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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



คํานํา  

 รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 

2557 ต้ังแตวันที่  1  สิงหาคม  2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558  ซึ่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใชเกณฑการประกันคุณภาพตาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพไดรวมกันประเมิน

คุณภาพฯ ระหวางวันที่ 16-17 กันยายน 2558  

 คณะกรรมการประเมินไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ีขึ้น เพ่ือสรุปผลการ

ประเมินตามที่คณะกรรมการไดประเมินตามสภาพจริงในปการศึกษา 2557 จากการวิเคราะหรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)  การสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ ผูบริหาร ผูแทนอาจารย ผูแทนนักศึกษา 

ผูแทนศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนเจาหนาที่ การศึกษารองรอยหลักฐานเอกสารตางๆ และการเย่ียมชมคณะ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังวา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะนําผลการประเมินคุณภาพฯ น้ีไปใชในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่

ควรปรับปรุง  และนําไปสูการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจใหบรรลุตามความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ

เปาประสงคตอไป 

 

 

                                                                              ลงช่ือ .................................................... 
               (นายดําเนิน  ไชยแสน) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

1.บทสรุปผูบรหิาร โดยคณะกรรมการประเมิน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ปการศึกษา 2557 
 
1. บทนํา (ประวัติ สัณฐานโดยยอ) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟช่ัน มหา วิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร                           
เปนสถาบันอุดมศึกษากลุม ค2 เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ที่เนนระดับปริญญาตรี  
ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

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

 

คณะ/ 
ระดับ

การศึกษา 
หลักสูตร/ปริญญา วิชาเอก/สาขางานเฉพาะ 

จํานวนปของ 
หลักสูตร 

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

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

     

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

2. ผลการประเมินคุณภาพ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ปการศึกษา 2557 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน  13 ตัวบงช้ี  ซึ่งปรากฏผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ที่ 3.66  คะแนน หากพิจารณาตามรายองคประกอบ 

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

(รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 
ตารางสรปุผลและวิเคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การผลิตบัณฑิต 1.52+2.02+0 
(1.18) 

4.00+4.00 
(4.00) 

(2.71) 
 

14.25/6 
=2.38 

ระดับตองปรับปรุง 

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

ระดับดี 

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

- (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจดัการ - 5.00+5.00 
(5.00) 

- 10.00/2 
=5.00 

ระดับดีมาก 

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

ระดับดี 

ผลการประเมิน    3.66 ระดับดี 
* หมายเหตุ    ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
  ตัวบงช้ีที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
จุดเดน 
1. สภาพบรรยากาศการทํางานมีความเปนวิชาการสูง เน่ืองจากผูบริหารปรับเปลี่ยนผูรบัผิดชอบตามภาระงาน 
สายสนับสนุนเดิมจากอาจารยลงสูผูปฎิบัติที่มีตําแหนงสายสนับสนุนอยางแทจริง 
2. นักศึกษามทีัศนคติที่ดีและพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. ภาวะการมีงานทําและรายไดตอเดือนของบัณฑิตมีคอนขางสูง 
4. ความรวมมอืทางวิชาชีพระหวางหนวยงานภายนอกและศิษยเกาสงผลตอการเพ่ิมประสบการณตรงของ
นักศึกษาและการไดงานทําของบัณฑิต 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. จํานวนสภาพคงอยูนักศึกษาที่มีอัตราสวนลดลง 
2. หลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงานหรือผูใชแตยังไมเปนที่ตองการในวงกวางของผูเรียน 
3. เพ่ิมการเขียนแผนงานและแผนพัฒนาปรบัปรุงตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหครบทุกพันธกิจหลัก 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผลงานวิชาการและงบประมาณวิจัยถึงแมวาจะเปนไปตามเกณฑเปาหมาย แตเกิดจากผลงานของอาจารยเพียง
ไมกี่ทาน ควรเรงสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
2. อัตรากําลังอาจารยประจําสาขาวิชาสวนใหญไมเปนไปตามเกณฑสัดสวน FTES ควรทบทวนในกรณีสาขาวิชาที่
มีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชามากกวาจํานวนนักศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของคณะ 
3. กําหนดแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารยเพ่ือกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนเปนรายบุคคล 
หรือรายสาขาวิชา 
4. แนะแนวเชิงรุกและขยายพ้ืนที่ตลาดการศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจของหลักสูตรที่เฉพาะทาง 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

2. รายนามคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
ปการศึกษา 2557 

 
 
 
 

 
 
 

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ระหวางวันที่ 16-17 กันยายน 2558 

 

   รายชื่อคณะกรรมการผูประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล สังกัด กรรมการ 

1. นายดําเนิน  ไชยแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประธาน 

2. ผศ. กรรณกิาร   มวงชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

3. นายทินวงษ  รักอิสสระกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

3. บทนาํ 
 
 
 
1.  สรุปขอมูลพื้นฐานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะกอต้ังขึ้นมาจากโรงเรียนวิชาชีพชางตัดเสื้อซึ่งอยูบริเวณวัดสุทัศน ใชช่ือวา “โรงเรียนชางตัดเสื้อ                   

วัดสุทัศน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2476 ตอมาไดยายมาต้ังอยูเลขที่ 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา   

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนช่ือเปนโรงเรียนชางตัดเสื้อพระนคร สังกัดกรมอาชีวศึกษา ป พ.ศ. 2520 เปลี่ยน

ช่ือเปนวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ป พ.ศ.2532 เปลี่ยนช่ือเปนวิทยา

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

เทคโนโลยีราชมงคล จัดแบงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออกเปน 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแบงสวน

ราชการออกเปน 8 คณะ 5 สํานัก และ 1 สถาบัน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิจึงเปลี่ยนสถานะเปน คณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 4 สาขาวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชา

ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานสิ่งทอและ

แฟช่ันที่มีศักยภาพความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

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

 

คณะ/ 
ระดับ

การศึกษา 
หลักสูตร/ปริญญา วิชาเอก/สาขางานเฉพาะ 

จํานวนปของ 
หลักสูตร 

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

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

     

2.    สถานที่ต้ัง  

 คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         
ต้ังอยูเลขที่  517  ถนนนครสวรรค   แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

 
 

           
       



 :  SAR  ปการศึกษา 2550   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      5                                                       

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 

คณบด ี

- วิชาทหาร 

- พัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

- ศิลปวัฒนธรรม 

- กองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

- แนะแนว 

- สวัสดิการและสุขภาพ พลานามัย 

- กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

- กีฬา 

-  แผนยุทธศาสตร 
-  แผนและงบประมาณ 

-  ติดตามประเมินผล 

-  บริหารความเสี่ยง 

-  บริหารโครงการ 

-  ประกันคุณภาพการศึกษา 

-  สารบรรณ 

-  บุคลากร 

-  อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

-  ประชาสัมพันธ 
-  เอกสารการพิมพ 
-  การเงิน 

-  การบัญช ี

- พัสด ุ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายวางแผน รองคณบดีฝายบริหาร 

-  วิจัยและพัฒนา 

-  บริการวิชาการแกสังคม 

-  หลักสูตร 

-  ทะเบียน 

-  วิเทศสัมพันธ 
-  เทคโนโลยีทางการศึกษา 

-  สหกิจศึกษา 

-  สารสนเทศ 

* โครงการฯ EdPEx 

** คลีนิกเทคโนโลยี 

-  เทคโนโลยีเสื้อผา 

-  เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

-  ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

-  ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

สํานักงานคณบดี 

งานกิจการนักศกึษา งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารท่ัวไป งานบริการวิชาการและวิจัย สาขาวิชา 

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

3.    วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วิสัยทัศน พนัธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ประจําปการศกึษา 2557 – 2561 

 

วิสัยทัศน 

 “เปนผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟช่ัน สูมาตรฐานสากล” 

 

ปรัชญา 

 “สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ” 

 

ปณธิาน 

“มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชิงบูรณาการ 

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล” 

 

คานยิมองคกร 

 “เช่ือมั่นในทีมงาน บริหารดวยความโปรงใส รวมใจพัฒนา เนนคุณคาของคน” 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีม่คีุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลติและภาคบริการ 

3. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

4. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

2. การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคณุภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

3. การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา สูความเปนเลศิ 

4. การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

5. การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางมั่นคงเพ่ือสรางคุณคาทาง

สังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 

เปาประสงค 

1. จัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแขงขันไดในระดับอาเซียน/นานาชาติ 

2. ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และมีทกัษะ ในการดํารงชีวิตที่ดี 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรบัมาตรฐาน มคีุณภาพและนําไปตอยอดได 

4. มีระบบบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

6. เปนแหลงใหบริการวิชาการวิชาชีพที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม 

7. สรางจิตสํานึกและสรางคานิยมใหเกิดความรักในศลิปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและรักษา

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

กลยุทธ 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

มาตรการ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพใหมีสมรรถนะวิชาชีพตาม

มาตรฐานอาเซียน/สากล 

2.  พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ 

3.  สรางอัตลักษณของบัณฑิตใหมีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได 

 

กลยุทธ 

2. การนํามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียนและการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 

2. เตรียมความพรอมเพ่ือการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 
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กลยุทธ 

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะทอนอัตลกัษณของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของผูเรียน 

2. พัฒนานักศกึษาใหมีคุณลกัษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

3. สรางเครือขายความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและศษิยเกา 

 

กลยุทธ 

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค 

มาตรการ 

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในเวทีโลก 

2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม 

3. พัฒนาเครือขายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปนทรัพยากรทีม่ีคุณภาพและมีคุณคาของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

2. พัฒนาอาจารยทางดานวิชาการ/วิชาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

4. นําการจัดการความรูมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 

5. พัฒนารูปแบบการทํางานที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี 

6. สรางหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน 

 

กลยุทธ 

6. การเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มาตรการ 

1. สรางความพรอมของบุคลากร 

2. เตรียมความพรอมดานกฎหมาย/ระเบียบ 

3. เพ่ิมรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการพ่ึงพาตนเอง 
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กลยุทธ 

7. การบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 

มาตรการ 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพ่ือมุงสูการเปนองคกรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับช่ือเสียงของ มทร.พระนคร 

3. สรางรายไดดวยการบริหารทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา 

4. การเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

5. สรางความเปนสากลทางดานกายภาพที่มีความเหมาะสมทางดานภาพลักษณและความงาม 

6. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินพ้ืนฐานของ สกอ. สมศ และ กพร. 

7. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ 

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

มาตรการ 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 

2. สรางชุมชน/หมูบานตนแบบ มทร.พระนคร 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

4. สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

กลยุทธ 

9. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เปนภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของโลก 

มาตรการ 

1. อนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. อนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

4. วิธีการประเมิน (อาจปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม) 
 
 
 
4.1 การวางแผนและการประเมิน(กอน ระหวาง และหลงัการตรวจเยีย่ม) 
 การวางแผนการประเมิน 

การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมนิไดกําหนดตารางวันเวลาทีจ่ะเขา
ประเมนิ  โดยตกลงรวมกันกบังานประกนัคุณภาพการศกึษาของหนวยงาน  และเมื่อไดรับรายงานการประเมินตนเอง
ของหนวยงานแลว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมายประธานไดประชุม
ช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
 

การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมคณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง วัตถุประสงค

ของการประเมิน ช้ีแจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหารของ
หนวยงาน  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการ
ประเมินทราบและซักถาม 

2. เยี่ยมชมคณะและหนวยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเกี่ยวของ เย่ียมชม
หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานที่ของหนวยงาน 

3. การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับหนวยงานตามที่ไดแจง
ลวงหนา กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผูแทนคณาจารย  ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูปกครอง และผูใช
บัณฑิต 

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะและหนวยงานเทียบเทาในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ 
 

การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
1. เมื่อเสร็จการตรวจเย่ียมในวันแรกประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจําวันและ

ทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป 
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเกี่ยวของ รับทราบและรวม

อภิปรายผลการประเมิน 
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
4.2  วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

กําหนดใหกรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ 
และตรวจเย่ียมสถานที่  (Site visit)  จากน้ันนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุก
องคประกอบและทุกตัวบงช้ี  และในการนําเสนอผูบริหารและทีมงาน ไดเปดโอกาสใหบุคลากร สามารถแสดง
ความคิดเห็นโตแยงในผลการประเมินได  โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษมาแสดง 



7 
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 เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 

            ในการประเมินครั้ง น้ีคณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 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 
ปการศึกษา

2557 

ผลการดําเนินงาน บรรล/ุไม
บรรล ุ

เปาหมาย 
คะแนน 

หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตาง
จาก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  

   
 

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

3.55 คะแนน 
10.84 10.84 × 2.71  

4 

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

รอยละ 20 
60.6 12.2 × 1.52  

40 

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

รอยละ 25 
121.2 2.02 × 2.02 

 60 

1.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ.1.4) (ปจจัยนําเขา) 

+-10 
863 -43.15 × 0.00  
20 

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

5 ขอ 
(4 คะแนน) 

5 ขอ 
 

 4.00  

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

5 ขอ 
(4 คะแนน) 

5 ขอ 
 

 4.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 2.38  

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 
  

   
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1) (กพร.58
ตชว.2.2)(กระบวนการ) 

5 ขอ 
(4 คะแนน) 

5 ขอ 
 

 4.00  

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

สายวิทย 12,000 
บาท/คน 
สายสังคม 6,000 

 

225,968.93 
4.29  4.29  

60,000 

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

175.76 5.85  5.00  

30 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 4.43  

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 
ปการศึกษา

2557 

ผลการดําเนินงาน บรรล/ุไม
บรรล ุ

เปาหมาย 
คะแนน 

หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตาง
จาก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กพร.58ตชว.2.4)        
(กระบวนการ) 

5 ขอ 
(4 คะแนน) 

5 ขอ 
 

 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 5.00  

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
  

   

 

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

7 ขอ 
(5 คะแนน) 

7 7  5.00  

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
      (สกอ.5.2) (กระบวนการ) 

6 ขอ 
(5 คะแนน) 

6 6  5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 5.00  

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5     3.66  
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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  การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
                 เรงดวน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดมีาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 6 1.52+2.02+0 
(1.18) 

4.00+4.00 
(4.00) 

(2.71) 
 

14.25/6 
=2.38 

ระดับตองปรับปรุง 

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

ระดับดี 

3 การบริการ
วิชาการ 

1 - (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

4 การทํานุบํารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

1 - (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00+5.00 
(5.00) 

- 10.00/2 
=5.00 

ระดับดีมาก 

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

ระดับดี 

ผลการประเมิน    3.66 ระดับดี 
                

        * หมายเหตุ ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

5.3 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง รายองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบที ่1 : การผลิตบัณฑิต 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
1. จดัใหบริการที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบัน 
และศิษยเกา 

1. นําผลเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบรกิารมาพัฒนา 
ดานบริการและกิจการใหดียิง่ขึน้ 

2. จดักิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานและผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแหงชาต ิ

2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานการให 
คําปรึกษาจิตวทิยาวัยรุนเพือ่สงผลตอการคงอยูของ 
นักศึกษาปจจุบนั 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คุณวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย 1. สรางแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล 
2. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 2. สรางแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม 

และการจัดบรกิารอยางเปนรูปรรม 
3. ประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมและการจดับริการ 3. ทบทวนอัตรากําลังปจจุบันแตละสาขาวิชา 

และแผนการขออัตรากําลังในอนาคต 
4. อัตราสวนของนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย 
ประจํา 

 

 
 
องคประกอบที ่ 2 : การวิจัย 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
1. ระบบและกลไกสนับสนุนการคุมครองสิทธิง์านวิจัย 1. รูปแบบและปริมาณงานวิจยัสอดคลองตอ 

การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร  
2. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําสูงกวา 
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2. สนับสนุนและสงเสริมอาจารยทํางานวิจัยใหมากขึ้น 

 3. จดัหาแหลงทุนเพื่อรองรับการเสนอของบประมาณ 
การวจิัยของอาจารยทั้งภายในและภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.- 1.- 
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องคประกอบที ่3 : การบริการวิชาการ 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
1. แผนการใชประโยชนจากการบรกิารวิชาการชัดเจน 
และเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษาและชุมชน 

1. ควรจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบหารายได 
เพื่อรองรับการออกนอกระบบ 

2. งบประมาณโครงการบรกิารวิชาการแกสังคม 
แบบใหเปลามีคอนขางมาก 

 
 

3. อาจารยมีสวนรวมกับการบรกิารวิชาการระดับ 
มหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 1. - 

 
องคประกอบที ่4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
1. กระบวนการดําเนินงานดานทํานุบํารงุศิลปะและ 
วัฒนธรรมเปนไปตามวงจรคุณภาพ 

1. ศาสตรของคณะเอื้อตอการสรางมาตรฐานงานดาน 
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงคของแผนงาน 
ดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมออกจากสวนการประเมิน 
แผนปฏิบัติงานราชการประจําปใหชัดเจน 

1. สรางแบบประเมินวัตถุประสงคของแผนงาน 
ดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

 
 
องคประกอบที ่5 : การบริหารจัดการ 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถทางวิชาชพี 1. สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเอง เชนศึกษาตอ/             

ผลงานนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจดัการความรูทีก่ระจายตามหนวยงานตางๆ ให
ครบทุกหนวยงานภายใน 

1. การแลกเปล่ียนองคความรู 
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5. ภาคผนวก 
 
 
 
 

5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
5.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
5.3 รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
5.4 บันทึกภาคสนาม 
5.5 Common Data Set 
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5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

5.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาระดับคณะ 

ผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ตรวจประเมินคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ประจําปการศกึษา 2557 
ระหวางวันที่  16-17  กันยายน 2558  

 
ประธานคณะผูตรวจประเมิน  คือ   นายดําเนิน  ไชยแสน              
          ผศ. กรรณิการ   มวงชู 

      เลขานุการ   นายทินวงษ  รกัอิสสระกุล   
  

วันพุธที่ 16 กันยายน  2558 
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 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการผูตรวจฯ ประชุม สรุปผล 

วันพฤหสับดีที ่ 17 กันยายน  2558 
08.00 – 12.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูลจาก SAR ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (ตอ)                            
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. คณะผูประเมินตรวจเย่ียมในพ้ืนที่หรือเสนอขอสังเกตเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                             กับผูบริหาร 
14.30 – 15.30 น. คณะผูประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเย่ียม 
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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5.3 รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
1.  ผูบริหาร    :  ผูชวยศาสตราจารยอาภาพรรณ  ยุเหล็ก 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
    :  นางพจนา       นูมหันต 
 รองคณบดีฝายบริหาร 
    :  นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 
 รองคณบดีฝายวางแผน 
    :  ดร. ไพรัตน   ปุญญาเจริญนนท 
       รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
    :  ผูชวยศาสตราจารยกมล  พรหมหลาวรรณ 
 รองคณบดีฝายกิจการศึกษา 
    :  นางเพชราภรณ    สิงหทองชัย 
 หัวหนาสํานักงานคณบดี 
    :  นางวิภาดา  กระจางโพธ์ิ 
 หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 

:  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณีย   อารีจงเจรญิ  
 หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

:  นางสาวนิตยา   วันโสภา 
 หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 

:  ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ 
 หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
2.  อาจารย  (อายุงาน 5 ปขึ้นไป) :  นายจําลอง  สาริกานนท 

                          (อายุงานนอยกวา 5ป)   :  นางสาวสุดากาญจน  แยบดี   
 

3.  ศษิยปจจุบัน        :  นางสาวจุฑามาศ   สุขแยง 
  นักศึกษาปที ่2  (4 ป)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 
:  นายธนาธัด  ราศร ี  
  นักศึกษาปที ่3  (4 ป)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
: นายชลกร  คุมสุข 
  นักศึกษาปที ่3  (4 ป)  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ 
: นางสาวพิมล  บํารุงคุณากร 
  นักศึกษาปที ่3  (4 ป)  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

 
 
 

รายงานตรวจประเมิน  
ภาคสนาม  

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

ปการศึกษา  2557 
 

ระหวางวันที่ 16-17 กันยายน 2558 
 

        รายชื่อคณะกรรมการผูประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล กรรมการ ตรวจประเมินตัวบงชี้ที ่

1. นายดําเนิน  ไชยแสน ประธาน 5.1,5.2 

2. ผศ. กรรณกิาร   มวงชู กรรมการ 1-4 

3. นายทินวงษ  รักอิสสระกุล   กรรมการและเลขานุการ 1-4 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
  
ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน :  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 

 

ผลการดําเนนิงาน .-  

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทัง้หมด 4 4 
ระดับปริญญาตร ี 4 4 
ระดับ ป.บัณฑิต - - 
ระดับปริญญาโท - - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรที่ผานการกํากบัมาตรฐาน 4 4 
ระดับปริญญาตร ี 4 4 
ระดับ ป.บัณฑิต - - 
ระดับปริญญาโท - - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรที่ไมผานการกาํกับมาตรฐาน - - 
ระดับปริญญาตร ี - - 
ระดับ ป.บัณฑิต - - 
ระดับปริญญาโท - - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
ระดับปริญญาเอก - - 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.71 2.71 

สูตรการคํานวณ : เทากับ  

คะแนนที่ได = 

 

= 

  

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 10.84 2.71 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 4  

 

 

 

 

 

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

ประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(คาเฉลี่ย) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
3.55 คะแนน 10.84 2.71 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(คาเฉลี่ย) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
3.55 คะแนน 10.84 2.71 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 33 33 

- ปฏิบัติงานจริง 29 29 

- ลาศึกษาตอ 4 4 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 4 
 

สูตรการคํานวณ:  
1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก 
 

= 
จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 100 

 
= 

 
4x100 

12.12 
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 

 
33 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก X 5 

 
= 
 

 
12.12x5 1.52 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 20 12.12 1.52 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 20 12.12 1.52 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

หมายเหตุ/ขอสังเกต
....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

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

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 33 33 
- ปฏิบัติงานจริง 29 29 
- ลาศึกษาตอ 4 4 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 25 25 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

8 8 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

- - 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - - 
 

สูตรการคํานวณ:  
1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
 

จํานวนอาจารยประจําคณะทีดํ่ารงตําแหนงทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
8x100 

 
24.24 

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 33 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
24.24x5 

 
2.02 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 60 
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 25 24.24 2.02 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 25 24.24 2.02 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานและนํามาเทียบกับคา
ความตางทัง้ดานสูงกวาหรือต่ํากวาทีก่ําหนดเปนคะแนน 0 และ 5  คะแนน  และใชการเทียบบัญญัติไตรยางคดังนี ้
คาความแตกตางทัง้ดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 
คาความแตกตางทัง้ดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตัง้แตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 
คาความแตกตางทัง้ดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตัง้แตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ     
 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอ

จํานวนอาจารยประจํา 
375.25 375.25 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 11.37 12.94 

 
สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสตูร 
 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

X 100 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 
12.94 – 20 

X 100 = รอยละ  -35.30 
20 

 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
 2.1) คารอยละไมเกินรอยละ 10  คิดเปน  5  คะแนน 
 2.2) คารอยละต้ังแตรอยละ 20 คิดเปน  0  คะแนน 
 2.3) คารอยละต้ังแต 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
+-รอยละ10 -43.15 0 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
+-รอยละ10 -35.30 0 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง (จํานวน 29 คน) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 : การบริการนกัศึกษา  

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 มีแนวทางในการบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการใชชีวิตใหแกนักศึกษา โดยแบงไดเปน 2 สวนไดแก 
- การใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

                ฝายวิชาการและวิจัย จะเปนผูดําเนินการแตงต้ังคําสั่งอาจารยที่ปรึกษา ใหกับ
นักศึกษาทุกช้ันปโดยกําหนดใหหัวหนาสาขาวิชาพิจารณาและแจงอาจารยที่ปรึกษาประจําหอง
ใหกับฝายทะเบียน เพ่ือกําหนดอาจารยที่ปรึกษาและมอบคําสั่งใหกับอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับ
มอบหมายประจํ าป ก ารศึ กษา  2557 โดยมี ภาระหน าที่ ดั ง น้ี  ( อสอ .1 . 5 . 1 . 01 )                    
งานทะเบียนไดกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตองเขาพบนักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห โดย
จัดใหมีช่ัวโมง HOME ROOM  ในตารางสอนของนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาได
สอบถามและติดตามการเรียนรวมถึงปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี ไดแก ปญหาสวนตัว ปญหาดานการเรียน เปนตน ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาจะ
เปนผูพิจารณาขอมูลเบ้ืองตน และหากปญหาใดที่ตองการกําเนินงานตอไมสามารถแกไขได
อาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูนําขอมูลปญหาตางๆพิจารณาในสาขาวิชา และนําแจงกับฝาย
วิชาการและวิจัย รวมถึงฝายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไป ตามลําดับ เพ่ือใหคําปรึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถชวยใหนักศึกษามีความเขาใจและมีความพรอมในการศึกษาตอ
ภายในคณะตอไป 

- การใหคําปรึกษาจากเจาหนาที่แนะแนว 
          ฝายกิจการนักศึกษาไดแตงต้ังเจาหนาที่แนะแนว เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา 

ดานบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา จํานวน 1 คน เพ่ือเปนผูให
ขอมูลและประสานงานแกนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขารับบริการไดที่ หองฝายกิจการ
นักศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 2 ตามวันเวลาราชการ เจาหนาที่มีการใหขอมูลนักศึกษาในดานตางๆ
ดังน้ี 

• การใหคําปรึกษาดานวิชาการ โดยประสานงานกับฝายวิชาการและวิจัย 
และอาจารย 

ประจําสาขาวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดรับขอมูลที่เที่ยงตรง 

• การใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต โดยการใหคําแนะนําการใชชีวิตใน
การอยูรวมกับใน 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
คณะ ปญหาสวนตัว ปญหาสุขภาพ และปญหาดานยาเสพติด เปนตน 

• การใหคําปรึกษาดานขอมูลตางๆ ที่มีการใหบริการสําหรับนักศึกษา  
ไดแก แหลงทุนการศึกษาทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา การศึกษาตอ แหลงงาน และการฝกอบรม
ตางๆ ซึ่งจะมีการประสานงานกับฝายวิชาการและวิจัยรวมถึงหนวยงานภายนอกในการจัดสง
ขอมูลที่เปนประโยชนไดแกนักศึกษา โดยทางงานแนะแนวจะทําการประกาศไวที่บอดร
ประชาสัมพันธของคณะและของฝายกิจการนักศึกษา หากนักศึกษาคนใดมีความสนใจ
เจาหนาที่แนะแนวจะอธิบายถึงแนวทางและขอกําหนดตางๆเบ้ืองตน และทําการประสานงาน
และจัดหาขอมูลที่จําเปนเพ่ือบริการใหแกนักศึกษาตอไป 
                  เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ทั้งการประกอบอาชีพเสริม และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ซึ่งทาง
ฝายแนะแนวจะทําการประเมินผลการใหบริการ เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ ตอไป  
                  นอกจากการใหคําปรึกษาใน 2 สวนขางตนแลว คณะไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ณ คายลูกเสือ พรหม
วัฒนา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 ในการปฎิ
บัติตัวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทออละออกแบบ
แฟช่ัน โดยมีการจัดกิจกรรมและการใหขอมูลทีเปนประโยชนดังตอไปน้ี 

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

ภายในคณะ 
    ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศ มีเปาหมายเพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการใช

ชีวิตและการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รวมทั้งใหนักศึกษาไดทําความรูจักและรูกฏระเบียบ
ตางๆ เพ่ือการอยูรวมกับในสถานศึกษา ซึ่งจาการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหมมีความพึงพอใจ (อสอ.1.5.1.02),(อสอ.1.5.1.03)งานแนะแนวจะทําการ
รวบรวมขอมูลและนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2558 ตอไป    

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ดังน้ี 

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

2 .  ม ีการประชาส ัมพ ันธ การร ับสม ัครงานแก น ักศ ึกษาผ านคณะและม ีการ
ประชาสัมพันธผานwebsiteของมหาลัย (อสอ.1.5.2-02) websiteของคณะฯ (อสอ.1.5.2-

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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กก ตน เกณฑการประเมิน 
03) และบอรดประชาสัมพันธของฝายกิจการนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมพิเศษใหนักศึกษา จากทั้งภาครัฐและเอกชน เชน การประกวด
ภาพถายสะทอนทองถิ่น การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ การจัดฝกอบรมเทรนแฟช่ัน เปนตน 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ดังน้ี               
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาประจําป 
การศึกษา 2557 ในวันที่  23 เมษายน 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ช้ัน 3 อาคารมงคล
อาภาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนยพณิชยการพระนคร (อสอ.1.5.3.01) 

2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศยอย  
ประจําปการศึกษา 2557  ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อสอ.1.5.3.02) เพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในระดับช้ันปริญาตรี โดยมีการใหขอมูลทีเปนประโยชน
ดังตอไปน้ี 

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

นอกจากโครงการปจฉิมนิเทศแลวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                     
ไดเชิญสถานประกอบการตางๆมารวมเปดบูธเพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษามาทําการ
สมัครงาน (อสอ.1.5.1.03) อีกทั้งยังทําใหนักศึกษาน้ันฝกพูดเขียนใบสมัครงาน 

3. โครงการแสดงผลงานของนักศึกษาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน   
เพ่ือใหนักศึกษาทั้ง 4 สาขา ไดพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา              
(อสอ.1.5.3-04) 

  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5  

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีแนวทางในการจัดทําแผนการประจําป
การศึกษา 2558 มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ ผานเว็บ
ไซดของมหาลัยเพ่ือใหนักศึกษาไดกรอกแบบประเมิน (กพศ.1.4-4-01) โดยมีการจัดทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหแจงนักศึกษาตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ ไปยังหัวหนาสาขาวิชา (กพศ.1.4-
4-02) และสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการใหบริการฯ (กพศ.1.4-4-03) มีผลการ
ประเมินดังน้ี 
         4.1. มีการจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษาในสถาบันมีคาผลการประเมิน 4.9 
         4.2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้ง
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เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา มีคาผลการประเมิน 4.6 
         4.3 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก นักศึกษามีคา
ผลการประเมิน 4.5 

  5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผล
การประเมินสงูขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

            จากการสรุปผลการประเมินผลในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน นักศึกษาไดนําเสนอขอมูลในการจัดกิจกรรม โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

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

จัดกิจกรรมที่ไมไกลและลดเวลาการจัดกิจกรรมใหลดนอยลงและเพ่ิมกิจกรรมที่สนุกสนาน
พรอมความรูเขาไปในกิจกรรม/โครงการ น้ันๆ 
            หลังจากที่ไดรับขอมูลจากนักศึกษาแลวงานแนะแนวไดดําเนินการนําขอเสนอของ
นักศึกษามาพิจารณาและนําเสนอหัวหนาฝายกิจการนักศึกษา และผูมีสวนเ 

  6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษยเกา 
 มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ันไดดําเนินการจัดทําแผนประจําปการศึกษา 2557 
1. ไดจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพ่ือประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดทราบ

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

2. การจัดอบรมโครงการเพ่ือเสริมทักษะทางดานอาชีพหรือดานการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงจึ้นระหวางคณะกับศิษยเกา (อสอ.1.5.6-04)  

3. มีการจัดโครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรูดานวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาความรูและประสบการณใหกับศิษยเกา เสริมทักษะ ความรูเพ่ิมเติมที่สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ เชน การนําเสนอและผลิตสื่อดวย power Point คณะฯ มีการใหบริการดาน
การสืบคนขอมูลจากหองสมุด  การสืบคนขอมูลดาน              สิ่งสิ่งทอจากศูนยการเรียนรู
ดานสิ่งทอ  และฐานขอมูลทางดานแฟช่ันและสิ่งทอ จากทางเวบไซด  www.wgsn.com. 
(อสอ.1.5.6-05) 

4. การใหบริการในการทดสอบและเคร่ืองมือเฉพาะทางแกศิษยเกาและหนวยงาน
ภายนอก (อสอ.1.5.6-06) 

5. จัดการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพศิษยเกา (อสอ.1.5.6-07) 
 

 

 

 

 

 

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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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 5 4 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ผลการประเมินที่รายงานน้ันเปนผลการประเมินในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในคณะอุตสาหกรรม           
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน นักศึกษาไดนําเสนอขอมูลในการจัดกิจกรรม โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

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

ไมไกลและลดเวลาการจัดกิจกรรมใหลดนอยลงและเพ่ิมกิจกรรมที่สนุกสนานพรอมความรูเขาไปในกิจกรรม/
โครงการ น้ันๆ 
 ซึ่งจากการรายงานขางตนน้ัน มิไดนําผลจากการประเมินใน ขอที่ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอมาอธิบาย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.6  :  กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

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 
   โดยฝายกิจการนักศึกษา มีการจัดทําแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 ( อสอ.1.6-1–01 ) มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ( อสอ.1.6-1–02 ) ซึ่งประกอบดวย คณบดีคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เปนประธาน รองคณบดี ทุกทาน  หัวหนาสาขาวิชาทุก
สาขา  เ จ าหน าที่ ฝ ายกิ จการ นัก ศึกษา  และส โมสร นัก ศึกษา  เป นคณะกรรมการ                     
นายการุณย  ถนอมพิชัย  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานกิจกรรมสโมสร
นักศึกษา เปนเลขานุการ รวมประชุมหารือคัดเลือกโครงการบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของงานสโมสรนักศึกษา  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูพัฒนา สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมใหมีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน  

  โดยฝายกิจการนักศึกษา มีการจัดทําแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 

2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ  

         ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ 
           2.1.1 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาโครงการ พัฒนา
และสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุนที่11 ระหวางวันที่ 11 
มิถุนายน – 16 พฤษภาคม 2558 (อสอ.1.6-2.1–01) 

2.2  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬา
หรือการสงเสริมสุขภาพ 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
2.2.1 โครงการแขงขันฟุตซอลลีก ระหวางวันที่ 15 -26 กันยายน 2557 ณ. คณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2.2.1–01) 
2.2.2 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ RMUTP เกมส ” คร้ังที่ 9 ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2557 ณ. สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (อสอ.1.6-2.2.1–02) 

2.2.3 โครงการดนตรีกีฬารณรงคปองกันโรคเอดสและสารเสพติด ระหวางวันที่ 16 – 
27 มีนาคม 2558  ณ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  (อสอ.1.6-2.3.1–01) 

2.2.4 โครงการแขงขันลีดเดอรและกองเชียร “ RMUTP เกมส ” วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2557 (อสอ.1.6-2.4.1–01) 

2.3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม 

2.3.1 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองศิลปวัฒนธรรม มทร .พระนคร 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชรอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม 
ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  (อสอ.1.6-2.3.1–01) 

2.3.2 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา มทร. พระนคร 
โครงการสิงหอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบาน
หนองเกตุ ตําบล หนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี (อสอ.1.6-2.3.2–01) 

2.4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม 

2.4.1 โครงการจัดพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ วันที่  4 กันยายน 2557                       
ณ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2.4.1–01) 

2.4.2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 5 
ธันวาคม 2557 ณ. มณฑลพิธีทองสนามหลวง  (อสอ.1.6-2.4.2–01) 
              2.4.3 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2.4.3–01) 
              2.4.4 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ วันที่  21 -22 
กุมภาพันธ 2558  
ณ. สถานสังคมสงเคราะห บานพักคนชรา จังหวัด ลพบุรี และ ชลบุรี  (อสอ.1.6-2.4.4–01) 
              2.4.5 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อสอ.1.6-2.4.5–01) 

2.5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
              ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.5.1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินดานสิ่งทอ วันที่ 6 -8 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
มีนาคม 2558 ณ จังหวัดสุโขทัย (อสอ.1.6-2.5.1–01) 

2.5.2  โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต  วันที่  8 เมษายน 2558 ณ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.1.6-2.5.2–01) 

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
         ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการและสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมใหความรู

และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมสัมมนา

พัฒนาความเปน ผูนําในการ ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
พระนคร ระหวางวันที่  26 - 28 พฤษภาคม 2558  ณ อิงธาร รีสอรท จังหวัดนครนายก              
(อสอ.1.6- 3-01 ) 

3.2 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการฝกอบรมเพ่ือสราง
ผูนํานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหวางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2558  ณ เดอะ คาวาลิ คาซา                  
รีสอรท จ .พระนครศรีอยุธยา  (อสอ.1.6- 3-02 ) 
 3.3 คณะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือเพื่ออบรม ใหความรู และสงเสริมสนันสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหวางวันที่ 1 -4 เมษายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสอ.1.6- 
3-03 )  

  4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

         งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการสรุปผลประเมินการจัด
กิจกรรมโดยมีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมเพ่ือสรุปนําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา (อสอ.1.6-4-01) 

  5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
         งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ไดนําสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเขาเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคตอไป (อสอ.1.6-5-01) 

  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 จากการประชุมสรุปผลการประเมินผลในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสโมสร ในคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  โดยใหมีการจัดโครงการดานวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ิมขึ้น  
โดยมอบหมายใหสโมสรนักศึกษา  ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ตอไป (อสอ.1.6-6-01) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

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 5 4 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

ไมพบการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

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 

3ขอ 
มีการดําเนินการ 

4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค 
          ค ณ ะ มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย  ( อ ส อ . 2 . 1 -1 -0 1 ) 

http://rpm.rmutp.ac.th โดยมีขอมูลเพ่ือการสืบคนดานการวิจัย เชน แหลงทุนวิจัย ขอมูล
งานวิจัยในปที่ผานมา แหลงเผยแพรงานวิจัย ขอมูลความรูดานการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวของ รวมถึงระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัยที่สามารถสืบคน
ไดโดยตรงและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงาน โดยงานวิจัยสรุปผลการดําเนินงานในป
ที่ผานมา (อสอ.2.1-1-02) เพ่ือนํามาวางแผนในการบริหารงานวิจัยโดยนํามาปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางในการปฎิบัติงานอยางตอเน่ืองจนทําใหคณะไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน ต้ังแตป        
2554-2557 

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

วิชาการตางๆ ตลอดจนใหคําแนะนําแกนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัย ณ หอง 331 โดย
สามารถสืบคนขอมูลทางเวปไซด 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  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

กก ตน เกณฑการประเมิน 
 
-  คณะสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดย

มีนักวิจัยเขารวมการนําเสนอผลงานในงานวิจัยของ อาจารยสัมภาษณ  สุวรรณคีรี เรื่อง การ
สรางหลักสูตรการทอผาพ้ืนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการพัฒนาลักษณะปรากฏ
ลวดลายบนพ้ืนผาโดยวิธีเทคนิคสิ่งทอการแปรรูปผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย ในงาน“การประชุม
วิชาการใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (The third Higher Education 
Research Promotion Congress ; (HERP CONGERSS III) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช (อสอ.2.1-2-07) และการเขารวมนําเสนอผลงานวันนักประดิษฐ ประจําป 
2558 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (อสอ.2.1-2-08) 

  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
         คณะจัดใหมีการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธ

กิจการวิจัยทั้งงบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และงบประมาณ
รายได คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.2.1-3-01) 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะมีการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
เผยแพรงานวิจัยในรูปแบบตางๆ ตามประกาศหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอ
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 (อสอ.2.1-4-01) ดังมีการนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ ของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ ์ อริยะเครือ และ ผศ.จรูญ คลายจอย ในงาน 
International Fourm on Naaural Dyes & WEFT TAIWAN 2014 (ISEND 2014) ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน) (อสอ.2.1-4-02) และมีระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
กองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2557 (อสอ.2.1-4-03) 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 คณะพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและบุคลากร โดยมีการสนันสนุนใหเขาการพิจารณาคัดเลือก
ในการเขารวมโครงการฝกอบรม ซึ่งมีผูผานการคัดเลือกเขาอบรมในหลักสูตร การประเมินผล
โครงการสําหรับนักวิจัย รุนที่ 2 จากสํานักพัฒนาบุคลากรวิจัย  สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) (อสอ.2.1-5-01)  นอกจากน้ี ยังสนับสนุนและสงเสริมนักวิจัยใหเขารวมการ
อบรมบุคลากรในสังกัดเครือขายวิจัย “ประชาช่ืน” ในหลักสูตรดานการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม จํานวน 3 หลักสูตร (อสอ.2.1-5-02) และยังมีหนวยงานภายนอกเรียนเชิญอาจารยธวัชชัย 
แสงนํ้าเพชร เปนผูประเมินสมรรถนะวิชาชีพนักออกแบบแฟช่ัน โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการออกแบบแฟช่ัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ (อสอ.2.1-5-03) ซึ่งคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดเชิญ
อาจารยเกษม  มานะรุงวิทย เปนผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา
และพัฒนากระถางจากซีเมนตเปลือกหอยแมลงภู นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปที่ 4 (อสอ.
2.1-5-04)  
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
คณะมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย จากการสงผลงานวิจัยของ 

ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา งานผลงาน เรื่อง การสกัดสียอมจากใบยู
คาลิปตัสและการประยุกตสําหรับการยอมสีบนผาไหมและผาขนสัตว และไดรับรางวัล
วิทยานิพนธ ระดับดี ประจําป 2557 จากสํานักงานคณะการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยคณะไดสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยที่ช่ือเสียงใหแกคณะและยังเปนตัวอยางที่ดีตอบุคลากรอีกดวย 
โดยการยกยองและมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ในงาน “คืนสูเหยา 
81 ป ชาวชุมพรเขตร” จากการพิจารณาของชมรมครูผูปกครองและศิษยเกาชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิ (อสอ.2.1-5-05)  

  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 นักว ิจ ัยสามารถนําไปเป นแนวทางในการจดและ
คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (อสอ.2.1-6-01)  
คณะมีกลไก โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ (อสอ.2.1-6-02) เพื่อผลักดัน
การดําเนินงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว สงผลใหการบริหารงานวิจัย
บรรลุเปาหมาย นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขารวมโครงการที่
เกี ่ยวของกับการใหความรู การจัดการทางทรัพยสินทางปญญา เชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใหความรู ด านการจัดการทรัพยส ินทางปญญาและการเขียนคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (อสอ.2.1-6-03) 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 5 4 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
5 ขอ 5 4 

 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

 คณะมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนแต
เน่ืองจากคณะยังมิไดมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ตัวบงชี้ที ่2.2 : เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

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

 

ผลการดําเนนิงาน : ในปการศึกษา 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนยืนยันของ

คณะ 
จํานวนที่กรรมการ

ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ  (ไมนบัรวมลา

ศึกษาตอ) 
29 29 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 1,491,395 1,491,395 

-จากภายในสถาบัน 1,191,395 1,191,395 

-จากภายนอกสถาบัน 300,000 300,000 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(บาท/คน) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน 
ตํ่ากวา

เปาหมาย    
เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   12,000บาท/

คน 
51,427.41 4.29 

 
การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(บาท/คน) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน 
ตํ่ากวา

เปาหมาย    
เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   12,000บาท/

คน 
51,427.41 4.29 

 
 

หมายเหตุ/ขอสังเกต 

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

......................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

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 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาคสนาม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที ่2 
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 2557 มผีลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
ขอมูลพืน้ฐาน(Common Data Set) จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 

- ปฏิบัติงานจริง 29 -0- 
- ลาศึกษาตอ 4 -0- 
รวม  33 -0- 
 
จํานวนผลงานทางวชิาการ จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- - 

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 

  หรือวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม 

  ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

- - 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธบิัตร (0.40)   

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน 

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม 

  ประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2(0.60) 

1 0.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพใน 

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯหรอืตีพิมพใน 

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 (0.80) 

- - 

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพใน 

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล 

ระดับนานาชาตติามประกาศก.พ.อ. (1.00) 

11 11.00 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร(1.00) - - 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมนิผานเกณฑการ 

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว(1.00) 

- - 

- ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให 

ดําเนินการ(1.00) 

- - 

- ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตวที่คนพบใหมและไดรับการ 

จดทะเบียน(1.00) 

- - 

- ตําราหรือหนงัสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ 

ตําแหนงทางวิชาการแลว(1.00) 

- - 

ผลรวม 12 11.60 
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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 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 10 35.15 5 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
การบรรลุเปาหมาย 

   

ผลดําเนินงาน คะแนน ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย   
รอยละ 10 35.15 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  

1ขอ 
มีการดําเนินการ 

2ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
มีการดําเนินการ 

6ขอ 
 

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

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสงัคมและกําหนด

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ในการดําเน ินการของบประมาณคณะฯ ได กําหนดกลุ ม เป าหมายโดยเล ือก
กลุมเปาหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ พื้นที่กลุมภาคกลางตอนลางโดยเลือกจาก
ชุมชนที่แสดงความตองการใหคณะเขาไปจัดการฝกอบรมเปนกลุมเปาหมาย และมีโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที ่อยู นอกเขตพื้นที่กลุ มเปาหมายเนื่องจากทางคณะฯ ไดมีการ
ดําเนินโครงการกับทางชุมชนนากวมใตมาอยางตอเนื่องและไดทําขอตกลงความรวมมือ
ระหวางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นกับชุมชนนากวมใต และมีการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน เพื่อหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการโดยกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื ่อพิจารณากอน
นําเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป โดยในปการศึกษา 2557 มีโครงการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ งบประมาณประจําป 2557 

2. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2558 
3. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง 

งบประมาณประจําป 2558  
4. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2558  
5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน งบประมาณประจําป 

2558  
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 

2558 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
  2.  โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
 โดยโครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ในแตละโครงการผูเขารับการฝกอบรมจะ

สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได หรือสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑ และสอดคลองกับเรื่อง
การเรียนการสอน หรืองานวิจัย เพ่ือประโยชนของนักศึกษาจะไดมีการเรียนรูจากประสบการณ
จริงในการไปบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี 

โครงการ 
แผนการใชประโยชน 

บูรณาการการเรียนการ
สอน งานวิจัย 

ชุมชน 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ 
พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 
งบประมาณประจําป 
2557 

- การเรียนการสอน วิชา 
การออกแบบลวดลาย
พิมพสิ่งทอเพ่ืองานแฟช่ัน  

- ผูที่เขาอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประกอบ
อาชีพได  

2. โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ 
งบประมาณประจําป 
2558 

- การเรียนการสอน วิชา 
ออกแบบสิ่งทอพ้ืนถิ่น 
และวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ สิ่งทอ 1 

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ผาทอพ้ืนเมืองดวยเทคนิค
การพิมพเสนยืนแบบ Silk 
Screen เพ่ือพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอสู
วิสาหกิจชุมชน (OTOP) 

- ผูที่เขาอบรมมแีนวทางใน
การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑชุมชนใหมี
ความเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความ
ตองการของตลาด 

3. โครงการถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา
และแปรรูปผลติภัณฑ
จากผาทอกระเหรี่ยง 
งบประมาณประจําป 
2558 

- การเรียนการสอน วิชา 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากเศษผาเหลือ
ใช 

- ผูที่เขาอบรมมแีนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑของ
ชุมชนยางนํ้ากลัดใตใหมี
มาตรฐานตามหลักเกณฑ
สินคา OTOP 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 

4. โครงการพัฒนาอาชีพ
เพ่ือคืนคนดีสูสังคม 
งบประมาณประจําป 
2558 

- การเรียนการสอน วิชา 
การปฐมนิเทศและศึกษาดู
งานทางสิ่งทอ 

- งานวิจัย เรื่อง โครงการที่
ปรึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ (OTOP) 
ประเภทผาและเครื่องแตง
กายดวยนวัตกรรม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

- ผูตองโทษที่เขาอบรม
ไดรับความรูและเปนแนว
ทางการนําไปประกอบ
อาชีพภายหลังการพน
โทษ 

5. โครงการถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานสินคาชุมชน 
งบประมาณประจําป 
2558 

