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แบบเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.  2556 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลักษณะโครงการ 
  (     )   1.1   การประชุมเชิงวิชาการ 
  ( )   1.2   การฝึกอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  (     )   1.3   การสัมมนา  การเสวนา 
  (     )   1.4   การจัดนิทรรศการ 
  (     )   1.5   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  (     )   1.6   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  (     )   1.7   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

(     )   1.8   อ่ืน ๆ 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
 (    )  1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
 ()  1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
 (    )  1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
 (    )  1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
  (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
 (    )  1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 (    )  1.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (    )  1.7 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 (    )  1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 (    )  1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

กลวิธี/มาตรการ   1.2.8  พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเน้นมาตรฐานสากล 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
                - การบริหารและการจัดการในส่วนงานด้านบริหารและวางแผน  งานด้านวิชาการและวิจัย 
                 งานด้านกิจการนักศึกษา 
              - การวิจัย เรื่อง.................................-.......................................................................... 
            มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
                    .............................................................. .................................................................... 
               การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน....40.....คน       
              ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.......(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการภาครัฐ/  
              เอกชน/ชุมชน/ ภาคประชาชน  เป็นต้น)..................................................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     หัวหน้างานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

หัวหน้าโครงการ    นางสาวสมใจ    แซ่ภู่ 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยถือ
ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งในการก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษา  ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เครื่องมือที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจะน ามาใช้ในการด าเนินการ  
คือ  การจัดท ากิจกรรมด้านคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย  คือ  ระบบ
ประกันคุณภาพ  ISO  9000  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล  ส าหรับนานาชาติที่รับประกันว่าหลักคุณภาพ   

การทบทวน  การปรับปรุง  โดยมองความพอใจของลูกค้า  จึงได้น าระบบคุณภาพ  ISO  
9000  มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และได้น าระบบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน  เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์
ตนเองว่ามีจุดด้อย  จุดแข็ง  มีแนวทางและแผนที่จะปรับปรุงหรือส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างไร  ซึ่ง
ระบบดังกล่าวมีระยะเวลาเป็นตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างไร  สามารถ
ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานว่ามีจุดแข็ง  จุดอ่อน  และควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งสามารถ
น าข้อมูลมาตรวจสอบตามช่วงเวลาที่ด าเนินการประกันคุณภาพ  SAR  เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนได ้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังให้ค ารับรองการปฏิบัติรายการไว้กับ กพร. จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการท ากิจกรรม  5ส  ให้ยังคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก  จึงจัดโครงการส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้คณะฯ สามารถบริหารจัดการ สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก 
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กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

     พฤษภาคม  2556 
 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ)  
 

กิจกรรม 

ปี พ. ศ. 2555 ปี พ.ศ. 25536 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท ารายละเอยีดโครงการฯ             

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน  ( 1  เดือน)  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

งบประมาณ 
  ระบุแหล่งงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี พ.ศ 2556 จ านวน  15,000  บาท 

1.  หมวดค่าตอบแทน       3,600 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน × 600 บาท × 6 ชม.)   3,600 บาท 

2.  หมวดค่าใช้สอย                8,000 บาท 
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร  2,000 บาท 
(40 คน × 2 มื้อ ×25 บาท) 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร                         6,000 บาท 
(40 คน × 1 มื้อ × 150 บาท) 

3.  หมวดค่าวัสดุ       3,400 บาท 
ค่าหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser Jet 1020     2,550 บาท 
กระดาษถ่ายเอกสาร 5 รีม                            550   บาท 
ปากกาลูกลื่น          300 บาท 

รวมทั้งสิ้น       15,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

  หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ
 

การประเมินโครงการ 
 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  40  คน 
- ความรู้ความเข้าใจในแนวทางด้านการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นร้อยละ 75 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ  ร้อยละ 80 

 ประเมินผลโดย 
- สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ  สามารถน ามาบริหารจัดการได้ 
 

การรายงานผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน  ที่กองนโยบายและแผน  ก าหนดและส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวสมใจ  แซ่ภู่) 
วันที่   ........................................................ 

 

ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง)  
วันที่   ........................................................ 


