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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



คํานํา  

 รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 

2558 ต้ังแตวันที่  1  สิงหาคม  2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559  ซึ่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใชเกณฑการประกันคุณภาพตาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพไดรวมกันประเมิน

คุณภาพฯ ระหวางวันที่ 29-30 กันยายน 2559 

 คณะกรรมการประเมินไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ีขึ้น เพ่ือสรุปผลการ

ประเมินตามที่คณะกรรมการไดประเมินตามสภาพจริงในปการศึกษา 2558 จากการวิเคราะหรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)  การสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ ผูบริหาร ผูแทนอาจารย ผูแทนนักศึกษา 

ผูแทนศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนเจาหนาที่ การศึกษารองรอยหลักฐานเอกสารตางๆ และการเย่ียมชมคณะ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังวา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะนําผลการประเมินคุณภาพฯ น้ีไปใชในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่

ควรปรับปรุง  และนําไปสูการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจใหบรรลุตามความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ

เปาประสงคตอไป 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

1.บทสรุปผูบรหิาร โดยคณะกรรมการประเมิน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ปการศึกษา 2558 
 
1. บทนํา (ประวัติ สัณฐานโดยยอ) 

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 5 สาขาวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชา

ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  และสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา(ตอเน่ือง) โดย

มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานสิ่งทอและแฟช่ันที่มีศักยภาพความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร             
โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ ““สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ”  

ในปการศึกษา 2558  มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 498  คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 34 คน จําแนกเปน
อาจารย 24 คน ผูชวยศาสตราจารย 10  คน รองศาสตราจารย - คน และศาสตราจารย - คน 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปการศึกษา 2558 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน  13 ตัวบงช้ี  ซึ่งปรากฏผลการประเมิน
ตนเองรวมอยูในระดับดี ที่ 4.20  คะแนน หากพิจารณาตามรายองคประกอบ 

องคประกอบทีม่ีผลระดับดีมาก     3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 3,4 และ 5 
องคประกอบที่มีผลอยูในระดับดี    2 องคประกอบ คือ องคประกอบที ่1 และ 2   
องคประกอบที่มีผลอยูในระดับพอใช   -  องคประกอบ คือ องคประกอบที่   - 
องคประกอบที่มีผลอยูในระดับตองปรับปรุง  -  องคประกอบ คือ องคประกอบที่   - 

(รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ตารางสรปุผลและวิเคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การผลิตบัณฑิต 3.10 5.00 2.86 3.69 การดําเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 2.50 5.00 5.00 4.17 การดําเนินงานระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4 การทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
รวม 2.90 5.00 3.93   

ผลการประเมิน    4.20  
* หมายเหตุ    ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
   

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
จุดเดน 
1. 
2. 
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. นักวิจัยหนาใหมมีนอย 
2. การกําหนดตัวบงชี้วดัความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบรกิารวิชาการแกสังคม 
3. ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวตัถุประสงคของแผนไมชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุน สงสริมใหมีนกัวิจัยหนาใหม 
2. กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเรจ็ในระดับแผนและโครงการบรกิารวิชาการแกสังคมใหเปนรูปธรรมและสามารถจดัได 
3. ควรกําหนดตัวบงชี้วดัความสําเร็จตามวตัถปุระสงคของแผนใหชัดเจนและสามารถวัดได 
4. ควรประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีท้ี่วัดตามวัตถุประสงคของแผนใหครบ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

2. รายนามคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
ปการศึกษา 2558 

 
 
 
 

 
 
 

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระหวางวันที่ 29-30 กันยายน 2559 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

3. บทนาํ 
 
 
 
1.  สรุปขอมูลพื้นฐานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (โดยยอ)  

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 5 สาขาวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสือ้ผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชา

ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  และสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา(ตอเน่ือง) โดย

มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานสิ่งทอและแฟช่ันที่มีศักยภาพความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

คณะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันอยูในกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปจจุบัน มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญา
ตรี 5 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ  “สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลก
อาชีพ”  

ในปการศึกษา 2558  มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 498  คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 34 คน จําแนกเปน
อาจารย 24 คน ผูชวยศาสตราจารย 10  คน รองศาสตราจารย - คน และศาสตราจารย - คน 
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2.    สถานที่ต้ัง  

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         
ต้ังอยูเลขที่ 517  ถนนนครสวรรค   แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300       
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3.   วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น                  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน (Vision) 

 “เปนผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟช่ัน สูมาตรฐานสากล” 
 : ปรัชญา (Philosophy) 

 “สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ” 

 : ปณิธาน (Determination) 

“มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชิงบูรณาการ 
พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล” 
 : คานิยมหลัก (Core Value) 

  “เช่ือมั่นในทีมงาน บริหารดวยความโปรงใส รวมใจพัฒนา เนนคุณคาของคน” 
 : เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 

  “มุงมั่นเปนผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟช่ัน” 
 : อัตลักษณ (Identity) 

  “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานสิ่งทอและแฟช่ัน สูโลกอาชีพ” 
 : เอกลักษณ (Uniqueness) 

  “สถาบันผูเช่ียวชาญดานสิ่งทอและแฟช่ัน” 
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4. วิธีการประเมิน  
 
 
 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 การวางแผนการประเมิน 
การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาที่จะเขาประเมิน โดย  
ตกลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  และเมื่อไดรับรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
แลว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมายประธานไดประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
 

การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมคณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง วัตถุประสงค

ของการประเมิน ช้ีแจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหารของ
หนวยงาน  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการประเมิน
ทราบและซักถาม 

2. เยี่ยมชมคณะและหนวยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเกี่ยวของ  เย่ียมชม
หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานที่ของหนวยงาน 

3. การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับหนวยงานตามที่ไดแจงลวงหนา 
กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผูแทนคณาจารย  ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูปกครอง และผูใชบัณฑิต 

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะและหนวยงานเทียบเทาในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ 
 

การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
1. เมื่อเสร็จการตรวจเย่ียมในวันแรกประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจําวันและ

ทบทวนแผนการเย่ียมในวันตอไป 
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเกี่ยวของ รับทราบและรวม

อภิปรายผลการประเมิน 
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

4.2  วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

กําหนดใหกรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ 
และตรวจเยี่ยมสถานที่  (Site visit)  จากน้ันนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุก
องคประกอบและทุกตัวบงช้ี  และในการนําเสนอผูบริหารและทีมงาน ไดเปดโอกาสใหบุคลากร สามารถแสดง
ความคิดเห็นโตแยงในผลการประเมินได  โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษมาแสดง 
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               เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
            ในการประเมินคร้ังน้ีคณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 1- 5 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ  ดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50       หมายถึงการดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.51 – 2.50       หมายถึงการดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50       หมายถึงการดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51 – 4.50       หมายถึงการดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00       หมายถึงการดําเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลการประเมิน 
 
 
 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ (ป.1) 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

ปการศึกษา2558 

ผลการดําเนินงาน บรรล/ุไม
บรรล ุ

เปาหมาย 
คะแนน 

หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตาง
จาก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  

   
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
     (สกอ.1.1) (ผลลัพธ) 

3.10 คะแนน 
14.30 

14.30  2.86 
 

5 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก  
     (สกอ.1.2) (ปจจัยนําเขา) 

รอยละ 20 
(2.50 คะแนน) 

500 
14.71  1.84 

 

34 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (ปจจัยนําเขา) 

รอยละ 30 
(2.50 คะแนน) 

1,000 
29.41  2.45 

 

34 

1.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สกอ.1.4) (ปจจัย
นําเขา) 

≤ รอยละ 15 
(2.50 คะแนน) 

-833 
-41.65  5.00 

 

20 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (สกอ.1.5) (กระบวนการ) 

6 ขอ 
(5 คะแนน) 

6 ขอ  5.00 
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (สกอ.1.6) (กระบวนการ) 

5 ขอ 
(4 คะแนน) 

6 ขอ   5.00 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 3.69  

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 
  

   
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1)  
(กระบวนการ) 

6 ขอ 
(5 คะแนน) 

 
6 ขอ 

  
 5.00 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.2.2) (ปจจยันําเขา) 

สายสังคม  
15,000 บาท 
สายวิทย  
36,000 บาท 

(3 คะแนน) 

 
898,620 

29,954 

  
 
 

  
 

2.50 

 

30 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (สกอ.2.3)(ผลลัพธ) 

รอยละ 12 
(2 คะแนน) 

3,200 
94.11  5.00 

 

34 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 4.17  

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
  

   

 

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

6 ขอ 
(5 คะแนน) 

6 ขอ  5.00 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 
5.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

ปการศึกษา2557 

ผลการดําเนินงาน บรรล/ุไม
บรรล ุ

เปาหมาย 
คะแนน 

หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตาง
จาก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กระบวนการ) 
6 ขอ 

(5 คะแนน) 
6ขอ  5.00 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 5.00  

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
  

   

 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตาม  พันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ  (สกอ.5.2) 
(กระบวนการ) 

7 ขอ 
(5 คะแนน) 

7 ขอ  5.00 

 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
      (สกอ.5.2) (กระบวนการ) 

4 ขอ 
(3 คะแนน) 

6 ขอ  5.00 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 5.00  

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5     4.20  
 

5.2 ตารางสรปุผลและวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ป.2) 

 
 
 

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 3.10 5.00 2.86 3.69 การดําเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 3 2.50 5.00 5.00 4.17 การดําเนินงานระดับดี 
3 การบรกิารวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4 การทํานุบํารงุศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจดัการ 2 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
รวม  2.90 5.00 3.93   
ผลการประเมิน    4.20  

                

        * หมายเหตุ ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

5.3 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง รายองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบที ่1 : การผลิตบัณฑิต 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
- - 

 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
 

 
 

 
 
องคประกอบที ่ 2 : การวิจัย 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
- - 

 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. นกัวิจัยหนาใหมมีนอย 1. ควรสนับสนุน สงสริมใหมีนกัวิจัยหนาใหม 

 
 

 
 

 
 

องคประกอบที ่3 : การบริการวิชาการ 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
- - 

 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การกําหนดตวับงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและ
โครงการบรกิารวิชาการแกสังคม 

1.กําหนดตวับงชี้วัดความสําเรจ็ในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมใหเปนรูปธรรมและสามารถจดัได 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

องคประกอบที ่4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
- - 

 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ตวับงชี้วดัความสําเร็จตามวตัถุประสงคของแผน               
ไมชัดเจน 

1. ควรกําหนดตัวบงชี้วดัความสําเร็จตามวตัถปุระสงคของ
แผนใหชัดเจนและสามารถวัดได 

 
2. ควรประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีท้ี่วัดตาม
วัตถุประสงคของแผนใหครบ 

 
 

 
 
องคประกอบที ่5 : การบริหารจัดการ 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
- - 

 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-- - 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

5. ภาคผนวก 
 
 
 
 

6.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
6.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
6.3 รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
6.4 บันทึกภาคสนาม 
6.5 Common Data Set 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

6.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

6.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาระดับคณะ 

ผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ตรวจประเมินคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ประจําปการศกึษา 2558 
ระหวางวันที่  29-30 กันยายน 2559  

 
ประธานคณะผูตรวจประเมิน  คือ   นายดําเนิน  ไชยแสน              
          ผศ. กรรณิการ   มวงชู 

        เลขานุการ  นายทินวงษ   รักอิสสระกุล 
  

วันพฤหสับดี 29 กันยายน  2559 
9.00 – 10.00 น. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของการประเมินและการตรวจเย่ียมพรอมรับฟงการ

บรรยายสรุปจากผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
10.00 – 12.00 น. สัมภาษณผูบรหิาร กรรมการวิชาการ ผูแทนคณาจารย ผูแทนนักศึกษา              

ผูแทนศษิยเกา ผูปกครอง และผูใชบัณฑิต 
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ขอมูล จาก SAR ของ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการผูตรวจฯ ประชุม สรุปผล 

วันศุกรที่  30 กันยายน  2559 
08.00 – 12.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูลจาก SAR ของคณะอุตสาหกรรม  
                                 สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (ตอ) 

 12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. คณะผูประเมินตรวจเย่ียมในพ้ืนที่หรือเสนอขอสังเกตเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                                          กับผูบรหิาร 
 14.30 – 15.30 น. คณะผูประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
 15.30 – 16.30 น. ประชุมช้ีแจงผลการตรวจเย่ียมดวยวาจาแกคณะผูบริหารคณาจารย  

และผูเกี่ยวของของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
 
หมายเหตุ :  อาหารวาง 

 อาหารวางเชา    เวลา 10.30-10.45 น. 
 อาหารวางบาย   เวลา 15.00-15.15 น. 

หมายเหตุ :  ขอความอนุเคราะห 
1.   หองทํางานของคณะผูตรวจประเมิน 1 หอง  พรอมคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ จํานวน 1 ชุด 
2.   จัดเตรียมเอกสารอางอิง/รองรอยหลักฐานตามตัวบงช้ี  ทั้งน้ีใหจัดไวในหองทํางานของคณะ ผูตรวจฯ 
3.   ผูประสานงาน 1 ทาน 
4.   ขอความอนุเคราะหอาหารวาง  และอาหารกลางวัน  สําหรับคณะผูตรวจฯ 

หากมีปญหา/ขอซักถามติดตอ  นางสาวสมใจ  แซภู 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

6.3 รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
1.  ผูบริหาร    :  ผูชวยศาสตราจารยอาภาพรรณ  ยุเหล็ก 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
    :  นางพจนา       นูมหันต 
 รองคณบดีฝายบริหาร 
    :  นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 
 รองคณบดีฝายวางแผน 
    :  ดร. ไพรัตน   ปุญญาเจริญนนท 
       รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
    :  ผูชวยศาสตราจารยกมล  พรหมหลาวรรณ 
 รองคณบดีฝายกิจการศึกษา 
    :  นางเพชราภรณ    สิงหทองชัย 
 หัวหนาสํานักงานคณบดี 
    :  นางสุจิตรา  ชนันทวารี 
 หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 

:  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณีย   อารีจงเจรญิ  
 หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

:  นายกองเกียรติ  มหาอินทร 
 หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 

:  ดร. เกษม  มานะรุงวิทย 
 หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
2.  อาจารย  (อายุงาน 5 ปขึ้นไป) :  ดร. กาญจนา  ลือพงษ 

                          (อายุงานนอยกวา 5ป)   :  นางชลธิชา  สาริกานนท   
 

3.  ศษิยปจจุบัน        :  นางสาวผกาภรณ  ศรอํีาไพวิวัฒน 
  นักศึกษาปที ่3  (4 ป)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 
:  นางสาวสุจิตรา  แสงแดง  
  นักศึกษาปที ่3  (4 ป)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
: นายชาติชาย  คนขยัน  
  นักศึกษาปที ่3 (4 ป)  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
: นางสาวเมธาวี  ทิพานนท 
  นักศึกษาปที ่2  (4 ป)  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  

 
 
 
 
 



18 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

รายงานตรวจประเมิน  
ภาคสนาม  

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ปการศึกษา  2558 

 
ระหวางวันที่ 29-30 กันยายน 2559 

 
   รายชื่อคณะกรรมการผูประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล กรรมการ ตรวจประเมินตัวบงชี้ที ่

1. นายดําเนิน  ไชยแสน            ประธาน ตัวบงช้ีที่  5.1, 5.2 

2. ผศ. กรรณิการ   มวงชู กรรมการ ตัวบงช้ีที่  2.1-2.3, 3.1, 4.1 

4. นายทินวงษ   รักอิสสระกุล 
 

กรรมการและเลขานุการ ตัวบงช้ีที่  1.1-1.6 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  
ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน  :   คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 

 

ผลการดําเนนิงาน .-  

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทัง้หมด 5 5 
ระดับปริญญาตร ี 5 5 
ระดับ ป.บัณฑิต - - 
ระดับปริญญาโท - - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรที่ผานการกํากบัมาตรฐาน 5 5 
ระดับปริญญาตร ี 5 5 
ระดับ ป.บัณฑิต - - 
ระดับปริญญาโท - - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรที่ไมผานการกาํกับมาตรฐาน - - 
ระดับปริญญาตร ี - - 
ระดับ ป.บัณฑิต - - 
ระดับปริญญาโท - - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
ระดับปริญญาเอก - - 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.86 2.86 

 
สูตรการคํานวณ : เทากับ  

คะแนนที่ได = 

 

= 

  

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 14.32 2.86 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 5  

 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=1034
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

ประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(คาเฉลี่ย) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
3.10 14.32 2.86 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(คาเฉลี่ย) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
3.10 14.32 2.86 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 34 34 

- ปฏิบัติงานจริง 30 30 

- ลาศึกษาตอ 4 4 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 
 

สูตรการคํานวณ:  
1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก 
 

= 
จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 100 

 
= 

 
500 

 
14.71 

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
 

34 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก X 5 

 
= 
 

 
73.55 

 
1.84 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
20 14.71 1.84 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
20 14.71 1.84 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

.......................................................................................................................................................  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 34 34 

- ปฏิบัติงานจริง 30 30 

- ลาศึกษาตอ 4 4 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 24 24 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

10 10 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

- - 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - - 
 

สูตรการคํานวณ:  
1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
 

จํานวนอาจารยประจําคณะทีดํ่ารงตําแหนงทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
1,000 

 
29.41 

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 34 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
147.05 

 
2.45 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 60 
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
30 29.41 2.45 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
30 29.41 2.45 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   
ในกรณีทีจ่ํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปนคะแนน 5 
ในกรณีทีจ่ํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐาน ใหคํานวณหาคาความแตกตาง

ระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมาพิจารณาดังนี ้
คาความแตกตางของจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตัง้แตรอยละ 20 

กําหนดเปนคะแนน 0 
คาความแตกตางของจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตัง้แตรอยละ 0.01 และ

ไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ     
 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอ

จํานวนอาจารยประจํา 
350 350 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 10.30 : 1 10.30 : 1 

 
สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสตูร 
 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

X 100 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
 2.1) คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน  5  คะแนน 
 2.2) คารอยละที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน  0  คะแนน 
 2.3) คารอยละที่มากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 

 

คะแนนที่ได =  5 - 
(คารอยละท่ีคํานวณไดจาก 2.3) 

 
4 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
≤15 -41.65 5.00 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
≤15 -41.65 5.00 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 :   การบริการนักศึกษา  

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 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และการใชชีวิตใหแกนักศึกษา โดยแบงไดเปน 2 สวนไดแก 
- การใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

   ฝายวิชาการและวิจัย จะเปนผูดําเนินการแตงต้ังคําสั่งอาจารยที่ปรึกษา ใหกับ
นักศึกษาทุกช้ันปโดยกําหนดใหหัวหนาสาขาวิชาพิจารณาและแจงอาจารยที่ปรึกษาประจําหอง
ใหกับฝายทะเบียน เพ่ือกําหนดอาจารยที่ปรึกษาและมอบคําสั่งใหกับอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับ
มอบหมายประจําปการศึกษา 2558 โดยมีภาระหนาที่ดังน้ี  (อสอ.1.5-1-01) 
                    งานทะเบียนไดกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตองเขาพบนักศึกษาอยางนอย 1 
คร้ัง/สัปดาห โดยจัดใหมีช่ัวโมง HOME ROOM  ในตารางสอนของนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยที่
ปรึกษาไดสอบถามและติดตามการเรียนรวมถึงปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาขณะที่
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ไดแก ปญหาสวนตัว ปญหาดานการเรียน เปนตน ซึ่งอาจารยที่
ปรึกษาจะเปนผูพิจารณาขอมูลเบ้ืองตน และหากปญหาใดที่ตองการดําเนินงานตอไมสามารถ
แกไขไดอาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูนําขอมูลปญหาตางๆพิจารณาในสาขาวิชา และนําแจงกับ
ฝายวิชาการและวิจัย รวมถึงฝายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไป ตามลําดับ เพ่ือใหคําปรึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถชวยใหนักศึกษามีความเขาใจและมีความพรอมในการศึกษา
ตอภายในคณะตอไป 

- การใหคําปรึกษาจากเจาหนาที่แนะแนว 
      ฝายกิจการนักศึกษาไดแตงต้ังเจาหนาที่แนะแนว เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาดาน

บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา จํานวน 1 คน เพ่ือเปนผูใหขอมูล
และประสานงานแกนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขารับบริการไดที่ หองฝายกิจการนักศึกษา 
อาคาร 3 ช้ัน 2 ตามวันเวลาราชการ เจาหนาที่มีการใหขอมูลนักศึกษาในดานตางๆดังน้ี 

• การใหคําปรึกษาดานวิชาการ โดยประสานงานกับฝายวิชาการและวิจัย  
และอาจารยประจําสาขาวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดรับขอมูลที่เที่ยงตรง 

• การใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต โดยการใหคําแนะนําการใชชีวิตใน 
การอยูรวมกับในคณะ ปญหาสวนตัว ปญหาสุขภาพ และปญหาดานยาเสพติด เปนตน 

• การใหคําปรึกษาดานขอมูลตางๆ ที่มีการใหบริการสําหรับนักศึกษา  
ไดแก แหลงทุนการศึกษาทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา การศึกษาตอ แหลงงาน และการฝกอบรม
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
ตางๆ ซึ่งจะมีการประสานงานกับฝายวิชาการและวิจัยรวมถึงหนวยงานภายนอกในการจัดสง
ขอมูลที่เปนประโยชนไดแกนักศึกษา โดยทางงานแนะแนวจะทําการประกาศไวที่บอดร
ประชาสัมพันธของคณะและของฝายกิจการนักศึกษา หากนักศึกษาคนใดมีความสนใจ 
เจาหนาที่แนะแนวจะอธิบายถึงแนวทางและขอกําหนดตางๆเบ้ืองตน และทําการประสานงาน
และจัดหาขอมูลที่จําเปนเพ่ือบริการใหแกนักศึกษาตอไป 
                  เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ทั้งการประกอบอาชีพเสริม และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ซึ่งทาง
ฝายแนะแนวจะทําการประเมินผลการใหบริการ เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ ตอไป  
                  นอกจากการใหคําปรึกษาใน 2 สวนขางตนแลว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 – 
29 กรกฎาคม 2558 ณ หองมงคล-อาภา 1 ช้ัน 3 คณะบริหารธุรกิจ (อสอ.1.5-1-02)และคณะ
ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2558   ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 
2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร(อสอ.1.5-1-03) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 
2558 ในการปฎิบัติตัวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน โดยมีการจัดกิจกรรมและการใหขอมูลทีเปนประโยชนดังตอไปน้ี 

1. การใหขอมูลดานกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. การใหความรูดานงานทะเบียน 
3. การใหขอมูลดานสถานที่ 
4. การใหความรูเรื่องกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา และแหลงทุนตางๆ 
5. การใหขอมูลดานกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ของคณะและมหาลัย 
6. กิจกรรมสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษาไดทําความรูจักภายในสาขาวิชา และ

ภายในคณะ 
    ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศ มีเปาหมายเพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการใช

ชีวิตและการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รวมทั้งใหนักศึกษาไดทําความรูจักและรูกฏระเบียบ
ตางๆ เพ่ือการอยูรวมกับในสถานศึกษา ซึ่งจาการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหมมีความพึงพอใจ งานแนะแนวจะทําการรวบรวมขอมูลและนําไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2559 ตอไป 

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา 

         คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวม
กิจกรรมและลงทะเบียน   ผานทางชองทางเว็บไซดของคณะ และผานทางชองทาง LINE 
เพ่ือใหนักศึกษาสะดวกในการลงทะเบียนเขารวมงาน โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา ดังน้ี 
1. กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่จัดขึ้นใหแกนักศึกษาทั้ง 4  สาขาวิชา  โดยสามารถ

แบงเปน   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
1.1  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานงานสโมสรนักศึกษา (อสอ.1.5-2-01) ซึ่งมีจํานวน

ทั้งสิ้น 15โครงการ/กิจกรรม   โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ประการ 

1.2  กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งทางคณะจะ
ดําเนินการประชาสัมพันธแกน ักศึกษาที ่ม ีความสนใจเข าร วมโครงการและทําการ
ประสานงานในดานตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนในการเขารวมกิจกรรม  โดยใน
ปการศึกษา 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น  15 โครงการ  
เชน กิจกรรมปลูกปาชายเลนสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (อสอ.1.5-2-02) กิจกรรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อเปนคณะกรรมการการตัดสิน
สื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ (อสอ.1.5-2-03) โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลและหลักความ
โปรงใสในสถาบันอุดมศึกษา (อสอ.1.5-2-04)  กิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ระดับชาติ คร้ังที่ 11 (อสอ.1.5-2-05) เปนตน 
2. มีการประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การจัดกิจกรรมพิเศษใหนักศึกษา จากทั้งภาครัฐ
และเอกชน เชน การประกวดภาพถายสะทอนทองถิ่น การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ การจัด
ฝกอบรมเทรนแฟช่ัน เปนตน แกนักศึกษาผานคณะและมีการประชาสัมพันธผานwebsite
ของมหาล ัย   (อสอ.1.5 -2 -06)  websiteของคณะฯ  (อสอ.1 .5 -2 -07)  และบอรด
ประชาสัมพันธของฝายกิจการนักศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ดังน้ี               
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศ 

นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 ในวันที่  21 เมษายน 2559 ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 
ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนยพณิชยการพระนคร  (อสอ.
1.5-3-01) 

2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศยอย  
ประจําปการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (อสอ.1.5-3-02)เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในระดับช้ันปริญาตรี โดยมีการใหขอมูลทีเปนประโยชน
ดังตอไปน้ี 

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

         นอกจากโครงการปจฉิมนิเทศแลวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเชิญ
สถานประกอบการตางๆมารวม เปดบูธเพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษามาทําการสมัคร
งาน  (อสอ.1.5-3-03)อีกทั้งยังทําใหนักศึกษาน้ันฝกพูด เขียนใบสมัครงาน 

3. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดโครงการปลูกจิตสํานึก  

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
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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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
คุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 (อสอ.1.5-3-04)  เพ่ือใหนักศึกษามีการ
เตรียมพรอมดานคุณธรรมจริยธรรมดวย 

4. โครงการแสดงผลงานของนักศึกษาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ  
แฟชั่น ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 เพ่ือใหนักศึกษาทั้ง 4 สาขา ไดพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  (อสอ.1.5-3-05) 

  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ ผานเว็บไซดของมหาลัยเพ่ือใหนักศึกษาไดกรอกแบบประเมิน โดยมี
การจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหแจงนักศึกษาตอบแบบสํารวจความพึงพอใจไปยังหัวหนา
สาขาวิชา (อสอ.1.5-4-01) โดยมีการประเมิน เรื่อง การจัดบริการหองเรียน การจัดบริการ
หองปฎิบัติการ การจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู การจัดบริการมี
การจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยน หรือทํางานรวมกัน 
การจัดบริการจัดบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การ
จัดบริการระบบการเรียนรูการสอนอิเล็กทรอนิกส และสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ใหบริการ ในขอ 7 และ 8 จํานวน 2 ดานดังน้ี (อสอ.1.5-4-02) 

1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา มีคาผลการประเมิน 
4.20 

     2.   มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา มีคาผลการประเมิน 4.22 และผลการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมโครงการ จํานวน 2 โครงการไดแก โครงการปจฉิมนิเทศยอย และ
โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม มีคาผลการประเมิน 4.88 

  5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

      งานแนะแนวไดดําเนินการจัดการลงทะเบียนออนไลนโดยใหนักศึกษาที่ประสงคที่จะเขารวม
กิจกรรม โครงการสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซดคณะและผานชองทาง LINE (อสอ.1.5-5-01)   
เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมโครงการ และจากผลกระประเมิน
ความพึงพอใจตอการใหบริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารน้ัน มีผูรับบริการ
ตลอดจนผูเขารวมโครงการ ตอบแบบสอบถามอยูในเกณฑดีมาก โดยไมมีขอแนะนําการ
ใหบริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร แตจากการสังเกตการณของคณะกรรมการ
พบวา การจัดกิจกรรมโครงการน้ันมีความกระช้ันชิดมากเกินไป เพราะนักศึกษาบางคนพ่ึงสอบ
เสร็จ แลวยังมีงานที่ยังคางสง ซึ่งจะตองไปเขารวมโครงการน้ี จึงทําใหนักศึกษาบางคนน้ัน             
ไมสะดวกที่จะเขารวมโครงการ หรือเขารวมโครงการไดไมเต็มที่ เพ่ือสนองความตองการของ
นักศึกษา  ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการปการศึกษา 2558 ไดนําขอบกพรองมาปรับปรุง
ระยะเวลาที่มีความเหมาะสม เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมโครงการอยางทั่วถึง และผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา2558 จะนําไปพัฒนาปรับปรุงใชในการดําเนินการกิจรรมโครงการในป
การศึกษา 2559 ตอไป 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
  6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษยเกา 
             มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ันไดดําเนินการจัดทําแผนประจําปการศึกษา 2558 
1. ไดจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพ่ือประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดทราบใน
รูปแบบของการประชาสัมพันธผานwebsiteของมหาลัย www.rmutp.ac.th  (อสอ.1.5-6-
01) websiteคณะฯ (อสอ.1.5-6-02) รวมทั้ง Facebook  (อสอ.1.5-6-03) 
2. มีการจัดโครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรูดานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณใหกับศิษยเกา(อสอ.1.5-6-04) 
3. มีการใหบริการดานการสืบคนขอมูลจากหองสมุด (อสอ.1.5-6-05) การสืบคนขอมูลดานสิ่ง
สิ่งทอจากศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอ(อสอ.1.5.6.06)   
4. การใหบริการในการทดสอบและเครื่องมือเฉพาะทางแกศิษยเกาและหนวยงานภายนอก  
(อสอ.1.5.6.07) 
5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ศิษยเกา วันที่   28 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือใหศิษยเกามีความรูดานวิชาชีพ ความชํานาฐและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้น (อสอ.1.5.6.08) 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 6 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 6 5 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

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

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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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 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา ใหความสําคัญในกิจกรรมนักศึกษา            

ที่จะเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน  อันจะสงเสริมใหนักศึกษา 
มีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา  สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ โดยสอดคลองคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการดังน้ี  

1. คุณธรรมจริยธรรม 
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมต้ังแตการวางแผน การดําเนินงาน  การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแผน โดยในกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามี
ดังน้ี 

1.1  การจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาความ
เปนผูนํานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา ระหวางวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558               
ณ เรือนไมชายคลอง รีสอรท สมุทรสงคราม เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงวัตถุประสงคของการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและรวมกันจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 มุงการกําหนดกิจกรรมที่เนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ  โดยมีคณาจารย 
เจาหนาที่  เปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนและนําเสนอโครงการปการศึกษา 2558               
(อสอ.1.6-1.1–01)   

1.2  ดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสโมสร
นักศึกษา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอคณบดีเพ่ือลง
นาม  (อสอ.1.6-1.2–01)  

1.3 ดําเนินการสงแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสโมสร
นักศึกษาใหกับผูบริหารและหัวหนาสาขาวิชารับทราบ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามสอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
คุณวุฒิแหงชาติ และรับทราบถึงแนวทางในการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 (อสอ.1.6-1.3–
01) 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน  

 งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดกิจกรรมและสง
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที ่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการ โดยในแตละกิจกรรมสามารถสงเสริมไดมากกวา 1 ดาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของ
แตละกิจกรรมดังน้ี 

2.1 โครงการจัดพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  จัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของ
พระคุณครูบาอาจารย อันเปนคุณธรรมและจริยธรรม                 ที่นักศึกษาทุกคนตองพึง
ปฏิบัติ (คุณธรรมจริยธรรม) และในพิธีไหวครูนักศึกษายังไดมีการประกวดการทําพานไหวครูซึ่ง
เปนการแสดงศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพ (ทักษะทางปญญา) อีกทั้งนักศึกษารุนพ่ีและ
นักศึกษารุนนองยังไดมีการทํากิจกรรมกลุมสัมพันธรวมกันทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
(ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ)  (อสอ. 1.6-2.1.-01) 

2.2 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน วันที่ 11 
กันยายน 2558  ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาได
ตระหนักถึงวันกอต้ังสถานศึกษาแหงน้ี (คุณธรรมจริยธรรม) และยังเปนการใหนักศึกษาไดมารวม
พิธีสงฆทําใหนักศึกษาไดรับทราบกระบวนการขั้นตอนตางๆเพ่ือเปนการสืบทอดพระศาสนาตอไป 
(ความรู) อีกทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบันยังไดมีโอกาสไดพบปะสังสรรค (ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ) (อสอ. 1.6-2.2-01) 

2.3  โครงการ12สิงหา เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา มหาราชินี วันที่ 11 สิงหาคม 
2558 ณ สํานักงานอธิการบดี จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและการ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย (คุณธรรมจริยธรรม) และนักศึกษายังไดมีโอกาสไดพบปะ
กับนักศึกษาตางคณะทําใหเกิดความสามัคคีกันมากขึ้น (ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) (อสอ. 1.6-2.3-01) 

2.4  โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัด
ราชบุรี  จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาช้ันป4 ไดมีโอกาสไดรับความรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและ
การเตรียมตัวกอนจบการศึกษาและกอนเริ่มทํางานในสถานที่ตางๆ (ความรู , คุณธรรมจริยธรรม)  
(อสอ. 1.6-2.4-01) 

2.5  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 
ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาช้ันป 1 ไดรับความรูใน
การใชชีวิตอยูในรั้วมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนตาง (ความรู) อีกทั้งยังไดเชิญ
วิทยากรมาบรรยายเรื่องพิษภัยของยาเสพติดอันเปนคุณธรรมที่นักศึกษาตองพึงปฏิบัติ (คุณธรรม
จริยธรรม) และนักศึกษายังไดมีการพบปะกันระหวางเพ่ือนรวมช้ันและเพ่ือนตางช้ันเรียนทําให
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ  (ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ)             
(อสอ.1.6-2.5–01) ทางคณะยังไดมีการจัดทําเฟสบุคและไลนคณะฯเพ่ือใหนักศึกษาใดมี
ชองทางติดตอและขาวประชาสัมพันธ ผานระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว (ทักษะการ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

2.6 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วันที่ 18 – 20 มกราคม 2559  ณ  มทร. 
พระนคร  จัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถไดการแสดงศักยภาพในการเขา
ประกวดในกิจกรรมตางๆ (ทักษะทางปญญา) และยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดออกไปพบปะ
กับนักศึกษาตางคณะผานการประกวดในเวทีตางๆ (ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ)  (อสอ.1.6-2.6–01) 
        2.7 สงนักศึกษาเขารวมการประกวดประดิษฐกระทง ประเภทสรางสรรค เน่ืองในวันลอย
กระทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ใตสะพานพระราม 8 จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถไดการแสดงศักยภาพในการ
เขาประกวดในกิจกรรมตางๆ (ทักษะทางปญญา) และยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดออกไป
พบปะกับนักศึกษาตางคณะผานการประกวดในเวทีตางๆ (ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ)  (อสอ.1.6-2.7–01) 

2.8 โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน วันที่ 
20 -23 มิถุนายน 2559 ณ เซ็นทรัลเวิรด เปนกิจกรรมที่นักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาไดบูรณาการจัด
กิจกรรมน้ีขึ้นโดยเปนการแสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดใชความรูความสามารถและทักษะทาง
ปญญารวมทั้งการติดตอประสานงานการประชาสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความรู , 
ทักษะทางปญญา , ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ , ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ )  (อสอ.1.6-2.8–01) 

2.9 ปลูกปาชายเลนสนองพระราชดําริฯ วันที่23มกราคม 2559 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพื ่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศปาชายเลนอันเปนคุณธรรม
จริยธรรมที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ (คุณธรรมจริยธรรม) โดยในกิจกรรมนี้นักศึกษาจะไดรับความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในการปลูกปาชายเลน  (ความรู)  และนักศึกษายังไดมีการพูดคุยกับ
ชาวบานในทองถิ่นอันเปนการไดสัมผัสกับวิถีชีวิตจริง  (ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) (อสอ.1.6-2.9–01) 

2.10 โครงการกีฬาภายในรณรงคปองกันโรคเอดสและสารเสพติด วันที่ 1 เมษายน 2559 
ณ คณะศิลปศาสตร  จัดทําข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส
ผานการทํากิจกรรมเดินรณรงค (คุณธรรมจริยธรรม) และยังไดรับความรูจากการศึกษาหา
ขอมูลเพื่อนํามาเปนสื่อประชาสัมพันธในการเดินรณรงค (ความรู ) ในสวนของการแขงการ
กีฬานักศึกษาสามารถใชทักษะทางปญญาในการประกวดกิจกรรมตางๆเชนการประกวดผูนํา
เชียรและกองเชียร (ทักษะทางปญญา) ในสวนการแขงขันกีฬาประเภทตางๆทําใหนักศึกษาไดมี
โอกาสไดรูจักกับเพ่ือนตางสาขาทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ (ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ) และนักศึกษายังชวยกันประชาสัมพันธก ิจกรรมตางๆผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหผูอื่นไดรับทราบขาวสารในครั้งนี้ (ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) (อสอ.1.6-2.10–01) 

2.11 โครงการพัฒนาศักยภาพศิษยเกาอบรมการใชโปรแกรมการออกแบบเบ้ืองตนใหแก
ศิษยเกา วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  จัดขึ้น
เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันที ่ตองการเพิ่มเติมความรู ไดมีโอกาสกลับมาเพิ่มทักษะ
ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมการออกแบบตางๆเพื่อเพิ่มทักษะใหกับ



34 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
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ตัวเอง (ความรู , ทักษะทางปญญา , ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ , 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) (อสอ.1.6-2.11–
01) 

สรุปโดยรวมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในแตละโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาจะไดรับทักษะดานตางๆที่แทรกอยูในกิจกรรมน้ันอยางนอยไมตํ่ากวา 2 ดานจึงทําให
นักศึกษามีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา  สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ โดยสอดคลอง
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเร ียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ          
5 ประการ  

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
 งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกอง

พ ัฒนาน ักศ ึกษา  โคร งการสร า ง เคร ือข ายความร วมม ือ เ พื ่ออบรม ให ค วามรู แ ละ
สงเสริมสนันสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางวันที่ 6 – 9  เมษายน 2559  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูโดย
ผ านการ ดํา เน ินก ิจกรรมของน ักศ ึกษาและการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาระหว า ง
มหาวิทยาลัย (ความรู )  และยังเปนการแสดงศักยภาพของนักศึกษาที่นําองคความรูและ
ทักษะทางปญญาไปแสดงใหนักศึกษาตางสถาบันไดเห็นประจักษในความสามารถของ
นักศึกษาของเรา (ทักษะทางปญญา) ที่สําคัญที่สุดนักศึกษาของเราไดมีโอกาสไดพบเพ่ือนใหม
ตางสถาบันทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดไดมีการรวมกันทํางานทําใหเกิดภาวะการ
ทํางานเปนทีมขึ้นมา (ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ) (อสอ.1.6- 3.1-
01 ) 

สรุปไดวาคณะไดบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จในการสรางเครือขายนักศึกษา
จํานวน 1 เครือขายทําใหนักศึกษาของคณะไดมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดและไดประสบการณ
จากการรวมกันทํางานกับนักศึกษาทางสถาบันไดเปนอยางดี 

  4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

  งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยในปการศึกษา 2558 ทุกโครงการมีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป ดังน้ี 
       4.1 โดยในปการศึกษา 2558 งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา มีการ
กําหนดแผนปฏิบัติราชการสโมสรนักศึกษาไวจํานวน 15 โครงการ ไดดําเนินโครงการทั้งสิ้น 15 
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 % ของจํานวนโครงการทั้งหมด (อสอ.1.6- 4.1-01 ) 
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       4.2 ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจแตละโครงการ   

 
ช่ือโครงการ 

เปาหมาย ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

 
ปญหาและ
อุปสรรค 

 
วิถีการแกไข

ปญหา 
ปริมาณ เวลา 

1. โครงการเตรยีมความพรอมอันดีพีพ่บนอง 30 คน 2 วัน 97.50 % ระยะ เ วลา ใน
การจัดกิจกรรม
นอยเกินไป 

นําขอมลูเขา
คณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา
ตอไป 

80 คน 2 วัน 

2. โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลมิพระชนม 83 พรรษา 
มหาราชินี 

150 คน 1 วัน 96.67 % -  - 

150 1 วัน 
3. โครงการพิธไีหวครูและกิจกรรมสัมพันธ 
 

150 คน 1 วัน 98.50 % -  - 

200 คน 1 วัน 

4. โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 

100 คน 1 วัน 97 % -  - 

100 คน 1 วัน 

5. โครงการแขงขันเชียรลดีเดอรและกองเชียร 100 คน 1 วัน 100 % สนา ม แข ง ขั น
ไกลเกินไป 

นําขอมลูเขา
คณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา
ตอไป 

100 คน 1 วัน 

6. โครงการวัยรุนยคุใหมใสใจจิตอาสา “ ทําดีเพื่อพอ ” 50 คน 1 วัน 97.50 % - - 

36 คน 1 วัน 

7. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

20 คน 1 วัน 97 % - - 

10 คน 2 วัน 

8. โครงการปลูกปาชายเลนสนองพระราชดําริฯ 40 คน  1 วัน 100 % - - 

70 คน 1 วัน 

9. โครงการเลอืกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

300 คน 1 วัน 99 % - - 

193 คน 1 วัน 

10. โครงการกีฬาภายในรณรงคปองกันโรคเอดสและสาร
เสพติด 

300 คน 14 วัน 98 % สถานที่ จั ดพิ ธี
ป ดอ ากาศอบ
อาว 

นําขอมลูเขา
คณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา
ตอไป 

300 14 วัน 

11. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 
 

100 คน 1 วัน 97 % - - 

100 คน 1 วัน 

12. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผูนํานักศึกษาใน
การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 

30 คน 2 วัน 100 % - - 

33 คน 2 วัน 

13. โครงการวันปยะมหาราช 30 คน 1 วัน 97 % เปนกิจกรรมที่
เ ข า ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

- 

20 คน 1 วัน 
 

14. โครงการรองเลนเตนกับเด็ก 40 คน 1 วัน 98.50 % เปนกิจกรรมที่
เ ข า ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

- 

3 คน 1 วัน 

15. โครงการแหเทียนพรรษา 40 คน 1 วัน 98 % เปนกิจกรรมที่
เ ข า ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

- 

10 คน 1 วัน 
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      ตารางสรุปแบบประเมินวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม 

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม ผลที่ไดรับ 
1. โครงการเตรียมความพรอมอันดีพ่ีพบนอง 

- เพ่ือใหสโมสรนักศึกษา ชุมนุมตางๆและตัวแทนรุนพ่ีทุก
สาขาวิชาไดพบปะนักศึกษารุนนอง 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีกับ
รุนนอง 

- เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษาเกิดความมีจิตอาสาในการเขามา
เปนผูนํานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษารุนพ่ีทุกคนมีความกระตือรือรนในการ

ที่จะมาพบรุนนองกันเปนจํานวนมาก 
- หลังจากจบกิจกรรมนักศึกษารุนพ่ีกับรุนนองไดมี

ความสนิทสนมกันมากขึ้น 
- ทํ า ใหนักศึ กษาเข ามามีบทบาทในการทํ า

กิจกรรมกันมากขึ้น 
2. โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม 83 พรรษา               

มหาราชินี 
- เพ่ือถวายความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม                     
พระชนมพรรษา2 ๘๓ พรรษา 

- เพ่ือใหนักศึกษาระลึกถึงพระคุณของแม 
- เพ่ือใหนักศึกษาสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาไดถวายความจงรักภักดีตอสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิต์ิ    พระบรมราชินีนาถ  เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 ๘๓ 
พรรษา 

-  นักศึกษาไดระลึกถึงพระคุณของแม 
-  นักศึกษาไดรวมสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียม 
   ประเพณีไทย 

3. โครงการพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ 
- เพ่ือใหนักศึกษาและศิษยเกาแสดงความกตัญูรูคุณแดครู  

อาจารย 
- เพ่ือความเปนศิริมงคลแกนักศึกษา 
- เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงขนบธรรมเนียม  แลอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
- เพ่ือใหนักศึกษามีความรัก  ความสามัคคีกันในหมูคณะฯ 
- เพ่ือใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รักษา

ส่ิงแวดลอม  และมีสวนรวมชวยเหลือสังคม   

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาและศิษยเกาไดแสดงความกตัญูรูคุณ

แดครู  อาจารย 
- นักศึกษาไดความเปนศิริมงคล 
- นักศึกษาเขาถึงขนบธรรมเนียม  และอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
- นักศึกษาไดแสดงมีความรัก  ความสามัคคีกันใน

หมูคณะฯ 
- นักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รักษา

ส่ิงแวดลอม  และมีสวนรวมชวยเหลือสังคม   
4. โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