- การเรียนการสอน วิชา 
โครงสรางผา 

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบและคณุภาพ
ผลิตภัณฑเสื้อผาจากผา
ยอมคราม 

- ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑชุมชนได  

6. โครงการถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย 
งบประมาณประจําป 
2558 

- การเรียนการสอน วิชา 
ศิลปะสิ่งทอ 

- งานวิจัย เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
จากผายอมใบลําไยเพ่ือ
สงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคในพืนที่ ตําบล 
ยุหวา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 

- ผูเขารับการฝกอบรมได
เกิดการเรียนรู สามารถ
พ่ึงตนเอง เพ่ิมรายได 
และเพ่ิมมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑ 

 

  3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
 โดยในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบให

เปลา จํานวน 6 โครงการ ไดแก 
1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนาถ งบประมาณประจําป 2557 ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการ
และทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ) 

2. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 2558 
ณ ที่ทําการชุมชนกลุมแมบานวัดนากวมใต อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

3. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง 
งบประมาณประจําป 2558 ณ โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต ตําบลยางนํ้ากลัดใต อําเภอ
หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
 



31 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
4. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2558 ณ ทัณฑสถาน

หญิงกลาง กรุงเทพฯ 
5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน งบประมาณประจําป 

2558 ณ กลุ ม ชุมชนเทศบาลตําบลศิลาลอย อํา เภอสามรอยยอด จั วห วัด
ประจวบคีรีขันธ  

6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 
2558 ณ กลุมชุมชนปอมมหากาฬ กรุงเทพฯ 

  4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1
และนาํเสนอกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณา 

 โดยเมื่อเสร็จสิ้นปงบประมาณงานบริการวิชาการแกสังคมทําการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในประเด็น 

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

เขาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในการใหบริการเพ่ือการ
ดําเนินงานในปตอไป โดยมีโครงการของปงบประมาณ 2557 ที่ทําการประเมินความสาํเร็จ
แลวตามแบบประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม (สวพ.-
บว.10) และแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเปาหมายคุณภาพ 
(สวพ.-บว.11) จํานวน 1 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ งบประมาณประจําป 2557 

  โครงการบริการวิชาการอีก 5 โครงการ ที่อยูในปงบประมาณ 2558 ยังไมไดเขานําผล
เขาที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งทุกโครงการไดสรุปผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดและ
อยูระหวางการนําเขาคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 
2558 ซึ่งจะดําเนินการพิจารณาหลังเสร็จสิ้นปงบประมาณในชวงเดือนตุลาคม 2558 ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ งบประมาณประจําป 
2558 

2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง 
งบประมาณประจําป 2558 

3. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม งบประมาณประจําป 2558  
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน งบประมาณประจําป 

2558  
โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย งบประมาณประจําป 2558 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
  5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ครั้งที่  

1/2558 คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะวา  
- โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนารถ  ใหฝายกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงานและเสนอในงบประมาณ
ของสโมสรนักศึกษาแทน  เน่ืองจากเปนโครงการที่สามารถดําเนินงานโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมและสามารถสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยแกนักศึกษา ซึ่งในงบประมาณประจําป 2558 งานบริการวิชาการแกสังคมไมได
ดําเนินการขอโครงการดังกลาว  

- การดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมควรดําเนินการในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนลางตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและในกรณีของโครงการบริการวิชาการที่ไดทําความ
รวมมือกับชุมชนนอกเขตพ้ืนที่ใหดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหชุมชนไดมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 
โดยในปงบประมาณ 2558 งานบริการวิชาการไดกําหนดกลุมเปาหมายใหอยูในเขตพ้ืนที่ภาค
กลางตอนลางทุกโครงการ ยกเวน โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  
ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง เน่ืองจากคณะฯ ไดทําขอตกลงความรวมมือกับทางชุมชน
นากวมใต ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยคณะฯ ไดใหบริการวิชาการแกชุมชน
นากวมใต มาอยางตอเน่ืองต้ังแต ป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 
ใหคํานึงถึงความตองการของชุมชนวาตองการใหคณะฯ ไปถายทอดความรูในเรื่องใดเปนหลัก 
โดยยึดตามเอกลักษณของคณะ ซึ่งในปงบประมาณ 2558 งานบริการวิชาการไดเลือกรายวิชา           
ที่สอนใหกับชุมชนตามความตองการของชุมชนวาตองการใหคณะฯ ไปถายทอดความรูใน
เร่ืองใดเปนหลักและยึดตามเอกลักษณของคณะ 

  6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
      โดยอาจารยของคณะฯ ไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ             
สิ่งทอ และอาจารยนฤพน  ไพศาลตันติวงศ อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 
ไดเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑหน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทผาและเครื่องแตงกายดวยนวัตกรรม ซึ่งไดทําการออกแบบและ
จัดทําผลิตภัณฑตนแบบ รวมถึงการถายทอดกรรมวิธีการผลิตใหผูประกอบการ OTOP                    
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดร.กาญจนา  ลือพงษ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ อาจารยจรัสพิมพ               
วังเย็น อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ และอาจารยนิตยา  วันโสภา อาจารย
ประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ เปนวิทยากรในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม                 
9 มทร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทําการถายทอดองค
ความรูดานการตกแตงเสื้อยืดดวยผาไทย และการทําผาพันคอมัดยอม ซึ่งดําเนินการโดย                  
กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 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  
1ขอ 

มีการดําเนินการ 
2ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. กําหนดผูรบัผิดชอบในการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีหนวยงานในสังกัด  ฝายกิจการนักศึกษา  คืองานศิลปวัฒนธรรม  โดยกําหนด

บทบาทหนาที่ในการอนุรักษ  สืบสานดานศิลปวัฒนธรรม  เนนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น  โดยการนํานักศึกษาศึกษาดูงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามที่คณะฯ 
กําหนด 

  2. จัดทําแผนดานทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนนิการไดตามแผน 

 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  
คณะฯ มีการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยฝายกิจการนักศึกษารวมกับ
งานศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมทําแผนรวมกัน  โดยนําประเด็นการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจากแผนกลยุทธิ์ชองมหาวิทยาลัยที่มีตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนกลยุทธิ์ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  4  ตัวบงชี้  และเปาหมายตัวบงชี้ทุกตัวมาเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรม  ประจําป  พ.ศ. 2557  และกําหนดโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ  เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  โดยมีโครงการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน  4  โครงการ  และมีกระบวนการปฏิบัติงานดังน้ี 

2.1 มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปของคณะฯ 

2.2  มีการกําหนดผูรับผิดชอบของโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของคณะฯ ในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปนไปตามนโยบายและสอดคลองกับภารกิจพรอมทั้งกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จของโคงรการ/กิจกรรม 

2.3  มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนมีการดําเนินตามแผน
ที่ไดกําหนดไวโดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา  อาจารย  บุคลากรของคณะฯ 
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2.4  มีการจัดสรรงบประมาณและติดตามการประเมิตผลการดําเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
         2.5  มีการรายงานผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่คณะกําหนด  โดยเสนอผานคณบดีเพ่ือพิจารณา 

จากการรายงานผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดําเนินงานใน
ภาพรวมของคณะฯ โดยงานศิลปะและวัฒนธรรม  ฝายกิจการนักศึกษา  พบวาในปการศึกษา 
2557  ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม  จํานวน  4  โครงการ  ไดแก 

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ 
3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ 

โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม 
  3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีการประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยกําหนดรูปแบบกิจกรรมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหเปนไปตามแผน
และวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ  ในโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง  
4  โครงการ  ไดรับงบประมาณสนับสนุนดังตอไปน้ี 

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ไดรับงบประมาณ 
85,000  บาท 

2. โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ  ไดรับงบประมาณ  85,000  บาท 
3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ  ไดรับงบประมาณ  

120,000  บาท 
4. โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม  ไดรับงบประมาณ  150,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น  440,000  บาท  โดยใหเสนอโครงการและงบประมาณมาใหคณะฯ  พิจารณา และมี
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูกํากับการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนโดยกําหนดใหแต
ละโครงการตองมีการกําหนดตัวบงช้ีของโครงการที่มีระบบและกลไก  มีการกําหนดตามตัวบงช้ี
ของปจจัยนําเขา  กระบวนการผลผลิตและผลลัพยชัดเจน  รวมทั้งกํากับการดําเนินงานของ
โครงการทุกโครงการใหเปนไปตามหลัก  PDCA   

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

           คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 
2557  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน  4  ตัวบงชี้  และบรรลุตามเปาหมาย
ครบทั้ง  4  ตัวบงชี้  และในการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการกํากับผลลัพธของการดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธิ์ใน  4  ตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายมีผลลัพธที่เกิด
ประสิทธิภาพ  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางชัดเจน  และสรุปผลการประเมิน  
บรรลุตามเปาหมายไดมีขอเสอนแนะวาการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมอยากใหมี
ระยะเวลาในการจัดโครงการหลาย ๆ วันกวานี้  การตรงตอเวลา  ระยะทางในการเดินทาง
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นานทําใหเสียเวลาในการทํากิจกรรม  และควรมีกิจกรรมใหมากกกวานี้  คณะฯ ควรนําไป
จัดทําแผนพัฒนาในปถัดไป  และแตละโครงการมีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแตละวิชาดังน้ี 
 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ  โดยใหนักศึกษาใน
รายวิชาสีกับสิ่งทอ  ประเมินความสําเร็จจากตัวชี้วัดความสําเร็จนักศึกษาสามารถเขาใจและ
เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเกิดการอนุรักษ  รักษาและเผยแพร  
คิดคนลายทอผาและดัดแปลงมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผาทอพื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย  ใน
รายวิชานี้นักศึกษาไดเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  
โดยใหนักศึกษาในรายวิชาสิ ่งทอพื้นถิ่น  ประเมินความสําเร็จจากตัวชี ้วัดความสําเร็จ  
นักศึกษาไดเรียนรูจากสถานที ่จริง  ไดซึมซับศิลปวัฒนธรรมในการทอผาไหมปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  และใหนักศึกษานําเสนอผลงานสงอาจารยผูสอนภายใน  1  สัปดาห
หลังจากงานเสร็จแลว 

  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ  นําขอเสนอแนะและการพิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติงานไปจัดทําเปน

แผนพัฒนาคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมและนําไปปรับปรุงแผนและกิจกรรม  โดยใหทุกภาคสวน
นําไปปรับปรุงแกไข  กิจกรรม/โครงการ  ที่จะดําเนินงานของปการศึกษา  2558  และทําแผน
และโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสนอคณะกรรมการบริหาร  ที่จะไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ตอไป  และเก็บขอมูลประเด็นตาง ๆ  ที่มีการแกไขทําใหกิจกรรมตาง ๆ  ประสบความสําเร็จมาก
ขึ้นหรือไมและคณะฯมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ตามหลักการของวงจรคุณภาพ  
(PDCA)  เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมในครั้งตอไปและในดานสงเสริมและสนับสนุน
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะฯมีการนําผล
การประเมินไปใชในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปตอไปดังตัวอยางตอไปน้ี 
         1.  ไดนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและเปาหมายของการบูรณาการในป  
2556  มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบูรณาการในปการศึกษา  2557  ไดแกโครงการ
บูรณาการองคความรูจาการเรียนการสอนรายวิชาสิ่งทอพ้ืนถิ่น  โดยการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมอบหมายมาจัดนิทรรศการ  คิดเปน 100% (บรรลุเปาหมาย) 

  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
         คณะฯ สนับสนุนสงเสริมใหมีการเผยแพรโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณะชน โดยคณะฯ  มีการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยผานชอง
ทางการสื่อสารตาง ๆ  อยางตอเน่ืองเปนเว็ปไซคของมหาวิทยาลัย  เว็ปไซดของคณะฯ  บอรด
ประชาสัมพันธ  วารสารของมหาวิทยาลัย และจดหมายขาวของคณะฯ  เปนตน 

  7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
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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 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 :การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
                   และเอกลักษณของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1ขอ 
มีการดําเนินการ 

2ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557มีผลการดําเนินงาน 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               
จากการประชุมการทบทวนแผนยุทธศาตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  วันที่ 7-9  กรกฎาคม 2557  โดยมีคณบดี  รองคณบดี ผูชวยคณบดี 
สํานักงานคณบดี  หัวหนาสาขาวิชา และผูปฏิบัติงานแผน  เขารวมโครงการและมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน  เพ่ือนําผลการวิเคราะห 
SWOT  ไปสูการกําหนดแผนในการพัฒนาคณะ  และคณะไดทําการทบทวนแผนกลยุทธการ
พัฒนาหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2561  เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (อสอ.5.1.1-1-01- อสอ.5.1.1-1-02) 

นอกจากน้ีคณะไดทําการปรับปรุงเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ันเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ  รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําเสนอตอมหาวิทยาลัยผานกองนโยบาย
และแผน  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   และไดปรับช่ือเปนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา  2557-
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
2561  โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

- มีการแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยทุธศาสตรการพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา  2557 – 2561  คําสั่งที่ 141/2557 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 (อสอ.5.1.1-1-03) 

- การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน  ประจําปการศึกษา  2557 – 2561  ในวันที่ 8  มกราคม  2558   ในโครงการพัฒนา
บุคลากรดานสิ่งทอและแฟช่ัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   โดยจัดใหมีการวิเคราะห  
SWOT   และจากขอมูลการวิเคราะห  SWOT  ดังกลาว  คณะไดจัดกลุมใหมีการวิเคราะห
แนวทางในการดําเนินงานในสวนของโครงการและกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการเสนอแนวทางและนําเสนอเพ่ือรวมกันพิจารณา  จากน้ันทําการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํากลยุทธที่จําเปนตอการพัฒนาและสงเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดออนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับกลยุทธและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  โดยการมุงเนนการดําเนินงานใหเปนไปตามวิสัยทัศนของคณะที่วา  “ผูนํา
การจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟชั่น   สูมาตรฐานสากล”  

- นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  วันที่ 5  
มีนาคม  2558  เพ่ือรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา         
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ที่เปนการปรับปรุงจากแผนยุทธศาตรการพัฒนา
หนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ            
รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ซึ่งไดนําสงแกมหาวิทยาลัยในวันที่  9  กุมภาพันธ  2558 (อสอ.5.1.1-1-04) 

- นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมคร้ังที่  1/2558  วันที่ 
25  พฤษภาคม  2558  เพ่ือรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป
การศึกษา 2557 – 2561 ประกอบดวย วิสัยทัศน  “ผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟช่ัน               
สูมาตรฐานสากล”  5  พันธกิจ   5 ประเด็นยุทธศาสตร  7  เปาประสงค   9  กลยุทธ 34  มาตรการ 
พรอมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายจํานวน 50 ตัวช้ีวัด และไดกําหนดคา
เปาหมายความสําเร็จของการบรรลุผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป
การศึกษา 2557 – 2561 ที่รอยละ 70  75  80  85 และ 85 ในแตละป ตามลําดับ โดยคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือนําไปสูเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรที่ไดนําเสนอประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นยุทธศาสตร (อสอ.5.1.1-1-
05) 

2. การพัฒนาแผนไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตาม
กรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ  

กลยุทธทางการเงิน 
คณะไดมีการดําเนินงานโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2558  คณะดําเนินการใน

