



รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ประจํา ปี ก ารศึ ก ษา 2557

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี
( ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 1 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 7 – 3 1 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 5 8 )

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นรายงานที่จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 2557 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ซึ่งได้กาหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประกอบด้วยผลการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
การจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นตามรูปแบบและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ สานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กาหนด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและการรายงานการประเมินตนเองของคณะ
ฉบับนี้จะสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของแต่ละหลักสูตรภายในคณะ ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้ว น เพียงพอสาหรั บรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้กับผู้ประเมินคุณภาพได้ ตลอดจน
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้เป็นอย่างดี

(นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2558

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่ม ค2 คือเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาที่เน้น
ระดับปริญญาตรี ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้กาหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน
ระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ จาแนกเป็น
ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) จานวน 7 ตัวบ่งชี้
และตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผลผลิต (Output) จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2557
ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ

2.47
2.67
3.40

ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

2.50

ระดับคุณภาพดี

5
5

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

5

ระดับคุณภาพดีมาก

4.42
2.06

ระดับคุณภาพดี
ปรับปรุง

5

ระดับคุณภาพดีมาก

องค์ประกอบคุณภาพ

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ

5

ระดับคุณภาพดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริการของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

5
5
4.47

ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา)
จุดเด่นของการดาเนินงาน
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ มีแผนการดาเนิ นการและโครงการที่จะทาให้
หลักสูตรของคณะวิชาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
จากคุรุสภา
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีแผนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย การผลิต
ต าราและการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย การให้ ทุ น สนั บ สนุ น
การศึกษาแก่คณาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อ
เพิ่ ม พู น คว าม รู้ ใ นต่ า งปร ะเทศระยะ สั้ น การอบร ม
ภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ หรือ สนับสนุน
งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิ จั ย ผลงานวิ จั ย ใน
ต่างประเทศ เป็นต้น
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษานักศึกษาทั้งในเรื่อง
วิชาการและปัญหาส่วนตัว นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา)
จุดเด่นของการดาเนินงาน
4. คณาจารย์มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแก่
สังคมจานวนมาก ในแต่ละรอบปีงบประมาณ ซึ่งมีทั้ง
โครงการที่ จั ด แบบให้ เ ปล่ า และโครงการที่ จั ด โดยคิ ด
ค่าบริการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่ วมโครงการแต่ละโครงการ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6. มีการดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
และเสริ มสร้ างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามจุดเน้นของ
สถาบันและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7. คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ มี ร ะบบกลไกการ
ด าเนิ น งานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ อย่างชัดเจน
8. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุน ในการ
ดาเนินงาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
10. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
11. บุคลากรทุกส่วนงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกาหนด
เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากร
ให้ความร่วมมือในดาเนินการเป็นอย่างดี

ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา)
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา 1. ควรสนับสนุนให้ คณาจารย์นาประโยชน์จากงาน
เอกให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น
บริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ไม่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้ การวิจัยให้มากขึ้น
สูงขึ้น ได้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อให้มี 2. ควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย
คุณสมบั ติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา และชุมชน
ได้มากขึ้นและหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ได้มาตรฐานสูงขึ้น
3. ควรส่งเสริมกระตุ้นให้คณาจารย์ตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการศิลปะและวัฒนธรรม
5. ควรพั ฒ นาการจั ด ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น
คุณภาพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชาและ
คณะวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1
SAR : 2557

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ที่ตั้ง
เลขที่ 39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกร
รมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญา “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” หรือ “คศ.บ” ระบุชื่อ
วิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่
15 กันยายน 2531 และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งใน 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เริ่มเปิดทาการสอนตามลาดับดังนี้
ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ และ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีวิชาเอกที่เปิดสอนคือ
1. วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. วิชาเอกอาหารและโภชนาการ
3. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา มี 4 สาขา คือ
3.1 คหกรรมศาสตร์ศึกษา – ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.2 คหกรรมศาสตร์ศึกษา – อาหารและโภชนาการ
3.3 คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
3.4 คหกรรมศาสตร์ศึกษา – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ปี พ.ศ. 2519 ย้ายที่ทาการของคณะฯ ไปอยูใ่ นบริเวณวิทยาเขตพระนครใต้
ปี พ.ศ. 2524 ย้ายที่ทาการของคณะฯ ไปอยู่ในบริเวณวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ
ปี พ.ศ. 2535 ย้ายที่ทาการของคณะฯ ไปอยู่ที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ปี พ.ศ. 2536 คณะคหกรรมศาสตร์ ขยายการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยรับ
นักศึกษาที่จบระดับ ปวช. สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า (ม.6 ทุกสาย) โดยเรียนที่ วิทยาเขต 2 ปี และเรียน
ที่คณะฯ อีก 2 ปี โดยทาการเปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
1.1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
1.2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ออกแบบแฟชั่น
1.3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ธุรกิจเสื้อผ้า
2. อาหารและโภชนาการ – ธุรกิจอาหาร
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – ธุรกิจงานประดิษฐ์
4. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ปี พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ. 2550

คณะคหกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี โดยเรียนที่คณะฯ ทั้ง 4 ปี
หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 6 สาขา คือ
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ออกแบบแฟชั่น
3. อาหารและโภชนาการ
4. อาหารและโภชนาการ – ธุรกิจอาหาร
5. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
6. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
หลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 4 สาขา คือ
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
4. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
คณะคหกรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” โดยทา
การเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากาลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ และ
ทักษะความชานาญด้านวิชาชีพ
ปณิธาน
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้นาด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(WiL)
2. สร้างงานวิจัยถ่ายทอดและบูรณาการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์กับชุมชนและสังคม
3. ให้บริการวิชาการ ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์โดยเน้นหลักการแก้ปัญหาชุมชน สังคมและพัฒนาชุมชน
ให้ยั่งยืน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
5. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4
SAR : 2557

3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณบดี
สานักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

แผนกสารบรรณ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและวางแผน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

แผนกแผนงานและโครงการ

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

แผนกกิจกรรม

แผนกทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 ศูนย์ปฏิบตั ิการอาหารพวงชมพู

แผนกวินัยและจริยธรรม

แผนกการเงิน
แผนกเอกสารการพิมพ์
แผนกประชาสัมพันธ์
แผนกพัสดุ
แผนกอาคารสถานที่
ธุรการฝ่าย

แผนกศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 บัณฑิตศึกษา
สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
แผนกทะเบียนและวัดผล
แผนกวิจัยและประเมินผล
แผนกบริการทางวิชาการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ
สหกิจศึกษาและฝึกงาน
ธุรการฝ่าย

แผนกกีฬาและนันทนาการ
แผนกแนะแนว
ธุรการฝ่าย
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4. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย
4.1 รายนามคณะกรรมการประจาคณะฯ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจีรวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนีย์
นายแพทย์ภาณุทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา
ดร.เฉลียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา
นางสาวอรพินท์
นางสุทธิลา
ดร.บุญประคอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย
ดร.กิตติมา

ตาแหน่ง
เหรียญอารีย์
นวลแสง
อุทัยพัฒนาชีพ
เตชะเสน
ผู้พัฒน์
งามประภาวัฒน์
หมัดอิ๊ว
ชลสาคร
มานันตพงศ์
สุขยศ
สวนาพร
ไม้เขียว
พุกสุขสกุล
ตาระเวช
บุญยศ

คณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา
หัวหน้
หัวาหน้
สานัาสกานั
งานคณบดี
กงานคณบดี

4.2 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจีรวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา
ดร.เฉลียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา
นางสาวอรพินท์
ดร. กิตติมา

ตาแหน่ง
เหรียญอารีย์
ผู้พัฒน์
งามประภาวัฒน์
หมัดอิ๊ว
ชลสาคร
มานันตพงศ์
สุขยศ
บุญยศ

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ลาดับ

รายชื่อหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
2. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
6. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมงานอาหาร
เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
การศึกษาปฐมวัย

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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6. จานวนนักศึกษา
6.1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลาดับ
หลักสูตร / สาขาวิชา
ที่
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
1 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2 ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
3 อาหารและโภชนาการ
4 อุตสาหกรรมงานอาหาร
5 เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
6 การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)
7 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
8 อาหารและโภชนาการ
9 เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
รวม

จานวนนักศึกษา (จาแนกตามชั้นปี)
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5

รวม

47
26
92
61
53

39
24
81
59
31

36
30
54
51
35

21
63
92
70
44

1
5
5
3
0

144
148
324
244
163

49

40

43

76

48

256

328

274

31
68
32
380

21
55
15
457

5
1
68

52
128
48
1,507

6.2 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับที่

หลักสูตร / สาขาวิชา

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รวม

จานวนนักศึกษา (จาแนกตามปีที่เข้าศึกษา)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
16
16

7
7

5
5

7
7

1
1

รวม
39
39
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7. จานวนอาจารย์
7.1 จานวนอาจารย์ประจานับรวมที่ลาศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2557

สาขาวิชา

ปฏิบัติ
ลา
งานจริง ศึกษาต่อ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 12.5
1.5
อาหารและโภชนาการ
21
1
คหกรรมศาสตร์
15.5
รวม
49
2.5

รวม

อ.
14 22 15.5 51.5 -

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิ และ ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิปริญญาตรี
คุณวุฒิปริญญาโท
คุณวุฒิปริญญาเอก
ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
- - - 8 2 - - 10 1 3 - - 4
- - - - 11 8 - - 19 - 3 - - 3
- - - - 6.5 5 - - 11.5 4 - - - 4
- - - - 25.5 15 - - 40.5 5 6 - - 11

จานวนรวม
อ. ผศ. รศ.
9 5 11 11 10.5 5 30.5 21 -

ศ.
-

8. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
8.1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2557
จานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จาแนกตามประเภท และ คุณวุฒิ)
ม.6 / ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

รวม
ขก. พนักงาน (คน)

ปริญญาโท

ลจ.
ลจ.
ขก. พนักงาน ลจ.
ลจ.
ขก. พนักงาน ลจ.
ลจ.
ขก. พนักงาน ลจ.
ลจ.
ขก. พนักงาน ลจ. ลจ.
ชั่วคราว ประจา พลเรือน มหาฯ ชั่วคราว ประจา พลเรือน มหาฯ ชั่วคราว ประจา พลเรือน มหาฯ ชั่วคราว ประจา พลเรือน มหาฯ ชั่วคราว ประจา พลเรือน มหาฯ

1

8

-

-

3

-

-

-

2

1

-

-

8

-

2

14

-

-

2

2

43
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9. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อ
9.1 ข้อมูลด้านการจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ (รายจ่าย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ประกอบด้วย :
1. งบบุคลากร
=
19,142,754.24
บาท
2. งบดาเนินการ
=
6,073,696.84
บาท
3. งบลงทุน
=
6,926,316.00
บาท
4. งบเงินอุดหนุน
=
2,377,800.00
บาท
5. งบรายจ่ายอื่น
=
1,208,860.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
=
35,729,427.08
บาท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10
SAR : 2557

การจัดสรรงบประมาณ (รายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
1. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย :
งบบุคลากร
=
472,800.00
บาท
งบดาเนินการ
=
4,260,620.00
บาท
งบลงทุน
=
3,320,000.00
บาท
งบรายจ่ายอื่น
=
1,483,000.00
บาท
รวมทั้งสิ้น
=
9,536,420.00
บาท
2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย :
งบบุคลากร
=
560,280.00
งบดาเนินการ
=
2,175,200.00
รวมทั้งสิ้น
=
2,735,480.00

บาท
บาท
บาท

3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ประกอบด้วย :
งบอุดหนุน
=
0
รวมทั้งสิ้น
=
0

บาท
บาท

4. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย :
งบอุดหนุน
=
1,195,000.00
รวมทั้งสิ้น
=
1,195,000.00

บาท
บาท

5. สมทบมหาวิทยาลัยฯ

=
รวมทั้งสิ้น =
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น =

0
0
0

บาท
บาท
บาท
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รายงานการใช้เงินงบประมาณ (รายจ่าย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รายละเอียด
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมยอดเงินคงเหลือ

งบตั้งต้น
วิทย์

สังคม

21,967,400.00
6,711,800.00
8,671,200.00
2,377,800.00
1,033,200.00
200,000.00
40,961,400.00

0
343,200.00
0
0
0
0
343,200.00

รายจ่ายจริง
วิทย์
สังคม
19,142,754.24
0
5,766,108.34 307,588.50
6,926,316.00
0
2,377,800.00
0
1,024,860.00
0
184,000.00
0
35,421,838.58 307,588.50

ยอดคงเหลือ
วิทย์
สังคม
2,824,465.76
945,691.66
1,744,884.00
0
8,340.00
16,000.00
5,539,381.42

หมายเหตุ

0
35,611.50
0
0
0
0
35,611.50

รายงานการใช้เงินงบประมาณ (รายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รายละเอียด
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวมยอดทั้งสิ้น

งบตั้งต้น
วิทย์

สังคม

472,800.00
560,280.00
4,260,620.00 2,175,200.00
3,320,000.00
0
1,551,200.00
0
1,483,000.00
0
11,087,620.00 2,735,480.00

รายจ่ายจริง
วิทย์
สังคม

ยอดคงเหลือ
วิทย์
สังคม

472,800.00 442,271.94
0
4,033,985.83 1,888,286.70 226,634.17
2,902,800.00
0
417,200.00
1,405,200.00
0
146,000.00
869,911.00
0
613,089.00
9,684,696.83 2,330,558.64 1,402,923.17

118,008.06
286,913.30
0
0
0
404,921.36

หมายเหตุ
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9.2 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อ (อาคารสถานที่)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคาร ชั้น
1
2

3
1

2

3

4

ห้อง

ชื่อห้องพักอาจารย์ /ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ

1301
2100
2101
2104
2105
2106
2201
2202
2203
2204
2205
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2402
2403
2404
2405
2406
2407

ห้องบรรยาย
ศูนย์ซักอบรีด
ห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาสิ่งทอฯ)
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการ
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาคหกรรมฯ)
ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาคหกรรมฯ)
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาสิ่งทอฯ)
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาคหกรรมฯ)
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย

ประเภทห้อง
ห้องพัก
อาจารย์

ห้องเรียน
ทฤษฎี

ห้อง
ปฏิบัติการ
































ขนาดพื้นที่ ขนาดความจุ
(ตารางเมตร)
(คน)
162.00
121.50
33.75
81.00
121.50
67.50
81.00
148.50
67.50
33.75
81.00
33.75
127.50
81.00
81.00
67.50
67.50
81.00
81.00
45.00
56.25
81.00
67.50
101.25
121.50
81.00
135.00
81.00

80
35
35
7
50
35
35
60
35
45
35
3
35
5
4
30
30
30
30
30
30
30
30
3
35
50
50
35
50
35
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อ (อาคารสถานที่) ต่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคาร ชั้น
3

1
2
3

4

4

1
2

3

ห้อง

ชื่อห้องพักอาจารย์ /ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ

3103
3105
3201
3302
3303
ห้องโสตฯ
3401
3402
3403-4
3405
3406
4101
4201-2
4203
4204
4205
4301-2
4303-4
4305
4306
-

ห้องปฏิบัติการด้านดอกไม้
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาคหกรรมฯ)
ห้องปฏิบัติการ
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาอาหารฯ)
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาอาหารฯ)
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาอาหารฯ)
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาอาหารฯ)

ประเภทห้อง
ห้องพัก
อาจารย์

ห้องเรียน
ห้อง
ทฤษฎี ปฏิบัติการ




























ขนาดพื้นที่ ขนาดความจุ
(ตารางเมตร)
(คน)
118.40
66.60
140.40
22.50
18.90
48.10
51.80
166.50
156.60
27.30
83.70
48.60
75.60
80.00
40.00
280.00
140.00
140.00
140.00
20.00
20.00
210.00
210.00
140.00
140.00
20.00

60
35
35
1
35
35
80
60
50
35
35
35
35
3
60
35
35
35
3
3
80
80
50
50
3
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อ (อาคารสถานที่) ต่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคาร ชั้น
4

4

5

ห้อง
4401
4402
4403
4404
4405
4501-5
-

ชื่อห้องพักอาจารย์ /ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาอาหารฯ)
ห้องพักอาจารย์ (สาขาวิชาอาหารฯ)
ห้องบรรยาย
ห้องพักอาจารย์
รวมทั้งสิ้น

ประเภทห้อง
ห้องพัก
อาจารย์

ห้องเรียน
ห้อง
ทฤษฎี ปฏิบัติการ











ขนาดพื้นที่ ขนาดความจุ
(ตารางเมตร)
(คน)
112.00
140.00
140.00
140.00
140.00
20.00
40.00
700.00
20.00

50
50
50
50
50
3
3
200
3
2,365
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
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องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรี ยนมีควำมรู้ในวิช ำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสู ตรที่กำหนด กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้ น พันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนเริ่มตั้งแต่กำรกำหนดปัจจัยนำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด ประกอบด้วย
กำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัย
หลักกำรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
ตัวบ่งชี้

จำนวน 6 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

คือ
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินกำรของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสำมำรถสะท้อนคุณภำพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคานวณ
ค่ำเฉลี่ย =

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน
ระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรนั้นมำคำนวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรำยงำนผล
กำรรับรองตำมระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ผลการดาเนินงาน :
ลาดับ
ที่

คะแนน
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)
2-6

หลักสูตร/ระดับ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2. หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นและกำรจัดกำรสินค้ำ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
3 หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
4. หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำอุตสำหกรรมงำนอำหำร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
5. หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีงำนประดิษฐ์สร้ำงสรรค์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
6. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรคหกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

คะแนนที่ได้

คะแนนผลกำรประเมิน

=

17.30
7

0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

= น้อย
= ปานกลาง
= ดี
= ดีมาก


ผ่าน

2.38

ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง


ผ่าน

2.28

ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง


ผ่าน

2.77

ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง


ผ่าน

2.56

ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง


ผ่าน

2.26

ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง


ผ่าน

2.55

ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง


ผ่าน

2.50

ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

=

ระดับคุณภาพ

=

2.47
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

มำกกว่ำ ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 7 หลักสูตร 2.47 คะแนน
4.00
ไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน - หลักสูตร

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน….หลักสูตร

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรรมการ
…….…คะแนน

ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน…หลักสูตร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
57HET1.1-01 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
57HET1.1-02 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นและกำรจัดกำรสินค้ำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
57HET1.1-03 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
57HET1.1-04 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมงำนอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
57HET1.1-05 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีงำนประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
57HET1.1-06 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
57HET1.1-07 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
57HET1.1-08 สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดตัวบ่งชี้

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมลุ่ มลึกทำงวิช ำกำร เพื่อปฏิบั ติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิ ตบัณฑิต ศึกษำวิจัยเพื่อ ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิ ทำงกำรศึกษำที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกตำมสูตร
=
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก X100
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมด
2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
x5
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิ กำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้น
ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิ ปริญญำเอกได้สำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณ วุฒิอื่นที่เหมำะสมกว่ำ
ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ในกรณีที่
มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจำที่ระบุให้คำชี้แจงเกี่ยวกับกำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ
และนักวิจัย
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง
และลำศึกษำต่อ

46.50

49.50

51.50

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

8

9

11

14.89

18.18

21.36

ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เกณฑ์คะแนนกำรประเมิน =

ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอก
40

คะแนนผลกำรประเมินในปีนี้ =

21.36
40

x 5

x 5

= 2.67

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 30

ร้อยละ 21.36

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57HET1.2-01

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

2.67 คะแนน

ร้อยละ…………….

