแนนเฉลี่ย 
2.82 ทําใหระดับคณะไดคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับปานกลาง (อสอ. 5.2-4-01)    
          จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทั้ง  4  หลักสูตร  ไดนําผลแจงไปยังอาจารยประจํา
หลักสูตร  และอาจารยประจําสาขาวิชา  เพ่ือนําผลประเมินที่ไดรับไปปรับปรุงและวิเคราะหในการจัดทําแผนการ
พัฒนาในแตละหลักสูตร  และแจงใหกับผูรับผิดชอบทราบเพ่ือการกํากับ  ติดตาม ในปการศึกษา 2558  ตอไป 
 5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น 
อยางตอเนื่อง 
         คณะมีการนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   นําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  2/2557  ลงวันที่  10  กันยายน  2558  โดยไดมีการประชุมและเสนอ
ขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ  ใหมุงเนนการเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร  โดยเฉพาะสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  ที่มีคาระดับคะแนนเปน 0   โดยใหมีการกํากับดูแลให
อาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว  รวมถึงผลงานที่

ตีพิมพ/เผยแพร  ของอาจารยประจําหลักสูตรในทุกหลักสูตร  และนําจุดที่ตองควรพัฒนาในแตละหลักสูตรจัดทําเปน
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ทั้ง 4  หลักสูตร  (อสอ. 5.2-5-01)  และใหอาจารยประจํา
หลักสูตรดําเนินการกํากับติดตามและรายงานผลใหกับรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  เพ่ือนําเสนอขอมูลในการ
จัดทําแผน  การกํากับติดตาม  และการประเมินผล  พัฒนาคุณภาพรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะตอไป 
 6. มีผลการรปะเมินคุณภาพหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
          คณะอุตาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน            
ทุกหลักสูตร ดังผลการประเมินดานลาง (5.2-6-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   

6 ขอ 6 ขอ 5 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

อสอ.5.2-1-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่องระบบและการประเมินคุณภาพการศึกษา  

อสอ.5.2-1-02 รายงานการประชุมช้ีแจงนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําป ครั้งที่ 6/2557 

อสอ.5.2-2-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําคณะ 
อสอ.5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1/2558,2/2558 
อสอ.5.2-3-01 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระบบ IQA online   

ระบบ CHE QA online ของ สกอ. 
อสอ.5.2-3-02 มคอ  7  ระดับหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร 
อสอ.5.2-4-01 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร 
อสอ.5.2-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 2/2558 
อสอ.5.2-6-01 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  ระดับหลักสูตร  4  หลักสูตร 

 
 
 
 
 
จุดเดน 

1. มีระบบการติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาคุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารยประจําหลักสูตร 
2. แผนรับนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

 
ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงช้ี ดร.ไพรัตน       ปุญญาเจริญนนท รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายพิชิตพล    เจริญทรัพยานันท 

นางวิภาดา  กระจางโพธ์ิ 
ผศ. เสาวณีย  อารีจงเจริญ 
นางสาวนิตยา   วันโสภา 
ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครอื 

หัวหนางานหลักสูตร 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
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สวนท่ี 4  
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ 
ตามเกณฑ สกอ. ปการศึกษา  2557 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ประจําปการศึกษา 2557 

ระดับคณะ  12 เดือน (1 ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 

ปการศึกษา

2557 

ผลการดําเนินงาน 
บรรล/ุไม

บรรล ุ

เปาหมาย 
คะแนน 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตาง

จาก SAR) 

ตัวต้ัง/

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
  

   

 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
     (สกอ.1.1) (กพร.58 ตชว.2.1) (ผลลัพธ) 

3.55 คะแนน 
10.84 10.84 × 2.71  

4 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก  
     (สกอ.1.2) (กพร.58 ตชว.2.1) (ปจจัยนําเขา) 

รอยละ 20 
60.6 12.2 × 1.52  

40 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (กพร.58 ตชว.2.1) (ปจจัย
นําเขา) 

รอยละ 25 

121.2 2.02 × 2.02 
 60 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ.1.4) (ปจจัยนําเขา) 

+-10 
863 -43.15 × 0.00  

20 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (สกอ.1.5) (กพร.58 ตชว.2.1) (กระบวนการ) 

