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บทสรปุส าหรบัผู้บริหารการประเมนิตนเอง 
 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสงัเขป) 
 ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี  มีความช านาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
2. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีทกัษะในการท างาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล   

   4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ส านึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า                      
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 2558 มีผลการ
ด าเนินงาน ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 2.38 (คะแนน) 

 
2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 
องค์ประกอบที่ I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - - - - 
3 นักศึกษา 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 อาจารย์ 2.07 - - 2.07 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 3.00 - 2.75 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 2.03 3.00 -     
ผลการประเมิน       2.38   

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า “ผ่าน”  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  

จ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 5 6)  
จ านวน 1 องค์ประกอบ  อยู่ในระดับคุณภาพน้อย (องค์ประกอบที่ 3)  
จ านวน 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2)  ซึ่งหลักสูตรซึ่งเปิดเป็นปีแรกยังไม่มีบัณฑิต  
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3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. พัฒนากระบวนการการรับนักศกึษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่  
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มคีุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท า มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากขึ้นโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
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รหัสหลักสูตร :  25581941101181 
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) 
ระดับ : ปริญญาตร ี
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2) 
ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด การรับผิดชอบ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นาวสาวอุษา   ตั้งธรรม คศ.บ. ผ้าและครื่องแต่งกาย อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 
2 อาจารย ์ นางสุจิตรา  ชนันทวารี       M.F.M. (Fashion 

Mamangement) 
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 

3 อาจารย ์ นางสาวเสาวนีย์  เถากิตติกุล คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4 อาจารย ์ นางสาวไอรดา  สุดสังข์ คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 อาจารย ์ นางสาวสุดากาญจน์  แยบดี คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

มีการปรับปรงุหลักสูตร ไม่มีการปรับปรงุหลักสูตร 
 
หมายเหตุ :  ปรับปรงุใหมเ่นื่องจาก........ โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที่ .......  เมื่อวันที่ ............  

สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมือ่วันที่........ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อุษา   ตั้งธรรม 
 
 

ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาตร ี
ปีที่จบ : 2525   
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : คหกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาที่จบ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ชื่อสถาบันที่จบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ    
ประสบการณก์ารท าการสอน : 2527 – ปัจจุบัน 

2 อาจารย ์ สุจิตรา  ชนันทวาร ี ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2552 
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : Master of  Fashion 
Management 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่จบ :  Fashion Management 
ชื่อสถาบันที่จบ :  National Institute of Fashion 
Technology,  India   
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :   
พนักงานมหาวทิยาลัย  
ประสบการณก์ารท าการสอน : 2556-ปัจจุบัน 

3 อาจารย ์ เสาวนีย์  เถากิตติกุล ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2557   
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : คหกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาที่จบ : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  
พนักงานมหาวทิยาลัย  
ประสบการณก์ารท าการสอน : 2557-ปัจจุบัน 

4 อาจารย ์ ไอรดา  สุดสังข ์ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2557  
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : คหกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาที่จบ : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน)  
พนักงานมหาวทิยาลัย  
ประสบการณก์ารท าการสอน : 2558-ปัจจุบัน 



ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น        
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3. อาจารย์ผู้สอน      

 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารยผ์ู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกมล   พรหมหล้าวรรณ คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
2 อาจารย ์ นางวิภาดา  กระจ่างโพธิ ์ วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นาวสาววาสนา  ช้างม่วง วศ.ม. สิ่งทอ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางจิราพร   จิตต์ภู่ภักด ี กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
5 อาจารย ์ นางพจนา  นูมหันต์ คศ.ม.คหกรรมศาสตร์ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางอาภาพรรณ    ยุเหล็ก กศ.ม. การอุดมศึกษา 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอุษา   ตั้งธรรม คศ.บ. ผ้าและครื่องแต่งกาย 
8 อาจารย ์ นางสุจิตรา   ชนันทวาร ี M.F.M. (Fashion Management ) 
9 อาจารย ์ นางสาวเสาวนีย ์  เถากิตติกุล คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
10 อาจารย ์ นางสาวไอรดา  สุดสังข์ คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1    

 
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน   :   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ที่อยู่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  517 ถ.นครสวรรค์  
 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 อาจารย ์ สุดากาญจน ์ แยบด ี ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2556  
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : คหกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาที่จบ : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย. 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :   
พนักงานมหาวทิยาลัย  
ประสบการณก์ารท าการสอน : 2557-ปัจจุบัน 



ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น        
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5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตวับ่งชี้ 1.1) (ระดับปริญญาตร)ี 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน    

( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์) 
ผลการด าเนินงาน 

1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

2  คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิการศกึษา : ระดับปรญิญาเอก - คน , ปริญญาโท 4 คน 
มีต าแหน่งทางวชิาการ : ผศ. 1 คน , รศ. - คน , ศ. - คน 
ซึ่งเป็นคุณวุฒทิี่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  

11  การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที8่ กรกฎาคม 2558 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที2่9 กรกฎาคม 2558 
สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วนัที่ 29กรกฎาคม 2558 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สทส.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตร พ.ศ. 2558 
สทส.1.1-02 ท าเนียบประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 



ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น        
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร : 
      ในการจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น ทางสาขาวิชาได้คัดเลือกอาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548  มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 

1. ส าหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) พิจารณาอาจารย์
จากรายชื่ออาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

2. พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 โดยที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

3. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตรให้คณะพจิารณา 
4. ส่งหลักสูตรให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา และน าเข้าสภาวิชาการ

พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
      ผลการด าเนินการรับและคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตร ปี2558 ได้อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
จ านวน 5 ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  
 

ท่ี ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาที่จบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอุษา   ตั้งธรรม คศ.บ. ผ้าและครือ่งแต่งกาย 
2 อาจารย ์ นางสุจิตรา  ชนันทวารี       M.F.M. (Fashion 

Management) 
3 อาจารย ์ นางสาวเสาวนีย์  เถากิตติกุล คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและ

เครื่องแต่งกาย 
4 อาจารย ์ นางสาวไอรดา  สุดสังข์ คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและ

เครื่องแต่งกาย 
5 อาจารย ์ นางสาวสุดากาญจน์  แยบดี คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและ

เครื่องแต่งกาย 
             
          การทวนสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน จากทางคณะ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 นอกจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าร่วมการอบรมการจัดท าหลักสูตรและบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 



ระดับปรญิญาตร ี                
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
           เมื่อประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่พบปัญหาใน
กระบวนการ การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
        
2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชา วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งใน
ด้านก าหนดกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา การด าเนินงานตามพันธ์กิจของ
มหาวิทยาลัย  การพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ การก าหนดภาระการสอน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบอื่นที่นอกเหนือจากการสอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชาได้พิจารณา
ร่วมกัน มีระบบและขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยพิจารณาตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  

2. พิจารณากรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าที่ควรมีของสาขาวิชา 
3. วางแผนพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
4. พัฒนาอาจารย์ประจ าสาขาวิชาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

       
3) ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
           คณะมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมการ
สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ เพื่อให้อาจารย์น าความรู้ที่
ได้มาใช้ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดังนี้ 
     3.1 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าทุกท่าน ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยงบประมาณของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
นอกจากนั้นคณะฯและมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรูท้างวิชาการให้อาจารย์ในภาพรวมให้แก่
อาจารย ์
    3.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชา ฯ 
เข้ารับการอบรมกับองค์กรทางวิชาชีพ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย  กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และการฝึกอบรมในสถานประกอบการโดยพิจารณา
ส ารวจถึงความต้องการในการฝึกอบรม และมีการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ภายหลังการ
รายงานผลการฝึกอบรม เพื่อให้อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต 
 