...........คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ข้อมูลพื้นฐำนแสดงจำนวนอำจำรย์ จำแนกตำมวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดตัวบ่งชี้

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์
ในสถำบันทำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้
ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำร
ปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่ำร้ อยละของอำจำรย์ ป ระจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่ำร้ อยละของอำจำรย์ ป ระจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมสูตร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร = จำนวนอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรx 5
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งอำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
รวมจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

ปีการศึกษา
2555
46.50

ปีการศึกษา
2556
49.50

ปีการศึกษา
2557
51.50

25.50
21.00
21.00
45.16

28.50
21.00
21.00
42.42

30.50
21.00

21.00
40.78
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เกณฑ์คะแนนกำรประเมิน =

คะแนนผลกำรประเมิน

ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
60

=

40.78
60

x 5

x 5

= 3.40

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 35

ร้อยละ 40.78

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57HET1.3-01

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

3.40 คะแนน

ร้อยละ……………

............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ข้อมูลพื้นฐำนแสดงจำนวนอำจำรย์ จำแนกตำมวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดตัวบ่งชี้

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งสำหรับกำรจัดกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ คือ สัดส่วนของนักศึกษำต่อ
อำจำรย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศำสตร์ในแต่ละสำขำวิชำและลักษณะกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งมีควำมเชื่อมโยง
ไปสู่กำรวำงแผนต่ำงๆ เช่น กำรวำงอัตรำกำลัง ภำระงำนอำจำรย์ เป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถำบันจึงควร
มีจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริงในสัดส่วนที่เหมำะสมกับสำขำวิชำ
เกณฑ์การประเมิน
คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำกับเกณฑ์มำตรฐำน
และนำมำเทียบกับค่ำควำมต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำและต่ำกว่ำที่กำหนดเป็นคะแนน 0 และ5 คะแนน และใช้กำรเทียบ
บัญญัติไตรยำงศ์ดังนี้
ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 10 กำหนดเป็นคะแนน 5
ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0
ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
นำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรดังนี้เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรกำรคำนวณจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
1. คำนวณค่ำหน่วยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours : SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่ำงจำนวน
นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรำยวิชำที่เปิดสอนทุกรำยวิชำตลอดปีกำรศึกษำ รวบรวม
หลังจำกนักศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลำกำรเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรกำรคำนวณดังนี้
SCH =
nici
เมื่อni = จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในวิชำที่ i
ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ i
2. คำนวณค่ำ FTES โดยใช้สตู รคำนวณดังนี้
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดับปริญญำ

นั้นๆ

การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีกำรปรับค่ำจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำให้เป็นระดับปริญญำตรี เพื่อนำมำรวมคำนวณหำสัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำ
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นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
= FTES ระดับปริญญำตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
= FTES ระดับปริญญำตรี + ( 2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ)
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และ
= FTES ระดับปริญญำตรี + ( 1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ)
สังคมศำสตร์
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยำศำสตร์สุขภำพ
2. วิทยำศำสตร์กำยภำพ
3. วิศวกรรมศำสตร์
4. สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง
5. เกษตร ป่ำไม้และประมง
6. บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว เศรษฐศำสตร์
7. นิติศำสตร์
8. ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์
9. ศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร
ค่ำร้อยละ = สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่เกินจริง – สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน

สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2) นำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำคำนวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่ำร้อยละน้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 10
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่ำร้อยละมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่ำร้อยละมำกกว่ำร้อยละ 10 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้นำมำคิดคะแนน ดังนี้
คะแนน =

(20 – ค่ำร้อยละที่คำนวณได้จำกข้อ 1) X 5
10

X 100
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูล
1. จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์
2. จำนวนอำจำรย์ประจำ
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์
3. สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปีที่เป็นจริง
(FTES : จำนวนอำจำรย์)
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์
4. สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์
5. ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์
6. คะแนนที่ได้
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์
รวมคะแนน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

4 คะแนน สัดส่วนตำมข้อ 3
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ =
30.98 : 1
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์ =
29.29 : 1
ร้อยละค่ำควำมแตกต่ำง
สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ =
ร้อยละ 54.90
สำขำครุศำสตร์/ ศึกษำศำสตร์ =
ร้อยละ 2.36

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57HET1.3-01

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
2.50
คะแนน

ผลการดาเนินงาน
1,503.67 คน
1,254.72 คน
248.95 คน
49 คน
40.50 คน
8.50 คน
30.98 : 1
29.29 : 1
20 : 1
30 :1
ร้อยละ 54.90
ร้อยละ 2.36
0 คะแนน
5 คะแนน
2.50 คะแนน
ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมิน
คณะกรรมการ
ของ
คณะกรรมการ
สัดส่วนตำมข้อ 3
............คะแนน
= …………
ร้ อ ยละค่ ำ ควำมแตกต่ ำ ง
=……………………………..

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตำรำงสรุปจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ปีกำรศึกษำ 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นักศึกษำและศิษย์เก่ำในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษำเพื่อกำร
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและคุ้มค่ำในระหว่ำงกำรใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่กำรให้คำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้
ชีวิต จัดบริกำรข้อมูลหน่วยงำนที่ให้ บริกำร เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำรจัดหำงำน
แหล่งข้อมูลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลข่ำวสำร
ควำมเคลื่อนไหวในและนอกสถำบันที่จำเป็นแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำโดยกำรให้บริกำรทั้งหมดต้องให้ควำมสำคัญกับ
กำรบริกำรที่มีคุณภำพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ
นอกเวลำแก่นักศึกษำ
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5
5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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  1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
ผลกำรดำเนินงำน
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีแผนจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำง
วิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำแต่ละชั้นปี
ดังคำสั่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ที่ 52/2557 (57HET1.5-1-01) เรื่องแต่งตั้งอำจำรย์ที่
ปรึกษำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 และแจ้งให้อำจำรย์ที่ ปรึกษำรับทรำบ พร้อมทั้งหน้ำที่ของ
อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ ส ำหรั บ วั น เวลำให้ ค ำปรึ ก ษำ ทำงฝ่ ำ ยพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำ ให้ อ ำจำรย์ แ ละ
นักศึกษำนัดช่วงวันเวลำที่สะดวก ทั้งอำจำรย์และนักศึกษำ ทั้งนี้ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดทำ
แบบฟอร์ ม กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ ให้ อ ำจำรย์ บั น ทึ ก กำรเข้ ำ พบกำรให้ ค ำปรึ ก ษำของนั ก ศึ ก ษำ
ประกอบด้วย
1. คำชี้แจงกำรใช้แบบบันทึกกำรให้คำปรึกษำ
2. ใบบันทึกกำรเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
3. แบบบันทึกกำรให้คำปรึกษำ
4. ใบสรุปผลกำรให้คำปรึกษำ
(57HET1.5-1-02)
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ มีปฏิทินกิจกรรมไว้เป็นแผนในกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะฯ โดยจัดโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
เมื่อวันที่ 7-8 สิงหำคม 2557 ณ หอประชุมมหำวิทยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ซึ่งในวัน
ดังกล่ำว มีกำรให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร แผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย กำรให้ควำมรู้กำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยและคณะฯ โดย
เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่ำ มำบรรยำยในกำรแนะนำประสบกำรณ์ กำรศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ควำมสุข ดังกำหนดกำร หนังสือเชิญ และโครงกำรปฐมนิเทศ (57HET1.5-1-03)
  2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ
และนอกเวลำแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีแผนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร แก่นักศึกษำ
โดยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
1. เว็ปไซด์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ www.facebook.com/het rmutt
2. เว็บไซด์ของฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ www.facebook.com/ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มทรธัญบุรี
3. บอร์ดประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมอำคำรต่ำง ๆ
4. มหำวิทยำลัยฯ ยังมีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ของกองพัฒนำ
นักศึกษำที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ทุนกำรศึกษำ กำรรับสมัครงำนนอกเวลำและเต็มเวลำแก่
นักศึกษำ
5. จดหมำยข่ำวของคณะฯ จุลสำร
6. เว็ปไซด์ www. het.rmutt.ac.th
(57HET1.5-2-01)
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จ
กำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ ดังนี้
1. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ได้เชิญสถำบัน IEO study abroad เข้ำร่วมบรรยำย
พิเศษเรื่อง "กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่องำนครัวระดับนำนำชำติ" ให้กับนักศึกษำ โดยเชฟจำก
โรงแรม Hyatt Lake Tahoe, USA ชื่อ ALAN KUBLER เป็นผู้บรรยำย ในวันที่ 19 มีนำคม
2558 ณ อำคำร 4 ชั้น 5 ห้อง 4501 (57HET1.5-3-01)
2. สำขำวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จัดโครงกำรตลำดนัดแรงงำนด้ำนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ครั้งที่ 15 เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำที่จบกำรศึกษำสมัครงำนกับสถำนประกอบกำรโดยตรง เมื่อ
วันที่ 3 เมษำยน 2558 ณ อำคำร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 (57HET1.5-3-02)
และในปีกำรศึกษำ 2558 คณะฯ มีแผนดำเนินโครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ส ถำน
ประกอบกำร เพื่อให้นักศึกษำที่จะสำเร็จกำรศึกษำ มีควำมพร้อมโดยตรง ในกำรประกอบอำชีพ
ที่ตรงสำขำวิชำที่เรียน (57HET1.5-3-03)





4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2557 ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้ดำเนินกำร
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ 5 ประกำร คือ
1. โครงกำรที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 1 โครงกำร
1.1 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย และจริยธรรมแก่นักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนำยน 2557 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มี
กำรประเมินคุณภำพของกิจกรรมเชิงปริมำณ และคุณภำพ พบว่ำมีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรฯ
จำนวน 1,125 คน ตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 93.75 มีควำมพึงพอใจด้ำน
ประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.25 หมำยถึงอยู่ในระดับดี
(57HET1.5-4-01)
2. 2. โครงกำรที่ส่งเสริมควำมรู้ จำนวน 2 โครงกำร
2.1 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดขึ้นระหว่ำงวันที่
7-8 สิงหำคม 2558 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย จัดขึ้นเพื่อให้ควำมรู้แก่นักศึกษำใหม่ ในเรื่อง
แผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
แนะนำสถำนที่ หน่วยงำนสำคัญภำยในมหำวิทยำลัย และกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ควำมสุข พบว่ำนักศึกษำใหม่เข้ำร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 และมีควำมพึงพอใจรวมในกำรจัดทุก
ด้ำน มีค่ำเฉลี่ย 4.53 หมำยถึงอยู่ในระดับดีมำก (57HET1.5-4-02)
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2.2 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรเตรียมควำมพร้อมภำวะบทบำทผู้นำนักศึกษำ
ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 ณ อำคำร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ให้ควำมรู้แก่ผู้นำนั กศึกษำ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ มีควำมรู้
เกี่ ย วกับ ขั้ น ตอนและวิธี ก ำรในกำรด ำเนิ นงำนด้ำ นกิ จ กรรม กำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำ
ระเบียบกำรเบิก-จ่ำยเงินโครงกำร และควำมรู้ในกำรเขียนโครงกำร กำรรำยงำนผลโครงกำร จำก
วิ ทยำกร และคณำจำรย์ ใ นฝ่ ำยพั ฒ นำนั กศึ กษำ มี ผู้ เ ข้ ำร่ ว ม จ ำนวน 47 คน จำกนั กศึ กษำ
สำขำวิชำต่ำง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีควำมพึงพอใจในทุกๆ ด้ำน มีค่ำเฉลี่ย 4.80 หมำยถึง
ในระดับดีมำก (57HET1.5-4-03)
3. โครงกำรทักษะทำงปัญญำ จำนวน 1 โครงกำร
3.1 โครงกำรอบรม Staff สันทนำกำร ในวันที่ 4 - 6 สิงหำคม 2557 ณ ห้องสโมสร
นักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้และเตรียมควำมเข้ำใจ
ในกำรเป็นพี่ Staff ในกำรทำกิจกรรมสันทนำกำรจัดกิจกรรม สำมำรถควบคุมดูแลให้คำปรึกษำ
แก่รุ่นน้องได้ มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีควำมพึง
พอใจในทุก ๆ ด้ำน มีค่ำเฉลี่ย 4.10 หมำยถึง ในระดับดีมำก (57HET1.5-4-04)
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ จำนวน 5 โครงกำร
4.1 โครงกำรปฐมนิเทศคณะฯ (57HET1.5-4-05)
4.2 โครงกำรไหว้ครูคณะ (57HET1.5-4-06)
4.3 โครงกำรสำมัคคีรวมใจ สร้ำงสำยใยพี่น้อง “ช่อพวงชมพู 40” (57HET1.5-4-07)
4.4 โครงกำรเชียร์กีฬำเฟรชชี่ 2014 (57HET1.5-4-08)
4.5 โครงกำร Freshy day & Night 2014 (57HET1.5-4-09)
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 โครงกำรประกวด Freshy boy & girl 2014 (57HET1.5-4-10)
5.2 โครงกำรกีฬำพวงชมพูเกมส์ (57HET1.5-4-11)
5.3 โครงกำรกีฬำบัวน้ำเงินเกมส์ (57HET1.5-4-012)
5.4 โครงกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนักศึกษำ (57HET1.5-4-13)





5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
กำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
จำกผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะ มีโครงกำรที่ควรปรับปรุง คือโครงกำร
ปฐมนิเทศของคณะฯ ในปีกำรศึกษำ 2557 กำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน พบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่มี
ควำมคิดเห็ นว่ำ ควรจั ดเพียงวันเดียวเท่ำนั้น เนื่องจำกนักศึกษำใหม่ มีกิจกรรมก่อนหน้ำ ที่
ติดต่อกันหลำยกิจกรรม นักศึกษำมีควำมเหนื่อยล้ำ ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ จึงนำข้อเสนอแนะมำ
ปรับ ตำรำงกิจกรรมของปีกำรศึกษำ 2558 ให้ มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น เหลือเพียง 1 วัน
(57HET1.5-5-01)
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ตน


กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
 6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
ผลกำรดำเนินงำน
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ มีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
โดยกำรประชำสัมพัน ธ์ผ่ ำนช่องทำง เว็บไซต์ของคณะฯ และ Facebook ของฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำ เช่น กำรรับสมัครงำน กำรรับสมัครเพื่อศึกษำต่อบัณฑิตศึกษำ กำรชำระหนี้เงินกู้
กยศ. และ กรอ. ฯลฯ ให้กับศิษย์เก่ำได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ (57HET1.5-6-01)

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนน
ผลการตรวจประเมิน
ประเมินตนเอง ของคณะกรรมการ

5 คะแนน

............ข้อ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

..........คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57HET1.5-1-01 คำสั่ง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
57HET1.5-1-02 แบบฟอร์มกำรให้คำปรึกษำ
57HET1.5-1-03 แผนจัดกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET1.5-2-01 หน้ำเว็บไซต์ของคณะฯ หน้ำเว็บไซต์ของฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
57HET1.5-3-01 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่องำนครัวระดับนำนำชำติ
57HET1.5-3-02 โครงกำรตลำดนัดแรงงำนด้ำนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
57HET1.5-3-03 แผนกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
57HET1.5-4-01 รำยงำนผลโครงกำรเสริมสร้ำงวินัย และจริยธรรมแก่นักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
57HET1.5-4-02 รำยงำนผลโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
57HET1.5-4-03 รำยงำนผลโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรเตรียมควำมพร้อมภำวะบทบำทผู้นำนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET1.5-4-04 รำยงำนผลโครงกำรอบรม Staff สันทนำกำร
57HET1.5-4-05 รำยงำนผลโครงกำรปฐมนิเทศคณะ
57HET1.5-4-06 รำยงำนผลโครงกำรไหว้ครูคณะ
57HET1.5-4-07 รำยงำนผลโครงกำรสำมัคคีรวมใจ สร้ำงสำยใยพี่น้อง “ช่อพวงชมพู 40”
57HET1.5-4-08 รำยงำนผลโครงกำรเชียร์กีฬำเฟรชชี่ 2014
57HET1.5-4-09 รำยงำนผลโครงกำร Freshy day & Night 2014
57HET1.5-4-102.1 รำยงำนผลโครงกำรประกวด Freshy boy & girl 2014
57HET1.5-4-11 รำยงำนผลโครงกำรกีฬำพวงชมพูเกมส์
57HET1.5-4-12 รำยงำนผลโครงกำรกีฬำบัวน้ำเงินเกมส์
57HET1.5-4-13 รำยงำนผลโครงกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนักศึกษำ
57HET1.5-5-01 ตำรำงกิจกรรมปีกำรศึกษำ 2557 และ 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดตัวบ่งชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษำ
หมำยถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินกำรทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษำเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมี
โอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถำบัน และสภำ/องค์กรวิชำชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต และนำหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็น
กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำอย่ำงยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
จัดทำแผนและจัดกิจกรรม
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ดำเนินกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดทำแผนและจัดกิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ โดยมีรองคณบดี
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำฝ่ำยกิจกรรม ร่วมจัดทำแผน โดย
กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินกำรในปี 2557 ที่มีควำมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่ประกอบด้วยมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร เมื่อวันที่
24 - 25 พฤษภำคม 2557 ภำยใต้โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรเตรียมควำมพร้อมภำวะ
และบทบำทผู้นำนักศึกษำ ประจำปี 2557 โดยมีกระบวนกำรจัดทำแผนกิจกรรม ดังนี้
1. จัดประชุมแบ่งกลุ่มย่อยผู้นำนักศึกษำ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดรูปแบบกิจกรรม
2. จัดทำร่ำงแผนกิจกรรมตลอดปีกำรศึกษำ 2557
3. จัดแบ่งฝ่ำยรับผิดชอบ ร่ำงโครงกำรตำมแผนตลอดปีกำรศึกษำ 2557
4. สรุปแผนกิจกรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 2557
(57HET1.6-1-01)




2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ดำเนินกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรี ย นรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชำติ 5 ประกำร ให้ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลกำรดำเนินงำน
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ มีกำรจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ภำยใต้
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติครบถ้วน ซึ่งมีโครงกำรทั้งหมด 24 โครงกำร (57HET1.6-2-01)





3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
1. ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีนโยบำยส่งเสริมให้นักศึกษำนำ
ควำมรู้ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม โดยมอบหมำยให้ ส โมสร
นักศึกษำ นำควำมรู้ด้ำนวงจรคุณภำพ (PDCA) ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำร
2 ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีนโยบำยส่งเสริมจัดกิจกรรมให้
ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ ภำยใต้โครงกำร ดังต่อไปนี้
- โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำมพร้อมภำวะและบทบำทผู้นำนักศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 พฤษภำคม 2557 ณ อำคำร 3 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
(57HET1.6-3-01)
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ตน

กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
- โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ระหว่ำงวันที่ 7 – 8
สิงหำคม 2557 ณ หอประชุมมหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มีกำรให้ ควำมรู้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ กับกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยฯ (57HET1.6-3-02)





4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำ
ผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2557 ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทุกโครงกำร โดยใช้วงจรคุณภำพ PDCA มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ปีกำรศึกษำ 2557 (57HET1.6-4-01)