การจัดแผนกลยุทธทางการเงินโดยเช่ียมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
และออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 – 
2561 และเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงินโดยมียุทธศาตรใน 2  ประเด็น  ไดแก   
 ยุทธศาสตรที่  1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน 
 เ พ่ือใหมีการบริหารจัดการดานทรัพยากรทางการเ งินของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใส  
ตรวจสอบได  และย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางรายไดเพ่ือเตรียมความพรอมเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับ  และพ่ึงพาตนเองอยางย่ันยืน 
 เพ่ือใหมีการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากแหลงงบประมาณภายใน  และ
ภายนอกเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (อสอ.5.1.1-1-
06)  ซึ่งแผนกลยุทธทางการเงินจะเปนแนวทางในการกําหนดแผนในการดําเนินงานทางดาน
การเงินของคณะ  และเปนแผนในการแสดงถึงแหลงที่มาของงบประมาณที่เปนกลยุทธที่สําคัญ
ของคณะในการพัฒนาใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน  ประจําปการศึกษา 2557-2561 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 คณะมีการนําเสนอของงบประมาณประจําป พ.ศ.2558  โดยการนําเสนอ
งบประมาณและโครงการใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งจะทบทวนจากแผนกลยุทธ          
ที่ไดระบุไวตามแผนดังกลาวฯ  ซึ่งเมื่อคณะไดรับการอนุมัติงบประมาณประจําป  เรียบรอยแลว
จะทําการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน              
เพ่ือเปนแผนและแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  รวมถึงการวางแผนการใชจายเงิน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการใหบรรลุ 
ตามเปาหมายที่วางไว  ซึ่งจะควบคุมทั้งดานการบริหารโครงการและการใชจายเงินใหเปนไปตาม
แผนที่วางไว  ซึ่งหากโครงการที่ระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําไมสามารถปฏิบัติไปตามแผน              
ที่วางไว  ก็จะตองดําเนินการขอปรับเปลี่ยนเพ่ือจัดสงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยตอไป (อสอ.5.1.1-
1-07) 

   นอกจากน้ีคณะมีการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีระบบการติดตามและประเมินผล (BPM)                  
ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการตองดําเนินการจัดสงขอมูลมายังฝายวางแผนหลังเสร็จเสนโครงการทุก
วันที่  5  ของทุกเดือน  เพ่ือนําขอมูลที่ไดดําเนินการกรอกขอมูลเพ่ือแจงไปยังมหาวิทยาลัย     
และจะมีการสรุปผลการดําเนินโครงการทุกรายไตรมาส   นําเสนอไปยังคณบดีเพ่ือทราบผลการ
ดําเนินงานของคณะตอไป  เพ่ือใหเปนไปตามแผนกลยุทธทางการเงินที่วางไว และควบคุม
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ และรายงานผล 
ในระดับมหาวิทยาลัย ตามหนังสือบันทึกขอความที่ ศธ.0581.09/1155 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2558 

จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดมีการประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานและระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 29 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตาม
เปาหมายจํานวน 20 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 68 โดยสามารถสรุปรายประเด็นยุทธศาสตรได ดังน้ี 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิต                    

มีคุณภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะ
จํานวน 11 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 8 ตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ 
72 โดยที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายไดแก 

1.4 สัดสวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตร 
1.5 จํานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวมพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและความ

เช่ียวชาญในดานอัตลักษณโดยเฉพาะดานนักปฏิบัติดานวิจัยที่เกิดจากเครือขายความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

1.19 การแลกเปลี่ยนอาจารย/นักวิชาการ/นักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ดานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะ
จํานวน 3 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 66 
โดยที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายไดแก 

2.4 รอยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม/งานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจํา 

ดานการบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูความเลิศ คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 9 ตัวช้ีวัด                  
มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 66 โดยที่ไมเปนไป
ตามคาเปาหมายไดแก 

3.8 รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
3.9 รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
3.11 รอยละของอาจารยประจําของคณะที่เขาไปฝงตัวในสถานประกอบการหรือหนวย

งานวิจัยภายนอก 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ คณะฯ 

ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 4 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย
จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 50 โดยที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายไดแก 

4.2 จํานวนเงินรายไดที่เกิดจากการใหบริการวิชาการ 
4.5 จํานวนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม

ใหคงอยูอยางมั่นคงเพ่ือสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ คณะฯ ไดกําหนดคา
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
เปาหมายระดับคณะจํานวน 2 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายจํานวน 2 
ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 

จากผลดังกลาว คณะฯ จะนําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 โดย
มุงเนนประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 

1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ  
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี  

คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ 3 การสรางความเขมแข็งของ
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูความเลิศ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
ความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน เพ่ือใหมีการพัฒนากลยุทธในการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันตอไป (อสอ.5.1.1-1-08) 
 

  2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลกัสูตร
สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองเพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติและ
โอกาสในการแขงขัน 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีสวนรวมเปนคณะกรรมการเพ่ือจัดทํา
และวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตกับมหาวิทยาลัย  โดยเขารวมประชุมวิเคราะหตนทุนตอ
หนวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ในการพิจารณา และวิเคราะหตนทุนการผลิตนักศึกษาคา 
FTES ตนทุนตอหลักสูตร   การวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตรของคณะฯ    พบวาอุตสาหกรรม              
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มี 4 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  หลักสูตร
เทคโนโลยีเสื้อผา หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ และหลักสูตรออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  
ทุกหลักสูตรของคณะยังมีตนทุนตอหลักสูตรสูง  ซึ่งไดจากการวิเคราะหงบประมาณแยกตาม
ผลผลิตและการใชจายมีผลดังน้ี ตนทุนตอหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน หลักสูตรเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอมีตนทุนตอหลักสูตรสูงที่สุด เทากับ 49,872.81 บาท               
มีตนทุนการผลิตนักศึกษา 3,175,401.82 บาท คา FTES เพียง 63.67 จึงทําใหตนทุนการผลิต
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาสูงที่สุด ในขณะที่หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ สิ่งทอมีตนทุนการ
ผลิตนักศึกษา 4,180.817.92 บาท แตคา FTES สูงถึง 100.92 จึงทําใหตนทุนการผลิตตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตํ่าสุด  ทั้งน้ีทุกหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ันยังคงมีตนทุนตอหลักสูตรสูง เน่ืองจากการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ันจะตองใชครุภัณฑทางการศึกษาสําหรับฝกปฏิบัติเพ่ือผลิตนักศึกษาเปนนักปฏิบัติ
มืออาชีพ   (อสอ.5.1.2-1-03) ผลดังกลาวมหาวิทยาลัยไดสงใหคณะฯ เพ่ือนําขอมูลมาใช
ประโยชนในการพิจารณา การพัฒนา ปรับปรุง ตอไป 
 คณะฯ ไดนําผลการวิเคราะห  มาพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร โดยสรุปใหมีการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก  โครงการการจัดหารายได ลดนักศึกษาออกระหวางป โดยจัดทําแผนเพ่ือ
การพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและวิเคราะห 
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
แขงขันตอไป 
 ในปงบประมาณ 2558 คณะฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนตางๆ สง
เอกสารรับโควตาตามโรงเรียน จัดทําแผนจัดหารายได และแผนลดนักศึกษาออกระหวางป 
 

  3. ดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดทีส่งผลตอการดําเนนิงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารและ
ตัวแทนทําหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวนเปนคณะกรรมการเพ่ือการ
พิจารณาความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการเพ่ือการพิจารณาความเสี่ยง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558   โดยการวิเคราะหความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง  รวมถึงปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน  มุงเนนการพิจารณาความเสี่ยงดานตางๆ ดังน้ี  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที่) 

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

งานวิจัย ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
โดยกําหนดใหทุกภาระงานดําเนินการจัดทําความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมระดับความเสี่ยง  

และมีการวิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยงสูงสุดจํานวน  3  เร่ือง  และทําการควบคุม
เพ่ือใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ.2557  คณะไดดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง  3  เรื่อง  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  ในการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2557  ลงวันที่  7 มกราคม 2557  ดังน้ี   

1. ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน  เรื่อง  หลักฐานการเบิกจายไมสอดคลองกับ
หมวดคาใชจาย   เพ่ือใหผูเบิกจายเงินทราบถึงรายละเอียดการเบิกจายเงินที่ถูกตองและ
สอดคลองกับหมวดคาใชจาย  ซึ่งใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็วและไมเกิดขอผิดพลาด    

2.  ความเสี่ยงดานแผนงานและงบประมาณ  เร่ือง  การดําเนินโครงการกิจกรรมไม
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว   เพ่ือใหมีการขอปรับระยะเวลาดําเนินโครงการลดลง 
และสามารถดําเนินงานตามชวงเวลาที่กําหนดไว ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกที่ไม
สามารถควบคุมได   ไดแก  เหตุการณทางการเมือง   กลุมชุมชนที่เขารวมโครงการไมสามารถ
เขารวมโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด  เปนตน 
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3.  ความเสี่ยงดานการจัดการงานบริการวิชาการ  เรื่อง งานบริการวิชาการไมสงเสริม

ศักยภาพในการแขงขัน   เพ่ือใหผูดําเนินการมีความรูเกี่ยวกับการบริการวิชาการที่สงเสริม
ศักยภาพ  และใหมีการดําเนินงานสอดคลองกับการสงเสริมศักยภาพการแขงขัน 

ผลของการบริหารหารความเสี่ยงพบวาระดับของ ความเสี่ยงมีการควบคุมใหลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  รอบ 6  เดือน  และรอบ 12  เดือน  เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการ
ควบคุมและติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งผลการประเมิน
และการติดตาม  สามารถสรุปไดดังน้ี 

-  ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน   ผูปฏิบัติงานดานการเงินไดรับความรูความเขาใจ
ดานการเบิก-จาย เงิน  และการตรวจหลักฐานใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด เพ่ือไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการบิกจายงบประมาณ 

-  ความเสี่ยงดานแผนและงบประมาณ   มีการควบคุมใหทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินโครงการใน
ชวงเวลาตาง ๆ  รวมทั้งผูปฏิบัติงานแผนตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  โดย
ตองทําการติดตามและแจงผูรับผิดชอบโครงการอยางใกลชิดเพ่ือลดปญหาของการขอเลื่อน
โครงการ  ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ.2557  มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 27 โครงการ  
มีการขอเลื่อนแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 9  โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.33 

-  ความเสี่ยงดานการจัดการงานบริการวิชาการ  มีการควบคุมและทําความเขาใจกับ
การดําเนินงานดานการบริการวิชาการ  ในแตละโครงการเพ่ือใหโครงการที่ดําเนินงานภายใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนใหผูรับผิดชอบโครงการ
ตระหนักและทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานภายใตแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่มุนเนนการ
สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของกลุมชุมชนที่เขารวมโครงการ เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดและ
มีการพัฒนาศักยภาพอยางเปนรูปธรรม 

จากการประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2557  ผลการประเมินพบวา  การควบคุมความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายใน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและจากขอมูลการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.2557  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไดพิจารณาระดับความเสี่ยง
เดิมที่มีอยูและระดับความเสี่ยงของกจิกรรมภายในคณะที่ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557  
ใหดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุดจํานวน             
4  กิจกรรม  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 
ลงวันที่  24 ธันวาคม 2557 ดังน้ี   

1. ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคลากร  เรื่อง แผนพัฒนาในการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหอาจารยไดมีการพัฒนาคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 

2.  ความเสี่ยงดานการประกัน  เรื่อง การรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เพ่ือใหมี
การควบคุมแลวางแผนจัดทําคาเปาหมายใหเปนไปตามระดับที่คาดหวัง 

3.  ความเสี่ยงดานการบริหารงบประมาณ  เรื่อง แผนงานและงบประมาณ เพ่ือการ
กํากับติดตามการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว 
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4.  ความเสี่ยงดานการแนะแนว เรื่อง  การแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษย

ปจจุบัน  เพ่ือการดูแลการจดักิจกรรมใหกบันักศึกษาในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ในขอที่ 4 เน่ืองจากในปการศึกษา  2557  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ          
สิ่งทอไดรับอุบัติเหตุจากการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนนักศึกษาใหม  เปนผลทําใหนักศึกษาตอง 
ตัดขา  ซึ่งเปนผลกระทบจากความเสี่ยงเหตุการณภายนอก  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จึงมีความเห็นใหมีการดําเนินการควบคุมความเสี่ยง                
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยการควบคุมความเสี่ยงภายในและ
กําหนดใหจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการแตงต้ังใหอาจารยแตละสาขาวิชาเปนผูกํากับ
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 

ผลของการบริหารหารความเสี่ยงพบวาระดับของความเสี่ยงมีการควบคุมใหลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  รอบ 6  เดือน  และรอบ 12  เดือน  เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการ
ควบคุมและติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งผลการประเมิน
และการติดตาม รอบ  6  เดือน สามารถสรุปไดดังน้ี 

- ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคลากร  มีการควบคุมแผนพัฒนาในการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ในการ
สนับสนุนการดําเนินงานและการอํานวยความสะดวก ซึ่งปญหาที่สําคัญ คือ ดานเวลา 

-  ความเสี่ยงดานการประกัน  มีการควบคุมใหมีการวางแผนในการจัดทําคาเปาหมาย 
(ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย) ต้ังแตตนรอบการประเมินกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ระดับที่
คาดหวัง และนํ้าหนักของงานที่ใชสําหรับการประเมิน เพ่ือนําผลมาใชสําหรับการประเมิน และ
ปรับแกผลการประเมินใหเหมาะสม และเพ่ือลดปญหาในการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 
และจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมตัวช้ีวัดเพ่ือใหทราบถึง ตัวช้ีวัดที่อาจไมเปนไปตามเปาหมาย 
และหาวิธีแกไขในตัวช้ีวัดน้ันๆ กอนการตรวจประเมินภายในปการศึกษา 2557  

-  ความเสี่ยงดานแผนและงบประมาณ   มีการควบคุมใหทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินโครงการใน
ชวงเวลาตาง ๆ  รวมทั้งผูปฏิบัติงานแผนตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  โดย
ตองทําการติดตามและแจงผูรับผิดชอบโครงการอยางใกลชิดเพ่ือลดปญหาของการขอเลื่อน
โครงการ  ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ.2558  มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 30   
โครงการ   มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการ  จํานวน 8  โครงการ  คิดเปนรอยละ 26.66   ซึ่งมี
การขอเลื่อนแผนปฏิบัติราชการลดลง 

-  ความเสี่ยงดานการแนะแนวและการบริการศิษยเกา ศิษยปจจุบัน  มีการควบคุมดูแล
นักศึกษาในการทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะอยางใกลชิด  อีกทั้งการพิจารณา
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการหาแนวทางในการปองกัน  ซึ่งในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 2558  มีการลดการเกิดอุบัติเหตุไดเปนอยางดีจากการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ไมมีการเกิดอุบัติเหตุ  
           ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.2558  จะทําการสรุปขอมูลเพ่ือจัดทํารูปเลม
และนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหาร  รอบ  12  เดือน  และนําเสนอภายในวันที่  31  
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ตุลาคม  2558  ตอไป 

จากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  ของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  พบวา   ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  มีระดับ
ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ มีแนวโนมลดลง  เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 
2558  โดยเฉพาะแผนบริหารความเสี่ยงในดานแผนและงบประมาณ  ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการ
ของปรับแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซึ่งมีปจจัยที่มี
ผลกระทบจากปจจัยภายนอก  ทําใหมีการขอปรับแผนการดําเนินงาน จากปจจัยภายนอก
มากกวาป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 33.33  และภายหลังจากการควบคุมความเสี่ยงใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558  มีอัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากแผนบริหารความเสี่ยงลดลงคิดเปนรอย 
26.66 
 

  4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธบิายการดําเนนิงาน
อยางชัดเจน 

             ผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดมีนโยบายใหผูปฏิบัติงาน
ทุกคนยึดถือหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ดาน มาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนน
ฉันทามติ  พรอมทั้งใหมีการตรวจสอบผลการนําหลัก           ธรรมาภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงานในแตละดาน กรณีที่พบขอบกพรอง หรือจุดออน ที่ทําใหผลการปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนดไว จะไดนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในปตอๆ ไป 
ดังน้ี                
 1.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
ไดมีการดําเนินงานของตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 โดยคณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับ
คณะจํานวน 29 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายจํานวน 20 ตัวช้ีวัด และไดมีการ
รายงานติดตามผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  

2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
มีการบริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