          ผศ.อุษา  ตั้งธรรม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2 
ศึกษาดูงาน 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ การพฒันาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและ
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ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ  ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการสัมมนา เรื่อง การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (Competency-Based Curriculum) 
มทร.พระนคร 
 
          นางสุจติรา  ชนันทวารี       
- การสัมมนา เรื่อง "สิ่งทอเทคนิค อนาคตใหม่สิ่งทอไทย" 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
- โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ าหลักสูตรกับ  การประกันคุณภาพ 
- โครงการการจัดท างบประมาณ (เชงิยุทธศาสตร์) ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ 
(ภายใต้ข้อมูลจากผลการท า Work Shop การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการสัมมนา เรื่อง การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (Competency-Based Curriculum) 
มทร.พระนคร 
- โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
          นางสาวเสาวนีย์  เถากิตติกุล 
- โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มหีน้าที่รับรอง  สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ (Assessor) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจประเมิน" 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น  ระยะที่ 1 อบรมสมัมนา และระยะที่ 2 
ศึกษาดงูาน 
- โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ าหลักสูตรกับ  การประกนัคุณภาพ 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ  ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการสัมมนา เรื่อง การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (Competency-Based Curriculum) 
มทร.พระนคร 
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจใุหม่ 
- โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
 
         นางสาวไอรดา  สุดสังข์ 
- โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มหีน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ (Assessor) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจประเมิน" 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น  ระยะที่ 1 อบรมสมัมนา และระยะที่ 2 
ศึกษาดงูาน 
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- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
- การฝึกอบรมประสบการณว์ชิาชีพ เรื่อง การซ่อมบ ารุงรักษา  เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเย็บ 
ระยะที่ 1 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจใุหม่ 
- การฝึกอบรมประสบการณว์ชิาชีพ เรื่อง การซ่อมบ ารุงรักษา 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์ชว่ยเยบ็ ระยะที่ 2 
- โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
 
         นางสาวสุดากาญจน์  แยบดี 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2 
ศึกษาดงูาน 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพการศกึษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
 
การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
          มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมี
นโยบายพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขอต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ท าให้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นน า
นโยบายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นมาด าเนินการภายใน
คณะและลงสู่สาขาวิชาและหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อ 
และยังไม่มีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ มีแผนที่จะยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า
เอกสาร และการตีพิมพ์บทความวิจัย 
          นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความพร้อมส าหรับการ
การบริหารหลักสูตรทั้งด้านการวางกรอบอัตราก าลัง การพัฒนาและส่งเสริ มอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังมีการพัฒนาอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ดังนี้ 

     - ด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมอบหมาย
ภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
การพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์การสอน การท างาน ก าหนดให้อาจารย์สอนคนละไม่
เกิน 3 รายวิชาตามนโยบายมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรใน มคอ.2 
ที่ก าหนด และกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีการส่งรายงาน  



ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น        
มทร.พระนคร    ปีการศกึษา 2558                        

 

13 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
มคอ.5 ภายหลังกระบวนการเรียนการสอนเสร็จสิ้น โดยส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของอาจารย์แต่ละคนจะถูกประเมินผล
การสอนโดยนักศึกษา และได้รับการทวนสอบรายวิชาตามเงื่อนไขของหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับมอบหมายรายวิชาในหลักสูตรดังตาราง 

 
ล า
ดับ 

ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 
1/2558 

รายวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 
2/2558 

รายวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 
3/2558 

1 ผศ.อุษา   ตั้งธรรม - -  
2 นางสุจิตรา  ชนันทวารี       - -  
3 นางสาวเสาวนีย์  เถากิตติกุล - 1.การท าแบบตัด

เสื้อสตรี 
1.การท าเสื้อบน
หุ่น 

4 นางสาวไอรดา  สุดสังข์ - 1 เทคโนโลยี
เครื่องจักรเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม 
2. การท าแบบ
ตัดด้วย
คอมพิวเตอร์ 

1. การวางแบบ
ตัดด้วย
คอมพิวเตอร์ 

5 นางสาวสุดากาญจน์  แยบดี - -  
 
           - ด้านงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีนโยบายให้อาจารย์ต้อง
จัดท างานวิจัยอย่างน้อย1 เรื่องและงานวิจัยทุกเรื่องต้องน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับการเผยแพร่  
โดยการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทางคณะให้ความสนับสนุนจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้เพื่อให้อาจารย์ท างานวิจัย เพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการหรือเพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณรายได้
ของคณะและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

ปี งปม. ชื่อโครงการ รายชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน 
2558 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเสื้อผ้า

แฟชั่จากผ้าไหมนาโพธิ์  บุรีรัมย์ 
นางพจนา  นูมหันต์ 
ผศ.วาสนา  ช้างม่วง 
ผศ.อุษา  ตั้งธรรม 
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 

รายจ่าย 

  2559 
 
 
 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่ง
กายส าหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว(วีลแชร์) กลุ่มสถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกรด็ 

นางวิภาดา  กระจ่างโพธิ์ 
ผศ.อุษา  ตั้งธรรม 
ผศ. จิราพร จิตต์ภู่ภักดี 
นางสุจิตรา ชนันทวารี 
นางสาวเสาวนีย์ เถากิตติกุล 

รายจ่าย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
           - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ในหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียน     
การสอน ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาคณะและ
มหาวิทยาลัย วันสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ   
           - ด้านบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้นทั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าหลายโครงการ โดยน าความรู้ในสาย
วิชาชีพของหลักสูตรไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

โครงการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วม 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่                
เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มชุมชน ป้อมมหากาฬ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13,19-20 และ 26-27 
มีนาคม 255 

ผศ. อุษา ตั้งธรรม 
นางสุจิตรา  ชนันทวารี       
นางสาวเสาวนีย์  เถากิตติกุล 
นางสาวไอรดา  สุดสังข์ 

             ผลการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.87 แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ผลการประเมินดังนี้ 

รายการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ผลประเมิน 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
3.8 

2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

3.4 

3 การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

4 

4 ภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.6 

5 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ถูกน ามาใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

3.8 

6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน ่งครั้ง 

4 

7 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

4 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

4.4 

รวมด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.87 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  2.00 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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คุณภาพอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 คะแนนประเมิน 0.00 
2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน คะแนนประเมิน 1.67 

 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง อ. 4 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. 1 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง รศ. - 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง ศ. - 

 

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนกั  คะแนน
ประเมิน 5.00 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
1. ผศ.อุษา   ตั้งธรรม Development of Thai-China Ethnic 

Clothes Approach to ASEAN 
Community: A Case study of Thai Song 
Dum and Guangxi Zhuang 

1.00 

2. สุจิตรา   ชนันทวารี - 0.00 

3. เสาวนีย์   เถากิตติกุล - 0.00 

4. ไอรดา  สุดสังข ์ - 0.00 

5. สุดากาญจน ์ แยบด ี Dyeing Studies of Cotton Towel Product 
with Natural Dyes and Effect of 
Cationization on Colour Characteristics 

1.00 

   
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.67 
 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย ((1)+ (2)+ (3)) = 2.22 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