5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้มีกำรประเมินควำมสำเร็จของแผน
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 16 โครงกำร โดยแบบสอบถำมควำมพึงพอใจด้ำนต่ำง ๆ ต่อ
แผนกำรจัดกิจกรรมจำกนักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ดังนี้ (57HET1.6-5-01)
1. โครงกำรอบรม Staff
2. โครงกำรกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
3. โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
4. โครงกำรเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์กับวัฒนธรรมไทย
5. โครงไหว้ครูคณะฯ ปีกำรศึกษำ 2557
6. โครงกำรประกวด Freshy boy & girl 2014
7. โครงกำรสำมัคคีร่วมใจ สร้ำงสำยใยพี่น้อง “ช่อพวงชมพู 40”
8. โครงกำรเชียร์กีฬำ Freshy day 2014
9. โครงกำร Freshy day & night 2014
10. โครงกำรกีฬำพวงชมพูเกมส์
11. โครงกำรกิจกรรมถวำยพระพร วันพ่อแห่งชำติ
12. โครงกำรแสดงควำมยินดีพี่บัณฑิต
13. โครงกำรรับส่งเสด็จ
14. โครงกำรสัมพันธ์พี่-น้อง
15. โครงกำรกีฬำบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 24
16. โครงกำรสวัสดิกำรกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ขบวนพำเหรด





6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
จำกกำรประเมินควำมสำเร็จของแผนจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
กำรจั ดโครงกำร มีข้อเสนอแนะให้จัดทำโครงกำรจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับนักศึกษำ
คณะฯ ซึ่งจะได้มีกำรพิจำรณำ เพื่อกำหนดจัดทำในแผนกิจกรรมต่อไป (57HET1.6-6-01)
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการตรวจ
ประเมินของ
คณะกรรมการ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

5 คะแนน

............ข้อ

..........คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57HET1.6-1-01 แผนกิจกรรมฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรเตรียมควำมพร้อมภำวะและบทบำทผู้นำนักศึกษำ
ประจำปี 2557
57HET1.6-2-01 แผนกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET1.6-3-01 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำมพร้อมภำวะและบทบำทผู้นำนักศึกษำ
57HET1.6-3-01 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET1.6-4-01 สรุปกำรดำเนินงำนควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
57HET1.6-5-01 สรุปควำมพึงพอใจแผนกำรจัดกิจกรรม ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET1.6-6-01 เล่มรำยงำนและแผนกิจกรรมปี 2558
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ มีแผนกำรดำเนินกำรและโครงกำรที่จะทำให้หลักสูตรของคณะวิชำเป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนฯ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลักสูตรและมำตรฐำนกำรผลิตจำกคุรุสภำ
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์มีแผนกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรให้
สูงขึ้น และมีกำรจั ดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย กำรผลิ ตตำรำและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยกำรให้ทุน
สนับสนุนกำรศึกษำแก่คณำจำรย์ที่ศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ในต่ำงประเทศระยะสั้นกำร
อบรมภำษำอังกฤษระยะสั้นในต่ำงประเทศ หรือ สนับสนุนงบประมำณในกำรนำเสนอผลงำนวิจัยผลงำนวิจัยใน
ต่ำงประเทศ เป็นต้น
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์มีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษำนักศึกษำทั้งในเรื่อง
วิชำกำรและปัญหำส่วนตัว นักศึกษำได้เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ
แนวทางเสริมจุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้อำจำรย์ที่ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกให้ศึกษำต่อระดับปริญญำเอกมำกยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมให้อำจำรย์ที่ไม่ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรให้สูงขึ้น ได้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น
เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำได้มำกขึ้น และหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ได้มำตรฐำนสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
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องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเน้น ในเรื่องกำรวิจัยที่แตกต่ำงกันขึ้นกับสภำพแวดล้อมและ
ควำมพร้อมของแต่ละสถำบัน อย่ำงไรก็ตำม ทุกสถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธ
กิจสถำบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถดำเนินกำรในพันธกิจด้ ำนนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดประโยชน์ กำรวิจัยจะ
ประสบควำมสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประกำร คือ 1) สถำบันต้องมีแผนกำร
วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน 2) คณำจำรย์มีส่วน
ร่วมในกำรวิจั ยอย่ำงเข้มแข็งโดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจด้ำนอื่นๆ ของ
สถำบัน และ 3) ผลงำนวิจัยมีคุณภำพ มีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ตัวบ่งชี้

จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพโดยมีแนวทำงกำร
ดำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง
กำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัย และกำรจัดสรรทุนวิจัย จำกงบประมำณของสถำบันให้กับบุคลำกร
ส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่ อำจำรย์และนักวิจัย กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรกำรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้ มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบั ติกำรหรือห้องปฏิบัติง ำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจั ยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่นกำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะฯ ใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัย โดยเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศ
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ (57HET 2.1-1-01) และฐำนข้อมูลนักวิจัย ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย
(57HET 2.1-1-02) ฐำนข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ของ TLO (57HET 2.1-1-03)
ฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ และเชื่อมโยงไปยังฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ (57HET 2.1-1-04)
ในด้ำนแหล่งค้นคว้ำ มีหอสมุดกลำงเป็นหน่วยรองรับ มีศูนย์คอมพิวเตอร์อำนวยควำมสะดวกใน
กำรค้นคว้ำข้อมูล ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง
นอกจำกนี้คณะ ยัง ได้จัดให้มีห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์สำรสนเทศประจำคณะ
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำข้อมูลเฉพำะด้ำน สำหรับอำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำของคณะอีกด้วย






 3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ผลการดาเนินงาน
อำจำรย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรทำวิจัย
ห รื อ ง ำ น ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ . ศ . 2558 จ ำ แ น ก ต ำ ม ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
งบประมำณ รำยละเอียดดังนี้
1. งบประมำณรำยจ่ำย (แผ่นดิน) จำนวน 1 โครงกำร เป็นจำนวนเงิน 799,440 บำท
(57HET2.1-3-01)
2. งบประมำณเงินรำยได้ (คณะฯ) จำนวน 15 โครงกำร เป็นจำนวนเงิน 900,000 บำท
(57HET2.1-3-02)

2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่ งอำนวยควำมสะดวกหรื อกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรื อกำรผลิ ตงำน
สร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เช่นกำรจัดประชุมวิชำกำร กำร
จัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting
professor)
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ จั ด หาทรั พ ยากรและหรื อ จั ด หาแหล่ ง สนั บ สนุ น
ทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการวิ จัย และคณะได้จัดให้มีห้องสมุดประจำคณะและ
ห้องคอมพิวเตอร์สำรสนเทศประจำคณะ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำ สืบค้นข้อมูลเฉพำะด้ำน สำหรับ
อำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำของคณะด้วย (57HET 2.1-2-01) (57HET 2.1-2-02)
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ตน





กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
3. งบประมำณเงินรำยได้ (มหำวิทยำลัยฯ) จำนวน 2 โครงกำร เป็นจำนวนเงิน 315,000 บำท
(57HET2.1-3-03)
4. งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกจำนวน 1 โครงกำร เป็นจำนวนเงิน 360,800 บำท
(57HET2.1-3-04)
5. งบประมำณกองทุนส่งเสริมงำนวิจัย จำนวน 4 โครงกำร เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
(57HET2.1-3-05)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,575,240 บาท
 4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างชัดเจน
โดยมี ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการจัดทาระบบการเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ยและงานสร้า งสรรค์ มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในสื่อต่างๆ มีการสนับสนุนให้นาเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีสถานที่สาหรับแสดงผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
จัดให้มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเขียนรายงานการวิจัยสาหรับ
นาเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ ในวารสารที่ได้มาตรฐาน (57HET 2.1-4-01)
 5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีอำจำรย์ประจำของคณะฯ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัยใหม่ จำนวน 4 คน โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริม
งำนวิจัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จำนวน 4 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำเค้กเนยเสริมจมูกข้ำว - นำงสำวอรวรรณ พึ่งคำ
(57HET2.1-5-01)
2. โครงกำรวิจัย เรื่อง ผลของกำรใช้ต้นอ่อนข้ำวหอมมะลิและสำรทดแทนควำมหวำนต่อ
คุณภำพของไอศกรีมนม - นำยณัฐชรัฐ แพกุล (57HET2.1-5-02)
3. โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรใช้แป้งข้ำวเหนียวดำทดแทนแป้งสำลีในผลิตภัณฑ์บรำวนี่ –
นำยไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดำ (57HET2.1-5-03)
4. โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กระดำษจำกเส้นใยตำล -นำงสำวจุฬำภรณ์
ศรีเมืองไหม (57HET2.1-5-04)
คณะฯ มี ก ำรสนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย ให้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรประกวดผลงำนวิ จั ย นวั ต กรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ( The 5th Innovation Awards) ประจำปี 2558 มี
นักวิจัยที่ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดจำนวน 6 ผลงำน ได้แก่ (57HET2.1-5-05)
1. ชื่อผลงำน “กำรพัฒนำอุปกรณ์กำรถักเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำนถัก”
เจ้ำของผลงำน : ดร.สุภำ จุฬคุปต์
2. ชื่อผลงำน “ชำสมุนไพรบัวหลวง”
เจ้ำของผลงำน : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ชื่อผลงำน “ผ้ำไหมไทยร่วมสมัยทอมือหน้ำกว้ำง 110 นิ้ว”
เจ้ำของผลงำน : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำคร ชลสำคร ,อำจำรย์อุไรวรรณ คำสิงหำ,
อำจำรย์ชนำกำนต์ เรืองณรงค์ และอำจำรย์ศุภนิชำ ศรีวรเดชไพศำล
ชื่อผลงำน “กำรประยุกต์ใช้น้ำยำงพำรำเพื่อกำรเขียนลวดลำยผ้ำบำติก”
เจ้ำของผลงำน : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งทิวำ เทพปิตุพงศ์
ชื่อผลงำน “พัฒนำผลิตภัณฑ์งำนประดิษฐ์จำกเปลือกหอยเหลือใช้เชิงอุตสำหกรรม”
เจ้ำของผลงำน : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิสิฎฐ์ศรี ตังครโยธิน
ชื่อผลงำน “ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม”
เจ้ำของผลงำน : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไศลเพชร ศรีสุวรรณ
และมีอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล The 5th Innovation Awards จำนวน 2 ท่ำน ได้แก่
(57HET2.1-5-06)
ดร.สุภำ จุฬคุปต์ ได้รับรำงวัลระดับดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งทิวำ เทพปิตุพงศ์ ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณ

6. มีร ะบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักวิจัย ดำเนินกำรจดทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำงๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 2 Research & Innovations : พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
โดยมีผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจำที่อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขออนุสิทธิบัตร จำนวน 2 คน ได้แก่
(57HET2.1-6-01)
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ เลขที่คำขอจดอนุสิทธิบัตร 1502002960
เลขที่คำขอจดอนุสิทธิบัตร 1502002961
เลขที่คำขอจดอนุสิทธิบัตร 1502002962
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำคร ชลสำคร เลขที่คำขอจดอนุสิทธิบัตร 1503000518

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

5 คะแนน

............ข้อ

..........คะแนน
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57HET2.1-1-01
57HET2.1-1-02
57HET2.1-1-03
57HET2.1-2-01
57HET2.1-2-02
57HET2.1-3-01
57HET2.1-3-02
57HET2.1-3-03
57HET2.1-3-04
57HET2.1-3-05
57HET2.1-4-01
57HET2.1-5-01
57HET2.1-5-02
57HET2.1-5-03
57HET2.1-5-04
57HET2.1-5-06
57HET2.1-5-07
57HET2.1-6-01

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระบบบริหำรงำนวิจัยของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลนักวิจัย ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย
ฐำนข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ของ TLO
ภำพห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย ห้องสมุดประจำคณะ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนงำนวิจัย
หนังสือขออนุมัติโครงกำรจัดซื้อหนังสือ ตำรำ วำรสำร และคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
หนังสือกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2558
หนังสือกำรจัดสรรงบประมำณรำยได้ประจำปี พ.ศ. 2558
หนังสือกำรจัดสรรงบประมำณรำยได้ประจำปี พ.ศ. 2558
สัญญำรับทุนภำยนอก
หนังสือกำรจัดสรรงบประมำณกองทุนส่งเสริมงำนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2558
ระบบและกลไกกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำเค้กเนยเสริมจมูกข้ำว
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เรื่อง ผลของกำรใช้ต้นอ่อนข้ำวหอมมะลิและสำรทดแทนควำมหวำนต่อ
คุณภำพของไอศกรีมนม
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เรื่อง กำรใช้แป้งข้ำวเหนียวดำทดแทนแป้งสำลีในผลิตภัณฑ์บรำวนี่
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กระดำษจำกเส้นใยตำล
แบบตอบรับกำรส่งผลงำนเข้ำร่วมโครงกำรประกวดผลงำนวิจัยนวัตกรรม The 5th Innovation
Awards
ประกำศผลรำงวัลโครงกำรประกวดผลงำนวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี (The 5th Innovation Awards)
หนังสือกำรยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดตัวบ่งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในสถำบันอุดมศึกษำ คือ
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดั งนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องจัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่
ได้รับจำกภำยนอกสถำบันเพื่อสนับสนุนกำรทำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิ ทธิภำพตำมสภำพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถำบัน
นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ คณะได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ
ที่แสดงถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของสถำบัน โดยเฉพำะสถำบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นกำรวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงจำนวนเงินต่ออำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงิน สนั บ สนุ น งำนวิจั ย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงิน สนั บ สนุ น งำนวิจั ย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงิน สนั บ สนุ น งำนวิจั ย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บำทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงิน สนั บ สนุ น งำนวิจั ย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงิน สนั บ สนุ น งำนวิจั ย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่ กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงิน สนั บ สนุ น งำนวิจั ย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บำทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบั นต่อจำนวนอำจำรย์
ประจำและนักวิจัย
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จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ

=

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก
x5
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสำขำวิชำในคณะ
หมายเหตุ :
1. จำนวนอำจำรย์และนักวิจัยให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่ นับรวมผู้ลำ
ศึกษำต่อ
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือปีงบประมำณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง
3. กรณีที่มีห ลั กฐำนกำรแบ่งสั ดส่ ว นเงินสนับ สนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลั กฐำนจำกแหล่งทุนหรือ
หลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำร ให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐำน ให้แบ่งตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถำบัน
4. กำรนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย สำมำรถนับ เงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่ได้ลงนำมในสัญญำ
รับทุนโดยอำจำรย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินกำร
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูล
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน
รวมจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
เงินสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยต่อหัว
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2,441,240/40.5 = 60,277.53)
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (134,000/8 = 16,750.00)
คะแนนที่ได้ (รวมของคณะฯ)

ผลการดาเนินงาน
48.5 คน
40.5 คน
8 คน
2,214,440 บาท
360,800 บาท
2,575,240 บาท
2,441,240 บาท
134,000 บาท
60,277.53 บาท
16,750.00 บาท
4.42 คะแนน

รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ (เฉลี่ยรวม) = จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก = 2,575,240 = 53,097.73 บำท
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
48.5

คะแนนผลกำรประเมิน =
(เฉลี่ยรวมสำขำวิทย์ฯ)

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก x 5 = 53,097.73 x 5 = 4.42 คะแนน
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
60,000

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

4 คะแนน

53,097.73 บำท  ไม่บรรลุ

 บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมิน
ตนเอง
ของคณะกรรมการ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

4.42 คะแนน ......................บำท

..............คะแนน

หมายเหตุ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน = 2,441,240/จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ=40.50) = 60,277.53 บาท เมื่อเทียบค่ำ
คะแนนเต็ม 5 = 60,000.00 บำท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ำกับ 5.00)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน = 134,000.00/จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ=8.00) = 16,750.00 บาท เมื่อเทียบค่ำ
คะแนนเต็ม 5 = 25,000.00 บำท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ำกับ 3.35)
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57HET2.2-1 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำลวดลำยและหน้ำผ้ำขำวม้ำสำหรับชุดโอกำส
พิเศษ
57HET2.2-2 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมจำกผ้ำทอ
กะเหรี่ยง
57HET2.2-3 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำลวดลำยย้อมสีหม้อฮ่อม และออกแบบตัด
เย็บชุดลำลอง
57HET2.2-4 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง ผ้ำขำวม้ำย้อมสีธรรมชำติเพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และสิ่งทอ
57HET2.2-5 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอจำกฟำงข้ำวไทย โดย
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 กำรพัฒนำเส้นใยผสมด้วยฟำงข้ำวไทยเพื่ออุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(โครงกำรย่อย)
57HET2.2-6 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้วัตถุดิบภำคเกษตร
ด้วยกำรพัฒนำเส้นใยธรรมชำติสู่อุตสำหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยำว)
เรื่อง กำรพัฒนำเส้นใยผักตบชวำสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้ำงสรรค์
57HET2.2-7 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกำกขมิ้นชันรสต้มยำ
57HET2.2-8 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำคุณค่ำของข้ำวตังเสริมข้ำวไรซ์เบอรี่
57HET2.2-9 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นสมุนไพร
57HET2.2-10 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไข่ขำวทอดกรอบ
57HET2.2-11 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง ผำแผ่นปรุงรสน้ำพริกแกงเขียวหวำน
57HET2.2-12 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมเกสรดอกบัวหลวง
57HET2.2-13 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูภำคใต้เสริมข้ำว
สังข์หยด
57HET2.2-14 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำเค้กเนยเสริมจมูกข้ำว
57HET2.2-15 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง ผลของกำรใช้ต้นอ่อนข้ำวหอมมะลิและสำรทดแทน
ควำมหวำนต่อคุณภำพของไอศกรีมนม
57HET2.2-16 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรใช้แป้งข้ำวเหนียวดำทดแทนแป้งสำลีใน
ผลิตภัณฑ์บรำวนี่
57HET2.2-17 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำวุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน
57HET2.2-18 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะสมุนไพรแช่แข็ง
57HET2.2-19 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำร่มถักลำยสัญลักษณ์รำชมงคลและ
บรรจุภัณฑ์
57HET2.2-20 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดดอกไม้ประดิษฐ์
57HET2.2-21 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำเครื่องเล่นจำกวัสดุธรรมชำติเพื่อสร้ำง
เสริมพัฒนำกำรเด็ก
57HET2.2-22 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำสื่อกำรสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกำรเขียน
สำหรับเด็กปฐมวัย
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หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57HET2.2-23 สัญญำรับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กระดำษจำกเส้นใยตำล
57HET2.2-24 ตำรำงแสดงจำนวนเงินและงบประมำณ/เงินสนับสนุนงำนวิจัยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่สำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจำและนักวิจัยได้สร้ำงสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒ นำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องเป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ
สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและแข่งขันของประเทศ ผลงำนทำงวิชำกำร
อยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
หรือ ระดับนำนำชำติ ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตำมประกำศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ ผลงำนทำงวิช ำกำร พ.ศ. 2556 ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิ ทธิบัตร หรือเป็นผลงำน
วิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้วผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรตำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยตำมสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

x 100

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
x5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
ระดับคุณภำพ
0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ
0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศของ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกำศให้ ทรำบเป็น กำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศ
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่
อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทควำมวิจัยหรื อบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฎในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
- ผลงำนค้นพบพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
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กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้นำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
ระดับคุณภำพ
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ
* ผลงำนสร้ำงสรรค์ ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย
ผลการดาเนินงาน :
ประเภทงาน
จำนวนงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

0.20
3
3

0.40
5
-

ข้อมูล

0.60
2
-

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00
2
-

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
5.40
0.60
6.00

ผลการดาเนินงาน

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักงำนวิจยั ตีพิมพ์และงำนสร้ำงสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออำจำรย์ประจำ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคม
คะแนนทีไ่ ด้
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนัก =

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ทั้งหมด

48.50 คน
6.00
12.37
12.37
2.06
x 100

คะแนนผลกำรประเมินในปีนี้ = ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั x 5
= 12.37 x 5 = 2.06
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 30
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.51 คะแนน

ร้อยละ 12.37

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
2.06 คะแนน

ร้อยละ...................