      2.1 โดยไดมีคําสั่งมอบอํานาจใหรองคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี ในเรื่อง
ตางๆ อาทิเชน รองคณบดีฝายบริหารสามารถลงนามตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
และลูกจางช่ัวคราว แตทั้งน้ีรองคณบดีฝายบริหารจะตองรายงานขอมูล  สถิติการลา การขาด
ราชการ การมาสายของบุคลากรประจําเดือนใหคณบดีรับทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งน้ี
เพ่ือใหการบริหารจัดการภารกิจของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคลองตัว
ย่ิงขึ้น (อสอ. 5.1.4-01) 
                   2.2 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการบริหารงบประมาณ บริหารอัตรากําลัง 
ตลอดจนในการจัดทําแผนเสนอของบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดนโยบายและ
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ลงทุนในการสรางระบบสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน เชน การนําระบบบัญชี
สามมิติ ซึ่งประกอบไปดวย ระบบบริหารงบประมาณ (BPM) เพ่ือจัดทําคําเสนอของบประมาณ 
ระบบบริหารบุคคล (HRM) เพ่ือใหขอมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนํามาวิเคราะหได 
ระบบการเบิกจายงบประมาณ (ERP) เพ่ือสามารถรายงานผลการใชจายงบประมาณได
ตลอดเวลา ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางทันทวงที หรือทวนสอบความ
ถูกตองของขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
             3.    หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน จัดใหมีบริการพ้ืนฐานและบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความตองการ รวมถึงการรับ
ฟงความคิดเห็นและนําขอเสนอแนะจากผูใชบริการมาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนางานและเพ่ิม
ความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ เชน 
                    3.1  การตอบสนองนักศึกษา โดยการจัดหาครุภัณฑที่ทันสมัยและวัสดุการเรียน
การสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  นอกจากน้ีแลวยังมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูของนักศึกษา 
                    3.2  การตอบสนองชุมชน สังคม โดยการเสนอของบประมาณเพ่ือจัดโครงการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ซึ่งจะสงผลใหชุมชน สังคม นําองคความรูที่ไดจากการ
ใหบริการวิชาการไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพเดิมเพ่ือเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึง   
                    3.3  จัดใหมีชองทางการสื่อสารรับฟงความคิดเห็น หรือขอรองทุกขจาก
ผูรับบริการ บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายชองทาง เชน แบบประเมินความพึง
พอใจ (อสอ. 5.1.4-02) ทางโทรศัพท โทรสาร เวปไซต facebook กลองรับความคิดเห็น เปนตน  
            4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ันมีการบริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนง พรอมจัดทําคําสั่งแตงต้ังมอบหมายงานใหบุคลากรแตละคน พรอม
ใหบุคลากรลงนามรับทราบในภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ดังน้ันบุคลากรจึงตองปฏิบัติหนาที่
ตามคําสั่งมอบหมายงาน และถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมวาจะเปนสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน (อสอ. 5.1.4-03) 
โดยคณะฯจะแตงต้ังคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของบุคลากรตามเกณฑการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมจัดสงผลการประเมินดังกลาว
ใหมหาวิทยาลัยพิจาณาเห็นชอบตอไป (อสอ. 5.1.4-04)  

5.  หลักความโปรงใส (Transparency)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ันมีการบริหารงานดวยความโปรงใส เชน 

  5.1  ในการจัดซื้อจัดหาของคณะมีการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยจัดทําประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เพ่ือเชิญชวนให
บริษัทคูคาสามารถเขารวมประมูลงานไดอยางอิสระ โดยประกาศดังกลาวจะประกาศทางเวปไซต
ของกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

  5.2  คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน เพ่ือทําการ
ตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บเทียบกับหลักฐานหรือรายการที่บันทึกไวในทะเบียนคุม
การรับ-จายเงิน วาถูกตองครบถวนหรือไม (อสอ. 5.1.4-05) หลังการตรวจสอบคณะกรรมการ
ตองลงนามในเอกสารทุกครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จายเงิน ดังกลาวใหคณบดี
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รับทราบตอไป นอกจากน้ีแลวคณะยังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพ่ือตรวจสอบเงินและ
เอกสารแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันพรอมบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับไดไวใน
รายงานคงเหลือประจําวันในแตละวัน เมื่อตรวจสอบแลวตองนําเงินเก็บรักษาไวในตูนิรภัยตอไป 
และจัดทํารายงานบัญชีเสนอคณบดีตอไป เพ่ือเปนการควบคุม ดูแลการเก็บรักษาเงินใหโปรงใส
ถูกตองเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ (อสอ. 5.1.4-06)     
             6.  หลักการมีสวนรวม (Participation) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน มีการบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคณะ
ไดแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ โดยประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา
สาขาวิชา หัวหนาสํานักงานคณบดี ตัวแทนคณาจารย ตัวแทนสายสนับสนุน และผูทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือใหไดมีสวนรวมในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ 
และคําปรึกษาตางๆ ในการการประชุมแตละคร้ัง โดยคณะจะไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไป
กําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาคณะตอไป อาทิเชน การเปดหลักสูตรภาคสบทบเปนตน  
(อสอ. 5.1.4-07) 
             7.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ันมีการบริหารงานแบบการกระจายอํานาจ มีการทํางานตามกรอบโครงสรางและ
ภาระงาน มีการมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ เชน การมอบอํานาจใหรองคณบดีทั้ง 4 ฝาย 
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี เพ่ือใหการบริหารจัดการภารกิจของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น   
             8.  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีการ
บริหารงานหรือปฏิบัติราชการภายใตกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ กติกา ที่ไดกําหนด
ไว  เชน การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การ
เบิกจายงบประมาณตามระเบียบขอบังคับ ของกระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี หรือตามกฏ
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ  
             9.  หลักความเสมอภาค (Equity) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
บริหารงานโดยอาศัยหลักความเสมอภาค เชน 
                  9.1  คณะสงเสริมใหบุคลการทุกระดับ ไดเขารวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาตนเองโดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของและศึกษาดูงาน 
รวมถึงการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาใชบริการโดยไมจํากัด เพศ เช้ือชาติ อายุ 
การศึกษา เปนตน 
                  9.2  การเปดรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของคณะ ไมมีการ
จํากัดเง่ือนไขในเรื่องเพศ ความพิการทางรางกาย หรือการมีสิทธิพิเศษ  
             10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะจัดใหมีการประชุม
บุคลากรในทุกภาคการศึกษาเพ่ือตัดสินใจหรือกําหนดแนงทางรวมกัน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู 
และรับฟงขอมูลของแตละฝายพรอมทั้งชวยกันตัดสินใจหรือกําหนดทางเลือกที่ดี เปนประโยชน
ตอสวนรวมมากที่สุดและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย  นอกจากน้ีแลวคณะยังมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยแบงเปนระเบียบวาระการประชุม
ตางๆ การเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นตางๆ จะสรุปเปนมติของแตละวาระการประชุม           
เชน การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  1/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558                
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(อสอ. 5.1.4-08) การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558  วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
(อสอ. 5.1.4-09) เปนตน 
            จากการนําเอาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ดาน มาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร ยัง
พบจุดออนที่ตองนําไปปรับปรุงพัฒนาการทํางาน อาทิเชน ในดานหลักประสิทธิภาพ กรณีการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2557 ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมายระดับคณะจํานวน 29 
ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 20 ตัวช้ีวัด ดังน้ันในปถัดไปผูบริหารควรกําหนด
มาตรการในการควบคุมติดตามการดําเนินงานดังกลาวใหเขมขนขึ้น หรือในการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณของแตละปจะตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดให
บรรลุเปาหมายไดครบถวนในทุกๆ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  และในดานหลักการตอบสนอง คณะยัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดทุกๆดานตามที่นักศึกษาตองการ ทั้งน้ีอาจ
เกิดจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติไมเพียงพอที่จะดําเนินการ ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองกําหนด
นโยบายใหชัดเจนวาจะดําเนินการในเรื่องใดกอนหลังและประกาศใหนักศึกษาไดรับทราบถึง
นโยบายดังกลาว เพ่ือนักศึกษาจะไดรูสึกวาคณะพรอมที่จะแกไขปญหาตามที่นักศึกษาตองการ 
โดยกําหนดแผนการดําเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตอไป 

  5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบคุคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลมุพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนาํมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯไดมีการจัดทําแผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 
แผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายการจัดการความรูใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมุงเนนดานการผลิต
บัณฑิตและดานงานวิจัย  และจัดทําเปนแผนการจัดการความรู จํานวน  9  กิจกรรม  ดังน้ี 
   ปงบประมาณ  57 
        1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ันแก คณาจาร และ
เจาหนาที่ที่สนใจ 
       2. การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือสะดวกในการลงทะเบียนของนักศึกษา  
          - เปนการพัฒนาใหสะดวกรวดเร็วขึ้นในการทํางานและความเขาใจของนักศึกษาโดย
ออกมาในรูปแบบของ การทําโฟรชารต เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน
และการจัดสงเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน 
       3.  แนวคิดการออกแบบลวดลายจากผาจก เพ่ืองานออกแบบแฟช่ัน 
       4.  การรวบรวมองคความรูของอาจารยผูเกษียณอายุในป 2557 จํานวน 3 เรื่อง 
           4.1  สัญลักษณ ในขั้นตอนการเย็บ (ผศ.วัฒนา วัชรเสรีกุล) 

4.2  วิธีวัดขนาดตัวบุคคลเพ่ือการตัดเย็บเสื้อผา (อาจารยกญัุมา ญาณวิโรจน) 
4.3  การแบงสดัสวนหนวยวัดเปนน้ิว (อาจารยชัยชาญ อารี) 

      โดยในทุกกิจกรรม ผูเปนแนวปฏิบัติที่หรือมีประสบการณตรง เปนผูใหความรวมมือการ
แลกเปลี่ยนทุกกิจกรรรม 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
โดยมีกลุมเปาหมายเปนบุคลากรสายวิชาการและบุคคลากรสายสนับสนุน  และมีการ

กําหนดกลุมเปาหมายไวในแผนการจัดการความรู  ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ  ที่มุงเนนดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย สามารถสรุปไดดังน้ี  
1. ดานผลิตบัณฑิต 
              1.1   การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสื่งทอและแฟชั่นแก 
คณาจารย และเจาหนาที่ ที่สนใจ  

สรุปยอ   
                -  ทราบถึงระเบียบการใชหองศูนยเวลาเปดและปดทําการ           

                    -  จุดประสงคในการจัดต้ังศูนยการเรียนรู และวิธีเขาใชงานในโปรแกรมแฟรต                   
เพ่ือสืบคนขอมูล และมีผาทีส่ามารถศึกษาสมัผัสได อยางใกลชิด และมี
เจาหนาที่คอยใหความสะดวก ในการใชงานเปนตัวชวยหน่ึงของคณาจารย ใน
การบูรณาการ 

                     - การศึกษาระหวางหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน กับ นักศึกษา 
                        *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  

                       **   คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 80 
          1.2    การใหความรูเก่ียวกับแผนที่งานทะเบียนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ของนักศึกษา  
    สรุปยอ 
               -  อาจารยที่ปรึกษาสามารถแนะนําใหนักศึกษาติดตองานทะเบียนการศึกษา ใน

เรื่องของการลงวิชาและถอนวิชาที่ไมตองการโดยที่อาจารยที่ปรึกษาแคตรวจดู
หนวยกิจที่นักศึกษาตองลงใหครบในแตละเทอมเทาน้ัน 

               -   นักศึกษาไดความเขาใจและมีตัวอยางในการกรอกแบบฟรอมใหพรอมกอนนําใบ
คํารองและบันทึกขอความตางๆสงใหกับงานทะเบียน เพ่ือความรวดเร็วตอตนเอง
และสวนงานที่เกี่ยวของ 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ  
          1.3  ถายทอดการศึกษาดูงานเรื่อง การออกแบบลายผาและวัสดุดานแฟชั่นและ            
สิ่งทอ จาก สถาบันสือและศิลปะดอง-อา (Dong-Ah Institute of Media and Arts) 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
สรุปยอ             
            -  ไดความเขาใจในเรื่องของวัสดุจากธรรมชาติ 
            -  ไดทราบถึงแหลงที่มีโปรแกรมสราง ลวดลายบนผา 
             -  ไดทราบถึงโปรแกรมทีม่ีสวนชวยในการทําโปรแกรม เพ่ือใหมีความสมบูรณในการ

ออกแบบ ลวดลายผา 
            -   สามารถนํามาใชสอนนักศึกษาเพ่ือบูรณาการการศึกษาในตอไปได 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 80 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
           2. ดานงานวิจัย 
               2.1 วิธีแนวคิดการออกแบบลวดลายจากผาจก เพื่องานออกแบบแฟชั่น 
 สรุปยอ   
            -  สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน ผานสวนการ
ออนไลน 

             -  สามารถใหคําตอบกับนักศึกษาไดถึงแมวาจะอยูกันคนละแหง หากมีความสงสัยใน
การเรียนน้ันเอง 

            -  การรับขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 90 
                2.2  การพัฒนาผาฝายทอมือบนพืน้ฐานแนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนา
แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
สรุปยอ 

        -  ทราบถึงวัฒนธรรมการทอผาฝายในแถบภาคอีสาน 
        -  สามารถบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นสูรูปแบบผลติภัณฑในการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 
            -  เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุมแมบาน โดยเปนชุดเสื้อผาจากผาฝายทอมือ 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 90 
            2.3 วัฒนธรรมผาและการแตงกาย กลุมชาติพันธุในอาเซียน แหลงอารยธรรมลุม
แมน้ําโขง 

        - ทราบถึงวัฒนธรรมการทอผาฝายในแถบภาคอีสาน 
        - สามารถบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นสูรูปแบบผลติภัณฑในการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 
            - เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุมแมบาน โดยเปนชุดเสื้อผาจากผาฝายทอมือ 
               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75 
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 89.2 
         3. ดานพัฒนาสมรรถนะ  

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

และเจาหนาที ่ที่สนใจ 
    สรุปยอ 

          -  ทราบถึงระเบียบการใชหองศูนยเวลาเปดและปดทําการ 
          -  จุดประสงคในการจัดต้ังศูนยการเรียนรู และวิธีเขาใชงานในโปรแกรมแฟรต เพ่ือ

สืบคนขอมูล และมีผาที่สามารถศึกษาสัมผัสได อยางใกลชิด และมีเจาหนาที่คอย
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
ใหความสะดวก  ในการใชงานเปนตัวชวยหน่ึงของคณาจารย ในการบูรณา-การ 
การศึกษาระหวางหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน กับ นักศึกษา 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 80 

 
           3.3  การใหความรูเก่ียวกับแผนที่งานทะเบียนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ของนักศึกษา  
    สรุปยอ 
               -  อาจารยที่ปรึกษาสามารถแนะนําใหนักศึกษาติดตองานทะเบียนการศึกษา ใน

เรื่องของการลงวิชาและถอนวิชาที่ไมตองการโดยที่อาจารยที่ปรึกษาแคตรวจดู
หนวยกิจที่นักศึกษาตองลงใหครบในแตละเทอมเทาน้ัน 

               -  นักศึกษาไดความเขาใจและมีตัวอยางในการกรอกแบบฟรอมใหพรอมกอนนําใบ
คํารองและบันทึกขอความตางๆสงใหกับงานทะเบียน เพ่ือความรวดเร็วตอตนเอง
และสวนงานที่เกี่ยวของ 

               *   เปาหมายของตัวชีวัดรอยละ 75  
               **  คะแนนที่ไดจากการประเมินผูเขารวมรอยละ 82.1 
        จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู   จากความรู และทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit  
knowledge) โดยใชชองทางตาง ๆ ไดแก เอกสารเผยแพรความรู  การอบรม สัมมนา เว็บไซต 
KM  และมีกิจกรรมถายทอดการเรียนรูจากผูปฏิบัติที่ดี กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (cop) เผยแพร
ไปสูบุคลากรในคณะ   สงผลใหบุคลากรรวมถึงนักศึกษาสามารถไดรับการถายทอดองคความรู
จากความรูที่แลกเปลี่ยนกันซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาว   ผูรับผิดชอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรูนําขอเสนอแนะที่ไดรับในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในปการศึกษา 2557  มาพัฒนาการจัด
กิจกรรม KM อยางตอเน่ืองทั้งดานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  อีกทั้งจะพัฒนาการจัดกิจกรรมใหมีรูปแบบที่นาสนใจ
เพ่ือกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมถึงการสงเสริมใหมีผูเขารวม
โครงการที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก และการใชสื่อตาง ๆ ในการจัดการความรู  โดยมี
การรวบรวมความรู ที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษอักษร (Explicit Knowledge) ในรูปแบบ
เอกสารสิ่งพิมพ และการลงเว็บไซต KM ของคณะ  เพ่ือการสรางองคความรูที่สามารถเผยแพรไป
ยังบุคลากรภายในคณะและมหาวิทยาลัย  รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในองคความรูตาง ๆ 
ที่ไดจัดขึ้นตอไป 
สรุปการจัดการเรียนรูทั้ง 9 เรื่อง แบงตามแผนงานดังน้ี 