ออกแบบแฟชั่น 
- เพ่ือใหนักศึกษาระลึกถึงวันกอต้ังคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ   
และออกแบบแฟชั่น 
- เพ่ือสงเสริมและสรางความสามัคคีของนักศึกษาคณะ  
  อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
- เพ่ือเปนการทํากิจกรรมรวมกันของผูบริหาร  อาจารย  

เจาหนาที่  นักศึกษา  และศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟชั่น  

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาไดระลึกถึงวันกอต้ังคณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
- สงเสริมและสรางความสามัคคีของนักศึกษาคณะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
- ไดทํากิจกรรมรวมกันของผูบริหาร  อาจารย                  

เจาหนาที่  นักศึกษา  และศิษยเกาคณะ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

5. โครงการแขงขันเชียรลีดเดอรและกองเชียร 
- เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในกิจกรรมแขงขันเชียรลีดเดอรและ    

กองเชียร 
- เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ และความสามัคคี ในหมู

นักศึกษา 
- เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพ

ติด  และมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ  รูชนะ รูใหอภัย 
 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษามีทักษะในกิจกรรมแขงขันเชียรลีดเดอร

และกองเชียร            
- นักศึกษามีความสัมพันธ และความสามัคคี             

ในหมูนักศึกษามากขึ้น 
- นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยา

เสพติด  และมีน้ํ า ใจนักกีฬา รูแพ   รู ชนะ              
รูใหอภัย 

6. โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจจิตอาสา “ ทําดีเพ่ือพอ ” 
- เพ่ือถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงมีพระชนมมายุ ๘๘ พรรษา 
- เพ่ือใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนมีสวนรวมในการ

รักษาความสะอาดและชวยเหลือสังคม 
- เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธ  และปลูกจิตสํานึกระหวาง

ประเมินผลจากการสังเกต 
- ถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรง    
  มีพระชนมมายุ 88 พรรษา 
- นักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนมีสวนรวม

ในการรักษา  
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
อาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาภายใน   ความสะอาดและชวยเหลือสังคม 

- เปนการสรางความสัมพันธ  และปลูกจิตสํานึก
ระหวางอาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาภายใน 

7. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

- เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช 

- เพ่ือใหนักศึกษารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
- เพ่ือใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของวันพอ 
 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- ไดแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระ  
  เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

               - นักศึกษาไดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
               - นักศึกษาไดเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของวัน

พอ 

8. โครงการปลูกปาชายเลนสนองพระราชดําริฯ 
- เพ่ือใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนและมีสวนรวม

ชวยเหลือสังคม 
- เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศน

ปาชายเลน 
- เพ่ือเปนการอนุรักษและเพ่ิมผืนปาชายเลนใหมีความอุดม

สมบูรณ  และเกิดระบบนิเวศนที่ดีขึ้น 
- เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาระบบนิเวศนทางธรรมชาติ 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนและมีสวน

รวมชวยเหลือสังคม 
- นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบ

นิเวศนปาชายเลน 
- อนุรักษและเพ่ิมผืนปาชายเลนใหมีความอุดม

สมบูรณ  และเกิดระบบนิเวศนที่ดีขึ้น 
- นักศึกษาไดศึกษาระบบนิเวศนทางธรรมชาติ 

 
9. โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษา 
- เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูระบบการเลือกต้ังแบบประชาธิปไตย 
- เพ่ือใหนักศึกษาทํากิจกรรมอันเปนประโยชนแกสวนรวม 
- เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาไดเรียนรูระบบการเลือกต้ังแบบ

ประชาธิปไตย 
- นักศึกษาทํากิจกรรมอันเปนประโยชนแก

สวนรวม 
- นักศึกษาเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ 

10. โครงการกีฬาภายในรณรงคปองกันโรคเอดสและสารเสพติด 
- เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง   
- เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

- เพ่ือใหนักศึกษามีพัฒนาการทางดานสติปญญา รางกาย 
อารมณ และสังคม                                                                                      

- เพ่ือใหนักศึกษา มีความรักและสามัคคีกัน ภายในคณะฯ 
 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง   
- นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

- นักศึกษามีพัฒนาการทางดานสติปญญา 
รางกาย อารมณ และสังคม                                                                                      

- นักศึกษา มีความรักและสามัคคีกัน ภายใน
คณะฯ 

11. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 
-  เพ่ือใหนักศึกษาไดสืบสานประเพณีวันสงกรานต   

- เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของวันสงกรานต   
 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาไดสืบสานประเพณีวันสงกรานต   

- นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของวัน
สงกรานต   

12. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผูนํานักศึกษาในการ
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
นักศึกษาของคณะฯ  เพ่ือจะไดนํามาปรับใชในการดําเนิน
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

- เพ่ือใหนกัศึกษาไดเกิดกระบวนการทางความคิดอยางเปน
ระบบในการดําเนินกิจกรรม 

- เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษาไดเกิดความมีจิตอาสาในการเขามา
เปนผูนํานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาไดรับทราบการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ

นักศึกษาของคณะฯ  เพ่ือจะไดนํามาปรับใชใน
การดําเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

- นักศึกษาไดเกิดกระบวนการทางความคิดอยาง
เปนระบบในการดําเนินกิจกรรม 

- นักศึกษาไดเกิดความมีจิตอาสาในการเขามาเปน
ผูนํานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม 

 
13. กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ วันปยะมหาราช 
- เพ่ือใหนักศึกษาระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 
 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาไดระลึกถึงพระเกียรติคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

- นักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมเดิน
เทิดพระเกียรติ 



38 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
 

14. กิจกรรมวันเด็ก 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการแบงปนความสุขใหกับเด็ก
ท่ีขาดโอกาส 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม 

ประเมินผลจากการสังเกต 

- นักศึกษาไดมีสวนรวมในการแบงปนความสุข
ใหกับเด็กที่ขาดโอกาส 

- นักศึกษาไดเกิดจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม 
15. กิจกรรมแหเทียนพรรษา 
- เพ่ือใหนักศึกษาสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาในการแห

เทียนเขาวัด 

ประเมินผลจากการสังเกต 
- นักศึกษาสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาใน

การแหเทียนเขาวัด 

        จากผลการดําเนินโครงการจํานวน  15  โครงการ  มีผลการประเมินในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 98.11 %  ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาว พบวา  การจัดกิจกรรม บางกิจกรรมทาง
คณะฯอาจไมจําเปนตองจัดกิจกรรมในภาพรวมของคณะ แตอาจเปลี่ยนเปนการสงนักศึกษาเขา
รวมกับทางมหาวิทยาลัยเน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการในภาพรวมของทั้ง 9 คณะ 
ซึ่งจะทําใหกิจกรรมไมซ้ําซอนกันและสามารถลดคาใชจายลง  และในบางกิจกรรมที่มีการจัด
ในชวงปดภาคการศึกษาน้ันสงผลกระทบตอเปาหมายที่เปนกลุมนักศึกษาที่จะเขารวมกิจกรรม  
ซึ่งทําใหนักศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  ซึ่งไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2559  และนํามาพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมในปการศึกษา 2559 ใน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามสอดคลองคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

  5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 จากการที่ งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ไดทําการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมประจําปการศึกษา 2558  ดังที่รายงานผลการประเมินตามขอ 4 แลวนั้น 
งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาไดทําการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตามตัวบงช้ีความสําเร็จที่กําหนด ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 
 

วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

ผลที่ไดรับ 

1. เ พื ่อ ให น ัก ศ ึกษ าม ีส วน ร ว ม ในกา รพ ัฒนา
เคร ือข ายความร วมมือการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการพัฒนาจากการจัด
กิจกรรมเพื่อการสงเสริมทักษะในดานตาง ๆ  
อีกทั้งยังสามารถสรางเครือขายความรวมมือ
จากการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายใน
และภายนอก 

2. เพ่ือสรางความรวมมือกับศิษยเกา - ศิษยเกามีความเขาใจและตระหนักถึงแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของคณะ และให
ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร ส ง เ ส ร ิม แ ล ะ พ ัฒ น า
ศักยภาพในการพัฒนานักศึกษารวมกับกับคณะ 
จากการใหความรู ทางว ิชาการและวิชาช ีพ  
และการ เป ด โอกาสให น ักศ ึกษารุ นน อง ได
แลก เปลี ่ยนแนวค ิด ในการประกอบอาช ีพ  
พรอมทั้งการแนะแนวทางในการสหกิจศึกษา 
และการฝกงาน ใหกับศิษยปจจุบัน 
- ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 
4 สาขาวิชา  ในการเสนอแนวคิดและการ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
พ ัฒน า ร า ย ว ิช า เ พื ่อ ใ ห ส อด ค ล อ ง ก ับ ก า ร
ประกอบอาชีพในปจจุบัน 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม - นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมจาก
การกําหนดแผนการจัดกิจกรรมที่มุ ง เนนให
น ักศ ึกษาท ุกสาขาว ิช าม ีส วน ในการ เสนอ
แนวคิดในรายกิจกรรม 
-นักศึกษาทุกชั ้นปมีการเขารวมกิจกรรมที่จัด
ขึ้น  โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 3 จากการ
ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมจากทรานสคริป
กิจกรรม 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตพึง
ประสงค 

- ภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรม  
ผลสําเร็จแตละกิจกรรมนักศึกษาสามารถที่จะ
ไดรับทักษะในดานตางๆครบทั้ง 5 ดาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที่จะนําไปสูการ
เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ความสําเร็จ 

1. นักศึกษาของคณะไดเข ารวมในการพัฒนา
เค ร ือ ข า ยความร วมม ือก า รพ ัฒนาก ิจ ก ร รม
นักศึกษา อยางนอยปละ 1 เครือขาย 

นักศึกษาไดเครือขายความรวมมือการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา เปนจํานวน 1 เครือขาย กับ 
มทร. สุวรรณภูมิ 

2. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความ
รวมมือกับศิษยเกา อยางนอยปละ 1 โครงการ
หรือกิจกรรม 

ทางคณะฯไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิษย
เ ก า  เ มื ่อ ว ัน ที ่ 2 6  ก . พ .  2 5 5 9  ณ  ค ณ ะ
อุตสาหกรรมสิ ่งทอและออกแบบแฟชั ่นเพื ่อ
เปนการสรางความรวมมือกับศิษยเกาในการ
พัฒนาศักยภาพในดานการออกแบบ 

3. นักศึกษารอยละ 70 เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท้ังหมด 15 กิจกรรม 
นักศึกษาเขารวมตามเปา 11 กิจกรรม 
นักศึกษาเขารวมไมตามเปา 4 กิจกรรม 
สาเหตุที่นักศึกษาเขารวมไมตามเปาทั้ง 5 
กิจกรรม 
เนื่องจากคณะเห็นวาจะเปนการซํ้าซอนในการ
จัดกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ ้นจึงไดสง
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย
และอ ีก ทั ้ง ย ัง เ ป นช ว ง ที ่น ัก ศ ึกษ าป ดภ าค
การศึกษาจึงไดยอดนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ไมเปนไปตามเปาหมาย 
คิดเปน 10 / 15 X 100 = 73.33 % 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
4. นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการ
ประกวดและไดรับรางวัลระดับนานาชาติอยาง
นอยปละ 1 รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาไดรับรางวัลจากการประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติจาํนวน 2 คน 

1 .  นายช ัชพงค   เทพร ัตน  น ักศ ึกษา
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ป 3 / 1  
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวด
กระทง  ประ เภทสร า ง สร รค  จ ัด โ ดยสภา
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  

2. นายกันตพัช  เจริญ นักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ป 3 / 2 
ไดรับรางวัลการ 

3. ประกวด Miss Thaimiss  Beauty 
Queen 2015 ตําแหนง Miss Thaimiss 
global Beauty Queen 

 

  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
          จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2557  พบวา คณะไมมีการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาซึงจ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ซึ่งผลใหการดําเนินงานยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และในปการศึกษา 2558 ค
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและแผนปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา เพ่ือเปนแผนในการจัดกิจ
นักศึกษาที่มีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุ
แหงชาติ 5 ประการ โดยดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออก
แฟชั่น และตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเปนแนวทางใ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินความสํา
การจัดทําแผนไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสงผลไปสูการพัฒนานักศึกษาของคณะ 
ตารางปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไขปรับปรุง  

ปญหาและอุปสรรคที่พบในป2557 ส่ิงดําเนินการปรับปรุงในป2558 ส่ิ ง ที่ ค า ด ว า จ ะ
เพ่ิมเติมในป2559 

1. งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาไมไดมีการกําหนด
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

1. ไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
- เ พ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

พัฒนาเครือขายความรวมมือการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

- เพ่ือสรางความรวมมือกับศิษยเกา 
- เ พ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรม 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปน

บัณฑิตพึงประสงค 

- 

2. งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาไมไดมีการ
ต้ังเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

2. ไดกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดังนี้ 

- นักศึกษาของคณะไดเขารวมในการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา อยางนอยป
ละ 1 เครือขาย 

- ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
สรางความรวมมือกับศิษยเกา อยาง
นอยปละ 1 โครงการ / กิจกรรม 

- นักศึกษารอยละ 70 ไดมีสวนรวมใน

- 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 

 

การเขารวมกิจกรรม 
- นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพใน

ก า รป ร ะก ว ด แ ล ะ ไ ด รั บ ร า ง วั ล
ระดับชาติและนานาชาติ อยางนอยป
ละ 1 รางวัล 

3. งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาไมไดมีการจัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

3. งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาไดมีการ
จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาโดยมี
นักศึกษาเขามารวมในการจัดทําแผนในคร้ัง
นี ้

- 

4. งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาไมไดมีการสรุป
ประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

4. งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
   ไดทําการประเมินผลตามวัตถุประสงค
ของแผนและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ 

- 

             

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 6 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 6 5 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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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 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค 
 -   คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย (อสอ.2.1-1-01) http://rpm.rmutp.ac.th 

โดยมีขอมูลเพ่ือการสืบคนดานการวิจัย เชน แหลงทุนวิจัย ขอมูลงานวิจัยในปที่ผานมา แหลง
เผยแพรงานวิจัย ขอมูลความรูดานการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ รวมถึง
ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัยที่สามารถสืบคนไดโดยตรงและสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงาน โดยงานวิจัยสรุปผลการดําเนินงานในปที่ผานมา (อสอ.2.1-1-
02) เพ่ือนํามาวางแผนในการบริหารงานวิจัยโดยนํามาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการ
ปฎิบัติงานอยางตอเน่ืองจนทําใหคณะไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน ต้ังแตป 2554-2557 

  2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - คณะมีหนวยงานวิจัย (อสอ.2.1-2-01) โดยใหคําปรึกษา ประชาสัมพันธงานประชุม

วิชาการตางๆ ตลอดจนใหคําแนะนําแกนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัย โดยสามารถสืบคน
ขอมูลทางเวปไซด http://www.rd.itfd.rmutp.ac.th  

- คณะจัดใหมีแหลงคนควาทางวิชาการประกอบดวยหองสมุดเฉพาะทาง (อสอ.2.1-2-02)  
อาคาร 1 และศูนยเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน (อสอ.2.1-2-03) บริเวณดานหนาทางเขาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เพ่ือใหนักวิจัยนักศึกษาและผูที่สนใจศึกษาและคนควา
ขอมูลดานสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน และมีฐานขอมูลสืบคนทางงานวิจัยโดยสืบสืบคนไดเวปไซด 
http://www.rmutp.ac.th (อสอ.2.1-2-04) 

- คณะมีหองปฏิบัติการที่เอ้ือกับการวิจัย (อสอ.2.1-2-05) อาจารยและนักวิจัยสามารถเขา
ไปใช ครบทั้ง 4 สาขาหลัก หองปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ หองปฎิบัติการตัดเย็บเสื้อผา  
หองปฎิบัติการออกแบบเสื้อผาและออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งหองปฎิบัติการเหลาน้ีจะมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยที่สนับสนุนการดําเนินงาน  เชน  คูมือ
สารเคมีเพ่ือความปลอดภัยในหองวิทยาศาสตร (MSDS) (อสอ.2.1-2-06) คอมพิวเตอรเพ่ือการ
ออกแบบ เปนตน  

คณะสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัย ในการเขารวมนําเสนอผลงาน “วัน
นักประดิษฐ” ประจําป 2559 ณ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2559 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา (อสอ.2.1-2-07) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 คณะจัดใหมีการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธ

กิจการวิจัยทั้งงบประมาณรายจาย (อสอ.2.1-3-01) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และงบประมาณรายได (อสอ.2.1-3-02) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.2.1-
3-01) 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 - คณะมีการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
เผยแพรงานวิจัยในรูปแบบตางๆ ตามประกาศหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอ
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 (อสอ.2.1-4-01) และมีระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วา
ดวยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2557 (อสอ.2.1-4-02)   

คณะสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมี
นักวิจัยเขารวมการนําเสนอผลงานในงานวิจัยของ ดร.กาญจนา  ลือพงษ เขารวมนําเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติในงานประชุมวิชาการ “The Fourth International Nanofibers 
Symposium 2015” ณ Tokyo Institute of Technology, Ookayama Campus เมือง
โตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 และยังสนับสนุนนักวิจัยในการเขารวม
นําเสนอผลงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2559 ณ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2559 ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (อสอ.2.1-4-03)  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 - คณะพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและบุคลากร โดยสนันสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม
การใชระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System : NRPM)  
วันที่  4 กันยายน 2558 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (ศูนยพระนครเหนือ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร (อสอ.2.1-5-01)  การอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสูการตีพิมพ
งานวิจัยระดับนานาชาติ (Scopus) วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
(Self Acess)  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อสอ.2.1-5-02) และการอบรม
พัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ระยะที่ 2 วันที่ 21-
23 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา (อสอ.2.1-5-03)   

นอกจากน้ีหนวยงานภายนอกตางๆ อาทิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ได
เชิญอาจาจารย ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
เปนผูเช่ียวชาญในโครงการ      กิจจรรม Modern Thai Silk ระยะที่ 2 ภายใตโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ในเดือนตุลาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 
2559 (อสอ.2.1-5-04)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยความรวมมือกับ 
สถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดเชิญอาจารยทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห 
อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ เขารวมเปนคณะทํางานมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมวิชาชีพ
ออกแบบผลิตภัณฑ มาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลองความตองการของผูประกอบการ 
เปนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล (อสอ.2.1-5-05)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
ขอความอนุเคราะห ดร.กาญจนา  ลือพงษ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ เปน
ผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ กลุมอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัด
เลยและใกลเคียง วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 (อสอ.2.1-5-06)   
คณะมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัย โดยการประชาสัมพันธใหบุคลากร
ภายในจดหมายขาวของหนวยงานและลงเว็ปไซด จากผลงานของ ผศ.จรูญ คลายจอย (อสอ.2.1-
5-07) อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ ไดรับรางวัลรางวัล The JIP A 
AWARD ผลงานสิ่งประดิษฐยอดเย่ียมดานการออกแบบจากประเทศ เรื่อง “การพัฒนาลวดลาย
ทอจากผาไหมนาโพธ์ิ” ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ณ 
Event Hall ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค และการเขารวมนําเสนอผลงานของ 
อาจารยสัมภาษณ  สุวรรณคีรี (อสอ.2.1-5-08) อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่ง
ทอ เรื่อง  Creating a Course of Weaving East and Developing Pattern on the Fabric 
Appearance by Way of Technical Textile Formed ไดรับรางวัลชมเชยการนําเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา ทางคณะอุตสาหกรรมใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีและช่ือเสียงใหกับหนวยงานทางดานผลงานวิจัย 

  6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 - คณะมีระบบ คือ คูมือและอธิบายขั้นตอนจดและการคุมครองสิทธิ์ จากงานวิจัยหรือ
ง า น ส ร า ง ส ร ร ค  โ ด ย ก า ร ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ ท า ง เ ว ป ไ ซ ด ห น ว ย ง า น ว ิจ ัย 
http://www.rd.itfd.rmutp.ac.th และ http://www.rd.rmutp.ac.th (อสอ.2.1-6-01) 
นักวิจ ัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการจดและคุ มครองสิทธิ ์ของงานวิจ ัยหรืองาน
สรางสรรค (อสอ.2.1-6-02)  

คณะมีกลไก โดยการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ (อสอ.2.1-6-02) เพื่อผลักดัน
การดําเนินงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว สงผลใหการบริหารงานวิจัย
บรรลุเปาหมาย นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขารวมโครงการที่
เกี ่ยวของกับการใหความรู การจัดการทางทรัพยสินทางปญญา เชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใหความรู ดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาและการเขียนคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” (อสอ.2.1-6-03) โดยมีบุคลากรในหนวยงานยื ่นขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร ของ ผศ.จรูญ  คลายจอย(อสอ.2.1-6-04,05) และ ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนา
สิทธ์ิ (อสอ.2.1-6-06) โดยอยูระหวางกระบวนการขอคํารับรองจากกรมทรัพยสินทางปญญา 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
6 ขอ 6 5 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
6 ขอ 6 5 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

ตัวบงชี้ที ่2.2 :  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดชองตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
1. เกณฑเฉพาะคณะกลุมขและค2  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000บาทขึ้นไปตอคน 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย  

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

สรุปคะแนนทีไ่ดในระดับคณะ 
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59)  มจีํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯดังน้ี.- 

 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ  (ไมนบัรวมลา

ศึกษาตอ) 
30 30 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   

- จากภายในสถาบัน 898,620 898,620 

- จากภายนอกสถาบัน - - 
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การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(บาท/คน) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
36,000 29,954 2.50 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(บาท/คน) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
36,000 29,954 2.50 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนน
ระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 
1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 
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 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ

ระดับนานาชาตหิรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทัว่ไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธบิัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที ่2 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนนิการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตวที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนงัสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนงัสือที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได  
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คนโดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
ขอมูลพืน้ฐาน(Common Data Set) จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 

- ปฏิบัติงานจริง 30 - 
- ลาศึกษาตอ 4 - 
รวม  34 - 
 
จํานวนผลงานทางวชิาการ จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  หรือวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม 

  ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

1 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) 

3 2.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล 

ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00) 

30 30 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร(1.00) - - 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ 

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว(1.00) 

- - 

- ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให 

ดําเนินการ(1.00) 

- - 

- ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตวที่คนพบใหมและไดรับการ 

จดทะเบียน(1.00) 

- - 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ 

ตําแหนงทางวิชาการแลว(1.00) 