ผลที่เกิดกับอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ที ่4.3) 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  ตั้งแต่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 

2558 

1. ผศ.อุษา   ตั้งธรรม  

2. นางสุจิตรา   ชนันทวารี  

3. นางสาวเสาวนีย์   เถากิตติกุล  

4. นางสาวไอรดา  สุดสังข ์  

5. นางสาวสุดากาญจน์  แยบด ี  

ร้อยละการคงอยู่ 100 
 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมกีารประชุมและปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ในการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การพฒันาอาจารย์ การติดตาม 
และอื่นๆ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธแ์ละความผูกพันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสตูร ส่งผลให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรยงัคงอยู่ร่วมบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
         ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

          ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอยู่ในระดับ 4.15 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน 4 
หัวข้อการประเมินหลัก ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละประเด็นพบว่า อยู่ใน
ระดับดี  ยกเว้นความพึงพอใจด้านด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ประเด็นค าถามใน
หัวข้อนี้สอบถาม 4 เรื่อง คือ  

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.1 ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชามี
เครื่องมือเครื่องจักรที่ตรงกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน ถึงแม้พื้นที่มีจ ากัด แต่

ประเดน็การประเมิน คะแนนจากการส ารวจ 
1.ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.87 
2.ด้านการบริหารหลักสูตร 3.96 
3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 4.15 
4.ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 2.70 
                                  รวม 3.67 
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ทางสาขาวิชาสามารถบริหารจัดการในการพื้นที่และติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักที่มีความจ าเป็นต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งจากพื้นที่ที่มีอยู่ท าให้การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักร
เพิ่มเติมท าได้ยากขึ้น แต่ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีการพูดถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรทดแทน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับสาขาวิชา 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.05 โดยพบว่าความพอเพียงของพื้นที่
ใช้สอยของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีผลประเมินอยู่ในระดับต่ า ปัญหาเรื่องความไม่พอเพียงของ
พื้นที่ใช้สอยในคณะ เป็นปัญหาหลักที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งทั้งในระดับอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา 
และนักศึกษา และมักได้ผลการประเมินเรื่องพื้นที่ใช้สอยจากนักศึกษาอยู่ในระดับต่ าเสมอ ปัญหา
ดังกล่าวทางหลักสูตรและสาขาวิชาได้ปรึกษาหารือกันอยู่ เสมอ และมีการพูดคุยกับในระดับ
กรรมการบริหาร ในการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทาง
คณะพยายามปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ  
     ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.33 ซึ่งผลที่ได้ระดับการประเมินน้อยที่สุด คือ ความ
เหมาะสมของบรรยากาศภายในห้องสมุด ความหลากหลาย ความทันสมัย และความเพียงพอของสื่อ
เสริมการเรียนรู้ และผลการประเมินที่อยู่ในระดับน้อยคือ จ านวนและความทันสมัยของหนังสือและ
วารสาร และความสะดวกในการใช้บริการ จากผลการประเมินที่อยู่ในระดับน้อย -น้อยที่สุดนี้ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการที่ห้องสมุดเฉพาะทางไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรง เนื่ องจากมหาวิทยาลัยไม่มี
นโยบายให้มีห้องสมุดประจ าคณะ แต่ทางคณะได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น และขอเปิดให้บริการห้องสมุดของคณะเองเพื่อให้บริการและตอบสนองต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดซื้อหนังสือและวารสารเพิ่มเติมจ าเป็นต้องแบ่งงบประมาณจาก
แต่ละสาขาวิชาซึ่งมีงบประมาณจ ากัด ท าให้ ณ ปัจจุบันห้องสมุดเฉพาะทางยังไม่สามารถตอบสนองการ
ใช้งานได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา แต่ทางคณะมีแผนที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุดให้ตอบสนองต่อการใช้งานที่ดีขึ้น 
     อินเตอร์เน็ท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 2.93 โดยพบว่าความครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ
อินเตอร์เน็ท ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจในการใช้งานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการให้บริการ
ดังกล่าว อยู่ในความดูแลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับทราบและอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงพื้นที่ในการให้บริการอินเตอร์เน็ทให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น    

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  3.00 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์ 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สทส.4.1 - 01 ท าเนียบประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สทส.4.1 - 02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
สทส.4.1 - 03 แผนอัตราก าลังคน 
สทส.4.1 - 04 สรุปโครงการพฒันาอาจารยท์างด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สทส.4.1 - 05 ตารางสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สทส.4.1 - 06 ตารางสรุปโครงการวจิัยประจ าปีการศึกษา 2558 
สทส.4.1 - 07 โครงการบรกิารวิชาการที่อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วม 
สทส.4.3 - 01 แบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร 
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1. ขอ้มูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2558    ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558) 
(สามารถปรับปกีารศึกษาได้) 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) 

แผนรับ
นักศึกษา 

 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2558 

รุ่นปีการศึกษา 2558 25 11 10 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 81.29 

 
 ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาที่ลดลง อันเนื่องมาจากมีนักศึกษาลาออกในภาคเรียนที่ 2 จ านวน 1คน 
เพราะไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและมีปัญหาในเรือ่งการเงิน 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

1) การรับนักศึกษา  
       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้จัดท าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ก าหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ตาม TQF 5 ข้อและ  ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คือ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวเทคโนโลยี                 
มีคุณธรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต โดยการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้นแบ่งเป็น             
2 กรณี ได้แก่ 

1.  โควตาวิชาการ /โควตา MOU ของมหาวิทยาลัย พิจารณารับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75  เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต                    
การพิจารณารับนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์  

2.  การรับตรง คุณสมบัติเช่นเดียวกับโควตา แต่ไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า ใช้วิธีการคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและมี
คะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ 
         คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสรุปการรับนักศึกษาว่าจะท าการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน
ชั้นปวส. สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย มากยิ่งขึ้นเพื่อให้จ านวนครบตามแผน 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่เม่ือวันที่  
4-5 สิงหาคม 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อให้นกัศึกษาใหม่สามารถ
ปรับตัวในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแต่งกาย  ให้นักศึกษาเข้าใจ
ในภาพรวมของคณะได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมสัมพันธ์อันดีพี่พบน้อง  เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ คณะอตุสาหกรรม

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่นให้แก่นักศึกษา  ท าให้นักศึกษามีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างรุ่นพีรุ่่นน้องอย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาวิชาการเพื่อให้
ค าปรึกษากับนกัศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร  
  

 
 
ผลการประเมินตนเอง  :  2.00 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1.1 เมื่อสาขาไดร้ับนักศึกษาใหม่ตามแผนรับที่ก าหนดไว้ห้องละ 25 คน สาขาฯมีการก าหนด

อาจารยท์ี่ปรกึษา 1 คน ต่อจ านวนนักศึกษา 1 ห้อง โดยคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามลักษณะเฉพาะ
ของอาจารย์ เชน่ อาจารย์ประจ าสาขาที่มีความถนัดเฉพาะสาขาเทคโนโลยีเสือ้ผ้า  ซึ่งในรุ่นการศึกษา
นี้มีอาจารยว์ิภาดา   กระจ่างโพธิ์เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 

1.2 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะถูกก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา โดยต้องให้
ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย โดยการจัดตารางพบที่ปรึกษาและการ
พบนอกตารางที่ก าหนดไว้ 