..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
57HET2.3-01 Process Development of Khanom Jak
57HET2.3-02 Effects of butterfly pea extract and flower petals on sensory, physical, chemical
and microbiological characteristics of sugar-free ice cream
57HET2.3-03 The Innovation of Thai Silk for Design and Production of Muslim Women Dresses
57HET2.3-04 ผลของกำรใช้สำรทดแทนน้ำตำลซูครำโลสและมอลทิทอลต่อลักษณะทำงประสำทสัมผัส
กำยภำพและเคมีของไอศกรีมเชอร์เบท
57HET2.3-05 Characteristics and Properties of Paper Mulberry Yarns
57HET2.3-06 Hypoglycemic activity in L6 muscle cells and 3T3-L1 adipose cells of Nelumbo
nucifera Rhizome Extract Fraction
57HET2.3-07 Sensory Evaluation of Chili in Wolffia globosa seasoning Dried Sheet
57HET2.3-08 กำรเปรียบเทียบคุณลักษณะทำงประสำทสัมผัสของขนมจำกที่ผลิตโดยเครื่องต้นแบบและวิธี
ดั้งเดิม
57HET2.3-09 กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสของเมี่ยงคำแก่นตะวัน
57HET2.3-10 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง
57HET2.3-11 Total Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and Nutrition Values of Sugarfree and Reduced-fat Milk-based Ice Cream Enriched with Select Herb
Ingredients
57HET2.3-12 Characteristics and Physical properties of Paper Mulberry Woven Fabric
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
57HET2.3-13 นำนำวิธี...กำรแยกเส้นใยเพื่อผลผลิตที่เหมำะสม
57HET2.3-14 กำรแยกเส้นใยกล้วยเพื่อยกระดับวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร
57HET2.3-15 วิธีกำรแยกสกัด...กับควำมแข็งแรงของเส้นใยธรรมชำติจำกพืช
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรทำวิจัยระหว่ำงอำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์งำนวิจัยกับอำจำรย์ผู้รับทุนอุดหนุนกำร
วิจัยจำกคณะ
แนวทางเสริมจุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริม กระตุ้นให้คณำจำรย์ตีพิมพ์/ เผยแพร่งำนวิจัย/ งำนสร้ำงสรรค์ ในวำรสำรระดับนำนำชำติให้มำกขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันพึงให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่สถำบันมีควำม
เชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม
โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้ำง
รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของสถำบัน
เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้คำปรึกษำ ให้กำรอบรม จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ทำงำนวิจัยเพื่อตอบ
คำถำมต่ำงๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม กำรให้บริหำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถำบัน
ยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะนำมำสู่กำรพัฒนำหลักสูตร
มีกำร บูรณำกำรเพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย พั ฒนำตำแหน่งทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำและเป็นกำรสร้ำงรำยได้ของสถำบัน
จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย
ตัวบ่งชี้

จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ คณะควรคำนึงถึงกระบวนกำร
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยศึ กษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยนำมำจัดทำแผนบริกำรวิชำกำร
ประจำปี ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ทำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่คณะจัดทำเพื่อสร้ำงประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีกำรประเมินควำมสำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และนำมำจัดทำเป็นแผนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนแก่นักศึกษำให้มีประสบกำรณ์จำกสภำพจริงและนำมำใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอ
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
5. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนดตัว
บ่งชี้วัดควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจำ
คณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีระบบและกลไกในกำรให้บริกำร โดยกำหนดพื้นที่ในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม จำกกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชนในจังหวัดปทุมธำนี สกลนคร
และอุดรธำนี จัดทำแผนปฏิบัติงำนของคณะฯ มหำวิทยำลัยฯ ประเด็นยุทธศำสตร์และสังคม
ด้วยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพยกระดับควำมเข็มแข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน ใน
กำรให้บริกำรวิชำกำรและชุมชนในปีงบประมำณ 2558 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน
ทำงคณะฯ และมหำวิทยำลัยฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงำน ทั้งหมด 7 โครงกำร (57HET-3.1-1-01)
นอกจำกนี้ โครงกำรบริกำรวิชำกำรของคณะฯ มีกำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จจำกกำร
ดำเนินงำน ประกอบด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ตัวชี้วัดเชิงเวลำและตัวชี้วัดเชิง
ต้นทุน โดยกำหนดเป้ำหมำยตำมแผนเป็นร้อยละ จำนวนคน และจำนวนเงินจำกกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรและสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรส่งคณะฯ ต่อไป (57HET-3.1-1-02)




2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน ได้มีกำรนำงำนบริกำรวิชำกำรมำใช้ประโยชน์กับ
กำรเรียนกำรสอนให้กับนักศึกษำ โดยนำมำบูรณำกำรกับรำยวิชำที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
(57HET-3.1-2-01)





3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มหำวิทยำลัยฯ มีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ โดยได้รับงบประมำณ
สนั บ สนุ น จำกเงิ น งบประมำณแผ่ น ดิ น ของคณะฯ โดยมี ร ำยละเอี ย ดแต่ ล ะโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2558 ของคณะฯ จำนวน 7 โครงกำร งบประมำณรวมทั้งสิ้น
894,000 บำท (57HET-3.1-3-01)





4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และ
นำเสนอกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหรรมศำสตร์ มีกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงำนของ
คณะฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีกำรประเมินควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรวิชำกำร
ตำมตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรกำหนดไว้ และสรุ ปผลกำรดำเนินงำนจำกเล่มรำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำรนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม
2558 (57HET-3.1-4-01)
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ตน


กก


เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
5. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
ผลกำรดำเนินงำน
จำกกำรนำเสนอสรุปผลกำรดำเนินงำน โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม คณะกรรมกำร
ประจำคณะฯ พิจ ำรณำจำกโครงกำรถอดบทเรียน โดยนำผลกำรประเมินโครงกำรและกำร
ประเมินกำรให้บริกำรวิชำกำร ไปพัฒนำและปรับปรุงในครั้งต่อไป ซึ่งโครงกำรที่ต่อเนื่อง ผลกำร
ประเมินสำมำรถบอกถึงควำมต้องกำรของชุมชนที่จะช่วยให้สร้ำงเสริมศักยภำพที่ชุมชนต้องกำร
และสำมำรถพึ่งตนเองได้มำกขึ้นในปีถัดไป (57HET-3.1-5-01)





6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน
ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับมหำวิทยำลัย โดยในแผนปฏิบัติ
งำนของคณะฯ ประจำปีงบประมำณ 2558 นั้น โครงกำรที่มีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย จำนวน
2 โครงกำร (57HET-3.1-6-01) คือ
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของหมู่บ้ำน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้ำนชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ
2. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ในวโรกำส
ฉลองพระชนม์มำยุ 5 รอบ

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

5 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน คะแนนประเมินของ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ

.............ข้อ

..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57HET-3.1-1-01 แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2558
57HET-3.1-1-02 รำยงำนผลดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมแผนฯ 7 โครงกำร
57HET-3.1-2-01 มคอ.3 ของแต่ละหลักสูตร รำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรบริกำรวิชำกำร
57HET-3.1-3-01 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET-3.1-1-01 และ 57HET-3.1-1-02
57HET-3.1-4-01 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET-3.1-1-02 และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ ครั้ง
ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558
57HET-3.1-5-01 รำยงำนผลโครงกำรถอดบทเรียน
57HET-3.1-6-01 รำยงำนผลดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. คณำจำรย์มีศักยภำพในกำรให้บริกำรวิชำกำร มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ในกำรเป็นวิทยำกร เป็นที่รู้จักและเป็น
ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
2. มีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชนแก่สังคมจำนวนมำก ในแต่ละรอบปีงบประมำณ ซึ่งมีทั้ง
โครงกำรที่จัดแบบให้เปล่ำและโครงกำรที่จัดโดยคิดค่ำบริกำร โดยมีผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรแต่ละโครงกำร
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
3. มีกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ/แก้ไข
ปัญหำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่สังคม ตำมจุดเน้นของสถำบันและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
แนวทางเสริมจุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
3.
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรสนับสนุนให้คณำจำรย์นำประโยชน์จำกงำนบริกำรวิชำกำรไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
ให้มำกขึ้น
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องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ ดังนั้น
สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องมีระบบและกลไกกำรดำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ โดย
อำจมีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละสถำบัน และมีกำรบูรณำกำรเข้ำกับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของสถำบันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
3. กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
7. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6– 7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรจัดตั้งแผนกศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ โดยมีกำร
กำหนดบทบำทหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์ สืบสำน และทำนุบำรุงด้ำนศิลปวัฒนธรรม เน้นวัฒนธรรม
ที่เกิดจำกปัจจัยในวิชำชีพคหกรรมศำสตร์ ตำมนโยบำยในกำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลธั ญ บุ รี โดยก ำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด ท ำแผนกำร
ปฏิบัติงำน แผนโครงกำร กำรกำหนดผู้รับผิดชอบและตัวบ่งชี้ในกำรทำงำนโดยคำนึงถึงกำรมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีของบุคลำกรสำยวิชำกำรผ่ำนสำขำวิชำ กรณีนักศึกษำผ่ำน
สโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (กำรบริหำรงำนของนักศึกษำ) และกรณีบุคลำกร
ของสำยสนับสนุนโดยรองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำ ดร.เฉลียว หมัดอิ๊ว หัวหน้ำงำนแผนกศิลปวัฒนธรรม อำจำรย์วิจิตร สนหอม เป็น
ผู้รับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ (57HET4.1-1-01)




2. จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรจัดทำแผนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำได้มีกำรนำแนวทำงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ทำงมหำวิทยำลัยฯ
ได้กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี (57HET4.1-2-01) แผนปฎิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี (57HET4.1-2-02) มำเป็นแนวทำงใน
กำรจั ด ท ำแผนกำรจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2557
(57HET4.1-2-03) และกำหนดโครงกำรด้ำ นศิลปวัฒนธรรมของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยมีโครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำนวน
1 โครงกำร โดยมีกระบวนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. มีกำรกำหนดโครงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีของคณะ
2. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้โครงกำร
ดำเนิ น งำนตำมภำรกิจ ของคณะฯ ในด้ำ นกำรทำนุบ ำรุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเป็ น ไปตำม
นโยบำยและสอดคล้องกับภำรกิจ พร้อมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้และเป้ ำหมำยวัดควำมสำเร็จของ
โครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรจัดทำแผนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนมีกำรดำเนินกำรตำมแผนที่
ได้กำหนดไว้โดนเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ของคณะ
4. มีกำรจัดสรรงบประมำณและมี กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน/โครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนที่กำหนดไว้
5. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยเสนอผ่ำนคณบดี
เพื่อพิจำรณำ
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จำกกำรจั ด ท ำแผนด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2557 คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้กำหนดให้มีโครงกำรจำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรคหกรรมศำสตร์ กั บ วัฒ นธรรมไทย โดยได้รั บงบประมำณสนับ สนุน (งบประมำณแผ่ นดิน ) จ ำนวน
350,000 บำท (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) (57HET4.1-2-04)





3. กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้กำหนดให้มีโครงกำรจำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำร
คหกรรมศำสตร์ กับ วัฒ นธรรมไทย โดยได้รับงบประมำณสนับสนุน (งบประมำณแผ่ นดิน)
จำนวน 350,000 บำท (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์ ด ำเนิน โครงกำรที่ ค ณะฯ ได้ มี ก ำรวำงแผนไว้ ได้ จั ด
โครงกำรขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 25 - 26 สิ ง หำคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี โดยใช้งบประมำณจริง 195,324 บำท (หนึ่งแสนเก้ำ
หมื่นห้ำพันสำมร้อยยี่สิบสี่บำทถ้วน)
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
1. เพื่อให้คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งำนด้ำนวิชำชีพคหกรรมศำสตร์กับวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อ แสดงผลงำนทำงวิช ำกำรและวิช ำชีพคหกรรมศำสตร์ จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์
เกี่ยวกับกำรทำนุบำรุง อนุรักษ์เผยแพร่งำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทยกับงำนคหกรรม
ศำสตร์ ของนักศึกษำต่อสังคมหรือชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร เป้ำหมำย 2,000 คน
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร เป้ำหมำย ร้อยละ 80
ดำเนินกำรโครงกำรในชื่อเรื่อง “คหกรรมศำสตร์ก้ำวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อำเซียน” มีกำร
จั ดกิจ กรรมในรู ป แบบของนิ ทรรศกำร กำรสำธิ ตวิช ำชี พคหกรรมศำสตร์ และกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมทั้ง 3 สำขำวิชำ ประกอบไปด้วย สำขำวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สำขำวิชำ
อำหำรและโภชนำกำร และสำขำวิช ำคหกรรมศำสตร์ ตำมบริบทในวิชำชีพของสำขำวิช ำ
ดัง กล่ ำ ว เป็ น กำรถ่ ำยทอดองค์ ควำมรู้ ใ นวิ ช ำชี พ คหกรรมศำสตร์ กับ วั ฒ นธรรมไทยให้ กั บ
คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำกับกำรดำเนินงำน
ของโครงกำรให้เป็นไปตำมหลักกระบวนกำร PDCA และกำรกำกับติดตำมผล พบว่ำ กำร
ดำเนินโครงกำรเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ครบถ้วน (57HET4.1-3-01)





4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์มีกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ด้ำน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และบรรลุตำมเป้ำหมำยครบทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ และใน
กำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำร
กำกับผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร ตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ใน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ทุกตัวบ่งชี้
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ดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำย มีผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภำพด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่ำงชัดเจน และสรุปผลกำรประเมินตำมที่แสดงว่ำตัวบ่งชี้ใน 3 ตัว บรรลุเป้ำหมำยของแผน
กลยุทธ์ทั้งหมดตำมเอกสำรแนบ (57HET4.1-4-01) แต่ในขณะเดียวกันมีข้อเสนอแนะว่ำกำร
จัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้ เพิ่มหัวข้อกำรจัดบริกำร
วิชำกำร กำรสำธิต และกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำให้ผู้ เข้ำร่วมได้เข้ำร่ว มอย่ำงทั่วถึง เพื่อให้
บรรยำกำศภำยในงำนมีควำมคึกคักและหลำกหลำย สำหรับนำไปจัดทำแผนพัฒนำในปีถัดไป
และแต่ละสำขำวิชำมีกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดังนี้
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
กิจกรรมกำรสำธิต “กระเป๋ำจิ๋วแต่แจ๋ว” โดยให้นักศึกษำในรำยวิชำเทคนิคกำรตัดเย็บใน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
กิจกรรมกำรสำธิต “กระเป๋ำสะพำยหลังจำกผ้ำทอไทย” โดยให้นักศึกษำในรำยวิชำกำร
ตัดเย็บเสื้อผ้ำเบื้องต้น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมสำธิต “บำร์-ข้ำวกล้องงอกรสต้มยำ” โดยให้นักศึกษำรำยวิชำกำรถนอมอำหำร
กิจกรรมสำธิต “ผัดไทยม้วน” โดยให้นักศึกษำรำยวิชำอำหำรไทย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กิจกรรมสำธิต “กระป๋องหรรษำ” โดยให้นักศึกษำรำยวิชำคหกรรมศำสตร์กับกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย
กิจกรรมสำธิต “วิถีชีวิตกับงำนประดิษฐ์อย่ำงเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้นักศึกษำกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง





5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ นำข้อเสนอแนะกำรพิจำรณำกระบวนกำรปฏิบัติงำนไป
จัดทำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพด้ำนศิลปวัฒนธรรม และนำไปปรับปรุงแผนและกิจกรรม โดยให้
ทุกสำขำวิชำนำไปปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมที่จะเนินงำนปี 2558 แล้วทำแผนและโครงกำรที่ได้
ดำเนินกำรแล้วเสนอกรรมกำรบริหำร ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรในปีต่อไป และเก็บ
ข้อมูลว่ำประเด็นต่ำง ๆ ที่มีกำรแก้ไขทำให้กิจกรรมต่ำง ๆ ประสบควำมสำเร็จมำกขึ้นหรือไม่
และคณะฯ มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง กำรบู ร ณำกำรด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียน กำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ตำมหลักกำรของวงจรคุณภำพ
(PDCA) เพื่อกำหนดแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป และในด้ำนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ มีกำรนำ
ผลกำรประเมินไปใช้ในกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป (57HET4.1-5-01)





6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ผลงำนโครงกำร/
กิจกรรมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อสำธำรณชน ได้กำหนดจำนวนโครงกำรและกิจกรรม
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ทำนุบำรุงศิล ปวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2557 มีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์ของคณะ www.het.rmutt.ac.th และช่องทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ Facebook
Fanpage ของคณะ www.facebook.com/hetrmutt และวำรสำรของมหำวิทยำลัยฯ
เป็นต้น (57HET4.1-6-01)





7. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำน
-

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

5 คะแนน

...............ข้อ

...........คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
57HET4.1-2-01 แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
57HET4.1-2-02 แผนปฎิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
57HET4.1-2-03 แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET4.1-2-04 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์กับวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557
57HET4.1-3-01 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์กับวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557
57HET4.1-4-01 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์กับวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557
57HET4.1-5-01 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์กับวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557
57HET4.1-6-01 หน้ำเว็บไซต์ของคณะ, หน้ำ Facebook Fanpage ของคณะ, วำรสำรของมหำวิทยำลัย
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ มีระบบกลไกกำรดำเนินงำนด้ำนศิล ปวัฒ นธรรม ที่มีควำมสอดคล้องกับ
วิชำชีพคหกรรมศำสตร์ อย่ำงชัดเจน
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรสนับสนุน ในกำรดำเนินงำน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีกำรจัด
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. กำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมโครงกำร
2.
3.
ขัอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงคณะ มหำวิทยำลัย และชุมชน
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องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยทำหน้ำที่ในกำร
กำกับดูแลกำรทำงำนของสถำบันให้ มีประสิทธิภำพ สถำบันอุดมศึกษำจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ให้ มี
คุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำร
ทรั พ ยำกรทั้ ง หมด ฯลฯ เพื่ อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมำภิ บ ำล (Good
Governance)
ตัวบ่งชี้

จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดตัวบ่งชี้

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และ
กำรทำนุ บำรุ งศิล ปวัฒ นธรรม ในกำรดำเนินพันธกิจหลั ก สถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องดำเนินงำนผ่ำนคณะ
ดังนั้ นคณะต้องมีกำรพัฒนำแผนเพื่อกำหนดทิศทำงกำรพัฒ นำและกำรดำเนินงำนของคณะให้ สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและกลุ่มสถำบันตลอดจนมีกำรบริหำรทั้งด้ำนบุคลำกร กำรเงิน ควำมเสี่ยงและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำม
คุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน
3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยง
ลดลงจำกเดิม
4. บริห ำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้ว นทั้ง 10 ประกำรที่แสดงผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน
5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
6. กำรกำกับติดตำมกำรบริหำรและพัมนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
7. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำ
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรดำเนินงำน
1. คณะมีกำรจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระเร่งด่วน แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
พ.ศ. 2557-2560 โดยมีกำรวิเครำะห์ SWOT และพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2557
ที่ผ่ำนมำ โดยสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกภำคส่วนของคณะฯ
โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนดังนี้
คณะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระ
เร่งด่วน พ.ศ.2557-2560 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.2557-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ.2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนฯ (57HET5.1-1-01)
 มีกำรประชุม คณะกรรมกำรฯ เพื่อทบทวน ปรับปรุ ง จุด แข็ง จุดอ่อน โอกำส อุ ปสรรค
(SWOT Analysis) และมีกำรจัดทำ SWOT MATRIX เพื่อเชื่อมโยง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค
และทบทวนปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน วิสั ยทัศ น์ พั นธกิ จ ค่ำ นิยม วัฒ นธรรมองค์ก ร ประเด็นยุ ทธศำสตร์
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ กลยุทธ์/วิธีกำร แผนงำน/โครงกำร ในกำรประชุมคณะกรรมทบทวน
แผนฯ เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วำคม 2557 (57HET5.1-1-02) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ำรน ำข้ อ เสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรประจำคณะในกำรประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2557 มำ
ปรับปรุงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2558 ในกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ
ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 (57HET5.1-1-03)
 นำข้อมูลที่จำกกำรทบทวนมำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระเร่งด่วน
พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2558
นำเสนอต่อกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนและอนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ. 2558 ในกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558
(57HET5.1-1-04) และเสนอมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติ ในกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูง ครั้งที่1 /2558
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2558 (57HET5.1-1-05) แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระเร่งด่วน พ.ศ. 25572560 (57HET5.1-1-06) แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 (57HET5.1-1-07) แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี พ.ศ.2558 (57HET5.1-1-08)
2. มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน
คณะฯ ได้มีกำรจัดประชุมถ่ำยทอดแผนฯ เพื่อชี้แจงแผนของคณะฯให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ทิศ ทำงกำรพั ฒ นำคณะฯ ตลอดจนแนวทำงในกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผล และกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2558 แก่บุคลำกรทุกภำคส่วนของ
คณะฯ ในกำรประชุมบุคลำกรคณะฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 (57HET5.1-1-09) อีกทั้งยังมีกำร
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่แผนฯผ่ำนเว็บไซต์ของคณะ www.het.rmutt.ac.th เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับ
และสำธำรณชนได้ทรำบทิศทำงกำรดำเนินงำนของคณะฯ อีกช่องทำงหนึ่งด้วย หน้ำเว็บไซต์คณะฯ ที่มี
กำรเผยแพร่แผนฯ (57HET5.1-1-10)
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3. มีกำรพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ครบ 4 พันธกิจ คือ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
คณะฯ มีกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก ทั้ง
4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนวิจัย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด้ำนกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน (57HET5.1-1-11)
 คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรประชุ ม พิ จ ำรณำแผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกรำคม.2558 (57HET5.1-1-12)
 คณะฯได้ จั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น พร้ อ มแสดงผั ง ควำมเชื่ อ มโยงระหว่ ำ งแผน
ยุ ท ธศำสตร์ กั บ แผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น แผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น และผั ง ควำมเชื่ อ มโยงแผนฯ
(57HET5.1-1-13)
 แผนกำรเงินรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินเสนอผู้บริหำรเป็นรำยไตรมำส เพื่อให้ผู้บริหำรนำเข้ำที่
ประชุมกรรมกำรคณะ และกรรมกำรบริหำรคณะ เพื่อพิจำรณำและปรับกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมแผน
รำยงำนกำรใช้เงินแต่ละไตรมำส (57HET5.1-1-14)
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557
(57HET5.1-1-15)
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
คณะฯ มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2558 ของคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนวิจัย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด้ำนกำร
ทำนุ บ ำรุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม อ้ ำงอิงแผนปฏิบัติร ำชกำรประจำปี 2558 (57HET5.1-1-16) มีกำร
ดำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ รูปแบบ และกรอบระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตำมที่กองนโยบำยและแผน
กำหนด ภำยหลังได้รับเอกสำรกำรจัดสรรเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2558 ทั้งงบประมำณรำยจ่ำย
และงบประมำณเงิน รำยได้ เอกสำรกำรจัดสรรเงินงบประมำณประจำปี 2558 (57HET5.1-1-17)
คณะฯได้มีกำรแจ้งกำรจัดสรรเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในกำรประชุม
กรรมกำรคณะ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 17 กันยำยน 2557 (57HET5.1-1-18) และมีกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินโครงกำรทุกไตรมำสต่อไป
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้
คณะฯ มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระเร่งด่วน พ.ศ.
2557-2560 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2558
และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 ดังนี้
เอกสำรตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2558 (57HET5.1-1-19) ตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์คณะฯ มีจำนวน 32 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
 ตัวบ่งชี้ของแผนเชิงยุทธศำสตร์วำระเร่งด่วน จำนวน 26 ตัวชี้วัด
 ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 จำนวน 6 ตัวชี้วัด
 ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 34 ตัวชี้วัด
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5. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ครบ 4 พันธกิจ
คณะฯ มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2558 ตำมที่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมำณประจำปี 2558 จำแนกตำมพันธกิจ ดังนี้
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จำนวน 8 โครงกำร
 ด้ำนกำรวิจัย จำนวน 15 โครงกำร
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร จำนวน 8 โครงกำร
 ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 โครงกำร
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จำนวน 4 โครงกำร
และมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรรำยไตรมำส เสนอต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
เอกสำรบั น ทึ ก ข้ อ ควำมรำยงำนผลกำรด ำเนิ น โครงกำร (57HET5.1-1-20) รำยงำนกำรประชุ ม
กรรมกำรคณะ ไตรมำส 1 – 2 – 3 วำระพิจำรณำ (57HET5.1-1-21)
6. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2558 และรำยงำน
ผลอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
คณะมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระ
เร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี 2558 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน อย่ำงน้อย 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ วำระพิจำรณำรำยงำนผลรอบ
6 เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษำยน 2558 (57HET5.1-1-22)
 ครั้งที่ 2 (รอบ 9 เดือน) รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ วำระพิจำรณำรำยงำนผลรอบ 9
เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 21 กรกฎำคม 2558 (57HET5.1-1-23)
โดยมีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2558 ทั้งสิ้น 66 ตัวบ่งชี้ และใน
รอบ 9 เดือน สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 62.12
7. มีกำรนำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีต่อไป
คณะฯ ได้ น ำผลกำรพิ จ ำรณำ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะที่ ไ ด้
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2557 มำปรับปรุง อ้ำงอิงรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ วำระ
พิจำรณำรำยงำนผลรอบ 12 เดือน ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 (57HET5.1-1-24)

  2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำร
แข่งขัน
ผลกำรดำเนินงำน
1. แผนกกำรเงินได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนค่ำใช้จ่ำยในส่วนต่ำงๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกร ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำใช้จ่ำยประเภทโครงกำร เป็นต้น (57HET5.1-2-01)
2. แผนกกำรเงิ นได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน และจัดทำรำยงำนต้นทุนต่อหน่วย
รำยหลั กสู ตร โดยแยกเป็ น สำขำวิ ช ำเอก มี กำรแยกตำมพั นธกิ จ ได้แก่ กำรผลิ ต บัณฑิต กำรวิจั ย
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (57HET5.1-2-02)
3. แผนกกำรเงินได้นำผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนหลักสูตร เสนอผู้บริหำรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
(57HET5.1-2-03)
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4. รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2558 เพื่อพิจำรณำ
และให้ข้อเสนอแนะในกำรลดต้นทุนกำรผลิต และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้ทรั พยำกรด้ำนต่ำงๆ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (57HET5.1-2-04)

  3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำก
ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ มี ก ำรแต่ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเพื่ อให้ ร ะบบ
บริหำรงำนขององค์กรมีคุณภำพสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร ในวันที่ 31 มีนำคม
2558 (57HET 5.1-3-01)
โดยคณะกรรมกำรมีกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้
1. วำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
คณะฯ จะคำนึงถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและเป็ นผลกระทบของคณะ ที่ทำให้ประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของคณะลดลง (57HET5.1-3-02)
2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดกำรควำมเสี่ยงในประเด็นดังต่อไปนี้
 จัดกำรควำมเสี่ยงในโครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริม/สนับสนุนงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงำนสร้ำงสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์บนพื้นฐำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีประเด็น
ควำมเสี่ยง คือ สัดส่วนงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่น้อย โดยมีปัจจัยสี่ยง คือ บุคลำกรขำด
ควำมรู้และทักษะในกำรเขียนงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ ซึ่งอยู่ในระดับ
ควำมเสี่ยงที่สูง หมำยถึง ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ จึงต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (57HET5.1-3-03, 57HET
5.1-3-04)
 จัดกำรควำมเสี่ยงในโครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริม/สนับสนุนงำนวิ จัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงำนสร้ำงสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์บนพื้นฐำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีประเด็น
ควำมเสี่ยง คือ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยภำยนอกน้อย โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ บุคลำกรขำดควำมรู้และ
ทักษะในกำรเขียนโครงกำรวิจัยเพื่อขอทุนภำยนอก ซึ่งอยู่ ในระดับควำมเสี่ยงที่สูงมำก หมำยถึง ระดับ
ที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที จึงต้องมีกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (57HET5.1-3-05, 57HET5.1-3-06)
 จัดกำรควำมเสี่ยงในโครงกำร/กิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพระดับอุดมศึกษำบนพื้นฐำน
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งมีประเด็นควำมเสี่ยง คือ นักศึกษำมีผลกำร
เรียนต่ำกว่ำเกณฑ์ (เกรดเฉลี่ยต่ำกว่ำ 2.00) โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ นักศึกษำไม่เข้ำชั้นเรียน นักศึกษำไม่
ตั้งใจเรียน และนักศึกษำส่งงำนไม่ครบ ซึ่งอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ต่ำ หมำยถึงระดับที่ยอมรับได้โดยไม่
ต้องควบคุม ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิ่มเติม
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรนำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะในครำวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม
2558 ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำร
จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ในปีงบประมำณ 2559 ดังนี้
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 ควรด ำเนิ น กำรจั ด ท ำควำมเสี่ ย งในด้ ำ นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ควำมเสี่ ย งที่ เ กิ ด จำกปั จ จั ย
ภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น นักศึกษำค้ำงชำระค่ำลงทะเบียนเรียน
 ควรจัดทำนโยบำยกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะฯ ไปถ่ำยทอดสู่บุคลำกรอย่ำงเป็น
รูปธรรม (57HET 5.1-3-07)
4. จำกกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของปีงบประมำณ 2558 ทำให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดขึ้น ควำมเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ ดังนั้นจึงนำผลที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2558
มำจัดกำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณถัดไป

  4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่แสดงผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน
ผลกำรดำเนินงำน
1. หลักประสิทธิผล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรดำเนินงำนสำเร็จตำมเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่
กำหนดครบถ้วนทุกรำยกำร เช่น รำยกำรติดตำมกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีในส่วนของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ สำมำรถดำเนินกำรเบิกจ่ำย/รำยงำนผลได้ครบถ้วนทุกรำยกำรตำม
เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยฯ กำหนดทุกรำยกำร (57HET5.1-4-01) กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ได้ครบทุกภำรกิจ คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย
กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (57HET5.1-4-02)
2. หลักประสิทธิภำพ
คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์ มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนบรรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ ใ น
แผนงำนประจ ำปี เช่น ในด้ ำนงบประมำณ มี กำรใช้จ่ ำยงบประมำณตำมหลั ก กำรบริห ำรจัด กำร
งบประมำณที่ดี โดยใช้งบประมำณไม่เกินวงเงินที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดเก็บได้และตำม
ประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปี (57HET5.1-4-03)
3. หลักกำรตอบสนอง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้รับควำมร่วมมือดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ จำกทุกหน่วยงำน
ย่อยภำยในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ เช่น กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำร
(57HET5.1-4-04) กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร และระดับคณะ (57HET5.1-4-05)
4. หลักภำระรับผิดชอบ
ผู้บริหำรระดับต่ำงๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีภำระรับผิดชอบกำรดำเนินงำนที่
ชัดเจน โดยมีคำสั่งมอบหมำยภำระรับผิดชอบงำนที่ปฏิบัติชัดเจน ในคำสั่งมอบอำนำจกำรปฏิบัติงำน
ของรองคณบดีฝ่ ำยต่ำงๆ/ประธำนสำขำวิช ำ/คำสั่ งมอบหมำยหน้ำที่ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
นอกจำกนี้ ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำสำขำวิชำ ดำเนินงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจหลักทั้ง 5 ด้ำนที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจำปีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (57HET5.1-4-06)
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5. หลักควำมโปร่งใส
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรบริหำรจัดกำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของคณะฯมีกำร
ดำเนินงำนด้วยควำมชัดเจน โปร่งใส อำทิ
5.1 ด้ำนกำรเงินและพัสดุ กำรดำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศที่
มหำวิทยำลัย/คณะฯ กำหนด และเป็นไปตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลัง เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไป
ตำมคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรรมกำรตรวจรับพัสดุ คำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน เป็นต้น (57HET5.1-4-07)
5.2 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดำเนินงำนในรูปของคณะกรรมกำร อำทิ กำรรับสมัคร
คัดเลื อกบุ คคล กำรประเมิ นผลกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะบุค ลำกรสำยวิช ำกำร จะมีก ำรกำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรคัดเลือกอำจำรย์ไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรคัดเลือกบุค ลำกรเข้ำมำใน
องค์กรมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม นอกจำกนี้ กำรสอบหำข้อเท็จจริงทำงวินัยหรือกำรบริหำรจัดกำรงำน
ด้ำนต่ำงๆ ดำเนินกำรโดยมีกำรพิจำรณำตำมลำดับขั้นอย่ำงเปิดเผย เป็นต้น
6. หลักกำรมีส่วนร่วม
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ มีกำรดำเนินงำนยึดหลั ก กำรมีส่ ว นร่ว มของบุ คลำกรใน
หน่วยงำน เพื่อร่วมแสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ กำหนดโดยดำเนินงำนในรูปคณะกรรมกำรระดับต่ำงๆ ตัวอย่ำง เช่น
คณะกรรมกำรประจำคณะฯ คณะกรรมกำรระดับบัณฑิตศึกษำประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
(57HET5.1-4-08) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ฯลฯ เป็นต้น (57HET5.1-4-09)
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมลำดับชั้น
เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็วในกำรดำเนินงำน/ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร ทั้งในส่วนของคณำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ผู้รับบริกำรโดยทั่วไปทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน โดยมีคำสั่งมอบอำนำจให้
รองคณบดีฝ่ำยต่ำง ๆ คำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำ งประจำ และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว และ คำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนระดับต่ำงๆ
8. หลักนิติธรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ บริหำรงำนต่ำงๆ โดยใช้หลักนิติธรรมปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
ควำมถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย/คณะ ให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่ำยโดยดำเนินงำนตำมระบบและกลไกที่มีอยู่เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมเป็นธรรมแก่บุคลำกร
ทุกฝ่ำย นอกจำกนี้บุคลำกรยังสำมำรถใช้ระบบและกลไกของคณะกรรมกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์ในระดับ
มหำวิทยำลัยเป็นช่องทำงของกำรใช้หลักนิติธรรม ได้อีกช่องทำงหนึ่ง อำทิ กรณีบุคลำกรรำยใดรู้สึกไม่ได้
รับควำมเป็นธรรมในเรื่องใดอำจเสนอเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังคณะกรรมกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์ หรืออำจ
เสนอผ่ำนคณะกรรมกำรประจำคณะฯ พิจำรณำในเบื้องต้นได้ (57HET5.1-4-10) (57HET5.1-4-11)
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9. หลักควำมเสมอภำค
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ บริหำรงำนโดยยึดหลักควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ อำทิ ใน
เรื่องกำรจัดสรร งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลกร/กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประจำปี ซึ่งจัด
ให้แก่คณำจำรย์ บุคลำกร จะจัดให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งคณะฯ ไม่ได้เลือกว่ำเป็นอำจำรย์หรือ
บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น หรื อ เป็ น ข้ ำ รำชกำรหรื อ พนั ก งำนในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ หรื อ อำยุ ง ำน
(57HET5.1-4-12)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ บริหำรงำนโดยใช้หลักฉันทำมติ โดยผ่ำนกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ตำมสำยงำน เช่น คณะกรรมกำรบริหำรงำนระดับสำขำวิชำ คณะกรรมกำร
ประจำคณะฯ คณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ ซึ่งในกำรดำเนินงำนใช้มติที่ประชุมในกำรสรุปผลกำร
ดำเนินงำน (57HET5.1-4-13)