1 1 

ผลรวม 36 34.40 
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ขอมูลพืน้ฐาน(Common Data Set) จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 

จํานวนงานสรางสรรค จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด 

  ลักษณะหน่ึงหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

- - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60) - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ 

  ระหวางประเทศ (0.80) 

- - 

- งานสรางสรรค7ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/ 

  นานาชาติ (1.00) 

- - 

                            รวม - - 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 12 101.17 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 12 101.17 5 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ชนิดของตัวบงชี:้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 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หนาขอที่มีผลการดําเนินงาน) 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสงัคมและกําหนด

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสงัคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ในการดําเนินการของบประมาณคณะฯ ไดกําหนดกลุ มเปาหมายโดยเลือกจาก
ชุมชนที่แสดงความตองการใหคณะเขาไปจัดการฝกอบรมเปนกลุมเปาหมาย (อสอ.3.1-1-
01) และจากแบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยีของกลุมผูรับบริการ (อสอ.3.1-1-
02) และมีการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน (อสอ.
3 .1 -1 -03)  เ พื ่อหาแนวทางในการปฏิบ ัต ิงานบร ิการว ิชาการโดยกําหนดตัวบ ง ชี ้ว ัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม (อสอ.3.1-1-04) (อสอ.3.1-
1.05) (อสอ.3.1-1.06) และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณากอนนําเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป(อสอ.3.1-1.07) (อสอ.3.1-1-08) โดยในปการศึกษา 2558 มี
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี (อสอ.3.1-1-09)  

1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2559 
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 

2559 
3. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2559  
4. โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : โครงการถายทอดเทคโนโลยีทางสิ่งทอเพ่ือสรางอาชีพแกชุมชน 
งบประมาณประจําป 2559   

 
  2.  โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
 โดยโครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ในแตละโครงการผูเขารับการฝกอบรม

จะสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได หรือสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑ และสอดคลองกับเรื่อง
การเรียนการสอน หรืองานวิจัย เพ่ือประโยชนของนักศึกษาจะไดมีการเรียนรูจากประสบการณ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
จริงในการไปบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี (อสอ.3.1-1-10) (อสอ.3.1-1-11) 

โครงการ 
แผนการใชประโยชน 

บูรณาการการเรียนการสอน งานวิจยั ชุมชน 
1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ งบประมาณ
ประจําป 2559 

การเรียนการสอน วิชา  
- สีกับส่ิงทอ ในภาคการศึกษา 2/2558 
- การออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 1              

ในภาคการศึกษา 1/2558 
- การออกแบบเคหะส่ิงทอ ในภาค

การศึกษา 1/2558 
งานวิจัย เร่ือง 
- การพัฒนาสารก้ันสีจากแปงที่ไดจากหัว

บอนเพ่ือใชในการพิมพยอมผาแบบรี

ซิสต 

- การพัฒนาผานวัตกรรมกระเปาจากผา

ไหมนาโพธิ์ 

- การพัฒนาคุณภาพผาไหมไทยทอมือ

ลายพ้ืนเมืองดวยอุปกรณมวนเสนไหม

ยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม 

- ชุมชนมีแนวทางในการ

พัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑใหมีความ

เหมาะสมและสามารถ

ตอบสนองความตองการ

ของตลาดและสามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑใหเปน

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ 

2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย 

การเรียนการสอน วิชา 
- ออกแบบเส้ือผา ในภาคการศึกษา 

2/2558 
งานวิจัย เร่ือง 
- การพัฒนาภูมิปญญาเส้ือผาชนกลุมนอย 

ไทย – จีน เพ่ือสูประชาคมอาเซียน

กรณีศึกษา ชาวไทยทรงดํากับชาวจวง

กวางสี 

- ชุมชนเกิดการเรียนรูใน

การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

สามารถสรางรายได  

 

3. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม การเรียนการสอน วิชา 
- ออกแบบแฟชั่น 3 ในภาคการศึกษา 

1/2558 
- การทําแบบตัด 2 ในภาคการศึกษา 

1/2558 
- ศิลปะส่ิงทอ ในภาคการศึกษา 2/2558 
- การออกแบบเคร่ืองประกอบการแตง

กาย   ในภาคการศึกษา 2/2558 

- ผูตองขังไดรับความรูมี

แนวความคิดในการ

ประกอบอาชีพภายหลัง

การพนโทษ 

4. โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางส่ิงทอเพ่ือสราง
อาชีพแกชุมชนปอมมหากาฬ กรุงเทพฯ 

การเรียนการสอน วิชา 
- การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ในภาคการศึกษา 2/2558 
- การวาดและการเขียนภาพ 2 ในภาค

การศึกษา 2/2558 
งานวิจัย เร่ือง 
- การถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การแปรรูปผลิตภัณฑเสนใยผักตบชวา

ใหกับผูประกอบการ OTOP จังหวัด

นครปฐม 

- ชุมชนไดรับความรู
เทคโนโลยีทางส่ิงทอ
สามารถนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑของชุมชนเพ่ือ
สรางอาชีพได 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
  3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
 โดยในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบให

เปลา จํานวน 4 โครงการ (อสอ.3.1-1-12) ไดแก 
1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2559 

ณ ทําการชุมชนกลุมแมบานวัดนากวมใต อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 

2559 ณ กลุมชุมชนปอมมหากาฬ กรุงเทพฯ  
3. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2559 ณ ทัณฑสถาน

หญิงกลาง กรุงเทพฯ 
4. โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : โครงการถายทอดเทคโนโลยีทางสิ่งทอเพ่ือสรางอาชีพแกชุมชน 
งบประมาณประจําป 2559 ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบานคลอง
นกกระทุง จังหวัดนครปฐม 

  4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1
และนาํเสนอกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณา 

  โดยเมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณงานบริการวิชาการแกสังคมทําการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในประเด็น 

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

เขาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในการใหบริการเพื่อการดําเนินงานในป
ตอไป โครงการบริการวิชาการ 4 โครงการ ที่อยูในปงบประมาณ 2559 ไดนําผลการดําเนิน
โครงการเขาที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2559 (อสอ.3.1-1-13) ซึ่งทุก
โครงการไดสรุปผลสําเร็จตามตัวชี้วัด (อสอ.3.1-1-14) (อสอ.3.1-1-15) และอยูระหวางการ
นําเขาคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 2559 ซึ ่งจะ
ดําเนินการพิจารณาหลังเสร็จสิ้นปงบประมาณในชวงเดือนตุลาคม 2559 

  5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ครั้งที่  

2/2559 คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะวา  
- การดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมควรดําเนินการในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2560 งานบริการวิชาการแกสังคมได
ดําเนินการเสนอของบประมาณโครงการ โครงการบูรณาการความรูดานสิ่งทอสูชุมชน จังหวัด
นครปฐม เปนกลุมชุมชนที่อยูในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนลางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

- ในกรณีของโครงการบริการวิชาการที่ไดทําความรวมมือกับชุมชนนอกเขตพ้ืนที่ให
ดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหชุมชนไดมีการพัฒนาอยางย่ังยืน และใหคํานึงถึงความตองการ
ของชุมชนวาตองการใหคณะฯ ไปถายทอดความรูในเรื่องใดเปนหลัก โดยยึดตามเอกลักษณ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
ของคณะ และควรมีการบูรณาการกับตางคณะที่ชุมชนมีความตองการในการพัฒนาวิชาชีพที่ไม
สอดคลองกับวิชาที่เปดสอนในคณะ ซึ่งในปงบประมาณ 2560 งานบริการวิชาการแกสังคมได
ดําเนินการเสนอของบประมาณ โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน 
จะดําเนินโครงการ ณ จังหวัดสระแกว ซึ่งเปนจังหวัดที่ไมไดอยูในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง แต
เน่ืองดวยทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกวไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหทางคณะ
ไปใหความรูแนวคิดดานการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ซึ่งทางผูประกอบการผลิตภัณฑประเภทสิ่ง
ทอยังขาดองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคเปนการตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ
สิ่งทอ เพ่ือใหชุมชนไดมีการพัฒนาอยางยั่งยืน และ โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม 
เปนโครงการตอเน่ืองที่คณะฯ ไดเขาไปจัดอบรมวิชาชีพใหกับผูตองขัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 
เปนประจําทุกป (อสอ.3.1-1-16) 

  6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
 โดยอาจารยของคณะฯ ไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  ชางมวง และ ผูชวยศาสตราจารยอุษา  ต้ังธรรม อาจารย
ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา ไดเขารวมเปนคณะกรรมการฝกปฏิบัติอาชีพอิสระ โครงการ
งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการและโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558 ซึ่งดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (อสอ.3.1-1-17) 

2. อาจารยธวัชชัย  แสงนํ้าเพชร และ อาจารยนฤพน  ไพศาลตันติวงศ อาจารยประจํา
สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ไดเขารวมกิจกรรมกับงานบริการวิชาการแกสังคม คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเปนวิทยากรกลุมฝกปฏิบัติการสราง
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ “การสรางอาชีพของฝากของที่ระลึก” ณ บริเวณลานอุทยาน
การเรียนรูอาวไทย จังหวัดสมุทรปราการ (อสอ.3.1-1-18) 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
6 ขอ 6 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
6 ขอ 6 5 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

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 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. กําหนดผูรบัผิดชอบในการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 งานศิลปวัฒนธรรม  ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการของงาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยงานศิลปวัฒนธรรมจะเปนผูควบคุมดูแล  ซึ่งในแตละโครงการจะมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเพ่ือกําหนดบทบาทหนาที่ใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังน้ี  1. ประชุมเพ่ือติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน 2. ดําเนินโครงการ  
3. ประเมินผล/สรุป  4. ทํารูปเลนเพ่ือรายงานผลโครงการฯ 

  2. จัดทําแผนดานทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนนิการไดตามแผน 

 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  
คณะฯ มีการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยฝายกิจการนักศึกษารวมกับ
งานศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมทําแผนรวมกัน  โดยนําประเด็นการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจากแผนกลยุทธชองมหาวิทยาลัยที่มีตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนกลยุทธดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  4  ตัวบงชี้  และเปาหมายตัวบงชี้ทุกตัวมาเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรม  ประจําป  พ.ศ. 2558  และกําหนดโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ  เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  โดยมีโครงการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน  2  โครงการ  และมีกระบวนการปฏิบัติงานดังน้ี 

2.1 มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปของคณะฯ 

2.2  มีการกําหนดผูรับผิดชอบของโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของคณะฯ ในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปนไปตามนโยบายและสอดคลองกับภารกิจพรอมทั้งกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

2.3  มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนมีการดําเนินตามแผน
ที่ไดกําหนดไวโดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา  อาจารย  บุคลากรของคณะฯ 

2.4  มีการจัดสรรงบประมาณและติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนที่กําหนดไว 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
2.5  มีการรายงานผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่คณะกําหนด  โดยเสนอผานคณบดีเพ่ือพิจารณา 
จากการรายงานผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดําเนินงานใน

ภาพรวมของคณะฯ โดยงานศิลปะและวัฒนธรรม  ฝายกิจการนักศึกษา  พบวาในปการศึกษา 
2558  ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม  จํานวน  2  โครงการ  ไดแก 

1. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม 
2. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

  3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  คณะฯ มีการประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยกําหนดรูปแบบกิจกรรมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหเปนไปตามแผน
และวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ  ในโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง  
2  โครงการ  ไดรับงบประมาณสนับสนุนดังตอไปน้ี 

1. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม  ไดรับงบประมาณ  177,000  บาท 
2. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ไดรับงบประมาณ 94,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น  271,000  บาท  โดยใหเสนอโครงการและงบประมาณมาใหคณะฯ  พิจารณา และมี
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูกํากับการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนโดยกําหนดใหแต
ละโครงการตองมีการกําหนดตัวบงช้ีของโครงการที่มีระบบและกลไก  มีการกําหนดตามตัวบงช้ี
ของปจจัยนําเขา  กระบวนการผลผลิตและผลลัพธชัดเจน  รวมทั้งกํากับการดําเนินงานของ
โครงการทุกโครงการใหเปนไปตามหลัก  PDCA  หลังจากน้ันไดมีการกํากับติดตามพบวา                
ทุกโครงการดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยางครบถวน 

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนพัฒนาทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําป พ.ศ. 2558  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน  4  ตัวบงช้ี  
และบรรลุตามเปาหมายครบทั ้ง   4  ต ัวบง ชี ้  และในการประเม ินความสํา เร ็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการกํากับผลลัพธของ
การดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธใน  4  ตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้ดําเนินการได
บรรลุตามเปาหมายมีผลลัพธที่เกิดประสิทธิภาพ  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ชัดเจน  และสรุปผลการประเมิน  บรรลุตามเปาหมายไดมีขอเสนอแนะวาการจัดกิจกรรม
ดานศิลปะและวัฒนธรรมระยะเวลาในการจัดโครงการนอยเกินไป  อยากใหมีโครงการใน
ทุกๆป  อยากใหมีกิจกรรมมากกวานี้และ เปนโครงการดีเหมาะสมกับการปลูกผังใหกับ
นักศึกษาเกิดการเรียนรูเปนอยางดี  คณะฯ ควรนําไปจัดทําแผนพัฒนาในปถัดไป  และแตละ
โครงการมีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแต
ละวิชาดังน้ี 
          1. ทุกโครงการ / กิจกรรม  ที่เกี่ยวของกับทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่อยูใน
แผนปฏิบัติการประจําป  มีผลการประเมินอยูในระดับดี  ดังน้ี 

1.1 โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม  รอยละ  98.41 
1.2 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  รอยละ  93.86 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
           โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการดวยความสมัครใจในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน  
องคกรภาครัฐ และ เอกชน  บุคลากรรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เชน การแตงชุดผาไทย 
ทุกวันศุกร รวมประเพณีวันสงกรานต เปนตน 
          2. จํานวนโครงการ / กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต้ังไวในแผนปฏิบัติการสามารถ
ดําเนินโครงการไดเสร็จสิ้น ไมนอยกวา  รอยละ 80 
          คณะฯ ไดดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามแผนฯ และเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่
กําหนด 
          - โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 
แลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 
          - โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  จัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559 แลว
เสร็จในไตรมาสที่ 3 
          3. นักศึกษามีสวนรวมในการจัดและดําเนินโครงการ / กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่บูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา โดยใชหลัก PDCA  ทุกโครงการ / กิจกรรม 
          คณะไดมีการดําเนินโครงการโดยการใชหลัก PDCA และไดรายงานผลการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม (อสอ.4.3-1-02) โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม  มีนักศึกษาเขา
รวม  จํานวน  126  คน จากการสังเกตพบวานักศึกษามีความจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม 
ไดรับความรูเพ่ิมพูนทักษะ มีความสัมพันธกับเพ่ือนและอาจารย จากการอบรมจากทานวิทยากร
ในเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  การมีคุณธรรมจริยธรรมในดํารงชีวิต การตอบ
แทนผูมีพระคุณ การรวมกิจกรรมสานสัมพันธ การศึกษาดูงานในแหงชุมชน  องคกรภาครัฐ และ 
เอกชน ตางๆ 2. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  มีนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการทุก
สาขาวิชา ทุกช้ันป จํานวน  40  คน รวมทํากิจกรรมการศึกษาดูงานในแหงชุมชน  องคกรภาครัฐ 
และ เอกชน ตางๆ นักศึกษาไดเรียนรูจากสถานที่จริง  ไดซึมซับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
สุพรรณบุรี 1.เกิดการเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย ณ ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี –ดาน
ศาสนา ณ วัดปาเลไลยก  วัดพระลอย วัดแค -ดานการเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ -ดานอนุร ักษมรดกทางวัฒนธรรมตลาดสามชุก 100 ป 2. 
นักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และมีสวนรวมสืบสาน เผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน –การดํานาแหว – การสานปลาตะเพียน
จากทางมะพราวและพับดอกกุหลาบจากใบเตย -การทําขนมทับทิมกรอบ และใหนักศึกษา
นําเสนอผลงานสงอาจารยผูสอน 
           4. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไมนอยกวา  
1 รายวิชา หรือ 1 กิจกรรม / ปการศึกษา  
           คณะไดจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่อยูในแผนปฏิบัติ
การประจําป 2558  จํานวน 2 โครงการ  และในโครงการอนุรักษณ  ศิลปวัฒนธรรมไทยนําไป
บูรณาการกับ รายวิชาสิ่งทอพ้ืนถ่ิน  โดยมี นางสาวกรชนก  บุญทร  เปน  อาจารยผูสอนและได
ควบคุมนักศึกษาไปศึกษาดูงานในครั้งน้ีดวย  

  โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม  โดยใหนักศึกษาชั้นปที่ 4  ที่กําลังจะจบ
การศึกษา  ประเมินความสําเร็จจากตัวชี้วัดความสําเร็จนักศึกษาสามารถเห็นถึงความสําคัญ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่ใชในชีวิตประจําวัน  เรียนรูเขาใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
ของคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต  เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต 
       โครงการอนุร ักษศ ิลปวัฒนธรรมไทย  โดยใหน ักศึกษาในรายวิชาสิ ่งทอพื ้นถิ ่น  
ประเมินความสําเร็จจากตัวชี้วัดความสําเร็จ  นักศึกษาไดเรียนรูจากสถานที่จริง  ไดซึมซับ
ศ ิลปว ัฒนธรรมในจ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี 1 . เก ิดการเรียนรู ถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย ณ 
ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี –ดานศาสนา ณ วัดปาเลไลยก  วัดพระลอย วัดแค -ดานการเรียนรู
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ -ดานอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมตลาด
สามชุก 100 ป 2. นักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และมีสวนรวมสืบสาน 
เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน –การดํานาแหว – การสานปลา
ตะเพียนจากทางมะพราวและพับดอกกุหลาบจากใบเตย -การทําขนมทับทิมกรอบ และให
นักศึกษานําเสนอผลงานสงอาจารยผูสอน 

  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ  นําขอเสนอแนะและการพิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติงานไปจัดทําเปน

แผนพัฒนาคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมและนําไปปรับปรุงแผนและกิจกรรม  โดยใหทุกภาคสวน
นําไปปรับปรุงแกไข  กิจกรรม/โครงการ  ที่จะดําเนินงานของปการศึกษา  2559  และทําแผน
และโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสนอคณะกรรมการบริหาร  ที่จะไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ตอไป  และเก็บขอมูลประเด็นตาง ๆ  ที่มีการแกไขทําใหกิจกรรมตาง ๆ  ประสบความสําเร็จมาก
ขึ้นหรือไมและคณะฯมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ตามหลักการของวงจรคุณภาพ  
(PDCA)  เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมในครั้งตอไปและในดานสงเสริมและสนับสนุน
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะฯมีการนําผล
การประเมินไปใชในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปตอไปดังตัวอยางตอไปน้ี 
           ไดนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและเปาหมายของการบูรณาการในป  
2557  มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบูรณาการในปการศึกษา  2558  ไดแกโครงการ
บูรณาการองคความรูจาการเรียนการสอนรายวิชาสิ่งทอพ้ืนถิ่น  คิดเปน 100% (บรรลุเปาหมาย) 
โดยมีการทํางานรวมกับองคกร และ ชุมชน ณ ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก  วัดพระ
ลอย วัดแค  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ชุมชนตลาดสามชุก 100 ป  เกษตรกรนาแหว             
การสานปลาตะเพียนจากทางมะพราวและพับดอกกุหลาบจากใบเตย -การทําขนมทับทิมกรอบ 

  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 คณะฯ สนับสนุนสงเสริมใหมีการเผยแพรโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยคณะฯ  มีการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยผานชอง
ทางการสื่อสารตาง ๆ  อยางตอเน่ืองเปนเว็ปไซคของมหาวิทยาลัย  เว็ปไซดของคณะฯ  บอรด
ประชาสัมพันธ  วารสารของมหาวิทยาลัย และจดหมายขาวของคณะฯ  เปนตน  โดยการนําองค
ความรูจากรายโครงการ นําไปเผยแพรเพ่ือเปนการสงเสริมใหเห็นถึงการจัดกิจกรรมและนําขอมูล
ไปใชในการเรียนการสอน 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
  7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

  

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 6 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 6 5 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 :  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
                     และเอกลักษณของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ
และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือให
บรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีการพัฒนาแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จากการวิเคราะห SWOT   ที่เช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555 - 2559) และนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ซึ่งในการดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรน้ันไดมีการรับนโยบายมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
นอกจากน้ีคณะไดทําการปรับปรุงเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ันเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ  รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําเสนอตอมหาวิทยาลัยผานกองนโยบาย
และแผน  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   และไดปรับช่ือเปนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา  2557-
2561  (อสอ.5.1.1-1-01, อสอ.5.1.1-1-02) 

ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2559  คณะไดจัดใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ในวันที่ 2-3 มิ.ย. 59  ภายใตโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  โดย
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการทบทวน SWOT  เพ่ือนําเสนอทิศทางการดําเนินงานภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ที่สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยเช่ือมโยงแนวคิดจากการรวมพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ดําเนินการจากกองนโยบายและแผน ดังน้ี (อสอ.5.1.1-1-03) 

1. การประชุมเ พ่ือรับนโยบายการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   วันที่  13 พ.ย.58 ณ ณ หองประชุมกรมหลวง ช้ัน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ศูนยเทเวศร  โดยมีผูบริหารและหัวหนาสาขาวิชาเขารวม 

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือสรางความเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  วันที่ 2 ธ.ค. 58 โดยคณะและสาขาวิชารับทราบนโยบายและนําเสนอขอมูลของแตละ
สาขาวิชาตอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือการนําเสนอแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรฯ   

3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 
15 ป (RMUTP Retreat)  วันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท  จ.
กาญจนบุรี  เพ่ือการทบทวนทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน  โดยมี คณบดี รองคณบดี และหัวหนาสํานักงานคณบดี เขารวมในการ
รับฟงนโยบายและนําเสนอแผนระยะสั้นและระยะยาวของคณะ  

จากการเขารวมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระยะ 15 ป (RMUTP Retreat) รองคณบดีฝายวางแผนไดนําเสนอขอมูลตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  วันที่ 31 สิงหาคม  2559  เพ่ือ
รับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน  ที่ไดรับจากการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน  โดยทบทวนแนวทางการดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจําปการศึกษา 2557 – 2561   ประกอบดวย   วิสัยทัศน  “ผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและ
แฟช่ัน  สูมาตรฐานสากล”   5  พันธกิจ     5 ประเด็นยุทธศาสตร   7 เปาประสงค   9 กลยุทธ  34 
มาตรการ พรอมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายจํานวน 50 ตัวช้ีวัด และได
กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของการบรรลุผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป
การศึกษา 2557 – 2561  ที่รอยละ 70  75  80  85 และ 85 ในแตละป ตามลําดับ โดยคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือนําไปสูเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรที่ไดนําเสนอประกอบดวย  ประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นยุทธศาสตร  (อสอ. 5.1.1-
1-04) 

2. การพัฒนาแผนไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตาม
กรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ  

จากการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน ปงบประมาณ 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีแผนในการ
พัฒนาดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เปนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพ่ือปอนอุตสาหกรรมหลักที่เปนปจจัยพ้ืนฐาน

ของการดํารงชีวิต 
                    2. มีครุภัณฑและหองปฏิบัติที่รองรับการเรียนรูดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตนนํ้า

จนถึงปลายนํ้า 
3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญงานวิจัยดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4. บัณฑิตมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
จุดออน (Weaknesses) 

1. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

2. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
3. หองปฏิบัติการไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
4. การจัดหารายไดจากงานบริการวิชาการไมเขมแข็ง 
5. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 

โอกาส (Opportunities) 
1. ปจจุบันภูมิภาคเอเชียเปนศูนยกลางการผลิตดานสิ่งทอเครื่องนุงหม 
2. นโยบายภาครัฐสนับสนุนและสงเสริมการกาวสูอุตสาหกรรมสรางสรรค 
3. มีสถาบันและองคกรที่สนับสนุนการเรียนรูและงานวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ

ดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
อุปสวรรค (Threats) 

1. คานิยมการศึกษาทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
2. มีขอจํากัดในดานการขยายตัวของพ้ืนที่ต้ังคณะ 
3. หลักสูตรดานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแขงขันสูง 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง 

• แนวคิดเชิงรุก  
- การจัดต้ังศูนยวิจัยฝกอบรมและทดสอบสิ่งทอ  
- การพัฒนาศูนยการเรียนรูทางดานสิ่งทอและแฟช่ัน  
- การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ บนพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมสรางสรรค  
- การสงเสริมความรวมมือกับภาครัฐดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  

• แนวคิดเพื่อการพัฒนา  
- การพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมแนวคิดการ

พัฒนา 
องคความรูดานสิ่งทอและแฟช่ัน  

- การพัฒนาหองปฏิบัติการเฉพาะทางใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ  

• แนวคิดเพื่อการปองกัน  
- การประชาสัมพันธเชิงรุก  
- การจัดกิจกรรมดานทักษะวิชาชีพเพ่ือใหความรูและการสงเสริมภาพลักษณใหกับ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางดานสิ่งทอและแฟช่ัน  
- พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความพรอม    ในการเรียนการสอน  
- พัฒนาหลักสูตรใหมีความเขมแข็ง และจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 

• แนวคิดเพื่อการต้ังรับ  
- การสงเสริมภาพลักษณ  การจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟช่ัน  
- บริหารจัดการพ้ืนที่ใหเต็มศักยภาพ  
- สงเสริมองคความรูดวยการบริการวิชาการแบบหารายได  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาพดานภาษาตางประเทศ  

โดยมีเปาหมายจัดต้ังศูนยวิจัยฝกอบรมและทดสอบสิ่งทอ  ดังน้ี 
- ศูนยวิจัยทางดานสิ่งทอและแฟช่ัน  
- ศูนยฝกอบรมทางดานสิ่งทอและแฟช่ัน  
- ศูนยทดสอบทางดานสิ่งทอ  
ซึ่งเปนขอมูลในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ เพ่ือใหมีความ

สอดคลองกับมหาวิทยาลัยตอไป 
กลยุทธทางการเงิน 
คณะไดมีการดําเนินงานโดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะดําเนินการใน

การจัดแผนกลยุทธทางการเงินโดยเช่ียมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 – 
2561 และเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงินโดยมียุทธศาสตรใน 2  ประเด็น  ไดแก   
 ยุทธศาสตรที่  1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน 
 เ พ่ือใหมีการบริหารจัดการดานทรัพยากรทางการเ งินของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใส  
ตรวจสอบได  และย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่  2  การสรางรายได เพื่ อ เตรียมความพรอมเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ  และพึ่งพาตนเองอยางยั่นยืน 
 เพ่ือใหมีการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากแหลงงบประมาณภายใน  และ
ภายนอกเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.5.1.1-1-
06)  

ซึ่งแผนกลยุทธทางการเงินจะเปนแนวทางในการกําหนดแผนในการดําเนินงาน
ทางดานการเงินของคณะ  และเปนแผนในการแสดงถึงแหลงที่มาของงบประมาณที่เปนกลยุทธที่
สําคัญของคณะในการพัฒนาใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา 2557-2561 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 คณะมีการนําเสนอของบประมาณประจําป พ.ศ.2559  โดยการนําเสนอ
งบประมาณและโครงการใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งจะทบทวนจากแผนกลยุทธ         
ที่ไดระบุไวตามแผนดังกลาวฯ  ซึ่งเมื่อคณะไดรับการอนุมัติงบประมาณประจําปเรียบรอยแลว 
จะทําการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
เพ่ือเปนแผนและแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  รวมถึงการวางแผนการใชจายเงิน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559   โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว  ซึ่งจะควบคุมทั้งดานการบริหารโครงการและการใชจายเงินใหเปนไปตาม



65 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
แผนที่วางไว  ซึ่งหากโครงการที่ระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําไมสามารถปฏิบัติไปตามแผน
ที่วางไว  ก็จะตองดําเนินการขอปรับเปลี่ยนเพ่ือจัดสงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยตอไป (อสอ.5.1.1-
1-06) 

นอกจากน้ีคณะมีการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีระบบการติดตามและประเมินผล (BPM)   ซึ่ง
ผูรับผิดชอบโครงการตองดําเนินการจัดสงขอมูลมายังฝายวางแผนหลังเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่  
5  ของทุกเดือน  เพ่ือนําขอมูลที่ไดดําเนินการกรอกขอมูลเพ่ือแจงไปยังมหาวิทยาลัยและจะมี
การสรุปผลการดําเนินโครงการทุกรายไตรมาส นําเสนอไปยังคณบดีเพ่ือทราบผลการดําเนินงาน
ของคณะตอไป  เพ่ือใหเปนไปตามแผนกลยุทธทางการเงินที่วางไว และควบคุมติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ และรายงานผลในระดับ
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือบันทึกขอความที่ ศธ.0581.09/1155 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดมีการประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานและระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ง
คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 35 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตาม
เปาหมายจํานวน 29 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 82.86 โดยสามารถสรุปรายประเด็นยุทธศาสตรได 
ดังน้ี (อสอ.5.1.1-1-07) 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมี

คุณภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะ
จํานวน 11 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 9 ตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ 
81.81 ระดับดี 

ดานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะ
จํานวน 6 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 5 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 
83.33 ระดับดี 

ดานการบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สูความเลิศ คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 9 ตัวช้ีวัด มี
ตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 7 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 80 ระดับดี 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ คณะฯ 

ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 5 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย
จํานวน 4 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 80 ระดับดี 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม

ใหคงอยูอยางมั่นคงเพ่ือสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ คณะฯ ไดกําหนดคา
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
เปาหมายระดับคณะจํานวน 4 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 4 
ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 ระดับดีเดน 
จากผลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 คณะมีผลการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 74.07 ระดับดี  ซึ่งในปการศึกษา 2558 คณะไดมีการกํากับดูแล
ต้ังเปาหมายโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 82.86 อยูในระดับดี ซึ่งมี
ผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2557 เทากับ 8.79 

  2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลกัสูตร
สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองเพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติและ
โอกาสในการแขงขัน 

 การวิเคราะหขอมูลทางการเงินของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน             
มีวัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบถึงตนทุนในแตละหลักสูตรในแตละพันธกิจของคณะผลการ
วิเคราะหใชในการวางแผน การบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ของคณะฯสูงสุด  ประกอบดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย การเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มีสวนรวมเปนคณะกรรมการเพ่ือจัดทํา
และวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย (อสอ. 5.1.2-1-01) 

การจัดทําตนทุนตอหลักสูตรสาขาวิชา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดําเนินการ
ภายใต  การคํานวนตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําป งบประมาณ 2558 ในพันธกิจการผลิต
บัณฑิต ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมีแนวทางการจัดทํา
ตนทุนตอหลักสูตรสาขาวิชา ดังน้ี (อสอ. 5.1.2-1-02) 

1. ขอมูลคาใชจายทุกรายการ  เปนคาใชจายจริงทั้งงบประมาณรายจายและ
งบประมาณรายได (อสอ.5.1.2-1-03) 

2. คาสาธารณูปโภค รวมคาใชจายทั้งมหาวิทยาลัย  และปนสูคณะดวยบุคลากรรวมคา 
FTES 

3. คาใชจายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจายในกองคลัง นําสูคณะตามรายช่ือของ
นักศึกษา 

4. คาใชจายทุนการศึกษาเบิกจายกองพัฒนานักศึกษา นําสูคณะตามรายช่ือของ
นักศึกษา 

5. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  ปนเขาสูคณะตามจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
6. กองทุนสวัสดิการ  ปนเขาสูคณะตามจํานวนบุคลากร 
7. นําคาใชจายลงสูสํานักงานคณบดี  และหลักสูตรสาขาวิชา 
8. ปนคาใชจายจากสํานักงานคณบดี  ลงสูหลักสูตรสาขาวิชาดวยจํานวนบุคลากรรวม

กับคา FTES 
9. คํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา โดยนําจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) หารตนทุนรวมแตละหลักสูตรสาขาวิชา 
ในการคํานวณตนทุนตอหลักสูตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ีมีความแตกตาง

จากการคํานวณตนทุนตอหลักสูตรปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คืองบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทุน
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
คาใชจายรวมทั้งสิ้นภายในคณะปนสูสาขาวิชา 

จากการประชุมพิจารณา  วิเคราะหตนทุนตอหลักสูตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมมหาวิทยาลัย สรุปตนทุนตอหลักสูตร  (อสอ. 5.1.2-1-04) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน  มีหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร  จากการคํานวณตนทุนตอหลักสูตร  ไดผลดังน้ี 
ตาราง แสดงตนทุนตอหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

หลักสูตร ตนทุนรวม FTES ตนทุนตอหลักสูตร 
เทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ 8,172,166.94 58.67 139,290.39 
เทคโนโลยีเสื้อผา 13,594,798.08 127.09 106,969.85 
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 8,720,574.15 84.45 103,263.16 
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 16,842,898.12 211.22 79,741.02 

ผลการพิจารณาตนทุนตอหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
พบวา  หลักสูตรเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  มีตนทุนตอหลักสูตรสูงที่สุด  เทากับ 139,290.39 บาท          
มีตนทุนรวม 8,172,166.94 บาท ตนทุนรวมที่สูงน้ัน  เน่ืองจากปรับบัญชีเงินเดือน  ในสวนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  การเลื่อนเงินเดือนในสวนขาราชการ  แตคา FTES  มีคานอยเพียง 
58.67 จึงทําใหตนทุนการผลิตตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาสูงที่สุด  ในขณะที่หลักสูตร
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  มีตนทุนรวมสูงที่สุด  เทากับ 16,842,898.12 บาท แตคา FTES            
มีปริมาณสูงถึง 211.22 จึงทําใหตนทุนการผลิตตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตํ่าที่สุด 
79,741.02 บาท ทั้งน้ีทุกหลักสูตรของคณะฯ ยังคงมีตนทุนตอหลักสูตรสูง  เน่ืองจากการเรียน
การสอนของคณะฯ จะตองใชครุภัณฑทางการศึกษา สําหรับฝกปฎิบัติเพ่ือผลิตนักศึกษาเปนนัก
ปฎิบัติมืออาชีพ  จึงทําใหมีคาเสื่อมราคาที่สูง  และคณะสงเสริมพัฒนาโดยการฝกอบรมและ
การศึกษาตอ  นอกจากน้ีมีคาใชจายเงินอุดหนุนที่สูง 

เมื่อตนทุนตอหลักสูตรเทียบกับรายรับคาเทอมภาคการศึกษาละ 13,000 บาท                  
(ปการศึกษาละ 26,000 บาท) จะเห็นไดวาอาจมีความไมคุมคา  แตนักศึกษาที่จายการศึกษามี
คุณภาพเปนบัณฑิตพรอมใช  อยางไรก็ตามนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
ไดงานทําตองตามสาขาวิชาคือ  97.50% ในป 2559 ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุก  เพ่ิม
จํานวนนักศึกษา  ทําใหคา FTES สูงขึ้นบาง  เพ่ือใหตนทุนตอหลักสูตรลดลง  และเกิดความ
คุมคาในทุกหลักสูตร 
ฝายบริหารไดรายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตรใหคณะกรรมการบริหารคณะ(อสอ. 
5.1.2-1-06) เพ่ือเปนแนวทาง  รวมทั้งใชเปนเคร่ืองมือ ประเมินคุณภาพของการดําเนินงาน   
เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน  ในการจัดสรรงบประมาณ  แผนการรับ
นักศึกษา  การบริหารจัดการและการประเมินผล การดําเนินงานของคณะฯ  และควบคุมเพ่ือให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพเหมาะสมกับรายรับของคณะตอไป 

  3. ดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดทีส่งผลตอการดําเนนิงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผูบริหารและตัวแทนทําหนาที่ รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมเปน
คณะกรรมการเพ่ือการพิจารณาความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อสอ.5.1.3-1-01) และ
คณะกรรมการเพ่ือการพิจารณาความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559   (อสอ.5.1.3-1-02) 

โดยการวิเคราะหความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง  รวมถึงปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง 
ตามบริบทของสถาบัน  มุงเนนการพิจารณาความเสี่ยงดานตางๆ ดังน้ี  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร สถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธสถาบัน  
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

โดยกําหนดใหทุกภาระงานดําเนินการจัดทําความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมระดับความ
เสี่ยง  และมีการวิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยงสูงสุดจํานวน  4  เรื่อง  และทําการ
ควบคุมเพ่ือใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   

ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คณะไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดย
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 7/2557  ลงวันที่  28 ตุลาคม 
2557 (อสอ.5.1.3-1-06) สรุปไดดังน้ี   

- ฝายบริหาร  ไดแก งานพัสดุ  การเงิน งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ งาน
ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

- ฝายวางแผน ไดแก งานแผนและงบประมาณ งานประเมินผล 
- ฝายวิชาการและวิจัย ไดแก  งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานหลักสูตร งานสห

กิจ งานทะเบียน 
- ฝายกิจการนักศึกษา ไดแก งานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา งานสโมสร              

งานแนะแนว  งานศิลปวัฒนธรรม  
และดําเนินการควบคุมความเสี่ยงที่มีการวิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยง

สูงสุด จํานวน 4 เรื่อง โดยมอบหมายใหงานบริหารความเสี่ยงวิเคราะหผลของการบริหารความ
เสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีการควบคุมใหลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพ่ือใหการบริหาร
จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน  รอบ 6  เดือน  
และรอบ 12  เดือน  เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมและติดตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  โดยในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558  มีการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด
จํานวน 4 เรื่อง (อสอ.5.1.3-1-03) ซึ่งผลการประเมินและการติดตาม  สามารถสรุปไดดังน้ี 

-  ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน   ผูปฏิบัติงานดานการเงินไดรับความรูความ
เขาใจดานการเบิก-จาย เงิน  และการตรวจหลักฐานใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด เพ่ือไมให
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
เกิดขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีการดําเนินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสงผลใหลดการสงคืนเอกสารเพ่ือปรับแกลดลงและสามารถเบิกจายเงินได
อยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนการใชจายที่วางไว 

-  ความเสี่ยงดานแผนและงบประมาณ   มีการควบคุมใหทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินโครงการ
ในชวงเวลาตาง ๆ  รวมทั้งผูปฏิบัติงานแผนตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  โดย
ตองทําการติดตามและแจงผูรับผิดชอบโครงการอยางใกลชิดเพ่ือลดปญหาของการขอเลื่อน
โครงการ  ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 27 
โครงการ  มีการขอเลื่อนแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 5  โครงการ คิดเปนรอยละ 18.51 ซึ่งมี
อัตราการขอเลื่อนแผนปฏิบัติราชการลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งมีการเลื่อน
แผนปฏิบัติราชการคิดเปนรอยละ 33.33 

-  ความเสี่ยงดานการจัดการงานบริการวิชาการ  มีการควบคุมและทําความ
เขาใจกับการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ  ในแตละโครงการเพ่ือใหโครงการที่ดําเนินงาน
ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนใหผูรับผิดชอบ
โครงการตระหนักและทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานภายใตแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่มุน
เนนการสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของกลุมชุมชนที่เขารวมโครงการ เพ่ือใหไดรับประโยชน
สูงสุดและมีการพัฒนาศักยภาพอยางเปนรูปธรรม 

-  ความเสี่ยงดานงานแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษยปจจุบัน เรื่องแนะ
แนวการศึกษาประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ในการเขารวมกลุม
การเปนนักศึกษาใหม นักศึกษาจะตองปรับตัวเพ่ือใหอยูรวมกันในสังคม รวมทั้งการปรับตัวใน
ดานการเรียนการสอนที่ตางจากมัธยมศึกษา จึงทําใหนักศึกษามีปญหาระหวางการใชชีวิตในรั้ว
อุดมศึกษา 

จากการประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ผลการประเมินพบวา  การควบคุมความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุม
ภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและจากขอมูลการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 (อสอ.5.1.3-1-04) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได
พิจารณาระดับความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมภายในคณะ ใหดําเนินการ
จั ดทํ าแผนการบ ริหารความ เสี่ ย งของกิ จกรรมที่ มี ร ะ ดับความ เสี่ ย งสู ง สุ ดจํ านวน                       
3 กิจกรรม  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ลง
วันที่  25 กุมภาพันธ 2559 ดังน้ี  (อสอ.5.1.3-1-07) 

1. ความเสี่ยงดานประกันคุณภาพ การควบคุมใหมีการวางแผนในการจัดทําคา
เปาหมาย  

2. ความเสี่ยงดานการแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษยปจจุบัน  ดานการ
ควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 

3.  ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล  การควบคุมแผนพัฒนาในการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

จากการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมใหลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนเพ่ือใหการ
บริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน  รอบ 6  



70 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
เดือน  และรอบ 12  เดือน  เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมและติดตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งผลการประเมินและการติดตาม รอบ  6  เดือน 
และ รอบ 12 เดือน สามารถสรุปไดดังน้ี (อสอ.5.1.3-1-05) 

-  ความเสี่ยงดานการประกันคุณภาพ  มีการควบคุมใหมีการวางแผนในการ
จัดทําคาเปาหมาย (ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย) ต้ังแตตนรอบการประเมินกําหนดตัวช้ีวัดและคา
เปาหมาย ระดับที่คาดหวัง และนํ้าหนักของงานที่ใชสําหรับการประเมิน เพ่ือนําผลมาใชสําหรับ
การประเมิน และปรับแกผลการประเมินใหเหมาะสม และเพ่ือลดปญหาในการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา และจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมตัวช้ีวัดเพ่ือใหทราบถึง ตัวช้ีวัดที่อาจไม
เปนไปตามเปาหมาย และหาวิธีแกไขในตัวช้ีวัดน้ันๆ กอนการตรวจประเมินภายในปการศึกษา  
2558  สงผลใหในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มีคะแนน
เฉลี่ยระดับหลักสูตร  2.86  ซึ่งมีคาระดับคะแนนที่สูงกวาปการศึกษา  2557  โดยมีคะแนนเฉลี่ย  
2.71 อีกทั้งอาจารยประจําหลักสูตรมีความเขาใจในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ิมขึ้น  
จากการวางแผนในการฝกอบรมและการจัดทํา  KM  ดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

-  ความเสี่ยงดานการแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษยปจจุบัน   มีการ
ควบคุมดูแลนักศึกษาในการทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะอยางใกลชิด  อีกทั้งการ
พิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการหาแนวทางในการปองกัน  ซึ่งในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 2558  รวมถึงการจัดกิจกรรมรับนองใหมในป
การศึกษา  2559  มีการลดการเกิดอุบัติเหตุไดเปนอยางดีจากการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ไมมีการเกิดอุบัติเหตุ จากการวางมาตรการใหอาจารยประจําสาขาวิชาและ
เจาหนาที่กํากับดูแลกิจกรรมอยางใกลชิดในแตละโครงการ/กิจกรรม 

-  ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคลากร  มีการควบคุมแผนพัฒนาในการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ในการ
สนับสนุนการดําเนินงานและการอํานวยความสะดวก ซึ่งปญหาที่สําคัญ คือ ดานเวลาและภาระ
งานของอาจารย ซึ่งในปการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันไมมีผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการควบคุมและกํากับติดตามการบริหารความเสี่ยงใหมีการ
ควบคุมแผนพัฒนาในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทําใหมีการกํากับและเรงรัดให
อาจารยที่มีแผนนําเสนอตําแหนงทางวิชาการมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  สงผลใหในป
การศึกษา  2558  คณะมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมข้ึน 2 ทาน  ไดแก   
ผศ.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ  และ ผศ.ธวัชชัย  แสงนํ้าเพชร  

ดังน้ันจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีระดับความเสี่ยงทั้ง 3 ดานลดลง  
ซึ่งสรุปไดดังน้ี   

ความเสี่ยงดานประกันคุณภาพ การควบคุมใหมีการวางแผนในการจัดทําคา
เปาหมายสงผลใหมีผลการประเมินในระดับหลักสูตรปการศึกษา  2558  มี คะแนนเฉลี่ย 2.86 
ซึ่งสูงขึ้นจากปการศึกษา 2557     

ความเสี่ยงดานการแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษยปจจุบัน  ดานการ
ควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรม สามารถมีการกํากับดูแลในการจัดกิจกรรม/โครงการ  
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุไดคิดเปนรอยละ 100  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล  การควบคุมแผนพัฒนาในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการซึ่งจากการกํากับดูแลตามแผนการพัฒนาทําใหมีอาจารย ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยเพ่ิมขึ้นในปงบประมาณ  2559  จํานวน  2  ทาน  เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่ไมมีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น 

  4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธบิายการดําเนนิงาน
อยางชัดเจน 

  ผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีนโยบายให
ผูปฏิบัติงานทุกคนยึดถือหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ดาน มาใชในการบริหารงานของคณะ 
ประกอบดวย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอ
ภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ  ดังน้ี                

1.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
มีการดําเนินงานตามคาเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งไดกําหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัด
ความสําเร็จระดับคณะจํานวน 35 ตัวช้ีวัด ทั้งน้ีคณะไดดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ
คณะ สงผลใหการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมายตัวช้ีวัดประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 29 
ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 82.86 อยูในระดับดี (อสอ. 5.1.4-01) 

2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน          
มีการบริหารงานที่คํานึงถึงความคุมคาของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เน่ืองจากคณะไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําปเพ่ือใชในการบริหารงานของคณะคอนขางจํากัด ดังน้ันเพ่ือใหการ
บริหารงบประมาณ บริหารอัตรากําลัง และการเสนอของบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาสูงสุด จึงไดนําระบบสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  เรียกวาระบบ
บัญชีสามมิติ ประกอบไปดวย ระบบบริหารงบประมาณ (BPM) เพ่ือจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคล (HRM) เพ่ือใหขอมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ
นํามาวิเคราะหได ระบบการเบิกจายงบประมาณ (ERP) (อสอ. 5.1.4-02) เพ่ือสามารถรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณไดตลอดเวลา ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยาง
ทันทวงที หรือทวนสอบความถูกตองของขอมูลไดอยางรวดเร็ว และเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารงานของคณะตอไป  

3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน ใหความสําคัญในการใหบริการผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา บุคลากร  บุคคลทั่วไป 
ชุมชน สังคม โดยการนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงแกไข
พัฒนางานเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ เชน 

3.1  เปดรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะจากการประชุมตางๆ โดย
บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  ในที่ประชุมได เชน การประชุม
คณาจารย  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  การ
ประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน  เปนตน 

3.2  การตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ซึ่งในการเสนอของบประมาณ
รายจายประจําปของคณะไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของชุมชน สังคม ในการ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
ใหบริการสังคมของปที่ผานมาเพ่ือมาประกอบในการเสนอของบประมาณในปปจจุบัน  โดย
คํานึงถึงความตองการของชุมชน สังคมเปนหลักเพ่ือใหการบริการวิชาการแกสังคมเกิดประโยชน
สูงสุด  ซึ่งจะสงผลใหชุมชน สังคม นําองคความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการแกสังคมไป
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพเดิมเพ่ือเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึง   

3.3   มีการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการที่
รับนักศึกษาของคณะเขาทํางาน ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจในปการศึกษา 2558  คิดเปน
รอยละ 91.11 (อสอ. 5.1.4-03) 

3.4  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการจากทั้งบุคคลภายในและ
ภายนอก ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจในปการศึกษา 2558 คิดเปนรอยละ 93.46  (อสอ. 
5.1.4-04) 
             4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คณะมีการกําหนดใหมีการจัดทําคํา
บรรยายลักษณะงาน ภาระงานและหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนงงาน โดยมีการมอบหมาย
งานเปนลายลักษณอักษร เชน  คําสั่งมอบหมายงานบุคลากรสายสนับสนุน (อสอ. 5.1.4-05) 
คําสั่งแตงต้ังรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขาวิชา เปนตน 

5. หลักความโปรงใส (Transparency)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ันมีการบริหารงานดวยความโปรงใส ดังน้ี 

5.1  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกภาคสวนตางๆ หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายชองทาง เชน เวปไซต ขาวประชาสัมพันธ การติดประกาศ แผนพับ จดหมายขาว 
และมีการดําเนินการตามกลไกการตรวจสอบภายใน  

5.2  การจัดซื้อจัดหาของคณะมีการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยจัดทําประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เพ่ือเชิญชวน
ใหบริษัทคูคาสามารถเขารวมประมูลงานไดอยางอิสระ ประกาศดังกลาวจะประกาศทางเวปไซต
ของกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ทําใหการจัดซื้อจัดหาของ
คณะมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

5.3  คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน เพ่ือทําการตรวจสอบ
จํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บเทียบกับหลักฐานหรือรายการที่บันทึกไวในทะเบียนคุมการรับ-
จายเงิน วาถูกตองครบถวนหรือไม (อสอ. 5.1.4-06) และไดแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบเงินสดในตูนิรภัยของคณะใหมีความถูกตองตรงกับหลักฐานในทุกวันทําการ 
(อสอ. 5.1.4-07)   

5.4  คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
หรือคาตอบแทนตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการมีหนาที่ในการพิจารณาผล
การปฏิบัติงานตามเกณฑการประเมินของบุคลากรแตละประเภท ซึ่งพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานประกอบ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกบุคลากรของคณะ (อสอ. 5.1.4-08) 

6.  หลักการมีสวนรวม (Participation)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ันเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะทุกคนไดมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยมีการแตงต้ัง
บุคลากรเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดตางๆ เพ่ือเปนการระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากร และทุกคนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและเกิดความสามัคคี (อสอ. 5.1.4-09) 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
7.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ันมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจตามกรอบโครงสรางและภาระงาน มีการ
มอบหมายงานและอํานาจหนาที่ เปนลายลักษณอักษร เชน มีคําสั่งการมอบอํานาจใหรองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีเพ่ือใหการดําเนินงานไดคลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น (อสอ. 5.1.4-10)   

8.  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีการ
บริหารงานหรือปฏิบัติราชการภายใตกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะ เชน การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
(อสอ. 5.1.4-11) การเบิกจายงบประมาณตามระเบียบขอบังคับของกระทรวงการคลัง มติ
คณะรัฐมนตรี หรือตามกฏระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ  

9.  หลักความเสมอภาค (Equity) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
บริหารงานโดยอาศัยหลักความเสมอภาค เชน 

9.1  คณะสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนาตนเอง เชน การเขา
รวมอบรมสัมมนาดานวิชาชีพของตนเอง  การศึกษาดูงาน  เพ่ือเปนการพัฒนาตนเอง  โดยคณะ
ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  ไดแก  โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟช่ัน (อสอ. 5.1.4-12)  เปนตน 

9.2  การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของคณะ ไมมีการ
จํากัดเง่ือนไขในเรื่องเพศ ความพิการทางรางกาย หรือการมีสิทธิพิเศษ  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) การบริหารงานของคณะมี
กระบวนการในการระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของและมีระบบตัวแทนบุคลากรเปนกรรมการ
หรือคณะทํางาน และในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ ของคณะมีการขอ
ฉันทามติในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของ    เชน การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (อสอ. 5.1.4-13) การประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
คณะ เปนตน 
จากการนําเอาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ดาน มาใชในการบริหารงานของคณะ พบวา ในดานหลัก
ประสิทธิผล จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานพบวา การปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุคา
เปาหมายตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบมีประสิทธิผลมากข้ึน ซึ่งในปการศึกษา 2557 ไดเพียงรอยละ 
74.07  แตในปการศึกษา 2558 ไดรอยละ 82.86   แตก็ยังพบจุดออนที่ตองนําไปปรับปรุง
พัฒนาการทํางาน เชน ในดานหลักการตอบสนอง   คณะสามารถตอบสนองความตองการของ
นักศึกษาไดเพียงบางสวนเทาน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะไดรับอนุมัติงบประมาณอยางจํากัด จึงมี
งบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดทุกเรื่อง  
ดังน้ัน คณะจึงตองวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

  5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบคุคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลมุพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนาํมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯไดมีการจัดทําแผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งกําหนด
ประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรูใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดย
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
มุงเนนดานการผลิตบัณฑิตและดานงานวิจัยและจัดทําเปนแผนการจัดการความรู โดยในทุก
กิจกรรม ผูเปนแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีประสบการณตรง เปนผูใหความรวมมือการแลกเปลี่ยนทุก 
กิจกรรม 

โดยในปงบประมาณประจําป 2559 (ปการศึกษา 2558) มีการจัดแผนการจัดการความรู 3 
ประเด็นดังน้ี  
          1. องคความรูในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
              1.1   โครงการจัดแสดงผลงาน นักศึกษาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 
             คุณกิจ : นักศึกษาที่มีผลงานเขารวมแสดง 

สรุปยอ   
             - เพ่ือเปนเวทีในการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน 
             - เพ่ือเผยแพรองคความรูและแนวทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
ใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
             -  เพ่ือเนนการสงเริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหแสดงออกถึงความรู
ความสามารถในเชิงวิชาชีพ และความคิดสรางสรรคตอชุมชน และสังคม 
                         เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
                         คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 91 
             1.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการกรอกขอมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ผานเว็บไซต 
สํานักสงเสริมและ งานทะเบียน 
             คุณกิจ :  นาย พงศกร หิรัญโรจน 
    สรุปยอ 
                 -  เพ่ือสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TOF) 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ92  
          1.3  โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบติัการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น 
           คุณกิจ :               นายมนตรี รัตนวิจิตร  
                                    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สรุปยอ             

- เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมคีวามทันสมัย ตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

               -    เพ่ือใหคณาจารยไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันใน
การพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
พ.ศ. 2558 

                           เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
                           คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 87.10 
 

           2. องคความรูในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย 
               2.1 ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุคลกรดานสิ่งทอและแฟชัน่ประจําป
2559 
เรื่อง การสืบคนขอมูลงานวิจัย 
             คุณกิจ : ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ 
 สรุปยอ   
               -  บรรยายเกี่ยวและนําเสนอแนวทาง การสืบคนขอมูลเพ่ือสรางงานวิจัย ในแนวทาง
ตางๆ และเนนการสืบคนในระบบดิจิตอล ออนไลน 

                -   สรางความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคน จากระบบสืบคนงานวิจัยตางๆที่มีความเปน
สากลและที่เปนยอมรับ 
              - แนะนํา web site ที่สามารถเขาไปใชบริการไดฟรี และ วิธีการสมัครและการใช 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 82.7 
                    2.2  ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรดานสิ่งทอและแฟชัน่ประจําป
2559 
เรื่อง การสรางงานวิจัยสูเชงิพาณชิย  
             คุณกิจ :  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 
สรุปยอ 

        -  แนะแนวทางเกี่ยวกับงานวิจัยที่สามารถนํามาตอยอดสูเชิงพาณิชย เพ่ือที่การสราง
งานวิจัยของอาจารยและเจาหนาที่ภายในคณะฯ จะไมสูญเปลา  

        -  แนะแนวทางการสรางงานวิจัยเพ่ือตอบสนองตลาดการคา โดยสามารถทํางานวิจัย
รวมกับสถานประกอบการที่มีความตองการวิจัย และพัฒนาสินคาของตนเอง 
                *  เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 82.7 
 
            2.3 บันทึกเรื่องเลาเรื่อง การบริการวิชาการ จากากรแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการ
จัดการความรูในศตวรรษที่ 21 ในหัวขอ “การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็ง” 
             คุณกิจ : นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี 
สรุปยอ 
              -   
                *  เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75 
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 75 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
 3. องคความรูในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
            3.1   โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสิ่งทอและแฟชั่น ประจําป 
2559 
เรื่อง การสรางงานวิจัยสูเชงิพาณชิย  
                คุณกิจ : รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 
    สรุปยอ 

               -  แนะแนวทางเกี่ยวกับงานวิจัยที่สามารถนํามาตอยอดสูเชิงพาณิชย เพ่ือที่การ
สรางงานวิจัยของอาจารยและเจาหนาที่ภายในคณะฯ จะไมสูญเปลา  

               -  แนะแนวทางการสรางงานวิจัยเพ่ือตอบสนองตลาดการคา โดยสามารถทํางาน
วิจัยรวมกับสถานประกอบการที่มีความตองการวิจัย และพัฒนาสินคาของตนเอง 
 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75 
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 82.7 
            3.2 ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุคลกรดานสิ่งทอและแฟชัน่ประจําป2559 
เรื่อง การสืบคนขอมูลงานวิจัย 
             คุณกิจ : ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ 
 สรุปยอ   
                -  บรรยายเกี่ยวและนําเสนอแนวทาง การสืบคนขอมูลเพ่ือสรางงานวิจัย ใน
แนวทางตางๆ และเนนการสืบคนในระบบดิจิตอล ออนไลน 

                -   สรางความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคน จากระบบสืบคนงานวิจัยตางๆที่มีความเปน
สากลและที่เปนยอมรับ 
              - แนะนํา web site ที่สามารถเขาไปใชบริการไดฟรี และ วิธีการสมัครและการใช 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 82.7 
           3.3 โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
             คุณกิจ : ผศ.สุใจ พรเจิมกุล  
 สรุปยอ   
                -  เพ่ือใหคณะฯสามารถบริหารจัดการ สรางความเขาใจกับบุคคลกรในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 
               -  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
               -  เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินจากภายนอก 
 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 86 
 
                           ***************************************************** 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
        จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู   จากความรู และทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit  
knowledge) โดยใชชองทางตาง ๆ ไดแก เอกสารเผยแพรความรู  การอบรม สัมมนา เว็บไซต 
KM  และมีกิจกรรมถายทอดการเรียนรูจากผูปฏิบัติที่ดี กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (cop) เผยแพร
ไปสูบุคลากรในคณะ สงผลใหบุคลากรรวมถึงนักศึกษาสามารถไดรับการถายทอดองคความรูจาก
ความรูที่แลกเปลี่ยนกันซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาว   ผูรับผิดชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูนํา
ขอเสนอแนะที่ไดรับในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในปการศึกษา 2558  มาพัฒนาการจัดกิจกรรม KM 
อยางตอเน่ืองทั้งดานจัดการเรียนการสอน โดยจะเห็นไดจาก Cop ที่สงเสริมการสง มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 ทางเว็บไซน ซึ่งคณะน้ันไดเชิญผูมีความรูเขามาใหคําแนะนําอบรม ในดานงานวิจัยทาง
คณะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการหาขอมูล การสืบคนออนไลน เพ่ือทํางานวิจัยและเขียน
บทความของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  อีกทั้งจะพัฒนาการจัด
กิจกรรมใหมีรูปแบบที่นาสนใจเพ่ือกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
เปนกันเอง รวมถึงการสงเสริมใหมีผูเขารวมโครงการที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก และ
การใชสื่อตาง ๆ ในการจัดการความรู  โดยมีการรวบรวมความรู ที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ  ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ และการลงเว็บไซต KM 
และแฟนเพสKM ของคณะฯ  เพ่ือการสรางองคความรูที่สามารถเผยแพรไปยังบุคลากรภายใน
คณะและมหาวิทยาลัย  รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในองคความรูตาง ๆ ที่ไดจัดขึ้นตอไป 
สรุปการจัดการเรียนรูทั้ง 9 เรื่อง แบงตามแผนงานดังน้ี 
   ปการศึกษาประมาณ  59 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการกรอกขอมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ผานเว็บไซต สํานัก
สงเสริมและ 

2. ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรดานสิ่งทอและแฟช่ันประจําป2559 
เรื่อง การสืบคนขอมูลงานวิจัย 

3. ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรดานสิ่งทอและแฟช่ันประจําป2559 
           เรื่อง การสรางงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

4. กิจกรรมบรรยายพิเศษเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2559 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

6. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2559 
8. โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา ดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
9. บันทึกเรื่องเลาเรื่อง การบริการวิชาการ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการจัดการความรู

ในศตวรรษที่ 21 ในหัวขอ “การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชน
เขมแข็ง” 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
สรุปขอ 

1. องคความรูที่ทานตองการไดรับจากคณะฯ 
 1.2  องคความรูที่ตองการไดรับเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการทาํงาน ไดแกเรื่อง 
  -  คอมพิวเตอรเพ่ือทําสื่อการสอน 
  -  การบริหารบุคลากร 
  -  การบริหารความขัดแยงในองคกร 
  -  ภาษาอังกฤษ 
  -  การสรางเว็บไซน 
  -  การทํางานวิจัย 
  -  ความชัดเจนและขึ้นตอนในการปฏิบัติงานระหวาง คณะกับ
สวนกลาง 
  -  การติดตอสือ่สาร (ทางเดินเอกสาร) 
  -  การบริหารบุคลากร 
 
 1.3  องคความรูที่ตองการไดรับเพ่ือความกาวหนาในหนาที่การงาน ไดแกเรื่อง 
  -  การทําผลงานทางวิชาการ 
  -  การบริหารบุคลากร 
  -  การทําตําแหนงตางๆ การทํางานของสายสนับสนุน 
2 ความสนใจของทานที่จะถายทอดความรูที่มีอยูใหแกผูรวมงานเพ่ือพัฒนาองคกร 
 สนใจถายทอดความรูเรื่อง 
  -  ความรูผาไหมสุรินทร,การเขียนบทความตีพิมพ 
 อ่ืนๆ เชน มีเอกสาร,ไฟลเอกสารเผยแพร 
  -  คูมือเรียบเรียงสั้นๆ 

  -  หนังสือออกแบบ 
  6. การกํากับติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนนุ 
 

1. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ใหมีความสอดคลองและเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการใชขอมูลพ้ืนฐานและ
ขอมูลทางดานบุคลากร เชน จํานวนบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด โดยแยกเปนขอมูลของบุคลากร
สายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และสายสนับสนุน       จําแนกตาม
คุณวุฒิ และระดับตําแหนงในการปฏิบัติงาน มาทําการวิเคราะห และจัดทําเปนแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําป 2558 ประกอบดวย 

1.1 การบริหารอัตรากําลัง 
1.2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
1.3 การพัฒนาความกาวหนาบุคลากร 
1.4 การธํารงไวซึ่งบุคลากรของคณะฯ 

 2. มีการบริหารการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
กําหนด ในปการศึกษา 2558 ไดมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

2.1 การบริหารอัตรากําลังและแผนทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ในป
การศึกษา 2558 
มีการขออนุมัติเปดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน 

ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 
สายวิชาการ 

• มีการขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา คือ สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
เพ่ือทดแทนผูปฏิบัติงานเดิมที่ประสงคขอลาออกจากราชการ อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 สายสนับสนุน 

• มีการเปดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตําแหนงชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา 
เพ่ือทดแทนผูปฏิบัติงานเดิมที่ประสงคขอลาออกจากราชการ แตไมมีผูมา
สมัครสอบเพ่ือรับการคัดเลือก 

• มีการเปดสอบลูกจางช่ัวคราว ประจําฝายวิชาการและวิจัย กลุมงานวิชาการ 
วิจัยและบริการวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน) จํานวน 1 
อัตรา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    การปฏิบัติงานในฝายวิชาการและวิจัย และ
เพ่ือใหการบริหารงานลูกจางช่ัวคราวเปนไปตามกรอบอัตรากําลังลูกจาง
ช่ัวคราวของคณะฯ 

แผนทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 

• ในปการศึกษา 2558 มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 4 อัตรา แบง
ไดดังน้ี 
สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 1 อัตรา 
สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 1 อัตรา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
สิ่งทอ 1 อัตรา และสายสนับสนุน 1 อัตรา ไดแก กลุมงานกิจการนักศึกษา 
คณะฯ ไดดําเนินการเสนอขอจัดสรรอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราที่
เกษียณอายุราชการไปยังทางมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว แตคณะฯ             
ไมสามารถดําเนินการไดตามแผน เน่ืองจากอยูระหวางการพิจารณาจัดสรร
อัตราของทางมหาวิทยาลัย 

2.2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สายวิชาการ 

• ดานความรูและทักษะวิชาชีพใหกับบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเพ่ิมความรูและ
ทักษะวิชาชีพ โดยการสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาทั้ง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน      มีแผนในการสนับสนุนใหคณาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาที่สูงข้ึน ในปการศึกษา 2558 แบงเปนศึกษาตอภายในประเทศ 1 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
คน และตางประเทศ 1 คน รวมทั้งไดทําการสํารวจความตองการศึกษาตอ
ของบุคลากรสายวิชาการ ในปการศึกษา 2558 แตการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผน เน่ืองจาก ไมมีผูแจงความประสงคและเปนอาจารยบรรจุใหม 
สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ 
 ปการศึกษา 2558 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ราย 
ไดแก นายเกษม  มานะรุงวิทย  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

สายสนับสนุน 

• ดานการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สนับสนุนใหมีการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ โดย
การสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาทั้งหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน     มีแผนในการสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาที่สูงข้ึน ในปการศึกษา 2558 เปนศึกษาตอภายในประเทศ 1 คน 
รวมทั้งไดทําการสํารวจความตองการศึกษาตอของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจําปการศึกษา 2558 มีผูแจงความประสงค ขอศึกษาตอระดับปริญญา
โท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ จํานวน 1 ราย แตการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน เน่ืองจาก
ไมไดรับการอนุมัติ เพราะตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติอยู (งานกองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา และสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย) 

2.3 การพัฒนาความกาวหนาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

• ปการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดสงเสริม
บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน โดยสงบุคลากรเขารวมโครงการตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงานทาง
วิชาการ และไดมีการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ กับทาง
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ตําแหนง แบงเปนขาราชการ 

จํานวน 1 ราย คือ นายธวัชชัย  แสงนํ้าเพชร อาจารยสังกัดสาขาวิชา
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย คือ ดร.
รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ  ซึ่งทั้ง 2 รายน้ี ไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว 
 ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ตําแหนง เปนขาราชการ คือ ผูชวย

ศาสตราจารยจรูญ  คลายจอย อาจารยสังกัดสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ  จํานวน 1 ราย อยูระหวางการดําเนินการพิจารณา 
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สายสนับสนุน 

• ปการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดสงเสริม
บุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาตนเองและทราบถึงเสนทาง
ความกาวหนาในสายวิชาชีพของตนเอง โดยการสงบุคลากรเขารวมโครงการ
กับทางมหาวิทยาลัย คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินคางานและเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้นของตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ       มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 9 ราย แบงเปน
ขาราชการ จํานวน 5 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย เพ่ือ
เตรียมความพรอมใหกับผูมีคุณสมบัติหรือใกลครบคุณสมบัติที่จะสามารถทํา
ผลงานเพ่ือดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยคณะไดจัดสงคางานจํานวน 6 
ตําแหนง และอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ 