5 ขอ 

(4 คะแนน) 
5 ขอ 

 
 4.00  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (สกอ.1.6)  (กพร.58 ตชว.2.1) (กระบวนการ) 

5 ขอ 

(4 คะแนน) 
5 ขอ 

 
 4.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 2.38  

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
  

   

 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1) (กพร.58ตชว.2.2)(
กระบวนการ) 

5 ขอ 

(4 คะแนน) 

5 ขอ 
 

 4.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
      (สกอ.2.2) (กพร.58ตชว.2.2) (ปจจัยนําเขา) 

สายวิทย 12,000 
บาท/คน 

สายสังคม 6,000 

225,968.93 4.29  4.29  

60,000 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย  (สกอ.2.3) (กพร.58ตชว.2.2)(ผลลัพธ) รอยละ 10 

175.76 5.85  5.00  

30 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.43  

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
  

   

 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
      (สกอ.3.1) (กพร.58ตชว.2.3)(กระบวนการ) 

6 ขอ 

(5 คะแนน) 
6 ขอ 

 

 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00 
 

 



สวนท่ี  4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2557          4-3                                                     ระดับคณะ 

 

 :  SAR  ปการศึกษา 2557  เกณฑ สกอ.  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร  

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

ปการศึกษา
2557 

ผลการดําเนินงาน บรรล/ุไม
บรรล ุ

เปาหมาย 
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตาง
จาก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กพร.58ตชว.2.4)(กระบวนการ) 

5 ขอ 

(4 คะแนน) 
5 ขอ 

 

 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5.00  

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
  

   

 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตาม  พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ  (สกอ.5.2) (กพร.58ตชว.6)(กระบวนการ) 

7 ขอ 
(5 คะแนน) 

7 7  5.00  

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

      (สกอ.5.2) (กระบวนการ) 
6 ขอ 

(5 คะแนน) 
6 6  5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 5.00  

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5     3.66  
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ตารางสรปุผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
 
 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I 
(1.2, 1.3,1.4, 
2.2) 

P 
(1.5, 1.6, 
2.1,3.1,4.1, 

5.1,5.2) 

O 
(1.1,2.3) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 6 1.52+2.02+0 
(1.18) 

4.00+4.00 
(4.00) 

(2.71) 
 

14.25/6 
=2.38 

ระดับตองปรับปรุง 

2 การวิจัย 3 (4.29) (4.00) (5.00) 13.29/3 
=4.43 

ระดับดี 

3 การบรกิาร
วิชาการ 

1 - (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

4 การทํานุบํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจดัการ 2 - 5.00+5.00 
(5.00) 

- 10.00/2 
=5.00 

ระดับดีมาก 

รวม 13 7.83/4=1.96 32/7=4.57 7.71/2=3.86 47.54/13 
=3.66 

ระดับดี 

ผลการประเมิน    3.66 ระดับดี 
                

                   * หมายเหตุ ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
 

องคประกอบที ่1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 
1. จัดใหบริการท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบัน 
และศิษยเกา 

1. นําผลเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบริการมาพัฒนา 
ดานบริการและกิจการใหดีย่ิงขึ้น 

2. จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานและผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแหงชาติ 

2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานการให 
คําปรึกษาจิตวิทยาวัยรุนเพ่ือสงผลตอการคงอยูของ 
นักศึกษาปจจุบัน 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย 1. สรางแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการรายบุคคล 
2. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 2. สรางแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม 

และการจัดบริการอยางเปนรูปรรม 
3. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 3. ทบทวนอัตรากําลังปจจุบันแตละสาขาวิชา 

และแผนการขออัตรากําลังในอนาคต 
4. อัตราสวนของนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย 
ประจํา 

 

 
 

องคประกอบที่  2 : การวิจัย 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 
1. ระบบและกลไกสนับสนุนการคุมครองสิทธิ์งานวิจัย 1. รูปแบบและปริมาณงานวิจัยสอดคลองตอ 

การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร  
2. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําสูงกวา 
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. สนับสนุนและสงเสริมอาจารยทํางานวิจัยใหมากขึ้น 

 3. จัดหาแหลงทุนเพ่ือรองรับการเสนอของบประมาณ 
การวิจัยของอาจารยท้ังภายในและภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 1. 
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องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 
1. แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการชัดเจน 
และเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษาและชุมชน 

1. ควรจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบหารายได 
เพ่ือรองรับการออกนอกระบบ 

2. งบประมาณโครงการบริการวชิาการแกสังคม 
แบบใหเปลามีคอนขางมาก 

 
 

3. อาจารยมีสวนรวมกับการบริการวิชาการระดับ 
มหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  - 1. - 

 
องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 
1. กระบวนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมเปนไปตามวงจรคุณภาพ 

1. ศาสตรของคณะเอ้ือตอการสรางมาตรฐานงานดาน 
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาต ิ

  
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงาน 
ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมออกจากสวนการประเมิน 
แผนปฏิบัติงานราชการประจําปใหชัดเจน 

1. สรางแบบประเมินวัตถุประสงคของแผนงาน 
ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ 1. สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเอง เชนศึกษาตอ/             

ผลงานนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจัดการความรูท่ีกระจายตามหนวยงานตางๆ ใหครบ
ทุกหนวยงานภายใน 

1. การแลกเปลี่ยนองคความรู 
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รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2558 
น้ําหนัก  
(รอยละ) 

12 เดือน  
(1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.58 ) 

    
ผลงาน 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 70)     
การประเมิน
ประสิทธิผล 

1. นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ภารกิจหลักของ
กระทรวง/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3 
 

15 n/a n/a 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ
หลัก 
2.1 การผลิตบัณฑิต (องคประกอบท่ี 1สกอ.) 
2.2 การวิจัย (องคประกอบท่ี 2สกอ.) 
2.3 การบริการทางวิชาการ (องคประกอบท่ี 3สกอ.) 
2.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        (องคประกอบท่ี 4สกอ.) 

3 45  
 

 

การประเมิน
คุณภาพ 

3. คุณภาพการใหบริการ 
3.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
      (ระดับหลักสูตร สกอ.2.1) 
3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษา 
     (ระดับหลักสูตร สกอ.5.3, 5.4) 

 
3 
 
3 

10 
(5) 
 

(5) 

  

มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 30)     
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

4. การเบิกจายเงินงบประมาณ 
4.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
4.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

 
87 
 

96 

5 
(2.5) 

 
(2.5) 

  

5. การประหยัดพลังงาน 3 5   
การพัฒนา
สถาบัน 

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการ
บริหารจัดการ (องคประกอบท่ี 5สกอ.) 

3 
 

20   

100 

 



 

 1 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ 5 
 

ภาคผนวก 
 

- ผงัยทุธศาสตร์การพฒันา คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

- ข้อมูลพืน้ฐาน (Common data set) ระดบัคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่   

ประจาํปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 



 

 3 

 

 



 

: SAR  ปีการศึกษา2557  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเกณฑ ์สกอ. 
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รวมคณะ

(D)

1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 1 1 1 1 - 4 สสท.

2  -ระดับปริญญาตรี 1 1 1 1 - 4

3  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  - -  -

4  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  - -  -

5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  - -  -

6  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  - -  -

7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด  -  -  -  - -  -

8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  -  -  -  - -  -

9  -ระดับปริญญาตรี  -  -  -  - -  -

10  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  - -  -

11  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  - -  -

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  - -  -

13  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  - -  -

14 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 125 59 219 102 - 505 สสท.

15  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 125 59 219 102 - 505

16  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  - -  -

17  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  -  -  -  - -  -

18  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  - -  -

19  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   -  -  -  - -  -

20 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ - - - - D กบ.

21
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

- - - -
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22
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

- - - -

23
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

- - - -

24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย - - - - D กบ.

25  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - -

26  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - -

27  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - -

28 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย - - - - D กบ.

29  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - -

30  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - -

31  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - -

32 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย - - - - D กบ.

33  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - -

34  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - -

35  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - -

36 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - - - - D กบ.