  5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ มีกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อ ให้ ระบบ
บริหำรงำนขององค์กรมีคุณภำพและเพื่อกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ขององค์กร (57HET5.1-5-01)
โดยคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. เสนอแผนกำรกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับ
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ข องคณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์ (57HET5.1-5-02) เข้ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13
มกรำคม 2558 (57HET5.1-5-03)
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2558 (57HET5.1-5-04) เพื่อวิเครำะห์กำรจัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) (57HET5.1-5-05) และจัดทำแบบสำรวจควำมต้องกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 (57HET5.1-5-06)
โดยได้องค์ควำมรู้ที่ต้องกำร
ด้านการจัดการเรียนการสอน : กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบของTM-15
- มีกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน ระหว่ำงอำจำรย์ประจำหลักสูตร นักศึกษำ และสถำน
ประกอบกำรเพื่อกำหนดรำยวิชำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำร (57HET5.1-5-07)
ด้านการวิจัย : กำรเขียนบทควำมงำนวิจัย
- มีกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยรวบรวมประเด็นควำมรู้ที่ได้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลจำก
ผู้เชี่ย วชำญ และกำรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่ม คณำจำรย์และนักวิจัย ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ภำยในและภำยนอก (57HET5.1-5-08) สังเครำะห์ องค์ควำมรู้ร่วมกัน จัดทำเป็น Flow Chart
ขั้นตอนกำรเขียนรำยงำนวิจัย เพื่อกำรตีพิมพ์ (Menu scripts) เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ ของ
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คณะฯ www.het.rmutt.ac.th (57HET5.1-5-09)
- มีกำรติดตำมกำรนำไปใช้ประโยชน์จริงจำกองค์ควำมรู้ที่ได้จัดทำเป็นระบบและเผยแพร่ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนักวิจัยใหม่ที่อยู่ระหว่ำงกำรส่งงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จำนวน 2 บทควำม และ
นักวิจัยท่ำนอื่นที่ได้ส่งผลเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นอีก 2 บทควำม (57HET5.1-5-10)
3. มีกำรนำผลกำรดำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (57HET5.1-5-11) เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่14 สิงหำคม 2558 (57HET5.1-5-012)
  6. กำรกำกับติดตำมกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
ผลกำรดำเนินงำน
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (พ.ศ.
2556-2560) โดยได้กำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของพัฒนำบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง คณะฯ ได้นำข้อมูลพื้นฐำนของคณะฯและข้อมูลของบุคลำกร เช่น จำนวน
บุคลำกรทั้งหมด จำนวนบุคลำกรแยกตำมคุณวุฒิ จำนวนบุคลำกรแยกตำมหลักสูตร จำนวนบุคลำกรที่
ต้องกำรศึกษำต่อ จำนวนบุคลำกรที่กำหนดขอตำแหน่งทำงวิชำกำร จำนวนบุคลำกรที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำร ฯลฯ มำทำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปี 2557 ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. แผนบริหำรกำลังคน
2. แผนกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกำร
3. แผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำบุคลำกร (57HET5.1-6-01)
2. มีแนวทำงในกำรปฏิบัติเป็นลำยลั กษณ์อักษรเพื่อสรรหำ คัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้คณำจำรย์และบุคลำกรได้ทรำบ ภำยใต้เวลำที่กำหนด (57HET5.1-6-02)
3. แผนกทรัพยำกรบุคคลของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ได้จัดทำตำรำงปฏิทินกำรฝึกอบรม
ของบุคลำกรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ เพื่อให้บุคลำกรทรำบ กำหนดกำร สถำนที่ วัน และ เวลำ
(57HET5.1-6-03)
4. มีกำรวิเครำะห์งำน (Job analysis) โดยกำหนดให้มีคำอธิบำยลักษณะงำน (Job description)
กำรระบุคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง (Job specification) รวมทั้งควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่
ต้ อ งกำร ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำน เพื่ อ เป็ น มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ ง ำนในต ำแหน่ ง งำนต่ ำ งๆ
(57HET5.1-6-04)
5. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีรูปแบบชัดเจน (57HET5.1-6-05)
6. มีกำรประเมินทดลองปฏิบัติงำนสำหรับบุคลำกรที่เข้ำใหม่อย่ำงเป็นระบบ (57HET5.1-6-06)
7. มี กำรประเมิ น เพื่ อต่อสั ญญำจ้ ำงส ำหรับ บุคลำกรที่ก ำลั ง จะหมดสั ญญำจ้ำ ง เป็ นมำตรฐำน
เดียวกัน (57HET5.1-6-07)
8. มีกำรส่งเสริมผลักดันบุคลำกรสำยวิชำกำรให้ได้รับตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น โดยส่งบุคลำกรที่
มีคุณสมบัติเข้ำร่วมโครงกำรที่มหำวิทยำลัยฯจัดขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2557 (57HET5.1-6-08)
9. มีกำรส่งเสริมผลักดันบุคลำกรสำยสนับสนุนให้ได้รับตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น โดยส่งบุคลำกร
ที่มีคุณสมบัติเข้ำร่วมโครงกำรที่มหำวิทยำลัยฯจัดขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2557 (57HET5.1-6-09)
10. มีกำรจัดทำแบบพัฒนำบุคลำกรด้วยกำรฝังตัวในสถำนประกอบกำรตำมควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
สำขำ (57HET-5.1-6-10)
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  7. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรรมศำสตร์ มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประจำคณะฯเป็น
ผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ เพื่อกำกับดูแลระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและผลักดันให้มีกำรประกันคุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ หลักสูตรและ
คณะไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ โดยคณะกรรมกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและดำเนินงำนตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรและคณะที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จัดทำขึ้น เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทำงเดียวกัน โดย
ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรประกันคุณภำพ สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำ
ร่วมอบรมเพื่อรับควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำที่หน่วยงำนจัดขึ้น และนำระบบ
และกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพมำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนระดับคณะและระดับ
หลักสูตร โดยดำเนินกำรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกัน ในกำรบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีแจ้งข้อมูลไปยังบุคลำกรเพื่อนำสู่กำร
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปในทิ ศทำงเดี ยวกั น ตลอดจนมี กำรน ำคู่มื อ กำรประกัน คุ ณภำพภำยใน มำใช้เ ป็ น
แนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะฯ โดยคณะฯได้ให้ควำมสำคัญ
กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งมี
คณบดีเป็นประธำน และมีรองคณบดี หัวหน้ำสำขำวิชำตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร
ตลอดจนคณะฯ ได้มีกำรนำตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน มำจัดทำเป็น
เป้ำหมำยกำรประกัน คุณภำพ เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องทรำบทิศทำงกำรดำเนินงำนและเป้ำหมำยในกำร
ดำเนินงำนแต่ละตัวบ่งชี้ของคณะฯ โดยในแต่ละตัวบ่งชี้มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับตัวบ่งชี้
เพื่อให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ผู้ กำกับ ตั ว บ่งชี้ ที่กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนต่ ำง ๆ ได้ตำม
แผนกำรดำเนิน งำนที่ได้กำหนด เพื่อเป็นกำรติดตำมผลและนำผลกำรติดตำมมำปรับปรุงเป้ำหมำย
คุณภำพทั้งนี้ได้มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจำปีกำรศึกษำ 2556 มำจัดทำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมจุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำในปี2557ด้วย ในส่วนกำรเปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
ได้เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านการเรียนการสอน นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สถำน
ประกอบกำรตอบแบบสำรวจควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหำวิทยำลัยและมีส่วนร่วมในกำรวิพำกย์
หลักสูตรต่ำง ๆ
2. ด้านการวิจัย นักวิจัยมีส่วนร่วมในกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรดำเนินงำนวิจัย และบุคลำกร
ภำยนอกประเมินในส่วนของกำรนำผลงำนวิจัยไปถ่ำยทอด
3. ด้านการบริการวิชาการ ชุมชน/บุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรประเมินควำมพึงพอใจกำร
บริกำรวิชำกำร และแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ที่ต้องกำรเพื่อนำไปจัดทำแผนบริกำรวิชำกำร
ตลอดจนประเมินประโยชน์และผลกระทบจำกกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
4. ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ผู้ เข้ำร่ว มกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ มีส่ วนร่วมในกำร
ประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ
5. ด้านการบริหารจัดการ นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในของ
มหำวิท ยำลั ย ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ำยนอกเข้ ำ มี ส่ ว นร่ว มในกำรเป็ น คณะกรรมกำรสภำมหำวิ ทยำลั ย
คณะกรรมกำรประจำคณะ เป็นต้น
ดังนั้นในปีกำรศึกษำ 2557 คณะฯ มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด ดังนี้
1. มีกำรวำงแผน
1.1 มีแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
1.2 มีคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(อ้ำงอิง: คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557) เพื่อให้ทุกส่วนในระดับหลักสูตรและคณะที่มีกำรใช้เป็นแนวทำงร่วมกัน
1.3 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (อ้ำงอิง: คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557) ทำหน้ำที่วำงแผน กำหนด
แนวทำง ให้คำแนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุน ควบคุม ติดตำม ให้มีกำรพัฒนำคุณภำพภำยในคณะและ
บริหำรงำนประกันคุณภำพในระดับคณะให้มีกำรดำเนินงำน ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ำย
ต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตรและคณะ
2. มีกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรวำง
แผนกำรดำเนินงำน กำรติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกปีกำรศึกษำ 2556
เพื่อที่จะนำไปพัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2557 และเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำได้จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน
3. กำรประเมินคุณภำพภำยใน
มีกำรรำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพระดับหลักสูตรและระดับทั้งนี้
คณะฯ ได้รับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
3.1 มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรในแต่ละสำขำวิชำของคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศำสตร์ ป ระจ ำปี กำรศึกษำ 2557 โดยมีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยมี
คณะกรรมกำรจำกบุคคลภำยนอก สำขำละ 1 ท่ำน ระหว่ำงวันที่ 1 – 7 กันยำยน 2558
3.2 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ
2557 (อ้ำงอิง :ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2557)
4. กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพในปีที่ผ่ำนมำมำจัดทำแผนกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 และจัดทำแผนคุณภำพกำรศึกษำตำม
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ในปีกำรศึกษำ 2557 คณะฯ มีกำรจัดทำเป็นรำยงำนกำร
ประเมินตนเองประจำปีกำรศึกษำ 2557 ในระดับหลักสูตรและคณะตำมระยะเวลำที่กำหนด
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

6 ข้อ

7 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

5 คะแนน

.................ข้อ

.................คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1
57HET5.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนฯ
57HET5.1-1-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557
57HET5.1-1-03 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557
57HET5.1-1-04 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558
57HET5.1-1-05 รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูง ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2558
57HET5.1-1-06 แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560
57HET5.1-1-07 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560
57HET5.1-1-08 แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2558
57HET5.1-1-09 กำรประชุมบุคลำกรคณะฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558
57HET5.1-1-10 เอกสำรหน้ำเว็บไซต์คณะฯ ที่มีกำรเผยแพร่แผนฯ
57HET5.1-1-11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
57HET5.1-1-12 กำรประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกรำคม 2558
57HET5.1-1-13 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและผังควำมเชื่อมโยงแผนฯ
57HET5.1-1-14 รำยงำนกำรใช้เงินแต่ละไตรมำส
57HET5.1-1-15 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557
57HET5.1-1-16 อ้ำงอิงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2558 หมำยเลขเอกสำร (57HET5.1-1-8)
57HET5.1-1-17 เอกสำรกำรจัดสรรเงินงบประมำณประจำปี 2558
57HET5.1-1-18 กำรประชุมกรรมกำรคณะ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 17 กันยำยน 2557
57HET5.1-1-19 เอกสำรตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2558
57HET5.1-1-20 เอกสำรบันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร รำยไตรมำส
57HET5.1-1-21 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ ไตรมำส 1 – 2 – 3 วำระพิจำรณำ
57HET5.1-1-22 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ วำระพิจำรณำ
รำยงำนผลรอบ 6 เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษำยน 2558
57HET5.1-1-23 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ วำระพิจำรณำ
รำยงำนผลรอบ 9 เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 21 กรกฎำคม 2558
57HET5.1-1-24 อ้ำงอิงรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ วำระพิจำรณำรำยงำนผลรอบ 12 เดือน
ประจำปี 2557 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 (57HET5.1-1-3)
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หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2
57HET5.1-2-01 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนจัดทำต้นทุนหลักสูตร
57HET5.1-2-02 ค่ำใช้จ่ำยของคณะแยกตำมพันธกิจหลักของคณะฯ และมหำวิทยำลัย
57HET5.1-2-03 ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยรำยหลักสูตร
57HET5.1-2-04 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 สิงหำคม 2558
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3
57HET5.1-3-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
57HET5.1-3-02 แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง RT-ERM
57HET5.1-3-03 แบบสรุปผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ระดับชำติและนำนำชำติ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558)
57HET5.1-3-04 แผนกำรจัดควำมควำมรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรกำรเขียนบทควำมวิจัย
57HET5.1-3-05 แบบสรุปผลงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรขอทุนสนับสนุนจำกภำยนอก
57HET5.1-3-06 สัญญำทุนวิจัยภำยนอก ปี 2558
57HET5.1-3-07 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 2/2558
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4
57HET5.1-4-01 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-13 : แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและผังควำมเชื่อมโยงแผนฯ
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-14 : รำยงำนกำรใช้เงินแต่ละไตรมำส
57HET5.1-4-02 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-08 : แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2558
57HET5.1-4-03 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-17 : เอกสำรกำรจัดสรรเงินงบประมำณประจำปี 2558
57HET5.1-4-04 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-01 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนฯ
57HET5.1-4-05 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-07 : แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET1.1-08 : สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.1-4-06 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-06 : แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์วำระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560
57HET5.1-4-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจำปี พ.ศ. 2558
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-2-02 : ค่ำใช้จ่ำยของคณะแยกตำมพันธกิจหลักของคณะฯ และ
มหำวิทยำลัย
57HET5.1-4-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำปี 2557
57HET5.1-4-09 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-01 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนฯ
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-3-01 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-5-01 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้
57HET5.1-4-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ
57HET5.1-4-11 ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร
57HET5.1-4-12 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-19 : เอกสำรตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี 2558
57HET5.1-4-13 อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-15 : รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 26
พฤศจิกำยน 2557
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-21 : รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ ไตรมำส 1-2-3 วำระ
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พิจำรณำ
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-22 : รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ วำระพิจำรณำ
รำยงำนผลรอบ 6 เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 20 เมษำยน 2558
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-23 : รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะ วำระพิจำรณำ
รำยงำนผลรอบ 9 เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 21 สิงหำคม 2558
อ้ำงอิงหลักฐำน 57HET5.1-1-04 : กำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
13 มกรำคม 2558
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5
57HET5.1-5-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้
57HET5.1-5-02 RT-KM1 แบบสรุปกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
57HET5.1-5-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558
57HET5.1-5-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2558
57HET5.1-5-05 RT-KM2 แบบรำยงำนแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และด้ำนกำรวิจัย
57HET5.1-5-06 แบบสำรวจควำมต้องกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.1-5-07 กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ TM-15
57HET5.1-5-08 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์
57HET5.1-5-09 เผยองค์ควำมรู้แพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของคณะ www.het.rmutt.ac.th
57HET5.1-5-10 บทควำมวิจัยที่อยู่ระหว่ำงกำรขอตีพิมพ์เผยแพร่
57HET5.1-5-11 RT-KM3 ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและด้ำนกำรวิจัย
57HET5.1-5-12 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6
57HET5.1-6-01 แผนพัฒนำบุคลำกรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ประจำปี 2557
57HET5.1-6-02 ประกำศรับสมัครสอบพนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว,
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก , ประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์
57HET5.1-6-03 ตำรำงอบรมอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่
57HET5.1-6-04 เอกสำรกำหนดค่ำงำน Job description (JD) & Job specification (JS)
57HET5.1-6-05 เอกสำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
57HET5.1-6-06 เอกสำรประเมินทดลองปฏิบัติงำน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินทดลองปฏิบัติงำน
57HET5.1-6-07 เอกสำรประเมินต่อสัญญำจ้ำง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินต่อสัญญำจ้ำง
57HET5.1-6-08 บันทึกข้อควำมส่งบุคลำกรสำยวิชำกำรเข้ำร่วมโครงกำร
57HET5.1-6-09 บันทึกข้อควำมส่งบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำร่วมโครงกำร
57HET5.1-6-10 เล่มรำยงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำร
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7
57HET5.1-7-01 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
57HET5.1-7-02 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557
57HET5.1-7-03 บันทึกข้อควำม เรื่อง นำส่งรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 2557
57HET5.1-7-04 บันทึกข้อควำม เรื่อง รำยชื่อบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร กำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับคณะวิชำ
57HET5.1-7-05 บันทึกข้อควำม เรื่องส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ประจำปีกำรศึกษำ2557
57HET5.1-7-06 คำสั่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.1-7-07 เป้ำมำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.1-7-08 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ
2557
57HET5.1-7-09 คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
57HET5.1-7-10 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2556
57HET5.1-7-11 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณทิต 7 หลักสูตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.1-7-12 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณทิต 7 หลักสูตร ประจำปี
กำรศึกษำ 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่กำรควบคุมคุณภำพ กำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำรประเมินคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตำม กำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่กำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผล
กำรติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลั กสูตรให้เกิดผลตำมองค์ ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร
4. มีกำรประเมิน คุณ ภำพหลั กสู ตร ตำมกำหนดเวลำทุกหลั ก สู ตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลัสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 82
SAR : 2557

ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบและกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2557 คณะฯ มีกำรกำหนดและส่งเสริมให้ ทุกหลักสูตรมีกำรดำเนินกำรประกัน
คุณภำพตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตั้งแต่กำรวำงระบบ กำรควบคุมคุณภำพ
และกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพและกำรพัฒนำคุณภำพ เพื่อให้เป็นไปตำม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภำพโดยทุกหลักสูตรต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นประจำ
ทุกปีและนำผลกำรประเมินไปพั ฒนำในแต่ละหลักสูตร ซึ่งทำงคณะฯ ได้มีกำรนำระบบและกลไกใน
กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรมำดำเนินกำรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตรดังนี้
1. มีกำรวำงแผน
1.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์มีกำรวำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมีระบบ
และกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1.2 มีคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ 2557 (อ้ำงอิง:คู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557, คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ระดับคณะ/วิทยำลัย :สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ,
คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร โดยใช้มคอ.7สำหรับหลักสูตรปริญญำตรี
คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร โดยใช้มคอ.7 สำหรับหลักสูตรปริญญำโท)
เพื่อให้ทุกหน่วย งำนระดับคณะที่มีกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยยึดถือและใช้ร่วมกัน
1.3 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (อ้ำงอิง:คำสั่ง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2557) ทำหน้ำที่วำงแผนกำหนดแนวทำงติดตำมผลผลักดันให้มี
กำรพัฒนำคุณภำพภำยในคณะภำยใต้กำรกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ำยต่ำงๆที่ได้รับมอบหมำยให้
ดูแลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตรและคณะ
2. มีกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ
สำหรับกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรนั้น
คณะฯ มีกำรสงเสริมใหคณะผูบริหำร หัวหนำภำควิชำและอำจำรยประจำหลักสูตร มีควำมรู ควำมใจ
เกี่ยวกับเกณฑและตัวบงชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อใหบุคลำกรสำมำรถดำเนินงำนใหสอด
คลองกับเกณฑทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนดไวอีกทั้งสำมำรถรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนและจัดเตรียมเอกสำรเพื่อรองรับกำรประเมินฯไดอยำงถูกตองซึ่งในกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำคณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์ จ ะมี ห น้ ำ ที่ ติ ด ตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตำม
องค์ประกอบคุณภำพของหลั กสู ตรเพื่อใหเป็น ไปตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพตำมที่
กำหนดไวในขอที่ 1 ซึ่งได้ ทำกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมตัว บงชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด
3. มีกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยมีกำรรำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร ทั้งนี้คณะฯได้รับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำประจำทุกปีๆละ
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
1 ครั้งซึ่งในปีกำรศึกษำ2557มีกำรดำเนินกำรดังนี้
3.1 มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรในแต่ละสำขำวิชำของคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศำสตร์ประจำปีกำรศึกษำ 2557 โดยมีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยมีคณะกรรมกำร
จำกบุคคลภำยนอก สำขำละ 1 ท่ำนระหว่ำงวันที่ 1 - 7 กันยำยน 2558
3.2 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรประจำปีกำรศึกษำ
2557 (อ้ำงอิง : ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับหลักสูตรและระดับคณะคณะประจำปีกำรศึกษำ 2557)
4. กำรติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรควบคุมคุณภำพ
คณะฯมีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรให้เป็นไป
ตำมองค์ประกอบคุณภำพของหลักสูตรเพื่อใหเป็นไปตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ มีกำร
นำผลกำรประเมินคุณภำพในปีที่ผ่ำนมำมำจัดทำแผนกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในปีกำรศึกษา 2556

  2. มีคณะกรรมกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผล
กำรติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์มีแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพโดยนำแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ 2557 และแจ้งทุกสำขำวิชำทรำบเพื่อให้
ดำเนินกำรเป็นแนวทำงเดียวกันและมีกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรโดยคณะกรรม
กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรตำมรำยละเอียดในหมวดที่ 8 (กำรประเมินและปรับปรุง
กำรดำเนินกำรของหลักสูตร) ข้อ 3 (กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร) ตำม
มคอ.2 (รำยละเอียดของหลักสูตร) กำหนดให้มีกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของหลักสูตรจะดำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำร
ทำงำนของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ(อ้ำงอิงคำสั่งคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ประจำปี
กำรศึกษำ 2557) ทำหน้ำที่กำกับติดตำมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรซึ่งจะมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ที่กำหนด
ไว้ โดยกำหนดให้ทุกหลักสูตรที่มีก ำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2557 ต้องได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2557 และดำเนินกำรตำมองค์ประกอบของกำรประกัน
คุณภำพและเขียนรำยงำนตำมรูปแบบของมคอ.7 ที่เป็นกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร
ซึ่งได้ให้แต่ละหลักสูตรเข้ำร่วมอบรมกำรเขียนรำยงำนที่ทำงมหำวิทยำลัยจัดให้เพื่อให้มีรูปแบบกำร
เขียนรำยงำนที่เหมือนกันและสำมำรถใช้ในกำรรำยงำน TQF และกำรประเมินตนเอง(SAR)ได้ในเล่ม
เดียวกัน ในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตรรูปแบบของมคอ.7 ทำงคณะได้มีกำร
จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของมคอ 7 โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.ปรำณี
พรรณวิเชียร มำเข้ำร่วมวิพำกษ์และเสนอแนะกำรเขียนกำรประเมินตนเองเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม
2558 ในส่วนกำรติดตำมกำรดำเนินงำนจะมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องให้คณะกรรมกำรประจำคณะฯ เพื่อพิจำรณำ
  3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร
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ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯมีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุน ทั้งด้ำนบุคลำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดสรร
งบประมำณและพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตโดยได้
จัดสรรงบประมำณเงินรำยได้และเงินรำยได้อื่นๆเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผล
ตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรดังนี้
1. งบประมำณด้ำนกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้กำรเรียน
กำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
2. งบประมำณสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรให้กับ
บุคลำกรสำยวิชำกำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
3. งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. งบประมำณกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้ ได้มีกำรกำหนดให้มีบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่รับผิ ดชอบด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยตรงเพื่ อ ติ ด ต่ อ ประสำนงำนเรื่ อ งกำรประกั น คุ ณ ภำพของคณะฯซึ่ ง ท ำหน้ ำ ที่ ติ ด ต่ อ และ
ประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ ด้วย
  4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร ตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2557 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตรทั้ง 7
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรคหกรรมศำสตรมหำบัณฑิต 1 หลักสูตร และหลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต 5
หลักสูตร และหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตร ตำมวันและเวลำ
ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