2.4 การธํารงไวซึ่งบุคลากรของคณะฯ 

• การจัดสวัสดิการภายในคณะฯ ใหบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการจัดสวัสดิการใหแก
บุคลากรของคณะฯ ภายใตประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจัดใหมีกองทุน
สวัสดิการของคณะฯ สงเสริมดานสุขภาพที่ดี โดยการตรวจสุขภาพประจําป
รวมกับทางมหาวิทยาลัย มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มี
รถตู จํานวน 2 คัน เพ่ือใหบริการในการไปติดตอราชการ หองพยาบาล 
หองสมุดเฉพาะทาง และการสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรในการทํางาน 
โดยจัดหองพักอาจารย เพ่ือสําหรับเตรียมการสอน การทํางานเอกสารตาง 
ๆ และมีการจัดหาวัสดุสําหรับใชในการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ 
เคร่ืองมือและเครื่องจักร ใหกับทางคณาจารย เพ่ือใชสําหรับจัดการเรียน
การสอน โดยนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะและความเช่ียวชาญ มี
หองประชุมเพ่ือใชในการประชุมสัมมนาหรือจัดฝกอบรม รวมทั้งการจัดหา
วัสดุอุปกรณสํานักงาน คอมพิวเตอร อุปกรณ IT และเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือ
เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน และการทํางานของบุคลากร
สายสนับสนุนอีกดวย 

• การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อน
คาตอบแทน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการและลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 2558 – 31 มี.ค. 
2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2559 

• จรรยาบรรณ 
ดานจรรยาบรรณ ปการศึกษา 2558 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน ไมมีการถูกรองเรียนจากบุคลากรภายในคณะฯ หรือจาก
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
บุคคลภายนอก เน่ืองจากคณะฯ มีการดําเนินการใหความรูตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2552 แก
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งการกํากับติดตามดูแล 
ควบคุมใหบุคลากรทุกทานถือปฏิบัติ 

 3. มีการติดตามใหผูที่ไดรับการอนุมัติศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2558 
ใหรายงานผลการศึกษา เพ่ือที่ทางคณะฯ จะไดดําเนินการแจงมหาวิทยาลัยทราบตอไป และมี
แบบรายงานการไปฝกอบรม / ประชุมสัมมนา / ดูงาน เพ่ือใหบุคลากรรายงานหลังกลับจากการ
ฝกอบรมสัมมนา 
 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ในปการศึกษา 2558 

4.1 การดําเนินโครงการตาง ๆ สามารถดําเนินการไดตามแผน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสิ่งทอและแฟช่ัน 
  ระยะที่ 1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 5 มกราคม 2559 
  ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน ระหวางวันที่  6 – 9 มกราคม 2559 
  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 93.40 
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
  ออกแบบแฟช่ัน 
  ระหวางวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 
  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 90.00 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 
  ระหวางวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2559 
  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 86.00 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
  ระหวางวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2559 
  ระดับความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 87.10 

4.2 การดําเนินการตามแผนดานการศึกษาตอของบุคลากรในคณะฯ ปการศึกษา 
2558 แบงเปนศึกษาตอภายในประเทศ 1 คน และตางประเทศ 1 คน ไมเปนไป
ตามแผน เน่ืองจาก ไมมีผูแจงความประสงคและเปนอาจารยบรรจุใหม สงผล
กระทบตอการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  ซึ่งมีบุคลากรที่อยูระหวางศึกษา
ตอ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
4.3.1 การศึกษาตอระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ แบงไดดังน้ี 

ดวยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตางประเทศ    มีผูศึกษาตอ จํานวน 1 ราย ไดแก 
1. น.ส.นงนุช ศศิธร  พนักงานมหาวิทยาลัย

 ตําแหนงอาจารย 
ในประเทศ     มีผูศึกษาตอ จํานวน 6 ราย ไดแก 
1. นายกองเกียรติ มหาอินทร ขาราชการ 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
 ตําแหนงอาจารย 

2. นายทวีศักด์ิ สาสงเคราะห ขาราชการ 
 ตําแหนงอาจารย 

3. น.ส.จรัสพิมพ วังเย็น  พนักงานมหาวิทยาลัย
 ตําแหนงอาจารย 

4. นางมธุรส เวียงสีมา พนักงานมหาวิทยาลัย
 ตําแหนงอาจารย 

5. น.ส.ฐิติมา พุทธบูชา พนักงานมหาวิทยาลัย
 ตําแหนงอาจารย 

6. นายศรัณย จันทรแกว พนักงานมหาวิทยาลัย
 ตําแหนงอาจารย 

ดวยทุนสวนตัว 
ในประเทศ     มีผูศึกษาตอ จํานวน 1 ราย ไดแก 
1. น.ส.กรชนก บุญทร  พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย

 ตําแหนงอาจารย 
4.3.2 การศึกษาตอระดับปริญญาโทของบุคลากรสายสนับสนุน แบงไดดังน้ี 

ดวยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในประเทศ     มีผูศึกษาตอ จํานวน 4 ราย ไดแก 
1. นางอมร  รมซาย  ขาราชการ 

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
2. นายคณาวุฒิ  มีศิริภัทร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

บุคลากร ปฏิบัติการ 
3. น.ส.สาวิตรี    คํายอด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
4. น.ส.ฉันทนา  ธนาพิธานนท พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
ดวยทุนสวนตัว 
ในประเทศ     มีผูศึกษาตอ จํานวน 2 ราย ไดแก 
1. น.ส.นุชดาว  เตะสมุทร พนักงานมหาวิทยาลัย ตํ า แ ห น ง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
2. น.ส.ชุติมา    นุยสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
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  7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนนิงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 ปการศึกษา  2558  คณะมีการวางแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่มีความสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยที่คณะแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ ประจําป
การศึกษา  2558  คําสั่งที่ 018/2559 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 (อสอ. 5.1.7-1-01) เพ่ือการ
กําหนดผูดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะและนโยบาย/ตัวบงช้ี 
(KPI) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑของ สกอ. สมศ. และ กพร.  ประจําปการศึกษา 
2558  (อสอ. 5.1.7-1-02)  อางอิงการประชุมกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559               
(อสอ. 5.1.7-1-03) และจัดทําแผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน (อสอ. 5.1.7-1-
04)  เพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานใน ปการศึกษา 2558  ตลอดจนการกํากับ ติดตาม  การ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายในคณะซึ่ง  ประกอบดวย 
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   
         โดยมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  และอาจารยประจําหลักสูตรใน 5  สาขาวิชา  
ไดแก  1สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ สาขาวิชาผลิตภัณฑสิ่งทอ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา (ตอเน่ือง) เปนผูกํากับดูตัว
บงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ และดําเนินการจัดทําการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร  (อสอ. 5.1.7-1-05) 
การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ   
          โดยมอบใหรองคณบดีที่กํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ 
และดําเนินการจัดทําการประเมินตนเองระดับคณะ (อสอ. 5.1.7-1-06) 
          การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะตามตัวบงช้ี  โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจภายในคณะทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  จํานวน  4  ครั้ง  ไดแก   

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 
คร้ังที่ 1/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  (อสอ. 5.1.7-1-07) 

• ประชุมเพ่ือสงผลการประเมนิตนเองตามตัวบงช้ี สกอ. ของระดับหลักสูตร
และระดับคณะ (เบ้ืองตน) ครั้งที่ 2/2559  ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 
(อสอ. 5.1.7-1-08) 

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2558                           และเตรียมความพรอมในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร ครั้งที่ 3/2559              ลงวันที่ 19  
สิงหาคม  2559 (อสอ. 5.1.7-1-09)   

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับคณะ  สรุปผลการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 และเตรียมความพรอมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ครั้งที่ 4/2559  ลงวันที่ 9 กันยายน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
2559 (อสอ. 5.1.7-1-10) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   
          ไดรับการประเมินระดับหลักสูตรในวันที่ 24-25 สงิหาคม 2559  มีการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ(อสอ.5.1.7-01-11) 

ผลการประเมนิระดับหลักสตูรทั้ง 5 หลักสตูร ผานเกณฑ สกอ. โดยมีคาประเมินที่ระดับ
คุณภาพ              ปานกลาง 2.86 

  
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร  ปการศึกษา 2558 

  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน คะแนนท่ีได 

องคประกอบ และตัวบงช้ี 
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(2
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ง)
 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน                                     
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ.                              

ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต   

2.1 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ป.
ตรี/ป.โท) 

4.75 4.36 4.56 4.40 - 

2.2 
รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ดงานทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

5.00 4.38 4.87 5.00 - 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 4.88 4.37 4.72 4.70 - 

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 2.00 2.33 2.33 2.00 2.00 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 3.33 3.89 2.22 4.44 2.22 

4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 2.78 2.96 2.41 3.15 2.07 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 

5.3 การประเมินผูเรยีน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 2.75 3.00 3.00 2.75 2.75 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน รวม 13 ตัวบงช้ี  2.93 3.05 2.97 2.99 2.38 

คะแนนเฉลี่ยมรวมทุกหลักสูตร 2.86 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
          นําผลการตรวจประเมินในระดับหลกัสูตรรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ  ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559  ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2559  (อสอ. 5.1.7-1-12) และนําผลมาทํา
แผนพัฒนาระดับหลักสูตร  (อสอ. 5.1.7-1-13) 

ในปการศึกษา 2558 มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีพัฒนาการของผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมิน
สูงขึ้นกวาปกอน และดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  ในระหวางวันที่ 29-30 
กันยายน 2559 ผลการประเมินตนเองระดับคณะ  โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี 4.20 
(อสอ. 5.1.7-1-14) และภายหลังการตรวจประเมินนําผลการประเมินเขาคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป (อสอ.5.1.7-15) พรอมจัดทําขอมูลพรอมหลักฐานลงระบบ IQA 
online  ของมหาวิทยาลัย (อสอ.5.1.7-16) ระบบ CHE QA online ของ สกอ. (อสอ.5.1.7-17) 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
7 ขอ  7 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
7 ขอ  7 5 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  :  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
                   และเอกลักษณของคณะ 
 

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 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะมีระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจและมี

การดําเนินงานตามระบบอยางครบถวน และคณะมีระบบและกลไกในการติดตาม กํากับ การ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยดําเนินการตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และแนวทางการ

บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 พันธะกิจหลักของคณะ ไดแก การ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ

ดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

มีการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณคุณภาพภายใน 

โดยคณะไดนําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ของ
มหาวิทยาลัยฯ (อสอ. 5.2-1-01)  มาเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํารายงานงานการ
ประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
คณะไดจัดทําแผนประกันคุณภาพภายใน(Master Plan)ประจําปการศึกษา 2558 

(อสอ. 5.2-1-01)   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ. 5.2-1-02)  โดยมีการกํากับ ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรอยางตอเน่ือง (อสอ. 5.2-1-
03)  โดยคณะมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบของการประกันคุณภาพหลักสตูร 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 

 
คณะกรรมการกํากับดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟช่ัน ทําหนาที่วางแผน กําหนดแนวทาง ติดตามผล ผลักดันใหมีการพัฒนา

คุณภาพหลักสูตรทุกองคประกอบ รวมทั้งบริหารงานประกันคุณภาพในระดับคณะใหมี

ความกาวหนา ภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และผูชวยคณบดี

ดานสหกิจศึกษาและประกันคุณภาพที่ไดรับมอบหมายใหดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะ  

คณะมีการนําผลการประเมินคุณภาพในปที่ผานมามาจัดทาํแผนการพัฒนาสงเสริม
ปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2558 วันที ่8  ตุลาคม  2558          
(อสอ.5.2-1-04) มาประชุมรวมกันในแตละหลักสูตรเพ่ือวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ ในปการศึกษา 2558 โดยมีการนําผลดังกลาวมาดําเนินการปรับปรุงตามที่นําเสนอไว
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
ลงในรายงานการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) (อสอ.5.2-1-05) 

  2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผล การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(อสอ. 5.2-1-02) โดยมีหนาที่ทบทวนและจัดทําแผนการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ กํากับ 

ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบหรือตามแผน ทั้งในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยคณะมอบหมายใหงานหลักสูตร กํากับ ติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาโดยภาพรวม นอกจากน้ัน 

คณะมีการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  ประจําปการศึกษา 2558 (อสอ. 5.2-2-

01) เพ่ือทําปฏิบัติหนาที่ดังน้ี 

-  จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชา  

-  จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ(อสอ. 5.2-2-02) 

-  กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 

-  จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6)    

 และ รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (มคอ. 7) (อสอ. 5.2-1-05) 

-  กํากับติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 

-  พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี 

คณะมอบหมายหนาที่ใหอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่กํากับติดตามการ

ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามระบบที่กําหนด โดยในแตละหลักสูตรมีการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานอยางนอย 2 ครั้ง ตอปการศึกษา  (อางอิง อสอ. 

5.2-1-05)  
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
งานหลักสูตรมีการรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานในแตละภาค

การศึกษาเพ่ือรายงานผลใหคณบดีรับทราบ และนําผลรายงานดังกลาวแจงคณะกรรมการประจํา

คณะเพ่ือรับทราบตอไป โดยมีการรายงานภาคเรียนที่ 1/2558   ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  

ลงวันที่   18  เมษายน  2559 (อสอ. 5.2-2-03) และ ภาคเรียนที่  2/2558  ในการประชุมครั้งที่ 

2 /2559  ลงวันที่   31 สิงหาคม  2559  (อสอ. 5.2-2-03) รายงานผลการดําเนินในแตละภาค

การศึกษา ประกอบดวย     

1. การกําหนดผูสอน (อสอ. 5.2-2-04) 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน (อสอ. 5.2-2-05) 

3. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา (อสอ. 5.2-2-06) 

4. ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา (อสอ. 5.2-2-07) 

5. ผลการประเมนิการเรียนการสอนของอาจารย (อสอ. 5.2-2-08) 

ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการกํากับติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันตอไป 

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให

เกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 

องคประกอบ การจัดสรรทรพัยากร 
นักศึกษา นอกเหนือจากกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนจาก

กิจกรรมแตละรายวิชาทางคณะยังจัดโครงการ/กิจกรม เพ่ือ
ชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตตามความมุงหวังของคณะ 
โดยในปการศึกษา 2558 มีโครงการ/กิจกรรมที่คณะใหการ
สนับสนุน  ดังน้ี(อสอ. 5.2-3-01) 

1.  โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร “พระนครเกมส ครั้ง10” ในวันที่ 21 – 31  ตุลาคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีรางกาย
พลานามัยสมบูรณ และมีกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมการ
ตอตานสิ่งเสพติดในสถานศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษามี
พัฒนาการทางดานสติปญญา รางกาย อารมณและสังคม  

2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
สหกิ จศึ กษา ใน วันที่  21   มกราคม   2559   โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดนําองคความรูที่ไดจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาจัดแสดง และแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันในการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 

3. โครงการฝ กอบรมและศึกษา ดูงานในสถาน
ประกอบการดานการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ ในวันที่ 29-
30 มกราคม 2559 ณ กลุมทอผาขาวมา อําเภอทามวง และ
กลุมวิสาหกิจชุมชน OTOP บานหนองขาว อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาองคความรู
ทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาทักษะดานการ
สรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

4. โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาดานอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ในวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2559 
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการแสดงผลงานของนักศึกษา 
และเผยแพรองคความรูและแนวทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาใหแสดงออกถึงความรูความสามารถในเชิงวิชาการ 
วิชาชีพ และความคิดสรางสรรคตอชุมชนและสังคม  

5. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 18-19 
มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย มี
จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการสืบสาน เผยแพร ความเปนลักษณของไทยให
คงอยูสืบไป 
การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ดวยงบประมาณ
สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 (อสอ. 5.2-3-
02)  ดังน้ี 

1. โครงการเตรียมความพรอมสัมพันธอันดีพ่ีพบนอง 
ในวันที่  4-5 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
นักศึกษาสโมสร ชุมนุมตาง ๆ และตัวแทนสาขาวิชาไดพบปะ
นักศึกษาใหม สรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีกับรุนนอง 
ปลูกฝงใหนักศึกษาเกิดจิตอาสาเขามาเปนผูนําในการจัด
กิจกรรม  

2. โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม 83 
พรรษา มหาราชินี  ในวันที่ 11  สิงหาคม 2558  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาระลึกถึงพระคุณของแม และให
นักศึกษาสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีความ
จงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  

3. โครงการจัดพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ ประจําป
การศึกษา 2558  ในวันที่ 3 กันยายน 2558  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาและศิษยเกาแสดงความกตัญู
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กก ตน เกณฑการประเมิน 

รู คุณแคครู อาจารย  เสริมสรางความเปนศิริมงคลแก
นักศึกษา และใหนักศึกษามีความรัก ความสามัคคีกันในหมู
คณะฯ มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม และมี
สวนรวมชวยเหลือสังคม 

4. โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน ในวันที่ 11 กันยายน 2558  โดยมี
วัตถุประสงคเ พ่ือใหนักศึกษาไดระลึกถึงวันกอต้ังคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เสริมสรางและสราง
ความสามัคคีของนักศึกษา ไดทํากิจกรรมรวมกันของ
ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และศิษยเกา 

5. โครงการแขงขันเชียรลีดเดอรและกองเชียร ในวันที่ 
31  ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามี
ทักษะในกิจกรรมแขงขันเชียรลีดเดอรกองเชียร เสริมสราง
ความสัมพันธ ความสามัคคี ในหมูนักศึกษา ใหนักศึกษาใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด และมีนํ้าใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูใหอภัย 

6. โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจจิตอาสา " ทําความดีเพ่ือ
พอ " ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2558 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนักศึกษาถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระชนมมายุ 88 พรรษา ใหนักศึกษามีจิต
อาสาบําเพ็ญประโยชนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด
และชวยเหลือสังคมคณะฯ พรอมทั้งสรางความสัมพันธและ
ปลูกจิตสํานึกระหวางอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
ภายในคณะ  

7. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เห็น
ความสําคัญของวันพอ 

8. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในวันที่ 
18 – 20 มกราคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระ
นคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสรางความผอนคลาย ความ
เพลิดเพลิน และความสนุกสนานใหแกนักศึกษา รูจักกลาคิด 
กลาแสดง ฝกทักษะการใชภาษาตางประเทศ ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน สรางสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา และเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนของคณะฯ ในการประกวดรองเพลงที่
มหาวิทยาลัยฯ  
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9. โครงการปลูกปาชายเลนสนองพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 
มกราคม 2559  ณ พ้ืนที่ปลูกปาชายเลน ต. สองคลอง อ. 
บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา
มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนและมีสวนรวมชวยเหลือสังคม 
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศนปาชายเลน เปนการ
อนุรักษและเพ่ิมผืนปาชายเลนใหมีความอุดมสมบูรณ และได
ศึกษาระบบนิเวศนทางธรรมชาติ 

10. โครงการเลือก ต้ังนายกสโมสรนักศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  ในวันที่  24  
กุมภาพันธ 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาเรียนรู
ระบบการเลือกต้ังแบบประชาธิปไตย รวมกิจกรรมอันเปน
ประโยชนแกสวนรวม พรอมเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะฯ  

11. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพศิษย
เกา ในวันที่ 28  กุมภาพันธ 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
นักศึกษามีความรูดานวิชาชีพ และมีความชํานาญเพ่ิมมาขึ้น 
สามารถตอบสนองความตองการตลาดแรงงาน ผูเรียนมี
คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

12. โครงการกีฬาภายในรณรงคปองกันโรคเอดสและ
สารเสพติด ในวันที่ 21  มีนาคม – 1 เมษายน 2559  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน มีพัฒนาการทางดานสติปญญา 
รางกาย อารมณ และสังคม มีความรักและสามัคคีกัน ภายใน
คณะ 

13. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ในวันที่ 7 
เมษายน  2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดสืบสาน
ประเพณีวันสงกานต ตระหนักถึงความสําคัญของวันสงกานต 

14. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผู นํ า
นักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 14-15 
กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดรับ
ทราบการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือ
จะไดนํามาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
นักศึกษาเกิดกระบวนการทางความคิดอยางเปนระบบในการ
ดําเนินกิจกรรม พรอมทั้งปลูกฝงใหนักศึกษาไดเกิดความมีจิต
อาสาในการเขามาเปนผูนํานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม 

อาจารย คณะ มีการจัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมพูนความรู และ
ทักษะใหแกคณาจารย เพ่ือการพัฒนาคณาจารยอยาง
ตอเน่ือง และยังสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในดานการ
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สรางผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง  
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย ประจําปการศึกษา 
2558 (อสอ. 5.2-3-03) ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ และให
บุคลากรตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการของคณะฯ พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน และไดรับการถายทอดวิทยากร ดร.ชาญ
ชัย สิริ เกษมเลิศ  ผู อํานวยการฝายสงเสริมเทคโนโลยี 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ดร.จตุพล  ยงศร 
หัวหนาภาควิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ดร.จักรกฤษณ  โปณะทอง อาจารยประจําภาควิชาการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ 
โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมี
วัตถุประสงค เ พ่ือ พัฒนาหลักสูตร ใหมี ความทันสมั ย               
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และเพ่ือใหคณาจารยไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกันในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และไดรับการ
ถายทอดวิทยากร นายมนตรี  รัตนวิจิตร ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ – 
ตางประเทศ มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ใน
วันที่ 15-26 ตุลาคม 2558 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร                   
ของนักวิจัย และมีโอกาสนําเสนอผลงานสูสาธารณชน โดย
ผานเวทีนําเสนอผลงานวิชาการที่เปนสากลในสาขาที่มีความ
เกี่ยวของ นําเสนอโดย                            ดร. กาญจนา 
ลือพงษ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสิ่งทอและ
แฟช่ัน ประจําป 2559 ระยะที่ 1 ในวันที่ 5 มกราคม 2559 
ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ระยะที่ 2 ใน
วันที่ 6-9 มกราคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
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ตราด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเลือกหัวขอและวิธีการเขียนโครงรางงานวิจัย 
และใหบุคลากรไดรับการถายทอดประสบการณอันเปน
ประโยชนจากวิทยากร รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร และดร.รัต
นพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ  
 โครงการสงเสริมเพิ่มทักษะวิชาชีพของคณาจารย
ประจําปการศึกษา 2558 (อสอ. 5.2-3-04) 

 โดยการเขารวมเปนวิทยากรโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมของคณะฯ ในแตละโครงการผูเขารับการ
ฝกอบรมจะสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได หรือ
สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑ 
และสอดคลองกับเรื่องการเรียนการสอน หรืองานวิจัย เพ่ือ
ประโยชนของนักศึกษาจะไดมีการเรียนรูจากประสบการณ
จริงในการไปบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2559 ในวันที่ 20 – 25 
ธันวาคม 2558 ณ ที่ทําการชุมชนกลุมแมบานวัดนากวมใต   
อ.เมือง จ.ลําปาง โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ บูรณาการเรียนการสอน งานวิจัย 
รายวิชาสีกับสิ่งทอ ,การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1 และ
การออกแบบเคหะสิ่งทอ 

งานวิจัย เรื่อง 
- การพัฒนาสารกั้นสีจากแปงที่ไดจากหัวบอนเพ่ือ

ใชในการพิมพยอมผาแบบรีซิสต 
- การพัฒนาผานวัตกรรมกระเปาจากผาไหมนา

โพธ์ิ 
- การพัฒนาคุณภาพผ า ไหมไทยทอมือลาย

พ้ืนเมืองดวยอุปกรณมวนเสนไหมยืนที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม 

2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสู
เชิงพาณิชยดําเนินการวันที่ 12 – 13, 19 – 20, 26 – 27 
มีนาคม 2559 ณ กลุมชุมชนปอมมหากาฬ กรุงเทพฯ โดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาเปนผูรับผิดชอบโครงการ บูรณา
การเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบเสื้อผา 

งานวิจัย เรื่อง 
- การพัฒนาภูมิปญญาเสื้อผาชนกลุมนอย ไทย – 

จีน เพ่ือสูประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา ชาวไทยทรงดํากับ
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ชาวจวงกวางสี 
3. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม ในวันที่ 

24 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 
กรุงเทพฯโดยสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ บูรณาการเรียนการสอน รายวิชาการ
ออกแบบแฟช่ัน 3 ,การทําแบบตัด 2 ,ศิลปะสิ่งทอ และ
ออกแบบประกอบเครื่องแตงกาย 

4. โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีทางสิ่งทอเพ่ือสรางอาชีพแก
ชุมชนปอมมหากาฬ กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 
2559 ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบานคลอง
นกกระทุง จังหวัดนครปฐม  บูรณการเรียนการสอน 
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม ,การวาดและ
การเขียนภาพ 2 

งานวิจัย เรื่อง 
- การถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป

ผลิตภัณฑเสนใยผักตบชวาใหกับผูประกอบการ OTOP 
จังหวัดนครปฐม 

 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานวิจัยในปการศึกษา 
2558 (อสอ. 5.2-3-05) 
งบประมาณรายจาย 

1. การออกแบบเครื่องทอพรมไรรอยตอที่บังคับ
กระสวยดวยรีโมท เพ่ือพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย 

- ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ อริยะเครือ 
- ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ 

2. การพัฒนาผามอฮอมจังหวัดแพรดวยงานลงทอง
ลายไทยสําหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย ( งปม. 406,800 บ.) 