37  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - -

38  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - -

39  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - -

40 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  - 3  - 1 4 4 หลักสูตร

41  -ระดับปริญญาตรี  - 3  - 1 4 4
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42  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  -  - -

43  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  -  - -

44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  -  - -

45  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  -  - -

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 5 1  - 2 8 8 หลักสูตร

47  -ระดับปริญญาตรี 5 1  - 2 8 8

48  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  -  - -

49  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  -  - -

50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  -  - -

51  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  -  - -

52 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (A+B+C) - หลักสูตร

53
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ
 -  -  -  -  - -

54

 ู

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

 -  -  -  -  - -

55  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  -  -  -  -  - -

56
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2
 - 1  - 1 1 1
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57

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

 -  -  -  -  - -

58

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556

 - 10  - 1 11 11

59  -ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  -  -  -  -  - -

60
 -ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

 -  -  -  -  - -

61  -ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  -  -  -  -  - -

62  -ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  -  -  -  -  - -

63
 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

 -  -  -  -  - -

64
 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
 -  -  -  -  - -
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65
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
 -  -  -  -  - -

66  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  -  -  -  -  - -

67  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  -  -  -  -  - -

68  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  -  -  -  -  - -

69  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  -  -  -  -  - -

70  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   -  -  -  -  - -

71
 -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
 -  -  -  -  - -

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 125 59 219 102 - 505 กพศ.

73
ญญ    

การศึกษา -

74
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ)
-

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ -

76 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา -

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว -

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา -

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร -

81
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
-
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82
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
-

83
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
 -  -  -  - -  - สสท.

84  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   -  -  -  - -  -

85
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

 -  -  -  - -  -

86

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก .พ.อ./กกอ.

 ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ

 -  -  -  - -  -

87  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

88  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  -  -  -  - -  -
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89

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

 ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list)

 หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

 -  -  -  - -  -

90

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ

นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

 -  -  -  - -  -

91  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

92
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
 -  -  -  - -  -

93  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  -  -  -  - -  -

94  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  -  -  -  - -  -

95  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  -  -  -  - -  -

96  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  -  -  -  - -  -

97  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   -  -  -  - -  -

98  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)  -  -  -  - -  -

99
ู

หรือเผยแพร  -  -  -  - -  -
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100
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

 -  -  -  - -  -

101

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก .พ.อ./กกอ.

 ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ

 -  -  -  - -  -

102  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

103  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  -  -  -  - -  -

104

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

 ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list)

 หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

 -  -  -  - -  -

105

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ

นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

 -  -  -  - -  -

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ูสํา

เร
็จก

าร
ศึก

ษา
ระ

ดับ
ปร

ิญ
ญ

าเ
อก

 (1
5)



หน้า 9 / 15

-  =  ไมตองบันทึก  24 ส.ค. 58

รวมคณะ

(D)

รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)

ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน
รวมทุก

หลักสูตร
ผูรับผิดชอบ

สา
ขา

วิช
าเ

ทค
โน

โล
ยีเ

สื้อ
ผา

สา
ขา

วิช
าเ

ทค
โน

โล
ยีเ

คม
ีสิ่ง

ทอ

สา
ขา

วิช
าอ

อก
แบ

บแ
ฟ

ชั่น
แล

ะส
ิ่งท

อ

สา
ขา

วิช
าอ

อก
แบ

บผ
ลิต

ภัณ
ฑ



106  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

107
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
 -  -  -  - -  -

108  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  -  -  -  - -  -

109  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  -  -  -  - -  -

110  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  -  -  -  - -  -

111  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  -  -  -  - -  -

112  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   -  -  -  - -  -

113  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)  -  -  -  - -  -

114 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) - - - - (D) สสท.

115  -ระดับอนุปริญญา - - - -

116  -ระดับปริญญาตรี - - - -

117  -ระดับ ป.บัณฑิต - - - -

118  -ระดับปริญญาโท - - - -

119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - -

120  -ระดับปริญญาเอก - - - -

121 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน - - - - (D) สวพ.

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน - - - -

126  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -
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127  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

129 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - - -

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - - -

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

137 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ - - - -

138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - - -

142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

143  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

145 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย - - - - (D) สวพ.

146
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ
- - - -

147  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -
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148  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

150

 บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบูรณทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

- - - -

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

154 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - -

155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

158
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่

 2
- - - -

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
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162

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

- - - -

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

166

บทความวจยหรอบทความวชาการทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556

- - - -

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

170 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - - - -

171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
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174
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

- - - -

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

178 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - - - -

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

182 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - - - -

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

184  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

186
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

- - - -

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

190
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- - - -

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

192  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -
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193  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

194
จํานวนงานสรางสรรคทีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง หรือผานสือ

อิเลคทรอนิกส online - - - -

195  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

198 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - -

199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

202 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - - -

203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

206 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - -

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

210 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - - - -

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

213  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
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214 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - - - -

215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
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