วันตรวจประเมิน

สถานที่ในการตรวจประเมินฯ

4 กันยำยน 2558

ห้องประชุมชั้น 3 อำคำร 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
2
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

1 กันยำยน 2558

ห้องประชุมชั้น 1 อำคำร 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
ห้องประชุมชั้น 1 อำคำร 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
ห้องประชุมชั้น 1 อำคำร 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
ห้องประชุมชั้น 1 อำคำร 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
ห้องประชุมชั้น 3 อำคำร 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

3

9 กันยำยน 2558

4

ออกแบบแฟชั่นและกำร
จัดกำรสินค้ำ
อำหำรและโภชนำกำร

5

อุตสำหกรรมงำนอำหำร

8 กันยำยน 2558

เทคโนโลยีงำนประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
7
กำรศึกษำปฐมวัย

7 กันยำยน 2558

6

4 กันยำยน 2558

7 กันยำยน 2558

ห้องประชุมชั้น 1 อำคำร 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
เมื่อดำเนินกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรเสร็จสิ้นทั้งหมด7หลักสูตรพร้อมทั้งมีกำรนำเสนอผล
กำรประเมินคุณภำพของทุกหลักสูตรที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรคณะฯเพื่อ
ทรำบและยังรอกำรดำเนินกำรเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯเพื่อพิจำรณำต่อไป

  5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดี
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบคุณภำพของหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตำมระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพ มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพและข้อเสนอแนะในปีที่ผ่ำนมำมำจัดทำเป็น
แผนกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในปีกำรศึกษำ 2557 และ
ในปีกำรศึกษำ 2557 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจประเมินระดับหลักสูตรแล้ ว ได้นำเสนอรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรคณะฯ เพื่อทรำบผล
และรอกำรนำเสนอผลต่อคณะกรรมกำรประจำคณะต่อไป
  6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ2557 คณะฯ ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตรและทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำนรำยละเอียด
ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
1
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต
2
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3
ออกแบบแฟชั่นและกำรจัดกำรสินค้ำ
4
อำหำรและโภชนำกำร
5
อุตสำหกรรมงำนอำหำร
6
เทคโนโลยีงำนประดิษฐ์สร้ำงสรรค์
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
7
กำรศึกษำปฐมวัย

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

คะแนนประเมิน

√

2.50

√
√
√
√
√

2.38
2.28
2.77
2.56
2.26

√

2.55

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ

5 คะแนน

..............ข้อ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

..............คะแนน
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57HET5.2-1-01 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
57HET5.2-1-02 แผนกำรประกันคุณภำพปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.2-1-03 อ้ำงอิง 57HET5.1-7-02 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ.2557
57HET5.2-1-04 คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรโดยใช้ มคอ.7 สำหรับหลักสูตร
ปริญญำตรี สำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
57HET5.2-1-05 คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรโดยใช้ มคอ.7 สำหรับหลักสูตร
ปริญญำโทสำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
57HET5.2-1-06 คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับคณะ/วิทยำลัย สำนักประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
57HET5.2-1-07 อ้ำงอิง 57HET5.1-7-06 คำสั่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพฯปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.2-2-01 รำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ
57HET5.2-2-02 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ 2556
57HET5.2-2-03 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ 2557
57HET5.2-2-04 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
57HET5.2-2-05 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
57HET5.2-3-01 เอกสำรกำรจัดสรรงบประมำณ
57HET5.2-4-01 อ้ำงอิง57HET5.1-7-08 คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
57HET5.2-4-02 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
57HET5.2-5-01 แผนพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
57HET5.2-6-01 อ้ำงอิง 57HET5.1-7-11 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร 7 หลักสูตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2557
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. บุคลากรทุกส่วนงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกาหนด
เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากรให้ความร่วมมือในดาเนินการเป็นอย่างดี
แนวทางเสริมจุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนำกำรจัดระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรประกันคุณภำพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับหลักสูตร ภำควิชำ
และคณะวิชำ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์และตัวบ่งชี้ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนด
ขัอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
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ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน

 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

องค์ประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เป้าหมาย

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมิน

4 คะแนน

2.47 คะแนน

1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

ร้อยละ 30
ร้อยละ 35

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
7 หลักสูตร
ร้อยละ 21.36
ร้อยละ 40.78

4 คะแนน

2.50 คะแนน

2.50 คะแนน

6 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน
3.51 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

4 คะแนน
3.51 คะแนน

4.42 คะแนน
2.06 คะแนน

4.42 คะแนน
2.06 คะแนน
3.83 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน

2.67 คะแนน
3.40 คะแนน
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องค์ประกอบคุณภาพ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริการของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบ

เป้าหมาย
6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการประเมิน
6 ข้อ
6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

6 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน
4.47 คะแนน

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย

0.00 - 1.50 = การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51 – 2.50 = การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 = การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 = การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 = การดาเนินงานระดับดีมาก

1

6

1.2, 1.3, 1.4

1.5, 1.6

1.1

3.51 คะแนน

ระดับดี

2

3

2.2

2.1

2.3

3.83 คะแนน

ระดับดี

3

1

3.1

5 คะแนน

ระดับดีมาก

4

1

4.1

5 คะแนน

ระดับดีมาก

5

2

5.1, 5.2

5 คะแนน

ระดับดีมาก

รวม

13

4.47

ระดับดี

4

7

2

ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของ องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีแผนการดาเนินการและโครงการที่จะทาให้หลักสูตรของคณะวิชาเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานฯ และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีแผนการสนับสนุนและส่งเสริม ให้อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย การผลิตตาราและการเผยแพร่ผลงานวิจัยการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาแก่คณาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้นการ
อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ หรือ สนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอผลงานวิจัยผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ เป็นต้น
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษานักศึกษาทั้งใน
เรื่องวิชาการและปัญหาส่วนตัว นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทาวิจัยระหว่างอาจารย์ผู้มี ประสบการณ์งานวิจัยกับอาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. คณาจารย์มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
2. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ สังคมและชุมชนแก่สังคมจานวนมาก ในแต่ละรอบปีงบประมาณ ซึ่งมีทั้ง
โครงการที่จัดแบบให้เปล่าและโครงการที่จัดโดยคิดค่าบริการโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามจุดเน้นของสถาบันและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีระบบกลไกการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องกับ
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ อย่างชัดเจน
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุน ในการดาเนินงาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. บุคลากรทุกส่วนงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกาหนด
เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากรให้ความร่วมมือในดาเนินการเป็นอย่างดี
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ไม่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ได้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้มากขึ้น และหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ได้มาตรฐานสูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. ส่งเสริม กระตุ้นให้คณาจารย์ตีพิมพ์/ เผยแพร่งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. ควรพัฒนาการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชา
และคณะวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์นาประโยชน์จากงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ตามผลการดาเนิ นงานปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ตรวจสอบ
รายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องค์ประกอบจานวน 23 ตัวบ่งชี้ และ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จานวน 11 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้นจานวน 34 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.20 ทั้ งนี้ คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ใ ห้ ข้อ เสนอแนะในภาพรวมระดับ มหาวิ ทยาลั ย และข้ อเสนอแนะราย
องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ นาผลการประเมินไปใช้พิจารณาจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพประจาปี 2556

จุดที่ควรพัฒนาจากการ
ประเมิน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. การพัฒนาการเรียนการ อาจารย์ประจาวิชาทุกวิชาควรนา
สอนจากผลการประเมินยัง ผลการประเมินตนเองมาพัฒนา
ไม่ชัดเจน
ปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
ระบุไว้ใน มคอ.5 ให้ชัดเจน
2. การสารวจความต้องการ ควรทาแผนพัฒนาบุคลากรในด้าน
พัฒนาของบุคลากรสาย
วิชาการและวิชาชีพให้ตรงกับ
สนับสนุนไม่ครบถ้วน
ความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง
มีการติดตามการนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลสาเร็จ
ของแผนและทาแผนปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. ช่องทางในการ
ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับ
ติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าใน ศิษย์เก่าในการให้บริการข้อมูล
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารให้มากขึ้น เช่น
ไม่ทั่วถึง
Facebook , Twitter ,
Line Group เป็นต้น

KPI ของผลลัพธ์
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

มี ผ ลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้เรียนที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ TQF ครบถ้วนทุกหลักสูตร

ค่าร้อยละ

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
ในแต่ละภาค
การศึกษา

อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา
2557

สาขาวิชาไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
การพัฒ นาบุค ลากรสายสนับ สนุ น
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ

จานวนครั้ง
ของการพัฒนา

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

ฝ่ายบริหารฯ

ปีการศึกษา
2557

ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารกับศิษย์
เก่า ในWebsite ของคณะและ
Facebook ข อ ง ฝ่ า ย พั ฒ น า
นักศึกษา

จานวนสมาชิก
ที่เข้าติดตาม

ไม่น้อยกว่า 300
View
ในปีการศึกษา

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ปีการศึกษา
2557

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากข้อเสนอแนะ
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จุดที่ควรพัฒนาจากการ
ประเมิน
2. ไม่มีการประเมินการ
ให้บริการและแผนการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1. จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์มีน้อย ส่วน
หนึ่งอาจเนื่องจาก อาจารย์
มีภาระงานสอนมาก ไม่
สามารถจัดสรรเวลาในการ
ทาวิจัยได้เต็มที่
2. ไม่มีการติดตามการ
ประเมินผลด้านงบประมาณ
และสิ่งสนับสนุนด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. การไปเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ ยังได้รับทุน
สนับสนุนน้อย
ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรนาผลการประเมินด้านการ
ให้บริการมาปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2557 มีการประเมิน
การให้ บ ริ ก ารและแผนการจั ด
กิจกรรมทุกโครงการ

KPI ของผลลัพธ์
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ผลการประเมิน
มีค่าเฉลี่ยเกิน 3.51
ทุกโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ปีการศึกษา
2557

ควรมีก ารลดชั่ว โมงการสอนหรื อ 1. กาหนดภาระงานสอนให้
รับบุคลากรเพิ่ม
เหมาะสมกับอาจารย์ผู้มีงานวิจัย
เพื่อให้มีเวลาในการทาวิจัยได้
2. มีการประชาสัมพันธ์งานประชุม
วิชาการที่เกี่ยวข้อง

จ านวนผลงานวิ จั ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ของจานวนผลงาน
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ก า ร วิจัยในปีที่ผ่านมา
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
เพิม่ ขึ้น

1.ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
2. หัวหน้า
แผนกวิจัยและ
ประเมินผล

ปีการศึกษา
2557

ควรมี ก ารประเมิ น การสนั บ สนุ น
ด้านงบประมาณและสิ่งสนับสนุน
ในการด าเนิ น งานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้ างสรรค์โดยผู้รั บการสนับสนุน
ได้ แ ก่ อาจารย์ เพื่ อ น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการสนับสนุน
ควรจะมี ก ารจั ด สรรเพิ่ ม มากขึ้ น
เพราะจะเป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจ
ให้กับทั้งอาจารย์และนักศึกษา

- จานวนโครงการ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
วิ จั ย ที่ เ ส น อ ข อ ของจานวนโครงการที่
งบประมาณเพิ่มขึ้น เสนอของบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา
- ผลสารวจสิ่ง
- ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนในการวิจัย อยู่ระดับปานกลาง
จานวนผลงานวิจัยที่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
ได้รับการเผยแพร่ใน ของจานวนโครงการที่
การประชุมวิชาการ เสนอของบประมาณ
เพิ่มขึ้น
ในปีที่ผ่านมา

1.ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
2. หัวหน้า
แผนกวิจัยและ
ประเมินผล

ปีการศึกษา
2557

1.ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
2. หัวหน้า
แผนกวิจัยและ
ประเมินผล

ปีการศึกษา
2557

1. ประเมินผลด้านงบประมาณใน
การทาวิจัย
2. ประเมินผลด้านสิ่งสนับสนุนด้าน
การวิจัยฯ เพื่อนามาทางานวิจัยให้
ครบถ้วน โดยมีการสร้างความ
ต้องการของนักวิจัย
คณะฯ จัดสรรงบประมาณในการไป
เผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและ
นักศึกษา
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จุดที่ควรพัฒนาจากการ
ประเมิน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากข้อเสนอแนะ

KPI ของผลลัพธ์
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. ยังขาดการประเมินผล ควรมีการประเมินความสาเร็จของ
ความสาเร็จของการบูรณา การบู ร ณาการโดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
การวิชาการแก่สังคมกับการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา และนา
เรียนการสอนและงานวิจัย ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บูรณาการทั้งสองด้าน

- ประเมินผลความสาเร็จของการ
บูรณาการให้ครบทั้งผู้รับการบริการ
และนักศึกษา
- ค่าคะแนนของนักศึกษาในหัวข้อที่
นามามาบูรณาการ

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อผู้ช่วย
นักวิจัย

ร้อยละ 80
ของผู้รับบริการ

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ปีการศึกษา
2557

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. การจัดการความรู้ยังไม่ ควรให้ความรู้ด้านการจัดการ
ครบถ้วนตามกระบวนการ ความรู้แก่บุคลากร และแต่งตั้ง
จึงยังไม่เกิดประโยชน์
คณะกรรมการจัดการความรู้
ดาเนินการจัดการความรู้ โดยเริ่ม
จากการค้นหาประเด็นความรู้ที่
บุคลากรต้องการนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

1. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีผลการดาเนินงาน
จัดการความรู้
การจัดการความรู้
2. มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การ
ความรู้อย่างเป็นระบบ
3. มี การด าเนิน การจัด การความรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย

อย่างน้อย 2 ด้าน

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ปีการศึกษา
2557

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. การจัดทารายงานการ
ควรศึกษา ทาความเข้าใจ
ประเมินตนเองยังไม่สมบูรณ์ ความหมายของเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเฉพาะในส่วนผลการ
อย่างถ่องแท้ โดยการแลกเปลี่ยน
ดาเนินงานและการให้
เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ด้าน
หลักฐานเอกสารอ้างอิง
ประกันคุณภาพและวางแผนการ

เนื่ อ งจากในปี ก ารศึ ก ษา 2557 มี
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในทั้ ง ใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และ
ระ ดั บ ส ถ า บั น จึ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า

มีการดาเนินงาน
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบการ
ตามเกณฑ์

มีผ ลการดาเนินงาน
เป็ น ไปตามเกณฑ์
และมี ก ารจั ด ระบบ
ห ลั ก ฐ า น แ ล ะ
เอกสารอ้างอิงอย่าง

คณะกรรมการ ปีการศึกษา
ดาเนินงาน
2557
ประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
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จุดที่ควรพัฒนาจากการ
ประเมิน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมเอกสารหลักฐานการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และส่งมอบ
เอกสารตามกาหนดเวลา และ
จัดเก็บเอกสารในแฟ้ม
Electronics เพื่อลดปริมาณการ
ใช้กระดาษและง่ายต่อการสืบค้น

KPI ของผลลัพธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จากข้อเสนอแนะ
ความสาเร็จ
แนวทางในการจัดทารายงานผลการ เป็นระบบ
ประเมิ น ตนเองแนวทางใหม่ ทั้ ง
ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา
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การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 (Improvement Plan)
ในปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้กาหนด สรุปผลการดาเนินงานได้ดังต่อไปนี้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
ข้อเสนอแนะ

KPI ของผลลัพธ์ของแผน
ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

KPI ของผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนิน
โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ

มีผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนที่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ครบถ้วน
ทุกหลักสูตร

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25
ในแต่ละ
ภาคการศึกษา

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25
ในแต่ละ
ภาคการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา
2557

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25
ในแต่ละ
ภาคการศึกษา

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25
ในแต่ละ
ภาคการศึกษา

อาจารย์
ผู้สอน

ปีการศึกษา
2557

สาขาวิชาไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนอยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะฯ

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

ฝ่ายบริหารฯ

ปีการศึกษา
2557

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

ฝ่ายบริหารฯ

ปีการศึกษา
2557

ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารกับศิษย์
เก่า ใน Website ของคณะ และ
Facebook ข อ ง ฝ่ า ย พั ฒ น า
นักศึกษา

จานวนสมาชิก
ที่เข้าติดตาม

ไม่น้อยกว่า
300 View
ในปีการศึกษา

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ปีการศึกษา
2557

จานวนสมาชิก
ที่เข้าติดตาม

ไม่น้อยกว่า
300 View
ในปีการศึกษา

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ปีการศึกษา
2557

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ผลการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม
และข้อเสนอแนะเชิง
คุณภาพที่สาคัญ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
ข้อเสนอแนะ

KPI ของผลลัพธ์ของแผน
ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ

1. กาหนดภาระงานสอนให้
เหมาะสมกับอาจารย์ผู้มีงานวิจัย
เพื่อให้มีเวลาในการทาวิจัยได้
2. มีการประชาสัมพันธ์งานประชุม
วิชาการที่เกี่ยวข้อง

จานวนผลงานวิ จั ย
ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นร้อยละ
25 ของจานวน
ผลงาน
วิจัยในปีที่ผ่าน
มา

1.ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
2. หัวหน้า
แผนกวิจัยและ
ประเมินผล

ปีการศึกษา
2557

1. ประเมินผลด้านงบประมาณใน
การทาวิจัย
2. ประเมินผลด้านสิ่งสนับสนุน
ด้านการวิจัยฯ เพื่อนามาทางาน
วิจัยให้ครบถ้วน โดยมีการสร้าง
ความต้องการของนักวิจัย

-จานวน
โครงการวิจัยที่
เสนอขอ
งบประมาณเพิ่มขึ้น

- เพิ่มขึ้นร้อยละ
25 ของจานวน
โครงการที่เสนอ
ของบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา
- ผลการ
ดาเนินงานอยู่
ระดับปานกลาง

1.ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
2. หัวหน้า
แผนกวิจัยและ
ประเมินผล

ปีการศึกษา
2557

คณะฯ จัดสรรงบประมาณในการ
ไปเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและ
นักศึกษา

จานวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการเผยแพร่
ในการประชุม
วิชาการเพิ่มขึ้น

- เพิ่มขึ้นร้อยละ
25 ของจานวน
โครงการที่เสนอ
ของบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา

1.ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
2. หัวหน้า
แผนกวิจัยและ
ประเมินผล

ปีการศึกษา
2557

KPI ของผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนิน
โครงการ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