-     น.ส.อัชชา  หัทยานานนท* 
-     น.ส.ประพาฬภรณ  ธีรมงคล* 
-     น.ส.นิตยา  วันโสภา 
-     รศ.บุษรา  สรอยระยา* 

งบประมาณรายไดคณะ 
1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องแตงกายสําหรับ

คนพิการทางการเคลื่อนไหว (วีลแชร)กลุมสถาน-สงเคราะห
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ) 

- นางวิภาดา  กระจางโพธ์ิ  
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- ผศ.อุษา  ต้ังธรรม  
- ผศ.จิราพร  จติตภูภักดี 
- นางสุจิตรา  ชนันทวารี  
- น.ส.เสาวนีย  เถากิตติกุล 

2. การสังเคราะหสารหนวงไฟกลุมฟอสฟอรัสที่
ปราศจากธาตุฮาโลเจนสําหรับใชงานบนผาฝาย 

- น.ส.จิตราวรรณ  ไวสาหลง 
3. ทิศทางการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและออกแบบ

แฟช่ัน : แนวคิดการจัดการศึกษาที่มีผลตอตลาดแรงงาน 
(Target Market)กับการเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือความ
ย่ังยืน 

- ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ อริยะเครือ 
- ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ 

การจัดการเรียนการสอน มีระบบกํากับและติดตาม มคอ.3- มคอ.7 ดวย
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอน (อสอ. 
5.2-3-06) งานหลักสูตรแจงแตละหลักสูตรเพ่ือจัดสง มคอ.3
กอนเปดภาคการศึกษา ผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยแจงใหอาจารยผูสอนทุกทาน จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูใน   มคอ.3 โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบสง มคอ.3 
ภายใน 2 สัปดาหกอนเปดภาคการศึกษาโดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา มคอ.3  เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร พรอมทั้งแจงผลใหอาจารย
ผูสอนทราบ และกําหนดใหผูรับผิดชอบดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไว มคอ.
3 จากน้ัน นํา มคอ. 3 แจงใหนักศึกษารับทราบมีการรายงาน
ผลการศึกษาผาน มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังจากสอบปลาย
ภาค 

ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได
กําหนดตารางเวลาการจัดสง มคอ.3 และมคอ.4 (อสอ. 5.2-
3-07) และงานหลักสูตรไดแจงเวียนผานอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรโดยแจงใหอาจารยผูสอนทุกทานทราบ และจัดทํา
ตามกําหนดการที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กําหนด คณะมีคณะกรรมการที่ดูแล     ดานสหกิจศึกษาเปน
ผูดําเนินงานสําหรับ มคอ.4 และมคอ.6  โดยอาจารยผูสอน
ทุกทานกรอกขอมูลรายงานผลผานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการเรียนการสอน (อสอ. 5.2-3-06) 

ทั้งน้ีสาขาวิชาและอาจารยประจําหลักสูตร จะ
มอบหมายภาระการสอนใหอาจารยแตละคนในแตละภาค
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การศึกษาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการพิจารณา
จากคุณวุฒิและประสบการณการสอน การทํางาน กําหนดให
อาจารยสอนคนละไมเกิน 3 รายวิชาตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตร
ใน มคอ.2 ที่กําหนด และกระบวนการเรียนการสอนเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 มีการสงรายงาน มคอ.5 ภายหลัง
กระบวนการเรียนการสอนเสร็จสิ้น โดยสง มคอ.3 และ 
มคอ.5 ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด การจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาของอาจารยแตละคนจะถูกประเมินผลการ
สอนโดยนักศึกษา และไดรับการทวนสอบรายวิชาตาม
เง่ือนไขของหลักสูตร ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจํา
หลักสูตรไดรับมอบหมายรายวิชาในหลักสูตร  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะมี ก า ร ว า งแผนปรั บปรุ ง และ พัฒนาห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการ ตลอดจนแผนการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ เพ่ือชวยสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่มีศักยภาพ การไดมาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใน
แตละดาน อาจารยประจําแตละสาขาวิชามีสวนรวมในการ
เสนอของบประมาณและเสนอความตองการใหคณะ 
พิจารณา ดังจะเห็นไดจากในปการศึกษา 2558  มีการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจําอาคารเรียน 3 พรอมภูมิ
ทัศน และมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพ-ยอม อาคาร
เรียน 1 ตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  และมีการจัดซื้อครุภัณฑเพ่ือการสรางลายปกในงาน
อุตสาหกรรม (อสอ. 5.2-3-08) 

นอกจากน้ีทางทางคณะยังมีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการที่จัดไวสนับสนุนการจัดการเรียนสําหรับทุก
สาขาวิชา (อสอ. 5.2-3-08) ไดแก  

1. หองเรียนทฤษฎีพรอมโสตทัศนูปกรณ 
2. หองเรียนปฏิบัติการประจําสาขาวิชา 
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
4. หองสมุดเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟช่ัน 
5. หองศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอและแฟช่ัน 
6. หองเรียน Smart classroom 
7. หองเรียน E-classroom 
8. หองเรียน Language hub 
9.  WIFI oasis 
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ผลจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  พบวา สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูในดานอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 
นักศึกษามีความพึงพอใจในความพรอม ทันสมัย และ
สามารถใชงานครุภัณฑการเรียนการสอนไดจริง ทางอาจารย
ผูสอนยังมีการตรวจสอบครุภัณฑใหมีความพรอมตอการใช
งานอยูเสมอ นอกจากน้ันในสวนของผลการประเมินสิ่ง
ส นับสนุนการ เรี ยนรู ในภาพรวมของคณะ อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดนําขอเสนอแนะ
ของนักศึกษาไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาคณะ   
โดยหลักสูตรและสาขาวิชามีการวางแผนในการจัดซื้อ
ครุภัณฑการเรียนการสอน และปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมี
ความทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองตอการเรียนการสอน
อยางครบถวนและนําเสนอในการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปตอไป  โดยมีรายละเอียดดังน้ี (อสอ. 5.2-3-09) 

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร หองปฏิบัติการของ
สาขาวิชามีเครื่องมือเครื่องจักรที่ตรงกับความตองการในการ
จัดการเรียนการสอนครบถวน ถึงแมพ้ืนที่มีจํากัด แตทาง
สาขาวิชาสามารถบริหารจัดการในการพ้ืนที่และติดต้ัง
เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความจําเปนตอกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งจากพ้ืนที่ที่มีอยูทําใหการจัดซื้อ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมทําไดยากข้ึน แตทางอาจารย
ประจําหลักสูตรก็มีการพูดถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร
ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานมานาน ซึ่งอยูระหวางการ
พิจารณารวมกับสาขาวิชา 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ โดยพบวาความพอเพียง
ของพ้ืนที่ ใชสอยของหองเรียนและหองปฏิบัติการมีผล
ประเมินอยูในระดับตํ่า ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของพ้ืนที่
ใชสอยในคณะ เปนปญหาหลักที่ถูกพูดถึงบอยครั้งทั้งใน
ระดับอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา และนักศึกษา และ
มักไดผลการประเมินเรื่องพ้ืนที่ใชสอยจากนักศึกษาอยูใน
ระดับตํ่าเสมอ ปญหาดังกลาวทางหลักสูตรและสาขาวิชาได
ปรึกษาหารือกันอยู เสมอ และมีการพูดคุยกับในระดับ
กรรมการบริหาร ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ใชสอยที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางคณะพยายาม
ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ และพ้ืนที่ใชสอยให
สามารถใชงานไดอยางเต็มศักยภาพ ทางหลักสูตรและ
สาขาวิชาไดของบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการ
พิมพยอมในปงบประมาณ 2559 ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางการ
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ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค า ด ว า จ ะ ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง
หองปฏิบัติการใหดีขึ้น มีความเปนระเบียบ และตอบสนอง
ตอความสามารถในการใชพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากัดไดเต็ม
ศักยภาพมากขึ้นกวาเดิม 
     หองสมุด ซึ่งผลที่ไดระดับการประเมินนอยที่สุด คือ 
ความเหมาะสมของบรรยากาศภายในหองสมุด ความ
หลากหลาย ความทันสมัย และความเพียงพอของสื่อเสริม
การเรียนรู และผลการประเมินที่อยูในระดับนอยคือ จํานวน
และความทันสมัยของหนังสือและวารสาร และความสะดวก
ในการใชบริการ จากผลการประเมินที่อยูในระดับนอย-นอย
ที่สุดน้ี สวนหน่ึงเปนผลจากการที่หองสมุดเฉพาะทางไมมี
งบประมาณสนับสนุนโดยตรง เน่ืองจากมหาวิทยาลัย ไมมี
นโยบายใหมีหองสมุดประจําคณะ แตทางคณะไดรวบรวม
หนังสือ ที่เกี่ยวของทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน และขอเปดใหบริการหองสมุดของคณะเองเพ่ือ
ใหบริการและตอบสนองตอกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การจัดซื้อหนังสือและวารสารเพ่ิมเติมจําเปนตองแบง
งบประมาณจากแตละสาขาวิชาซึ่งมีงบประมาณจํากัด ทําให 
ณ ปจจุบันหองสมุดเฉพาะทางยังไมสามารถตอบสนองการใช
งานไดอยางครบถวนตามความตองการของอาจารยและ
นักศึกษา แตทางคณะมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนา
หองสมุดใหตอบสนองตอการใชงานที่ดีขึ้น 
     อินเตอรเน็ท โดยพบวาความครอบคลมุพ้ืนที่ในการ
ใหบริการอินเตอรเน็ท ยังไมสามารถตอบสนองตอความพึง
พอใจในการใชงานไดอยางทั่วถึง ซึ่งการใหบริการดังกลาว 
อยูในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งไดรับทราบและอยูระหวางการปรับปรุงพ้ืนที่
ในการใหบริการอินเตอรเน็ทใหมีความทั่วถึงมากย่ิงขึ้น    

 

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามกําหนดเวลาทุกหลักสตูรและรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

            คณะมีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรเปนประจํา โดยในปการศึกษา 2558 มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

จํานวน 5 หลักสูตร ระหวางวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร ดังน้ี (อสอ. 5.2-4-01) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
หลักสูตร/สาขาวิชา วันที่รับการประเมิน 

1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 24  สิงหาคม 2559 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 24  สิงหาคม 2559 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่ง

ทอ 
25  สิงหาคม 2559 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 25  สิงหาคม 2559 
5.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 

(ตอเนื่อง) 
24  สิงหาคม 2559 

          ไดนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เพ่ือทราบและพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 31 

สิงหาคม 2559 (อสอ. 5.2-2-03)  

  5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพดีขึ้น อยางตอเนื่อง 

 นําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  

ครั้งที่   2/2558  ลงวันที่  10  กันยายน  2558  (อสอ. 5.2-2-03) และนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร คร้ังที่ 5/2558 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 (อสอ.5.2-1-04) กรรมการประจํา

คณะฯ รับทราบและเห็นควรใหแตละหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดจากการ

ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557  

ผลการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน ไดผลการดําเนินการในปการศึกษา 

2558 ดังน้ี (อสอ. 5.2-5-01) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 

 
และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2558 งานประกันคุณภาพการศึกษา ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตร

ใหคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการประชุมคร้ังที่ 2/2558 วันที่ 

31 สิงหาคม 2559 (อสอ. 5.2-2-03)               ไดพิจารณาแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุง

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 ดังน้ี (อสอ. 5.2-5-02) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 

 
 

 
คณะมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตร ทั้ง 5 หลักสูตรดําเนินการกํากับติดตามและ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ สกอ. ปการศึกษา 2558 

ระดับหลักสูตร ที่ไดกําหนดไว 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทกุหลักสูตร 
 ผลการตรวจประเมินคุณภายในระดับหลักสตูร ปประจําปการศึกษา 2558 (อสอ. 5.2-6-01) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      มทร.พระนคร  
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
6 ขอ 6 ขอ 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
6 ขอ 6 ขอ 5 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

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



ชุด # ชื�อข้อมูลพื�นฐาน

คณะ
อุตสาหกรรม
สิ�งทอและ

ออกแบบแฟชั�น

เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เสื�อผ้า

เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เคมีสิ�งทอ

เทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั�น
และสิ�งทอ

เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สิ�งทอ

เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เสื�อผ้า (2 ปี
ต่อเนื�อง)

1 1 จํานวนหลักสูตรที�เปิดสอนทั�งหมด 5 1 1 1 1 1
1 2 - - ระดับปริญญาตรี 5 1 1 1 1 1
1 3 - - ระดับ ป.บัณฑิต 0
1 4 - - ระดับปริญญาโท 0
1 5 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั�นสูง 0
1 6 - - ระดับปริญญาเอก 0

1 7 - - จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที�ตั�งทั�งหมด 0

2 8
จํานวนหลักสูตรทีจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที�ตั�ง

2 9 - - ระดับปริญญาตรี 0
2 10 - - ระดับ ป.บัณฑิต 0
2 11 - - ระดับปริญญาโท 0
2 12 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั�นสูง 0
2 13 - - ระดับปริญญาเอก 0

3 14 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั�งหมดทุกระดับการศึกษา 498 121 60 215 92 10

3 15
- - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทังหมด - -  ระดับ
ปริญญาตรี 498 121 60 215 92 10

3 16
- - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทังหมด - -  ระดับ ป.
บัณฑิต

3 17
- - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทังหมด - -  ระดับ
ปริญญาโท

3 18
- - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทังหมด - -  ระดับ ป.
บัณฑิตขั�นสูง

3 19
- - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทังหมด - -  ระดับ
ปริญญาเอก 

4 20
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด รวมทังทีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 34



4 21
- - จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3

4 22
- - จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 26

4 23
- - จํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมดที�ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 5

4 24
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ 24

4 25
- - จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที�มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 1

4 26
- - จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที�มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 20

4 27
- - จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที�มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3

4 28
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10

4 29
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที�มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 2

4 30
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที�มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6

4 31
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที�มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2

4 32
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์

4 33
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที�มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0

4 34
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที�มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0

4 35
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที�มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0

4 36
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์

4 37
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทีมี
วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0



4 38
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทีมี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0

4 39
- - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทีมี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0

5 40
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิ
การศึกษา 25 5 5 5 5 5

5 41 - - ระดับปริญญาตรี 3 0 0 1 1 1
5 42 - - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0
5 43 - - ระดับปริญญาโท 19 5 3 4 3 4
5 44 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั�นสูง 0 0 0 0 0 0
5 45 - - ระดับปริญญาเอก 3 0 2 0 1 0

5 46
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 25 5 5 5 5 5

5 47
- - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 18 2 4 5 3 4

5 48
- - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 7 3 1 0 2 1

5 49
- - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีตําแหน่ง
รองศาสตรจารย์ 0 0 0 0 0 0

5 50
- - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมีตําแหน่งศา
สตรจารย์ 0 0 0 0 0 0

6 51
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 6 1 4 1

6 52

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที�ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 0 0 0 0 0 0

6 53

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที�ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที�ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
 หรือระเบียบคณะกรรมการการอุ 0

6 54 - - ผลงานที�ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0

6 55
- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที�ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที�ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที� 2 1 1



6 56

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที�ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแ 0

6 57

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที�ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําห 5 1 3 1

6 58 - - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 0 0 0 0

6 59
- - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที�ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว

6 60
- - ผลงานวิจัยทีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดําเนินการ

6 61
- - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ทีค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน

6 62
- - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที�ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว

6 63

- - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ

6 64

- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ�ง หรือผ่านสื�อ
อิเลคทรอนิกส ์online

6 65
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน

6 66
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

6 67
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

6 68
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน



6 69
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

6 70

- - จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที�ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

7 71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั�งหมด 86 27 9 41 9

7 72
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ตอบแบบสํารวจ
เรื�องการมีงานทําภายใน 1 ป ีหลังสําเร็จการศึกษา 82 26 9 40 7

7 73

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได้งานทําภายใน 1
 ปีหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที�ประกอบ
อาชีพอิสระ) 32 10 7 13 2

7 74
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีประกอบอาชีพ
อิสระ 46 16 25 5

7 75
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีมีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา 1 1

7 76
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีมีกิจการของ
ตนเองที�มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 1 1

7 77
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 0

7 78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�อุปสมบท 0
7 79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�เกณฑ์ทหาร 0

7 80

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี�ย) 14,775 18,173.08 15,750 13,089.74 10,428.57

7 81

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี�ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.57 4.75 4.36 4.58 4.4

8 82

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที�ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

8 83
- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีมีการตีพิมพ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ�ง 0

8 84
- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที�ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ



8 85

- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที�ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที�
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ

8 86 - - ผลงานที�ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

8 87
- - จํานวนบทความทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที� 2

8 88

- - จํานวนบทความที�ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิที�ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางว

8 89

- - จานวนบทความทตพมพในวารสารวชาการ
ระดับนานาชาต ิที�ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์กา
รพ

8 90 - - ผลงานที�ได้รับการจดสิทธิบัตร

8 91

- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ�ง หรือผ่านสื�อ
อิเลคทรอนิกส ์online

8 92
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน

8 93
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

8 94
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

8 95
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

8 96
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

8 97
- - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั�งหมด (ปีการศึกษาที�เป็นวงรอบประเมิน)



9 98

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที�ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

9 99
- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที�ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

9 100

- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที�ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที�
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ

9 101 - - ผลงานที�ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

9 102
- - จํานวนบทความทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที� 2

9 103

- - จํานวนบทความที�ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิที�ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางว

9 104

- - จานวนบทความทตพมพในวารสารวชาการ
ระดับนานาชาต ิที�ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์กา
รพ

9 105 - - ผลงานที�ได้รับการจดสิทธิบัตร

9 106

- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ�ง หรือผ่านสื�อ
อิเลคทรอนิกส ์online

9 107
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน

9 108
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

9 109
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ



9 110
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

9 111
- - จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

9 112
- - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั�งหมด (ปีการศึกษาที�เป็นวงรอบประเมิน)

10 113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 350.23 86.47 44.09 156.61 57.31 5.75
10 114 - - ระดับอนุปริญญา
10 115 - - ระดับปริญญาตรี 350.23 86.47 44.09 156.61 57.31 5.75
10 116 - - ระดับ ป.บัณฑิต

10 117 - - ระดับปริญญาโท
10 118 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั�นสูง

10 119 - - ระดับปริญญาเอก

11 120
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 837,800

11 121 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 837,800
11 122 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11 123 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 124
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน

11 125 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 126 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11 127 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 128
จํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 30

11 129 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30
11 130 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11 131 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 132
จํานวนนักวิจัยประจําทีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ)

11 133 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
11 134 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ



11 135 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 136 จํานวนอาจารย์ประจําที�ลาศึกษาต่อ 4
11 137 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4
11 138 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11 139 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 140 จํานวนนักวิจัยประจําที�ลาศึกษาต่อ
11 141 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
11 142 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11 143 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 144

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 0

12 145 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
12 146 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 147 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 148

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที�
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที�ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
 หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึ 1

12 149 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
12 150 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 151 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 152 ผลงานที�ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
12 153 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 154 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 155 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



12 156
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที�ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที�ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที� 2 1

12 157 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
12 158 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 159 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 160

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที�ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผล 3

12 161 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
12 162 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 163 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 164

บทความวจยหรอบทความวชาการทตพมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับกา 30

12 165 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30
12 166 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 167 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 168 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
12 169 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 170 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 171 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 172
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว

12 173 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 174 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ



12 175 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 176
ผลงานวิจัยทีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดําเนินการ

12 177 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 178 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 179 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 180
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ทีค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน

12 181 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 182 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 183 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 184
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที�ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1

12 185 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
12 186 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 187 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 188

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ

12 189 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 190 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 191 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 192

จํานวนงานสร้างสรรค์ทีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ�ง หรือผ่านสื�อ
อิเลคทรอนิกส ์online

12 193 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 194 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 195 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



12 196
จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน

12 197 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 198 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 199 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 200
จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

12 201 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 202 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 203 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 204
จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

12 205 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 206 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 207 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 208
จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

12 209 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 210 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 211 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 212
จํานวนงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

12 213 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 214 - - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 215 - - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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