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

                                    --  นักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายําไมเขาใจในตัว นักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายําไมเขาใจในตัว FFllooww  cchhaatt  ที่ติดประกาศที่ติดประกาศ
เน่ืองจากยังไมเขาใจ ระเบียบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล เน่ืองจากยังไมเขาใจ ระเบียบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล 
ดังน้ันความใสใจที่จะดู ดังน้ันความใสใจที่จะดู FFllooww  cchhaatt  จึงยังไมคอยมีนักศึกจึงยังไมคอยมีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะทราบษาหรืออาจารยที่จะทราบ  

                                    --    ไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตรง จึงทําใหไมมีไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตรง จึงทําใหไมมี
นักศึกษาสนใจดู นักศึกษาสนใจดู FFllooww  cchhaatt        
                    1.3  ถายทอดการศึกษาดูงานเรื่อง การออกแบบลายผาและวัสดุดานแฟช่ันและสิ่งทอ 
จาก สถาบันสือและศิลปะดอง-อา (Dong-Ah Institute of Media and Arts) ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 
                                  --  ไมมีโปรแกรมตัวอยางระหวางการบรรยายไมมีโปรแกรมตัวอยางระหวางการบรรยาย  
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  
              แผนที่ แผนที่ 11..ดานผลิตบันฑิตดานผลิตบันฑิต  
                        1.1   การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสื่งทอและแฟช่ันแก คณาจารย 
และเจาหนาที่ ที่สนใจ  
                   - ผาภายในหองศูนยควรมีการนํามาเพ่ิมเติม จากแหลงตางๆ หรืออาจเปน
งานวิจัยของคณาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับผาทอหรือเขาไปในกลุมผาทอเพ่ือพัฒนาลวดลายใหกับ
กลุม 
                        1.2 การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  
                  - อาจารยที่ปรึกษาทุกคนควรมีความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และ 
ประกาศของงานทะเบียนที่มีการจัดทําเปน Flow chat กอนที่จะนําไปแนะนํากับนักศึกษา 
 
                 -  นักศึกษาควรใสใจและดูขอมูลที่มีการติดประกาศใหทราบทุกครั้ง 
                 -  ควรเนนความหลากหลายของหัวขอ KM ในทุกงาน 
                 -  ควรเผยแพรใหนักศึกษาเขาถึงไดมากกวาการติดประกาศ อาจใชชองทาง
ออนไลนอ่ืนๆ 
                -  ควรมีการทํารูปเลม หรือแผนพับระบบงานทะเบียนใหกับนักศึกษาและอาจารย                     
ที่ปรึกษาไดทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาตางๆ 
                -  หัวขอที่นํามาแลกเปลี่ยนความรู ควรเปนเรื่องที่ผูรับบริกาไดความรูนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน ไดประโยนชมากที่สุด และครอบคลุมไปถึงผูให และผูรับบริการมากที่สุด 
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                        1.3  ถายทอดการศึกษาดูงานเรื่อง การออกแบบลายผาและวัสดุดานแฟช่ันและสิ่งทอ
จาก สถาบันสือและศิลปะดอง-อา (Dong-Ah Institute of Media and Arts) ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 
                 -  เจาหนาที่ KM ควรจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการบรรยายหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 -  นําเสนอดีมากคะ  วิยากรพูดและมีเอกสารทําใหเขาใจมากยิ่งขึ้น 
                                --    ถาไดโปรแกรมที่เปนโปรแกรมเดียวกับที่มีที่คณะใชอยูเดิมจะไดรับความรูและถาไดโปรแกรมที่เปนโปรแกรมเดียวกับที่มีที่คณะใชอยูเดิมจะไดรับความรูและ
ความเขาใจที่มากกวาน้ีความเขาใจที่มากกวาน้ี  
                                --    ไดไดรับความรูเพ่ิมเติมดานสิ่งทอจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในกลุมที่มารับฟงรับความรูเพ่ิมเติมดานสิ่งทอจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในกลุมที่มารับฟง
การถายทอดการถายทอด  
             
สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน  
แผนที่ แผนที่ 22..ดานงานวิจัย  
              2.1 วิธีแนวคิดการออกแบบลวดลายจากผาจก เพ่ืองานออกแบบแฟช่ัน 
                  -  ไมพบปญหา  
                          2.2  การพัฒนาผาฝายทอมือบนพ้ืนฐานแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาแนวคิด
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
                  - ไมพบปญหา 
             2.3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาวไททรงดํากับชาวจวงกวางสีประเทศจีน    
                                  --    ไมพบปญหาไมพบปญหา  
ขอขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุ  
แผนที่ แผนที่ 22..ดานงานวิจัย 
              2.1 วิธีแนวคิดการออกแบบลวดลายจากผาจก เพ่ืองานออกแบบแฟช่ัน 
                  -  ควรมีการเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธเพ่ือเปนการเชิญชวนผูที่สนใจเขารวม
มากกวาน้ี  
                          2.2  การพัฒนาผาฝายทอมือบนพ้ืนฐานแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาแนวคิด
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
                  -  อยากใหมีชองทางที่หลากหลายในการเผยแพรขอมูลมากกวาน้ี 
             2.3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาวไททรงดํากับชาวจวงกวางสีประเทศจีน    
                                  --      ควรนําความรูการอนุรักษภูมิปญญาของชาวไททรงดํา ใหแกผูสนใจควรนําความรูการอนุรักษภูมิปญญาของชาวไททรงดํา ใหแกผูสนใจ  
                                --        ควรสอดแทรกในเน้ือหาบทเรียนที่เกี่ยวกับภูมิปญญาของชนกลุมนอยเพ่ือไมใหควรสอดแทรกในเน้ือหาบทเรียนที่เกี่ยวกับภูมิปญญาของชนกลุมนอยเพ่ือไมให

สูญหายสูญหาย  
      
สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน  
แผนที่ แผนที่ 33..ดานพัฒนาสมรรถนะ 
           3.1   การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษา 
                  - ไมพบปญหา  
                    3.2   แลกเปลี่ยนเรยีนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน แกคณาจารยและ

เจาหนาทีท่ี่สนใจ 
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                    - มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 2 ตัวที่ไมสามารถเปดเขาสูระบบโปรแกรม  
ประวัติเรื่องผาได 
 

                        3.3  การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  

                             --  นักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายําไมเขาใจในตัว นักศึกษา และ อาจารยที่ ปรึกษายําไมเขาใจในตัว FFllooww  cchhaatt  ที่ติดประกาศที่ติดประกาศ
เน่ืองจากยังไมเขาใจ ระเบีเน่ืองจากยังไมเขาใจ ระเบียบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล ยบขอบังคับ และประกาศของหมาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวัดผล 
ดังน้ันความใสใจที่จะดู ดังน้ันความใสใจที่จะดู FFllooww  cchhaatt  จึงยังไมคอยมีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะทราบจึงยังไมคอยมีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะทราบ  

                                    --    ไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตรง จึงทําใหไมมีไมชอบดูประกาศที่น้ันมาติด แตใชวิธีสอบถามเจาหนาที่โดยตรง จึงทําใหไมมี
นักศึกษาสนใจดู นักศึกษาสนใจดู FFllooww  cchhaatt        
 
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุ  
แผนที่ แผนที่ 33..ดานพัฒนาสมรรถนะ 
           3.1   การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษา 
                  - ตองมาการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาตางสาขารวมถึงอาจารยผูสอน
เชนกัน  
                    3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีใชหองศูนยการเรียนรูสิ่งทอและแฟช่ัน แกคณาจารยและ

เจาหนาที่ ที่สนใจ 
                   - ผาภายในหองศูนยควรมีการนํามาเพ่ิมเติม จากแหลงตางๆ หรืออาจเปน
งานวิจัยของคณาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับผาทอหรือเขาไปในกลุมผาทอเพ่ือพัฒนาลวดลายใหกับ
กลุม 
                        3.3 การใหความรูเกี่ยวกับแผนที่งานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  
                  - อาจารยที่ปรึกษาทุกคนควรมีความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และ 
ประกาศของานทะเบียนที่มีการจัดทําเปน Flow chat กอนที่จะนําไปแนะนํากับนักศึกษา 
                  -  นักศึกษาควรใสใจและดูขอมูลที่มีการติดประกาศใหทราบทุกครั้ง 
                  -  ควรเนนความหลากหลายของหัวขอ KM ในทุกงาน 
                  -  ควรเผยแพรใหนักศึกษาเขาถึงไดมากกวาการติดประกาศ อาจใชชองทาง
ออนไลนอ่ืนๆ 
                 -  ควรมีการทํารูปเลม หรือแผนพับระบบงานทะเบียนใหกับนักศึกษาและอาจารย
ที่ปรึกษาไดทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาตางๆ 
                 -  หัวขอที่นํามาแลกเปลี่ยนความรู ควรเปนเรื่องที่ผูรับบริกาไดความรูนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน ไดประโยนชมากที่สุด และครอบคลุมไปถึงผูให และผูรับบริการมากที่สุด 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
   ปงบประมาณ  58 
      1.  การแลกเปลี่ยนความเรียนรูผาชาวเขา  
      2.  ผาในศาสนาอิสลาม ซึ่งเกี่ยวของกับการระหมาดในศาสนาอิสลาม 
      3.  แจงรายละเอียดพัสดุโครงการ 
      4.  ครูไรพรมแดน 
      5.  การรับขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  

ภายใตโครงการความรวมมือเพ่ิมมูลคาสิ่งประดิษฐสูการใชประโยชน (co-funding) 
ประจําป 2558 

  6. การกํากับติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนนุ 

 1. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ใหมีความสอดคลองและเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการใชขอมูลพ้ืนฐานและ
ขอมูลทางดานบุคลากร เชน จํานวนบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด โดยแยกเปนขอมูลของบุคลากร
สายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิ 
และระดับตําแหนงในการปฏิบัติงาน มาทําการวิเคราะห และจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป 2557 ประกอบดวย 

1.1 การบริหารกําลังคน 
1.2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
1.3 การพัฒนาความกาวหนาบุคลากร 
1.4 การธํารงไวซึ่งบุคลากรของคณะฯ 

 2. มีการบริหารการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด ในปการศึกษา 2557 ไดมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

2.1 การบริหารกําลังคน ในปการศึกษา 2557 มีการเปดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
สายวิชาการ 

• มีการเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 6 
อัตรา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 2 อัตรา สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและ
สิ่งทอ 2 อัตรา และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 2 อัตรา เพ่ือ
ทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

 สายสนับสนุน 

• มีการเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาตรี ฝายกิจการ
นักศึกษา จํานวน  1 อัตรา เน่ืองจากผูปฏิบัติงานเดิมขอลาออกจากราชการ 

• มีการเปดสอบลูกจางช่ัวคราว ฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 2 อัตรา 
เน่ืองจากผูปฏิบัติงานเดิมสอบบรรจุไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ทดแทนเน่ืองจากผูปฏิบัติงานเดิมขอลาออกจากราชการ 

• มีการเปดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ จํานวน 1 อัตรา เน่ืองจาก
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
ผูปฏิบัติงานเดิมขอลาออกจากราชการ แตไมมีผูผานการสอบคัดเลือก 

2.2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สายวิชาการ 

• ดานความรูและทักษะวิชาชีพใหกบบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเพ่ิมความรูและ
ทักษะวิชาชีพ โดยการสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาทั้ง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สนับสนุนใหคณาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 
และทําการสํารวจความตองการศึกษาตอของบุคลากร ประจําปการศึกษา 
2557 ซึ่งมีผูแจงความประสงค จํานวน 2 ราย และไดรับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย 

สายสนบัสนุน 

• ดานการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สนับสนุนใหมีการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ โดย
การสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาทั้งหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 
และทําการสํารวจความตองการศึกษาตอของบุคลากร ประจําปการศึกษา 
2557 ซึ่งมีผูแจงความประสงค จํานวน 6 ราย    และไดรับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย สวนอีก 2 ราย ขอสละสิทธ์ิการศึกษาตอ 
เน่ืองจากยังไมพรอม 

2.3 การพัฒนาความกาวหนาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

• ปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดสงเสริม
บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน โดยสงบุคลากรเขารวมโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 7 ราย แบงเปนขาราชการ จํานวน 3 ราย และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และมีการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ (ผศ.) กับทางมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย แบงเปนขาราชการ 
จํานวน 2 ราย อยูระหวางดําเนินการพิจารณา 

สายสนับสนุน 

• ปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดสงเสริม
บุคลากร สายสนับสนุน ในการพัฒนาตนเองและทราบถึงเสนทาง
ความกาวหนาในสายวิชาชีพของตนเอง โดยการสงบุคลากรเขารวมโครงการ
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
กับทางมหาวิทยาลัย คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินคางานและเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้นของตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 9 ราย แบงเปนขาราชการ 
จํานวน 5 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย เพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับผูมีคุณสมบัติหรือใกลครบคุณสมบัติที่จะสามารถทําผลงานเพ่ือ
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

 การธํารงไวซึ่งบุคลากรของคณะฯ 

• การจัดสวัสดิการภายในคณะฯ ใหบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการจัดสวัสดิการใหแก

บุคลากรของคณะฯ ภายใตประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจัดใหมีกองทุนสวัสดิการของคณะฯ สงเสริมดาน
สุขภาพที่ดี โดยการตรวจสุขภาพประจําปรวมกับทางมหาวิทยาลัย มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย มีรถตู จํานวน 2 คัน สําหรับใหบริการในการไปติดตอราชการ หอง
พยาบาล หองสมุดเฉพาะทาง และการสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรในการทํางาน โดยจัด
หองพักอาจารยเพ่ือเตรียมการสอน การทํางานเอกสารตาง ๆ มีหองประชุมเพ่ือใชในการ
ประชุมสัมมนาหรือจัดฝกอบรม มีโสตทัศนูปกรณ วัสดุอุปกรณสํานักงาน วัสดุในการฝกสอน 
รวมทั้งคอมพิวเตอร และอุปกรณ IT ตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอน และการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

• การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อน
คาตอบแทน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

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

• จรรยาบรรณ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟช่ัน มีการใหความรูด าน

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 
 3. มีการติดตามใหผูที่ไดรับการอนุมัติศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2557 
ใหรายงานผลการศึกษา เพ่ือที่ทางคณะฯ จะไดดําเนินการแจงมหาวิทยาลัยทราบตอไป และมี
แบบรายงานการไปฝกอบรม / ประชุมสัมมนา / ดูงาน เพ่ือใหบุคลากรรายงานหลังกลับจากการ
ฝกอบรมสัมมนา 
 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําป 2557 

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

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

4.3 ดานการศึกษาตอของบุคลากรในคณะฯ 
4.3.1 การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

ในประเทศ คาเปาหมาย 1 ราย 
มีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มีผูแจงความประสงค จํานวน 2 ราย 
และไดรับการอนุมัติใหศึกษาตอ จํานวน 2 ราย ไดแก 
- นางสาวฐิติมา พุทธบูชา  อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบ 
                                             แฟช่ันและสิ่งทอ 
- นายศรัณย  จันทรแกว  อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบ 
                                             ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
ตางประเทศ คาเปาหมาย 1 ราย ไมมีผูขอลาศึกษาตอ  
 