1.3 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแผนการเรยีนให้กับนักศกึษาทุกคน และจัด
แผนการเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนต่างจากคนอื่น และเข้าร่วมประชุมในระดับ
สาขาเพื่อเลือกรายวิชาทีนักศึกษามีความต้องการ และสาขามีอาจารยท์ี่สามารถจัดสอนในรายวิชา
ดังกล่าวได ้

1.4 มีระบบทะเบียนออนไลน์ ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลของนักศึกษา เช่น ประวัติการศกึษา ที่อยูท่ี่
สามารถติดต่อได้ ผลการเรียนในอดีตถึงปัจจุบนั นอกจากนั้นสาขายังให้นโยบายแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกคนต้องจัดท าแฟ้มประวัติของนักศกึษาในที่ปรึกษาของตนเพิ่มเติม  

1.5 อาจารยท์ี่ปรกึษาสามารถติดต่อนักศึกษาได้โดยดูข้อมูลของนักศึกษาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
ซึ่งมีเบอร์โทรศพัท์ และ e-mail ของนักศึกษา update ขอ้มลูได้จากแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักศึกษา
ที่สาขาก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจัดท าไว้ และสาขายังก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูล
ส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถตดิต่อได้ดว้ย และมีการติดต่อผู้ปกครองของ
นักศึกษา 

1.6 สาขาวิชาได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดแูลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบผล
การเรียนสุดท้ายก่อนส่งให้คณะพิจารณาในแต่ละภาคการศึกษา และทุกภาคการศึกษาคณะจะมี
คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษาทุกชั้นปี ก่อนสง่ข้อมูลให้กับทางมหาลัย 
ในกลุ่มนักศกึษาที่มีผลการเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง คือมีเกรดเฉล่ียต่ าเกือบถึงเกณฑ์พ้นสภาพตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะมอบหมายให้สาขาวิชาและอาจารยท์ี่ปรกึษา ดูแลและวางแผนการ
เรียนให้กับนักศกึษาอย่างใกล้ชิด จากการดูแลและตรวจสอบผลการเรียนในปีการศึกษา 2558 
นักศึกษามีผลการเรยีนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทุกคน 
        สรุปผลการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาประจ าปี 2558  คือ อาจารย์ที่ปรกึษาได้ให้ค าปรึกษาให้แก่
นักศึกษาเป็นอย่างดทีั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตรวมทั้งการติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดซึง่ก็มีผลการเรียนของนักศึกษาตามเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2559 จึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และติดตามเรื่องของการเรยีนตั้งแตเ่ริ่มเข้าเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาพ้นสภาพ 
และให้ค าปรึกษาในเรือ่งของกิจกรรมสัมพันธ์พีน่้องเพื่อให้เกิดความรักในสถาบัน 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
      2.1 สาขาฯได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีอุปกรณท์ี่ทนัสมัย 
โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตดา้นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าให้ นักศึกษามีความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม  
      2.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความรู้และเขา้ใจในเนื้อหาในแต่ละวิชา 
เช่น วิชาวิศวกรรมเสื้อผ้า วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า ฯลฯ 
      2.3 เสริมสร้างทักษะการอา่น  การเขียน เศรษฐกิจ สิทธิพลเมือง สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม ฯ เช่น 
วิชาการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอให้นักศึกษาไปค้นคว้าหาความรู้นอกเวลา 
      2.4 สาขาฯเน้นให้นกัศึกษามีทักษะทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี เช่น วิชาการท าแบบตัด
ด้วยคอมพิวเตอร์ได้สอนให้นักศกึษาใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเฉพาะ และ วิชาการด าเนินธุรกิจ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
เสื้อผ้าส าเร็จรูปได้ให้นกัศึกษาสง่งานทาง e-mail และตรวจงานกลับให้นกัศึกษารับทราบผ่านทาง 
Internet 
     2.6 นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการ
ของนักศึกษา กจิกรรมที่คณะด าเนินการและนกัศึกษาในหลักสูตรมีส่วนร่วม เช่น 
      โครงการ 12 มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี 
      โครงการพธิีไหว้ครูและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
      โครงการวนัคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
      โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
      โครงการสืบสานประเพณวีันสงกรานต์ 
      โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น านักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2.00 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู ่ 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

แผนรับ
นักศึกษา 

 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่  
(จ านวนจริง) 

ในแต่ละปีการศึกษา 

2558 

รุ่นปีการศึกษา 2558 25 11 10 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 90.90 

 

2) การส าเรจ็การศึกษา    
เนื่องจากหลักสตูรที่มีการเปิดใช้ในปีการศึกษา2558 จงึยังไม่มผีู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2.00 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ....................... 

 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
แผนรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษารับเข้า 

2555 
จ านวนผู้ส าเร็จ ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา 2558 25 11 - - 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
 -เนื่องจากหลักสูตรที่มกีารเปิดใช้ในปกีารศึกษา2558 จงึยังไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การสมัครเข้าศึกษาต่อ 
1. ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่ออาชีพและการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งผลต่ออาชีพ

ทางด้านสิ่งทอไม่ใช่อาชีพคาดหวังของทั้งผู้ปกครองและนักเรียน  
2. การเรียนการสอนด้านเสื้อผ้าที่ไม่อยู่ในความนิยม ส่งผลให้นักศึกษาไม่นิยมเรียนต่อทางด้านนี้ 
3. ภาพลักษณ์ของคณะที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักเรียน เนื่องจากมีพื้นที่จ ากัด ไม่มีพื้นที่เพียงพอ

ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
4. ค่าครองชีพในกรุงเทพสูง ส่งผลให้นักเรียนในต่างจังหวัดเข้าศึกษาในกรุงเทพลดลง ผู้ปกครองคาดหวังเรื่อง

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วน แต่เนื่องจาก มทร.พระนคร ไม่มีสวัสดิการในส่วน
ของหอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
แผนการรับ
นักศึกษา  
 

1) การรับนักศึกษา  
   การก าหนดแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าในปีการศึกษา 2558  ก าหนด

จ านวนจากแผนการรับตาม มคอ.2 ซึ่งแผนการรับดังกล่าวพิจารณาจากความพร้อมของห้องปฏิบัติ 
เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของ สกอ. และ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าสะท้อนถึงความต้องการของตลาดแรงงาน   
        การรับนักศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

   1. โควตาคณะและโควตา MOU ของมหาวิทยาลัย 
   2. รับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  โดยที่สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใน

แต่ละประเภท และช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นการคัดเลือกนักศึกษาให้
ตรงตามความต้องการของหลักสูตรยังเป็นความรับผิดชอบของสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยคณะมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละประเภทการรับ ซึ่ง
หัวหน้าสาขาวิชาได้หารือร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ไว้ดังนี้ 

- ความพร้อมทางร่างกายและสติปัญญา 
- ทัศนคติต่อสาขาวิชาที่เข้าศึกษา 
- ความตั้งใจและความพร้อมที่จะเรียนจนจบหลักสูตร  

2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
1. การมอบหมายภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

การมอบหมายภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
          คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร และ
มีการก าหนดตารางพบที่ปรึกษาอย่างชัดเจนในตารางสอนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี นอกจากนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษายังมีช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียล 

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
       การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประกอบด้วย การปฐมนิเทศรวมในระดับมหาวิทยาลัย และการ
ปฐมนิเทศในระดับคณะ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้บริบทโดยรวมของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ และรูปแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ นอกจากนั้นทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นยังมีการจัดปฐมนิเทศรวมของคณะให้ก่อนเปิดภาคการศึกษา สามารถการปรับตัวใน
ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแต่งกาย       
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3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  
  

มีจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ............. คน โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ........ คน คิดเป็น
ร้อยละ ........... ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแต่ละด้าน ดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2. ด้านความรู ้  
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน ................. คะแนน 

6. ด้านคุณลกัษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ ์  
 

4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) (ระดับปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ ………………………    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑติทั้งหมด   
2. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

  

3. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาที่เรียน   

- ไม่ตรงสาขาที่เรยีน   
4. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่มีงานท าก่อนเขา้ศึกษา   
6. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ศกึษาตอ่ระดับบัณฑิตศึกษา   
7.จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่อุปสมบท   
8. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑท์หาร   
9. จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมรีายได้ประจ าอยู่แล้ว   
วิธีค านวณ  
(3.+4.) 