- ผลสารวจสิ่ง
สนับสนุนในการ
วิจัย

จานวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 1.ฝ่าย
ผลงานวิจัย
ของจานวนผลงาน วิชาการและ
ที่ได้รับการ
วิจัยในปีที่ผ่านมา วิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
2. หัวหน้า
การประชุม
แผนกวิจัย
วิชาการเพิ่มขึ้น
และ
ประเมินผล
-จานวน
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 1.ฝ่าย
โครงการวิจัยที่ ของจานวน
วิชาการและ
เสนอขอ
โครงการที่เสนอขอ วิจัย
งบประมาณ
งบประมาณในปีที่ 2. หัวหน้า
เพิ่มขึ้น
ผ่านมา
แผนกวิจัย
- ผลการดาเนินงาน และ
- ผลสารวจสิ่ง
อยู่ระดับปานกลาง ประเมินผล
สนับสนุนในการ
วิจัย
จานวน
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 1.ฝ่าย
ผลงานวิจัยที่
ของจานวน
วิชาการและ
ได้รับการ
โครงการที่เสนอขอ วิจัย
เผยแพร่ในการ งบประมาณในปีที่ 2. หัวหน้า
ประชุมวิชาการ ผ่านมา
แผนกวิจัย
เพิ่มขึ้น
และ
ประเมินผล

ปีการศึกษา
2557

ปีการศึกษา
2557

ปีการศึกษา
2557

ผลการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม
และข้อเสนอแนะเชิง
คุณภาพที่สาคัญ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 99
SAR : 2557
KPI ของผลลัพธ์ของแผน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ

KPI ของผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ปีการศึกษา
2557

- ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
- ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ต่อผู้ช่วยนักวิจัย

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ปีการศึกษา
2557

มีผลการ
ดาเนินงานการ
จัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนิน
โครงการ

ร้อยละ 80
ของผูร้ ับบริการ

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ปีการศึกษา
2557

มีผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ปีการศึกษา
2557

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
- ประเมินผลความสาเร็จของการ
บูรณาการให้ครบทั้งผูร้ ับการ
บริการ และนักศึกษา
- ค่าคะแนนของนักศึกษาในหัวข้อ
ที่นามามาบูรณาการ

- ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ผู้รับบริการ
ของผู้รับบริการ
- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
ผู้ช่วยนักวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
- คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีผลการดาเนินงาน
จัดการความรู้
การจัดการความรู้
- มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การ
ความรู้ อ ย่ างเป็ น ร ะบบ แล ะ
ดาเนินการจัดการความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย

อย่างน้อย
2 ด้าน

ผลการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม
และข้อเสนอแนะเชิง
คุณภาพที่สาคัญ

สำรบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 แบบรำยงำนผลกำรประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
ส่วนที่ 4 กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2556
แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพประจาปี 2556
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556
(Improvement Plan)
ภำคผนวก คาสั่งและเอกสารอ้างอิง
คาสั่งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา2557
คาสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาสั่งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้
แบบรายงานอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หน้า
1
15
16
37
53
58
65
88
89
90
91
92
97
100

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 100
SAR : 2557

ภาคผนวก
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ตำรำงแสดงจำนวนอำจำรย์ จำแนกตำมวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

คณะ
คณะ/วิทยำลัย/ภำควิชำ/สำขำวิชำ

ปฏิบัติ ลำศึกษำ รวม
งำนจริง
ต่อ
ทัง้ หมด

ปีกำรศึกษำ

วุฒิปริญญำตรี

2557

วุฒิปริญญำโท
ศ.

วุฒิปริญญำเอก

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

รวม

15
2

-

- 40.50
- 10

ศ.

จำนวนรวม

อ.

ผศ.

รศ.

รวม

อ.

ผศ.

5
1

6
3

-

- 11.00 30.50 21.00
- 4.00 9.00 5.00

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
สำขำวิชำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

49
12.5

2.5
1.5

51.50
14.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.5
8

สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

21

1

22.00

-

-

-

-

-

11

8

-

-

19

-

3

-

-

3

สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์

15.5

-

15.5

-

-

-

-

-

6.5

5

-

-

11.5

4

-

-

-

4 10.50 5

หมายเหตุ : 1. การแจงนับจานวนอาจารย์ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน, 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน, น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
2. การนับวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการจัดเก็บข้อมูล (31 กรกฏาคม 2558)

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

- 11.00

รศ.

ศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบรายงานอาจารย์ประจา มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบุร ี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะ

ตาแหน่ง อาจารย์

่ - นามสกุล
ชือ

ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

ไปช่วยราชการ

ปี การศึกษา

2557

คุณวุฒ ิ ปริญญาโท

ภาควิชา/สาขาวิชา

วันทีล
่ าออก/
วันทีเ่ ริม
่ ปฏิบต
ั งิ าน
โอนย ้าย
(ว/ด/ป)

(ว/ด/ป)

สถานะ
(ใช่ = 1, ไม่ = -)
ลาศึกษา
ปฏิบต
ั งิ าน
ต่อเต็มเวลา

ระยะเวลา
การ
ปฏิบต
ั งิ าน

การนั บ

(เดือน)

0, 0.5, 1

1

นาง

สุทธิลา

สวนาพร

ข ้าราชการ

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

30/05/2522

1

12

1

2

นาง

อุไรวรรณ

คาสิงหา

ข ้าราชการ

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

27/06/2538

1

12

1

3

นาง

วราภรณ์

ตรีมงคล

ข ้าราชการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1/06/2541

1

12

1

4

นางสาว

่
พรพาชืน

ชูเชิด

ข ้าราชการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

8/01/2544

-

0

0

5

นาย

เกรียงศักดิ์

สิงห์แก ้ว

ข ้าราชการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

17/06/2539

1

12

1

6

นางสาว

จีรวัฒน์

เหรียญอารีย ์

ข ้าราชการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3/07/2524

1

12

1

7

นาง

อุพรศรี

บุตรศรี

ข ้าราชการ

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

31/05/2522

1

12

1

8

นาง

อรุณวรรณ

อรรถธรรม

ข ้าราชการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

8/09/2543

1

12

1

9

นางสาว

อรพินท์

สุขยศ

ข ้าราชการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

21/08/2538

1

12

1

10

นางสาว

รัตนาภรณ์

มะโนกิจ

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1/06/2548

1

12

1

11

นางสาว

อรอุมา

คาแดง

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2/11/2552

1

12

1

12

นางสาว

ชมุค

พรรณดวงเนตร พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2/11/2552

1

12

1

13

นางสาว

พัฒน์นรี

จันทราภิรมย์ พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

14/03/2554

1

12

1

14

นางสาว

ชนากานต์

เรืองณรงค์

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

25/04/2554

-

6

0.5

15

นางสาว

วราภรณ์

วงศ์ปถัมภ์

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

1/10/2549

1

12

1

0

0

1

0.5

16

นางสาว

กิตย
ิ าพรรณ โพธิล
์ า่ ม

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

1/07/2548

-

1

17

นาย

ไชยสิทธิ์

พันธุฟ
์ จ
ู น
ิ ดา

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1/07/2557

1

12

1

18

นาย

กฤติน

ชุมแก ้ว

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

18/11/2556

1

12

1

19

นางสาว

พรศิร ิ

แสนตุ ้ม

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1/12/2557

1

7

0.5

20

นาย

วิจต
ิ ร

สนหอม

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

5/11/2555

1

12

1

21

นาย

รัฐ

ชมภูพาน

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

10/06/2556

1

12

1

22

นางสาว

อรวรรณ

พึง่ คา

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

10/06/2556

1

12

1

23

นางสาว

จุฬาภรณ์

ศรีเมืองไหม

พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

10/06/2556

1

12

1

แบบรายงานอาจารย์ประจา มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบุร ี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะ

ตาแหน่ง อาจารย์

ลาดั
24บที่ นาย

่ ชรั- ฐนามสกุแพกุ
ล ล
ณัชืฐอ

ตาแหน่งงาน
พนั กงานมหาวิ
ทยาลัย

ไปช่วยราชการ

ปี การศึกษา

2557

คุณวุฒ ิ ปริญญาโท

ภาควิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วันทีล
่ าออก/
วันทีเ่ ริม
่ 1/07/2557
ปฏิบต
ั งิ าน
โอนย ้าย

1

ระยะเวลา
การ
ปฏิบ12
ต
ั งิ าน

1 บ
การนั

สถานะ

25

นางสาว

ศุภนิชา

ศรีวรเดชไพศาล พนั กงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

1/05/2555

1

12

1

26

นาย

กรณั ท

สุขสวัสดิ์

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

2/07/2555

1

12

1

พนั กงานมหาวิทยาลัย

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ : 1. การแจงนับจานวนอาจารย์ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน, 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน, น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
2. การนับวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการจัดเก็บข้อมูล (31 กรกฏาคม 2558)

23

2.5

22

แบบรายงานอาจารย์ประจา มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบุร ี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะ

ตาแหน่ง อาจารย์

่ - นามสกุล
ชือ

ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

ไปช่วยราชการ

ปี การศึกษา

2557

คุณวุฒ ิ ปริญญาเอก

ภาควิชา/สาขาวิชา

วันทีเ่ ริม
่ ปฏิบต
ั งิ าน
(ว/ด/ป)

วันทีล
่ าออก/
โอนย ้าย
(ว/ด/ป)

สถานะ
(ใช่ = 1, ไม่ = -)
ปฏิบต
ั งิ าน

ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา

ระยะเวลา
การปฏิบต
ั งิ าน

การนั บ

(เดือน)

0, 0.5, 1

1

นาง

สุภา

จุฬคุปต์

ข ้าราชการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

24/12/2529

1

12

1

2

นางสาว

เฉลียว

หมัดอิ๊ ว

ข ้าราชการ

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

27/05/2536

1

12

1

3

นาง

ประดิษฐา

ภาษาประเทศ ข ้าราชการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

27/05/2536

1

12

1

4

นาง

บุญประคอง ไม ้เขียว

ข ้าราชการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1/06/2525

1

12

1

5

นางสาว

กิตติมา

ข ้าราชการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

6/06/2538

1

12

1

บุญยศ

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ : 1. การแจงนับจานวนอาจารย์ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน, 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน, น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
2. การนับวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการจัดเก็บข้อมูล (31 กรกฏาคม 2558)

5

0

5

แบบรายงานอาจารย์ประจา มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบุร ี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะ

ปี การศึกษา

2557

ตำแหน่ง ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์ คุณวุฒ ิ ปริญญำโท

่ - นำมสกุล
ชือ

ลำดับที่

ตำแหน่งงำน

ไปช่วยรำชกำร

ภำควิชำ/สำขำวิชำ

วันทีเ่ ริม
่
ปฏิบต
ั งิ ำน

วันที่
ลำออก/
โอนย ้ำย

(ว/ด/ป)

(ว/ด/ป)

สถำนะ
(ใช่ = 1, ไม่ = -)
ปฏิบต
ั งิ ำน

ลำศึกษำ
ต่อเต็มเวลำ

ระยะเวลำ
กำร
ปฏิบต
ั งิ ำน

กำรนั บ

(เดือน)

0, 0.5, 1

1

นาง

อภิญญา

พุกสุขสกุล

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5/11/2536

1

12

1

2

นางสาว

มาริน

สาลี

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

18/08/2535

1

12

1

3

นาย

วินัย

ตาระเวช

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

13/06/2539

1

12

1

4

นาง

อรัญญา

วรชาติอด
ุ มพงศ์

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

3/07/2524

1

12

1

5

นาย

พงษ์ศักดิ์

ทรงพระนาม

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

20/01/2538

1

12

1

6

นาง

รุง่ ทิวา

เทพปิ ตพ
ุ งศ์

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

6/12/2525

1

12

1

7

นางสาว

อาภัสรา

กวีวังโส

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

24/12/2529

1

12

1

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1/05/2538

1

12

1

8

นางสาว

สุชาดา

งามประภาวัฒน์

ข ้ำรำชกำร

9

นางสาว

เสริมศรี

สงเนียม

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

16/06/2538

1

12

1

10

นาง

อุจต
ิ ชญา

จิตรวิมล

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

18/05/2538

1

12

1

11

นาง

ไศลเพชร

ศรีสวุ รรณ

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

29/06/2524

1

12

1

12

นาย

สุรเดช

ชูพน
ิ จ
ิ รอบคอบ

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

1/10/2525

1

12

1

13

นาง

เกษรา

มานั นตพงศ์

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3/07/2524

1

12

1

14

นางสาว

สุวรรณี

อาจหาญณรงค์

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1/06/2525

1

12

1

15

นาง

ิ ฐ์ศรี
วิสฎ

ตังครโยธิน

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

26/12/2526

1

12

1

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ : 1. การแจงนับจานวนอาจารย์ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน, 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน, น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
2. การนับวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการจัดเก็บข้อมูล (31 กรกฏาคม 2558)

15

0

15

แบบรายงานอาจารย์ประจา มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบุร ี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะ

ปี การศึกษา

2557

ตำแหน่ง ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์ คุณวุฒ ิ ปริญญำเอก

่ - นำมสกุล
ชือ

ลำดับที่

ตำแหน่งงำน

ไปช่วยรำชกำร

ภำควิชำ/สำขำวิชำ

วันทีเ่ ริม
่
ปฏิบต
ั งิ ำน
(ว/ด/ป)

สถำนะ

วันทีล
่ ำออก/
โอนย ้ำย

(ใช่ = 1, ไม่ = -)

(ว/ด/ป)

ลำศึกษำ
ปฏิบต
ั งิ ำน
ต่อเต็มเวลำ

ระยะเวลำ
กำร
ปฏิบต
ั งิ ำน

กำรนั บ

(เดือน)

0, 0.5, 1

1

นาง

ศรีกาญจนา

จตุพัฒน์วโรดม

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

31/05/2525

1

12

1

2

นาง

อ ้อยทิพย์

ผู ้พัฒน์

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

1/06/2525

1

12

1

3

นาง

เลอลักษณ์

เสถียรรัตน์

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1/05/2528

1

12

1

4

นางสาว

ชมภู่

ยิม
้ โต

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

1/06/2544

1

12

1

5

นางสาว

สาคร

ชลสาคร

ข ้ำรำชกำร

สาขาวิชาสิง่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม

7/06/2534

1

12

1

6

นาง

อรวัลภ์

อุปถัมภานนท์

ข ้าราชการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

16/04/2542

1

12

1

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ : 1. การแจงนับจานวนอาจารย์ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้ 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน, 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน, น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
2. การนับวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการจัดเก็บข้อมูล (31 กรกฏาคม 2558)

6

0

6

คณะ
หลักสูตร

แบบรายงานอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา
่ - นามสกุล
ชือ

คาสัง่
วุฒ ิ
่
คาสังให ้
เปลีย
่ นแปลง
ตาแหน่ง
การศึกษา ดาเนินตัง้ แต่
(ถ ้ามี)
ทางวิชาการ
สูงสุด
(ว/ด/ป)
(ว/ด/ป)

2557
สถานะ

(ใช่ = 1, ไม่ = -)
ปฏิบัตงิ าน

ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา

ระยะเวลา
การ
ปฏิบัตงิ าน

การนับ

(เดือน)

0, 0.5, 1

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
อาหารและโภชนาการ
(Food and Nutrition)
นางสาวสุชาดา งามประภาวัฒน์
นางอภิญญา พุกสุขสกุล

คศ.ม.
คศ.ม.
คศ.ม.

23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52

1
1
1

12
12
12

1
1
1

วท.ม.

23 มิ.ย. 52

1

12

1

นางสาวชมุค พรรณดวงเนตร

อาจารย์
อาจารย์

วท.ม.

-

1
5

12

1
5

นางสุทธิลา สวนาพร
นางสาวเฉลียว หมัดอิ๊ว
นายสุรเดช ชูพินิจรอบคอบ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คศ.ม
ปร.ด.
ศศ.ม

23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52

1
1
1

12
12
12

1
1
1

นางสาววราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์
นางสาวศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล

อาจารย์
อาจารย์

คศ.ม
วท.ม.

23 มิ.ย. 52
-

1

12

1

1
5

12

1
5

นางสาวอาภัสรา กวีวังโส
นางสุวรรณี อาจหาญณรงค์
นางสาวมาริน สาลี
นายพงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
นางอรุณวรรณ อรรถธรรม

ผศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.
อาจารย์

ศศ.ม.
คศม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52

1
1
1
1
1
5

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
5

นายเกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว
นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนกิจ

ผศ.
ผศ.
อาจารย์

24 ม.ค. 56

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(Textiles and Clothing)

20 พ.ย. 57
รวมทัง้ หมด

อุตสาหกรรมงานอาหาร
(Food Service Industry)
24 ม.ค. 56

คณะ
หลักสูตร

แบบรายงานอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา
่ - นามสกุล
ชือ

คาสัง่
วุฒ ิ
่
คาสังให ้
เปลีย
่ นแปลง
ตาแหน่ง
การศึกษา ดาเนินตัง้ แต่
(ถ ้ามี)
ทางวิชาการ
สูงสุด
(ว/ด/ป)
(ว/ด/ป)

2557
ระยะเวลา
การ
ปฏิบัตงิ าน

การนับ

(เดือน)

0, 0.5, 1

1
1
1
1
1
5

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1

12
12
12
12

1
1
1
1

1
5

12

รวมทัง้ หมด

1
5

12
12
12
12
12

รวมทัง้ หมด

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

สถานะ
(ใช่ = 1, ไม่ = -)
ปฏิบัตงิ าน

ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา

เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
(Creative Crafts Technology)
นายวินัย ตาระเวช
นางไศลเพชร ศรีสุวรรณ
นางสาวเสริมศรี สงเนียม
นางอรัญญา วรชาติอุดมพงศ์
นายวิจิตร สนหอม

ผศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.
อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.ม.
กศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

31 มี.ค. 54
31 มี.ค. 54
31 มี.ค. 54
31 มี.ค. 54
31 มี.ค. 54
รวมทัง้ หมด

ออกแบบแฟชัน่ และการจัดการสินค้า
(Fashion Design and Merchandising)
นางสาวชนากานต์ เรืองณรงค์
นางอุพรศรี บุตรศรี
นางรุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์
นายกรณัท สุขสวัสดิ์
นางอุไรวรรณ คาสิงหา

อาจารย์
อาจารย์
ผศ.
อาจารย์
อาจารย์

ศป.ม.
ศ.อ.ม.
ศป.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

25 ต.ค. 55
23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
25 ต.ค. 55
23 มิ.ย. 52

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
การศึกษาปฐมวัย
(Early Childhood Education)
นางวิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน
นางบุญประคอง ไม้เขียว
นางสาวกิตติมา บุญยศ
นางวราภรณ์ ตรีมงคล
นางสาวพัฒน์นรี จันทราภิรมย์

ผศ.
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คม.
กศ.ด.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.ม.

9 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55

คณะ
หลักสูตร

แบบรายงานอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา
่ - นามสกุล
ชือ

คาสัง่
วุฒ ิ
่
คาสังให ้
เปลีย
่ นแปลง
ตาแหน่ง
การศึกษา ดาเนินตัง้ แต่
(ถ ้ามี)
ทางวิชาการ
สูงสุด
(ว/ด/ป)
(ว/ด/ป)

2557
สถานะ

(ใช่ = 1, ไม่ = -)
ปฏิบัตงิ าน

ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา

ระยะเวลา
การ
ปฏิบัตงิ าน

การนับ

(เดือน)

0, 0.5, 1

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(Home Economics Technology)
นางอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

อาจารย์

วท.ด

23 มิ.ย. 52

1

12

1

นางศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

ผศ.

Ph.D.

23 มิ.ย. 52

1

12

1

นางสุภา จุฬคุปต์
นางประดิษฐา ภาษาประเทศ
นางสาวสาคร ชลสาคร

อาจารย์
อาจารย์
ผศ.

Ph.D.
กศ.ด.
Ph.D.

23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52

1
1
1
5

12
12
12

1
1
1
5

20 มี.ค. 57
รวมทัง้ หมด