4.3.2 การศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ในประเทศ 
มีขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มีผูแจงความ
ประสงค  จํานวน 6 ราย และไดรับการอนุมัติใหศึกษาตอจํานวน 4 ราย 
ไดแก 
- นางอมร    รมซาย          ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย 
                                                       และแผน ชํานาญการ 
- นายคณาวุฒิ   มีศิริภัทร ตําแหนง บุคลากร ปฏิบัติการ 
- นางสาวสาวิตรี   คํายอด  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
                                                        ปฏิบัติการ 
- นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
                                                        ปฏิบัติการ 
สวนอีก 2 ราย ขอสละสิทธ์ิการศึกษาตอ เน่ืองจากยังไมพรอม ไดแก 
- นางสาวนันทิยา พริกคง  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
                                                        ปฏิบัติการ 
- นายวิโรจน  ผดุงทศ  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
                                                         ปฏิบัติการ 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
  7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนนิงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 ปการศึกษา  2557  คณะมีการวางแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่มีความสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ   โดยที่คณะแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร กํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ  ประจําป
การศึกษา  2557  คําสั่งที่ 014/2558 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558  (อสอ. 5.1.7-1-01)                
เพ่ือการกําหนดผูดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะและ
นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑของ สกอ. สมศ. และ กพร.  
ประจําปการศึกษา 2557 (อสอ. 5.1.7-1-02)  อางอิงการประชุมกรรมการบริหารเมื่อวันที่                
5 มีนาคม 2558 (อสอ. 5.1.7-1-03) และจัดทําแผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 
(อสอ. 5.1.7-1-04)  เพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานใน ปการศึกษา 2557  ตลอดจนการกํากับ 
ติดตาม  การดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายในคณะซึ่ง  ประกอบดวย 
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   
         โดยมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  และอาจารยประจําหลักสูตรใน 4  สาขาวิชา  
ไดแก  1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ  และสาขาวิชาผลิตภัณฑสิ่งทอ เปนผูกํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตาม
เปาหมายคุณภาพ และดําเนินการจัดทําการประเมินตนเอง (อสอ. 5.1.7-1-05) 
 
การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ   
          โดยมอบใหรองคณบดีที่กํากับดูตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ 
และดําเนินการจัดทําการประเมินตนเอง (อสอ. 5.1.7-1-06) 
          การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะตามตัวบงช้ี  โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจภายในคณะทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  จํานวน  3  ครั้ง  ไดแก   

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

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2557  และเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558   ครั้งที่ 2/2558  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
(อสอ. 5.1.7-1-08) 

• ประชุมเพ่ือช้ีแจงการทวนสอบผลการประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2557  
และเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะในวันที่ 
16-17 กันยายน 2558 ครั้งที ่3/2558  ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 (อสอ. 
5.1.7-1-09) 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   
          ไดรับการประเมินระดับหลักสูตรในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558  มีการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2558  
ลงวันที่  4  กันยายน  2558  และการรายงานผลการประเมินคุณภาพในระดับคณะ เมื่อทําการ
ตรวจประเมินแลวเสร็จ 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ผานเกณฑ สกอ. โดยมีคาประเมินที่
ระดับคุณภาพปานกลาง 2.71 และผลการประเมินระดับคณะ  โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพ
ดี 3.81 (อสอ. 5.1.7-1-10- อสอ.5.1.7-1-11) และนําขอมูลพรอมหลักฐานลงระบบ IQA online  
ของมหาวิทยาลัย (อสอ.5.1.7-12) ระบบ CHE QA online ของ สกอ. (อสอ.5.1.7-13)  
         มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและ
สงผลใหมีพัฒนาการของผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมินสูงข้ึนกวาปกอน (อสอ.
5.1.7-14) 

 

การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 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:  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1ขอ 

มีการดําเนินการ 
2ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 -4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑการประเมิน 
  1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะมีระบบและกลไกในการติดตาม กํากับ การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย

ดําเนินการตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  นอกจากน้ียังมีการดําเนินการตาม RMUTP Model ซึ่งเปน
ระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง โดยเนนการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองในพันธะกิจหลักของคณะ ไดแก การประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ ทั้งน้ีไดมี
การกําหนดเปนนโยบายใหทุกหลักสูตรดําเนินการและตรวจประเมินเปนประจําอยางนอยปละ  
1 ครั้ง (อสอ. 5.2-1-01) ทั้งน้ีในระดับคณะ คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนผูทําหนาที่ดําเนินการในการจัดการคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะ  (อสอ. 5.2-1-02) 
โดยจัดใหมีการประชุมช้ีแจงนโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI)  ระดับหลักสูตร ของคระอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน และแผนปฏิบัติงานประจําปแกสาขาวิชา เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
แผน 

  2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผล การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําคณะ (อสอ. 5.2-2-
01) และมีการประชุมเพ่ือวางแผนการกํากับติดตามการดําเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีวาระการประชุมที่สําคัญไดแก นโยบายและการดําเนินงานการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งคณบดีไดใหนโยบายไววา                     
“ทุกสาขาวิชาตองดําเนินงานการประกันคุณภาพใหเปนสวนหน่ึงของการทํางานปกติ เพ่ือใหเกิด
คุณภาพอยางยั่งยืน” และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายขางตน จึงมีการจัดอบรมให
ความรูและทํา workshop ใหกับผูบริหารและอาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา ในการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 นําเสนอคณบดีและเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะ
เพ่ือทราบ พรอมมอบหมายรองคณบดีที่กํากับในแตละดานไปดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง            
ตามผลการประเมินฯ ขณะน้ีอยูระหวางการติดตามความกาวหนา (อสอ. 5.2-2-02)    
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
            และรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานในแตละภาคการศึกษาเพ่ือรายงานผล
ใหคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2557   ในการประชุมครั้งที่ 
1/2558  ลงวันที่   25  พฤษภาคม  2558 และ ในภาคเรียนที่  2/2557  ในการประชุมครั้งที่           
2 /2558  ลงวันที่  10  กันยายน  2558  เพ่ือเปนแนวทางในการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
 

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

     คณะมีระบบสารสนเทศที่ใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใชระบบ CHE QA Online ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
ในการบริหารจัดการขอมูลของคณะประกอบดวยรายการขอมูลพ้ืนฐาน ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
ตางๆ  เพ่ือเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานของผูบริหารและสามารถ
ชวยในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยังมีระบบฐานขอมูลที่ใชรวมกัน เชน ฐานขอมูลดานบุคลากร ฐานขอมูลนักศึกษา 
ฐานขอมูลงานวิจัย ระบบทะเบียนออนไลน ระบบการเงิน และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการหลักสูตร เปนตน (อสอ. 5.2-3-01)   
               และมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรูแกนักศึกษาในการวาง
แผนการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ตลอดจนแผนการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดังจะเห็นไดจาก ในปการศึกษา 2557 มี
การดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑภายใตยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  รวมถึงการดําเนินการ
จัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และไดรับอนุมัติ
งบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพยอม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร 3 
ในปงบประมาณ  2559  

        นอกจากน้ีทางทางคณะยังมีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่จัดไวสนับสนุนการจัดการ
เรียนสําหรับทกุสาขาวิชาไดแก  

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

       และในปงบประมาณ 2557-2558 ไดรับครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจาก
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกาวแรกสูทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ดังน้ี 
 

Smart 
classroom 

E-classroom 
Language 

hub 
WIFI oasis 

1 หอง 3 หอง 1 หอง 7 จุด 
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
นอกจากการสนับสนุนครุ ภัณฑการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไดจัดหาฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสตางๆ เพ่ือการสืบคนสําหรับการเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ท การทําโครงการ 
การวิจัยตาง เชน Sciencedirect, Academic Search Premium, ACM Digital 
Library, American Chemical Society Journal, ฐานขอมูล E-book  (อสอ.5.2-3-02) 

       ผลจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  พบวา สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร นักศึกษามีความพึงพอใจในความพรอม ทันสมัย และสามารถใชงาน
ครุภัณฑการเรียนการสอนไดจริง ทางอาจารยประจําวิชายังมีการตรวจสอบครุภัณฑใหมีความ
พรอมตอการใชงานอยูเสมอ นอกจากน้ันในสวนของผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใน
ภาพรวมของคณะ อาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชาไดนําขอเสนอแนะของนักศึกษาไป
วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาคณะ   โดยหลักสูตรและสาขาวิชามีการวางแผน 

ในการจัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอน และปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีความทันสมัย 
ปลอดภัย และตอบสนองตอการเรียนการสอนอยางครบถวนและนําเสนอในการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปตอไป  
 

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามกําหนดเวลาทุกหลักสตูรและรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

           คณะมีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปน
ประจํา โดยมีการติดตามและประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557                
ซึ่งตรวจประเมินระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 และจัดทํารายงานประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรรวม 4 หลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 โดยผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้อผาไดคะแนนเฉลี่ย 2.64 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอไดคะแนนเฉลี่ย 2.85 
สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอไดคะแนนเฉลี่ย 2.53 และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
ไดคะแนนเฉลี่ย 2.82 ทําใหระดับคณะไดคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับปานกลาง (อสอ. 5.2-4-
01)    
          จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทั้ง  4  หลักสูตร  ไดนําผลแจงไปยัง
อาจารยประจําหลักสูตร  และอาจารยประจําสาขาวิชา  เพ่ือนําผลประเมินที่ไดรับไปปรับปรุง
และวิเคราะหในการจัดทําแผนการพัฒนาในแตละหลักสูตร  และแจงใหกับผูรับผิดชอบทราบ
เพ่ือการกํากับ  ติดตาม ในปการศึกษา 2558  ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://search.ebscohost.com/
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://pubs.acs.org/
http://ebook.rmutp.ac.th/knowledgetree/login.php
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กก ตน เกณฑการประเมิน 
  5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพดีขึ้น อยางตอเนื่อง 
 คณะมีการนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  2/2557  ลงวันที่  10  กันยายน  2558  โดยไดมี
การประชุมและเสนอขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ  ใหมุงเนนการเพ่ิมคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  โดยเฉพาะสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและ                 
สิ่งทอ  ที่มีคาระดับคะแนนเปน 0   โดยใหมีการกํากับดูแลใหอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนา
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว  รวมถึงผลงานที่ตีพิมพ/เผยแพร  

ของอาจารยประจําหลักสูตรในทุกหลักสูตร  และนําจุดที่ตองควรพัฒนาในแตละหลักสูตรจัดทําเปน
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ทั้ง 4  หลักสูตร  (อสอ. 5.2-5-01)             
และใหอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการกํากับติดตามและรายงานผลใหกับรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย  เพ่ือนําเสนอขอมูลในการจัดทําแผน  การกํากับติดตาม  และการประเมินผล  
พัฒนาคุณภาพรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะตอไป 
 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทกุหลักสูตร 
 คณะอุตาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร ดังผลการประเมินดานลาง (5.2-6-01) 
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การประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
การบรรลุเปาหมาย12 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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รวมคณะ

(D)

1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 1 1 1 1 - 4 สสท.

2  -ระดับปริญญาตรี 1 1 1 1 - 4

3  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  - -  -

4  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  - -  -

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

6  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  - -  -

7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด  -  -  -  - -  -

8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  -  -  -  - -  -

9  -ระดับปริญญาตรี  -  -  -  - -  -

10  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  - -  -

11  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  - -  -

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

13  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  - -  -

14 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 125 59 219 102 - 505 สสท.

15  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 125 59 219 102 - 505

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

17  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  -  -  -  - -  -

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

19  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   -  -  -  - -  -

20 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ - - - - D กบ.

21
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

- - - -

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

ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน
รวมทุก

หลักสูตร
ผูรับผิดชอบ

สา
ขา

วิช
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สา
ขา

วิช
าอ

อก
แบ

บแ
ฟ

ชั่น
แล

ะส
ิ่งท

อ
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ภัณ
ฑ
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ร 
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)
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นว
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ร
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 (6

)
จํา
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ักศ
ึกษ

า 
(6

)
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รวมคณะ

(D)

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

ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพื้นฐาน
รวมทุก

หลักสูตร
ผูรับผิดชอบ

สา
ขา

วิช
าเ

ทค
โน
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สื้อ
ผา
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22
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

- - - -

23
 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

- - - -

24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย - - - - D กบ.

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

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

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

28 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย - - - - D กบ.

29  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - -

30  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - -

31  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - -

32 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย - - - - D กบ.

33  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - -

34  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - -

35  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - -

36 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - - - - D กบ.

37  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - -

38  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - -

39  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - -

40 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  - 3  - 1 4 4 หลักสูตร

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

43  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  -  - -

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

45  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  -  - -

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 5 1  - 2 8 8 หลักสูตร

47  -ระดับปริญญาตรี 5 1  - 2 8 8

48  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  -  - -

49  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  -  - -

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

51  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  -  - -

52 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (A+B+C) - หลักสูตร

53
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ
 -  -  -  -  - -

54

 ู

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

 -  -  -  -  - -

55  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  -  -  -  -  - -

56
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2
 - 1  - 1 1 1
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57

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

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

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

 -  -  -  -  - -

58

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556

 - 10  - 1 11 11

59  -ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  -  -  -  -  - -

60
 -ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

 -  -  -  -  - -

61  -ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  -  -  -  -  - -

62  -ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  -  -  -  -  - -

63
 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

 -  -  -  -  - -

64
 -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
 -  -  -  -  - -
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65
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
 -  -  -  -  - -

66  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  -  -  -  -  - -

67  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  -  -  -  -  - -

68  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  -  -  -  -  - -

69  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  -  -  -  -  - -

70  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   -  -  -  -  - -

71
 -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
 -  -  -  -  - -

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 125 59 219 102 - 505 กพศ.

73
ญญ    

การศึกษา -

74
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ)
-

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ -

76 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา -

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว -

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา -

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร -

81
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
-
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82
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
-

83
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
 -  -  -  - -  - สสท.

84  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   -  -  -  - -  -

85
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

 -  -  -  - -  -

86

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก .พ.อ./กกอ.

 ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ

 -  -  -  - -  -

87  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

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

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

 ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป

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

 หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

 -  -  -  - -  -

90

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ

นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

 -  -  -  - -  -

91  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

92
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
 -  -  -  - -  -

93  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  -  -  -  - -  -

94  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  -  -  -  - -  -

95  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  -  -  -  - -  -

96  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  -  -  -  - -  -

97  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   -  -  -  - -  -

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

99
ู

หรือเผยแพร  -  -  -  - -  -
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100
 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

 -  -  -  - -  -

101

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก .พ.อ./กกอ.

 ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ

 -  -  -  - -  -

102  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

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

104

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

 ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป

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

 หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

 -  -  -  - -  -

105

 -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ

นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

 -  -  -  - -  -
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106  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  -  -  -  - -  -

107
 -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
 -  -  -  - -  -

108  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  -  -  -  - -  -

109  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  -  -  -  - -  -

110  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  -  -  -  - -  -

111  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  -  -  -  - -  -

112  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   -  -  -  - -  -

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

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

115  -ระดับอนุปริญญา - - - -

116  -ระดับปริญญาตรี - - - -

117  -ระดับ ป.บัณฑิต - - - -

118  -ระดับปริญญาโท - - - -

119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - -

120  -ระดับปริญญาเอก - - - -

121 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน - - - - (D) สวพ.

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน - - - -

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

128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

129 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - - -

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - - -

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

137 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ - - - -

138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - - -

142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

143  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

145 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย - - - - (D) สวพ.

146
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ
- - - -

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

149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

150

 บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบูรณทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

- - - -

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

154 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - -

155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

158
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่

 2
- - - -

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
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162

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

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

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

- - - -

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

166

บทความวจยหรอบทความวชาการทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556

- - - -

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

170 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - - - -

171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
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174
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

- - - -

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

178 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - - - -

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

182 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - - - -

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

184  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

186
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

- - - -

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

190
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- - - -

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

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

194
จํานวนงานสรางสรรคทีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง หรือผานสือ

อิเลคทรอนิกส online - - - -

195  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

198 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - -

199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

202 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - - -

203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

206 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - -

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -

210 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - - - -

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

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

215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - - -

217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - -
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