X 100 
= ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ป ี2.-(5.+6.+7.+8.+9)  

 

 

ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  ............. คะแนน 
การวิเคราะห์ผลที่ได ้ -เนื่องจากหลักสูตรที่มกีารเปิดใชใ้นปีการศึกษา2558 จึงยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สทส. 3.1 - 01 เอกสารสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศกึษา 2558 
สทส. 3.2 - 02 โครงการและกิจกกรมที่นักศึกษาในหลักสูตรมีส่วนร่วม 
สทส. 3.3 - 01 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
สทส. 3.3 - 02 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อคุณภาพหลกัสูตร 
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

01-002-205 
ภาษาอังกฤษเทคนคิ 

1/58 27.27 9.09 0.00 45.45 9.09 0.00 0.00 9.09 11 10 

01-003-112 
อาเซียนศึกษา 

1/58 90.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 11 10 

62-111-101 
สุนทรียศาสตร์ 

1/58 72.73 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 11 10 

62-111-102 
การบริหารงานอุตสาห 
กรรส่ิงทอ 

1/58 45.45 45.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 11 10 

62-112-101 
การท าแบบตัดเสื้อบุรุษ 

1/58 54.55 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 11 11 

01-002-206 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

2/58 30.00 20.00 10.00 20.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10 10 

02-001-101 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

2/58 10.00 10.00 30.00 20.00 10.00 20.00 0.00 0.00 10 10 

62-112-102 
การท าแบบตัดเสื้อผ้าสตรี 

2/58 10.00 10.00 40.00 20.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10 10 

62-113-101 
เทคโนโลยีเครื่องจักร
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 

2/58 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 

62-111-103คอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ 

2/58 1 1 4 2 1 0.00 1 0.00 10 10 

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชือ่รายวชิา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
- - - - - - 
 

3. รายวิชาที่ไมไ่ด้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชือ่รายวชิา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอนสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 
4. รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 

รหัส ชือ่รายวชิา ภาคการศึกษา หัวขอ้ที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลักสูตรและ
คุณภาพการสอนในหลักสูตร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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5. รายวิชาที่มกีารประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชือ่รายวชิา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

01-003-112 อาเซียนศึกษา 1/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

62-111-101 สุนทรียศาสตร ์ 1/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

62-111-102 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

62-112-101 การท าแบบตัดเสื้อบุรุษ 1/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ 2/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

62-112-102 การท าแบบตัดเสื้อผ้าสตร ี 2/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

62-113-101 เทคโนโลยีเครื่องจักรเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 

62-111-103 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2/58 √  ไม่มีแผนการปรับปรุง 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
         การจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ด าเนินการไปได้ตามแผนการสอน ทุกรายวิชาที่จัดการเรียน 
การสอนไดร้ับการประเมินครบถ้วนทุกรายวิชา ผลการประเมนิอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้คา่เฉลี่ยเกิน 3.50  
 
6. ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  

- เนื่องจากหลักสูตรที่มกีารเปิดใช้ในปกีารศึกษา2558 จงึยังไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลกัสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม ่1 คน จ านวนอาจารย์ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศ 1 คน ได้แก่ นางสาวไอรดา สุดสังข์ ท าหน้าทีส่อนใน

สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย ซึง่การปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับ การท า มคอ.  การท า
ผลงานวิชาการ  กฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และสาขาวิชาฯประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มอบหมายให้
อาจารยว์ิภาดา  กระจ่างโพธิ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นพี่เล้ียงดูแลให้ค าแนะน า  ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
ช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ตลอดปกีารศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น        
มทร.พระนคร    ปีการศกึษา 2558                        

 

28 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร   สร้างความรู้
ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./
สมศ. 

5 - ทราบเกี่ยวกับตัวชีวัดที่ต้องประเมิน 

2. โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ า
หลักสูตรกับ  การประกันคุณภาพ 

2 - ทราบเกี่ยวกับตัวชีวัดต่างๆ 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 

5 - ช่วยให้ทางสาขาวิชามีการวางแผนงานและเก็บข้อมูลให้
เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพื่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในปีต่อไป   
และแนวทางการคิดวิเคราะห์เป็นไปตามระบบ PDCA 

4. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

5 - ระดมความคิดจากบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสาย
สนับสนุนเพื่อวางแผนและก าหนดโครงการและกิจกรรม
ที่จะพัฒนาคณะ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาดูงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยต่อไป 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

5 - มีความรู้เรื่องการจัดท าหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียน 

6. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
(Competency-Based Curriculum) 
มทร.พระนคร 

3 - มีความรู้เรื่องการจัดท าหลักสูตร 

7. โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
 

4 - ทราบความส าคัญของสมรรถนะวิชาชีพต่อการพัฒนา
ก าลังคนในศตวรรษที่ 21 
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9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมหลายอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นของประเทศ ท าให้มีความต้องการบุคลากร
เป็นจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องพิจารณาวางแผนจัดท าหลักสูตรอย่างรอบด้าน และความสามารถใน
การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
รวมทั้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ       
จึงจ าเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างของระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพ               
สร้างฐานความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

     ในปีการศึกษา 2558 สาขาฯได้ใช้หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้อธิบายไว้ว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมและพิจารณาการออกแบบหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับการจัด
การศึกษาเพือ่พัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของประเทศ การจัดท าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตจึงต้องเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมภิบาล มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานให้
เป็นที่พงึพอใจของผู้รับบริการ และสามารถปรับตัวให้ด ารงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า                  
ให้มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้สนองกับความต้องการ ของสถานประกอบการ ในการนี้สาขาวิชา            
มุ่งผลิต โดยจัดหลักสูตรดังต่อไปนี้  

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี  มีความช านาญเฉพาะใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

2.เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะในการท างาน  การให้ความรู้  ประสบการณ์และการอบรม
จริยธรรมแก่คนงาน หรือช่างฝีมือ  ตลอดจนการประสานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีกิจนิสัยในการค้นคว้า  สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักการ และเหตุผล   

4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

  โดยหลักสูตรประกอบไปด้วยรายวิชาที่ช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมการใช้ชีวิตในสังคม 
ด้วยการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สังคม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและรู้เท่าทันโลก กลุ่มรายวิชาเพื่อใช้ส าหรับการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป การสร้างรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ ถูกก าหนดเป็น 2 กลุ่มวิชาหลักคือ 

กลุ่มวิชาแกน เป็นรายวิชาที่ได้จากการพิจารณาร่วมกัน 4 สาขาวิชา เพื่อให้ได้รายวิชาที่
แสดงความเป็นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยได้รายวิชาที่เป็นตัวแทนจากทั้ง               
4 สาขาวิชา ที่ทุกสาขาวิชาต้องเรียน 
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ก าหนดรายวิชาเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานที่

นักศึกษามีความจ าเป็นต้องรู้ก่อนการเรียนในรายวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพที่ก าหนดจากขอบเขต
งานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกติ 

ตลอดหลักสูตร 79 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 58 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวชิาชีพ  9 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลอืกเสรี 6  หน่วยกิต 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ 
2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และมี
โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพจิารณารับรองวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  ได้ถกูพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานประกอบการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
โครงการพิจารณาจากผลงานของการวิพากหห์ลักสูตร 

2.3 เนื้อหาของหลกัสูตรในแต่ละรายวิชาปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเฉพาะเนื้อหาสาระส าคัญ
ของหมวดวิชาเฉพาะ ได้ก าหนดตาม เกณฑ์การพัฒนาผลการเรียนรู้ แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี ้ 

2.3.1 ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม 
2.3.2 ความรู้ด้าน ความรู้ 
2.3.3 ความรู้ด้าน ทักษะปัญญา 
2.3.4  ความรู้ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.3.5  ความรู้ด้าน ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.3.6  ความรู้ด้าน ทักษะพิสัย 

 2.4 หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีค าอธบิายรายวิชาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา                  
มีจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในส่ิงที่ควรเรียน ทางด้านเทคโนโลยี
เสื้อผ้า และรายวิชามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสมัพันธ์กันระหวา่งรายวิชาตามรายวิชาบังคับก่อนและ
รายวิชาต่อเนื่อง โดยเนื้อหาทีก่ าหนดในแต่ละรายวิชาจะไม่มีความซับซ้อนกัน และเหมาะสมกับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.5 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชา โดยก าหนด
น้ าหนักคะแนนตามผลการเรียนรู้ที่ยกมาจาก มคอ. 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงตรงกบั
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา และหลักสูตร 
 2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวชิาอย่างครบถ้วน ซึ่งเกดิจากการแบ่งหน่วยเรียนใน มคอ. 3 ตามค าอธิบายทีป่รากฏ
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ใน มคอ. 2  
 2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีการจัดแผนการเรียนของนกัศึกษาตามรายวิชาบังคับก่อน
และรายวิชาต่อเนื่องตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้พื้นฐานมาต่อยอดใน
รายวิชาต่อเนื่องได้ และก าหนดให้อาจารยท์ี่ปรึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาบงัคับก่อน ก่อนให้
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง นอกจากนั้นก าหนดให้อาจารย์ประจ าวชิาแจ้งรายละเอยีด
รายวิชา โดยเนน้การสอบถามนักศึกษาถึงรายวิชาบังคับก่อน ก่อนเริ่มเรียนในรายวิชาต่อเนือ่ง 
 2.8 สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนกัศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและ
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาของ
หลักสูตร ในกรณีที่นักศกึษามีผลการเรียนซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
สาขามีแนวทางให้นักศกึษาขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียน เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาได้
ในเวลาที่เหมาะสม  
   2.9  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จัดท าหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวฒุิจากสถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต เพื่อร่วมกันวพิากษห์ลักสูตรและได้ปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความทันสมัย 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  2.00 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

1. การก าหนดผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา มีกระบวนการพิจารณาก าหนดอาจารย์

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาดังนี้ 
     1. พิจารณาแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะ 

2. ส่งแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษาให้กับงานทะเบียนเพื่อรวบรวมแผนการเรียนทุก
สาขาวิชา 

3. อาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่านจบการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าหรือสาขาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า และรายวิชาที่จัดให้อาจารย์แต่ละท่านสอน จะมีเกณฑ์ใน
การก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาจากประสบการณ์ในการสอนโดยให้อาจารย์กรอกประวัติการสอน
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและน ามาก าหนดภาระการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

4. หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาได้เรียนจากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนและตามความถนัดของอาจารย์ผู้สอนทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์จากอาจารย์ที่หลากหลาย โดยสาขาจะจัดอาจารย์ผู้สอนไว้ในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจ า
วิชาตลอดหลักสูตร 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนไว้ไม่ควรเกิน 3 วิชาต่อภาคเรียน 
ผลการด าเนินการในการก าหนดตัวผู้สอนในปีการศึกษา 2558 ได้ผลดังนี้ 

ล า
ดับ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

รายวิชาที่สอนภาค
เรียนที่ 1/2558 

รายวิชาที่สอนภาค
เรียนที่ 2/2558 

1 ผศ.กมล 
พรหมหล้าวรรณ 

คอ.ม.บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 
คศ .บ .  อุ ตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย 

1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

1 . โ ค ร ง ง า น ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
2. ก า รบริ หา ร ง าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2 น า ง วิ ภ า ด า  
กระจ่างโพธิ์ 

วศ.ม.  วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 
วศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

1. วิศวกรรมเสื้อผ้า 
2. สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
3.พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 

1 . ก า ร ค ว บ คุ ม
คุณภาพเครื่องนุ่งห่ม 
2.การวางแผนและ
ควบคุมงานฯ 

3 ผศ.วาสนา   
ช้างม่วง 

วศ.ม. สิ่งทอ 
คศ .บ .  อุ ตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย 

1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 
2. ระบบการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม  

1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 
2. ระบบการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม1 

4 ผศ.จิราพร    
จิตต์ภู่ภักดี 

กศ .ม .  อุ ตสาหกรรม
ศึกษา 
คศ .บ .  อุ ตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย 
 
 

1. การท าแบบตัด
เสื้อผ้าบุรุษ 

1. การท าแบบตัด1 
2. การผลิตเสื้อผ้า2 
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5 นางพจนา   

นูมหันต ์
คศ.ม.คหกรรมศาสตร์ 
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

1. การท าเสื้อบนหุ่น 
2 .  ก า ร ท า เ สื้ อ
ตัวอย่าง 

1.การท าเสื้อบนหุ่น 
2 .  ก า ร เ ต รี ย ม
โครงงาน 
3 .  โ ค ร ง ง า น ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

6 ผศ.อาภาพรรณ 
ยุเหล็ก 

กศ.ม. การอุดมศึกษา 
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

1. การบริหารงาน
เพื่อเพิ่มผลผลิต 

1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

7 ผศ.อุษา 
ตั้งธรรม 

คศ.บ. ผ้าและครื่องแต่ง
กาย 

1 .  ก า ร ท า เ สื้ อ
ตัวอย่าง 
2. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 
 

1.พื้นฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
2. โครงสร้างผ้า 
3 .  ก า ร อ อ ก แ บ บ
เสื้อผ้า 

8 นางสุจิตรา 
ชนันทวารี 

M.F.M. (Fashion 
Management) 
อส.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

1 .  ร ะบบก า รผลิ ต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2 
2.พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 
 

1. การจัดการการ
ผ ลิ ต เ สื้ อ ผ้ า
อุตสาหกรรม 
2. การด าเนินธุรกิจ
สิ่งทอ 
3. การด าเนินธุรกิจ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

9 นางสาวเสาวนีย์ 
เถากิตติกุล 

คศ.ม. ออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ทล.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

1.  การท าแบบตัด
ด้วยคอมพิวเตอร ์
2.  เทคนิคการตั ด
เย็บผ้าถัก 

1. การท าแบบตัด
เสื้อผ้าสตรี 

10 นางสาวไอรดา  
สุดสังข์ 

คศ.ม. ออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ทล.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

1 พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 
2 ระบบการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2 

1 เทคโนโลยี
เ ครื่ อ งจั กร เสื้ อผ้ า
อุตสาหกรรม 
 

 
ผลการประเมินผู้สอนในปีการศึกษา 2558 
ในการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2558 พบว่าผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีศักยภาพและ

ความรู้มากเพียงพอในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา และอาจารย์พิเศษสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงในการท างานมาใช้ในการสอนให้นักศึกษาเห็นจากสภาพการท างานจริง จากผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาได้ผลการประเมินดังนี้  

ที่ ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 1/2558 รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 2/2558 
ชื่อวิชา ผ ล ก า ร

ประเมิน 
ชื่อวิชา ผ ล ก า ร

ประเมิน 
1 ผศ.กมล 

พรหมหล้าวรรณ 
1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

4.81 1 . โ ค ร ง ง า น ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

4.51 

2.กา รปฐ ม นิ เ ท ศท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

4.72 2. ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

4.39 
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2 นางวิภาดา   

กระจ่างโพธิ์ 
1. วิศวกรรมเสื้อผ้า 4.4 1.การควบคุมคุณภาพ

เครื่องนุ่งห่ม 
4.65 

2 .  ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

4.28 2. ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ควบคุมงานฯ 

4.59 

3. พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ
เครื่องนุ่งห่ม 

4.62 

3 ผศ.วาสนา   
ช้างม่วง 

1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 

4.62 1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 

4.76 

2. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม 2 

4.84 2. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม1 

4.61 

4 ผศ.จิราพร    
จิตต์ภู่ภักดี 

1. การท าแบบตัดเสื้อผ้า
บุรุษ 

4.73   

5 นางพจนา   
นูมหันต์ 

1. การท าเสื้อบนหุ่น 4.72 1.การท าเสื้อบนหุ่น 4.53 

2. การท าเสื้อตัวอย่าง 4.35 2. การเตรียมโครงงาน 4.66 

3 .  โ ค ร ง ง า น ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

4.51 

6 ผศ.อาภาพรรณ 
ยุเหล็ก 

1. การบริหารงานเพื่อ
เพิ่มผลผลิต 

4.38 1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

4.39 

7 ผศ.อุษา 
ตั้งธรรม 

1. การท าเสื้อตัวอย่าง 4.38 1.พื้ นฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

4.64 

2. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม 

4.62 2. โครงสร้างผ้า 4.72 
3. การออกแบบเสื้อผ้า 4.70 

8 นางสุจิตรา 
ชนันทวารี 

1. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม 2 

4.45 1 การจัดการการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 

4.69 

2 . พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ
เครื่องนุ่งห่ม 
 

4.62 2 การด าเนินธุรกิจสิ่งทอ 4.40 
3 .  ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

4.40 

9 นางสาวเสาวนีย ์
เถากิตติกุล 

  1.พื้ น ฐ านวิ ชาชี พทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

4.64 

2. การท าแบบตัดเสื้อผ้า
สตรี 

4.60 

10 นางสาวไอรดา   
สุดสังข์ 

  1 เทคโนโลยีเครื่องจักร
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 
 

4.57 

จากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร ไม่พบข้อร้องเรียนในส่วน
อาจารย์ผู้สอน ได้ระดับคะแนนดี 4.00 ขึ้นไป ทุกท่าน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงยังคงใช้ระบบ
การด าเนินงานแบบเดิมและประเมินผลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดย 
อาจารย์ประจ าวิชาทุกท่านร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ให้
ทันสมัยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา และส่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน 
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ก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมทั้งบันทึกผลการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน ให้
จัดท า มคอ 5 และมคอ 6 หลังสิ้นปีการศึกษา 60 วันจัดท า มคอ 7 และน าผลการด าเนินงาน
รายงาน มคอ.7 ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
เ อ ก ส า ร 
มคอ. 

ก าหนดส่ง 
1/2558 2/2558 3/2558 

ม ค อ .  3 
และมคอ . 
4 

13 ก.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 1 ก.พ. 59 -15 ก.ค. 59 1 ก.พ. 59 - 30 ก.ค. 59 

          กระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 และการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
โดยมีผู้ตรวจสอบคือหัวหน้าสาขาวิชาและน.ส.เสาวนีย์ เถากิตติกุล อาจารย์ประจ าสาขาฯเป็นผู้
ตรวจสอบจ านวนรายวิชา มีขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

- มทร.พระนครน าโดยส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้มีการจัดท า มคอ . 3 
ทุกรายวิชา 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้มอบฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อ 
- มอบให้สาขาวิชา ฯ ด าเนินการต่อโดยเชิญอาจารย์ผู้สอนรับทราบถึงการจัดท า มคอ. 3 

และมคอ. 4 และจัดท าในระบบที่มทร.พระนครจัดท าไว้ โดยเน้นให้มีความทันสมัยเป็นไป
ตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ ก าหนดกิจกรรมการเรียน  ตลอดจนการวัดผลที่
เหมาะสมในแต่ละรายวิชา 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องทุกวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสม เพื่ออนุมัติก่อนเปิดภาคเรียน 

ผลการด าเนินงานการจัดท า มคอ. 3 และ 4 
ในภาคเรียนที่ 1/2558 มี มคอ. 3 จ านวน 5 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน และใน

ภาคเรียนที่ 2/2558 มี มคอ. 3 จ านวน  5 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยอาจารย์ผู้สอน
แจ้งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดดังกล่าวในครั้งแรกที่
พบนักศึกษาในรายวิชานั้น และด าเนินการสอนตามก าหนดการสอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) นั้นๆ ในภาคเรียนที่ 3/2558 มี มคอ.3 จ านวน  5รายวิชา 

 ในปีการศึกษา 2558 ไม่พบปัญหาในด้านการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
มคอ. 3 และการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรจึงยังคงใช้วิธีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบเช่นเดียวกับปี
การศึกษา 2558 และจะท าการประเมินผลการด าเนินงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2559  
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
             การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรด าเนินการระบบและกลไกที่ทางส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้ให้แนวปฏิบัติไว้  
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แผนผังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

 

  แผนผังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 
         อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามก าหนดการสอนที่ระบุใน มคอ.3 และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต 
ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ social network และฝึกปฏิบัติจริงจากจัดการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรม (Task based learning)  สาขาวิชามีห้องเรียนปฏิบัติพร้อมครุภัณฑ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้
งาน และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

ในการสอนรายวิชาทฤษฎี-ปฏิบัติของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  ในแต่ละสัปดาห์
อาจารย์ผู้สอนจะวางแผนให้ความรู้กับนักศึกษาตามรายละเอียดรายวิชาที่แจ้งไว้ใน มคอ.3 และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องเรียนโดยการซักถามและพูดคุยกับนักศึกษาใน
ประเด็นที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ และตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาโดยการทดสอบย่อย 
อธิบายผลการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทราบและประเมินผลตัวเองในการเรียนรายวิชานั้นๆ 

  ส่วนการปฏิบัติจะให้นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์จากเนื้อหาที่ได้
เรียนรู้ มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างนักศึกษากับผู้สอนก่อนนักศึกษาลงปฏิบัติ ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอาจารย์ผู้สอนจะสังเกตและอธิบายเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาจะจัดท ารายงานผลการศึกษาให้
อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีมีข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอาจารย์ผู้สอน
จะเขียนลงไปในรายงานฉบับนั้นๆ และรวบรวมประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์เพื่อ
อธิบายและท าความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ต่อไป เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการ
ประมวลความรู้นักศึกษาโดยรวมด้วยการสอบปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติมา และท า
การทดสอบความรู้ด้วยการสอบปากเปล่าร่วมด้วย ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถตอบค าถามหรือฝึก
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ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน อาจารย์ผู้สอนจะแนะน า เพื่อให้นักศึกษาท าการปรับปรุง และน าไปใช้
ส าหรับการสอบปลายภาคต่อไป 
 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชาฯจะแบ่งเป็นวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก  
ส่วนใหญ่ของรายวิชาจะเป็นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติดังนั้นการศึกษาภาคปฎิบัติ
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะสอดแทรกงานวิจัยในส่วนของการด าเนินงานและการวิเคราะห์ปัญหา  
ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อย ไทย – จีน เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบการสอนในแผนการสอน (มคอ.3)ในรายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าว   

การด าเนินการบูรณาการด้านการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้า ในวิชาการรายวิชา06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนดังนี้ 
 รายวิชา 06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มโดยประยุกต์ในงานรูปแบบของงาน
ปฏิบัติดังนี้ 
 ชิ้นที่  1  งานเย็บด้วยมือบนผ้าที่ผู้สอนแบบเบื้องต้นและสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
เย็บด้วยมือในโครงการวิจัยให้นักศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องการเย็บน ามาประยุกต์สร้างสรรค์ให้
เป็นรูปแบบการปักผ้าได้ 
 ชิ้นที่  2   งานเย็บด้วยมือตกแต่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  ที่นักศึกษาสร้างสรรค์เอง 1 ชิ้น
(น ารูปแบบงานวิจัยเรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อย ไทย – จีน เพื่อสู่ประชาคม
อาเซียน) 
 และงานอื่นๆแต่ไม่เกี่ยวข้องการโครงการวิจัย 
 สรุปการบูรณาการงานวิจัยสอดแทรกในวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจาก
นักศึกษาสามารถประยุกต์รูปแบบการปักมาใช้ในการเรียนการสอนได้ 

การด าเนินการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและสังคม 
เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้รับงบประมาณในการบริการ

วิชาการและสังคมให้บริการวิชาการโดยการน างานวิจัยเรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่ม
น้อย ไทย – จีน เพื่อสู่ประชาคมอาเซียนไปบริการวิชาชีพแก่ชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้จากงานวิจัยที่สอดข้องกับวิชาชีพทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาฯได้น าอาจารย์และนักศึกษา 
รวมจ านวน 5 คนโดยคัดเลือกนักศึกษาที่ได้เรียนวิชา 
06-112-212 ออกแบบเสื้อผ้า เข้าร่วมบริการวิชาชีพ โดยประยุกต์ในงานรูปแบบของงานปฏิบัติ
ดังนี้ 
 1. งานการออกแบบเสื้อผ้าแบบง่าย และสะดวกเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการ
ยกตัวอย่างในโครงการวิจัยฯ เรื่องการตัดเย็บของชนกลุ่มน้อย  
 2. งานการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยการปัก ปะผ้าด้วยการเย็บด้วยมือ ซึ่งเป็นการออกแบบการ
ตัดเย็บในโครงการวิจัยฯ 
 3. แนะน าแนวโน้มเรื่องสีที่ใช้ในชนกลุ่มน้อยของไทย – จีน และน ามาประยุกต์ให้ชุมชน
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เลือกสีในการออกแบบเสื้อผ้า 
 4. เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายของชนกลุ่มน้อยไทย – จีน จากอดีตซึ่งสามารถถ่ายทอด
ให้กับชุมชนได้ทราบและประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ 
 สรุปการบูรณาการงานวิจัยมาบริการชุมชนจากงานวิจัยข้างต้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากชุมชนสามารถประยุกต์รูปแบบการออกแบบและการตกแต่งไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
การทบทวนกระบวนการ 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาถึงกระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนที่น างานวิจัยมาสอดแทรกในบทเรียนถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
-  การบูรณาการงานบริการวิชาการและสังคมรวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แล้วสรุปว่าการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย                                
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

สรุปการทบทวนกระบวนการไม่ซับซ้อน สามารถปฎิบัติได้และเข้าใจง่าย ไม่พบปัญหาในการจัด
กระบวนการสมควรคงไว้ และได้ร่วมกันน าเสนอการวางแผนกระบวนการแนวทางที่สามารถ
ปฎิบัติได้อีกแนวทางหนึงคือ 
- การน าปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา มาจัดท าโครงการวิจัย เพื่อน าผลจากงานวิจัยมาสอดแทรกในบทเรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  อาจจะหลายวิชาก็ได้ 
- การน าปัญหาและข้อเสนอแนะจากชุมชนหรือแนวทางการพัฒนาของประเทศเพื่อน าเสนอ
เป็นโครงการวิจัยของบประมาณและน าผลที่ได้มาพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 2.00  คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาเป็น 6 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะพิสัย ตามมคอ. 2 และน ามาก าหนดกล
ยุทธ์วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนของรายวิชา ซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี 
รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 

 เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก มคอ. 3 ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดจนเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา 

1.2 ในการประเมินผลของผู้เรียนดังกล่าวนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้ใช้เครื่องมือ                
ที่หลากหลายในการประเมินแล้วแต่สภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย 
การบ้าน งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

1.3 ในการออกข้อสอบนั้นอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน จะมีการออกข้อสอบร่วมกันถ้ามีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกนั ทั้งนี้เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อสอบนั้นจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอและ
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  

1.4 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรดตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 8 เกรดซึ่งเป็นเหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาได้ทราบเกณฑ์นี้แล้วตั้งแต่
ครั้งแรกที่พบกับอาจารย์ประจ าวิชา ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการส่งผลการประเมินให้ผู้แทน
ตรวจสอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าท าการตรวจประเมิน หากพบข้อผิดพลาดจากการตรวจ
ประเมินผลการเรียน ผู้แทนตรวจสอบจะต้องแจ้งไปยังหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าวิชาให้
ท าการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงส่งให้งานทะเบียนและวัดผลของคณะ                  
เพื่อสรุปผลการเรียนของนักศึกษาที่มีค่าคะแนนเป็น F และ I ในแต่ละรายวิชา นักศึกษาพ้นสภาพ 
และค านวณร้อยละ เพื่อน าเข้าประชุมอนุมัติผลการศึกษาในระดับคณะและส่งต่อมหาลัย
ด าเนินการเพื่อเข้าระบบเปิดประกาศผลการเรียนให้นักศึกษา  ในปีการศึกษา 1/2558 นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าพ้นสภาพ 1 คน ปีการศึกษา 2/2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้า  มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 2.00 ทุกคน แต่มีบางคนที่มีผลการเรียนติด F อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และวางแผนการเรียนให้เหมาะสมส าหรับ
แต่ละบุคคล  
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)    

มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักศึกษาประเมินใน
ระบบทะเบียนนักศึกษาที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก็จะน าข้อมูลดังกล่าวมาใส่ไว้ใน มคอ. 5 ที่เป็นจุดเด่น และ
จุดด้อย เพื่อที่จะน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ซึ่งต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นภาคการศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะน าข้อมูลที่สรุปตามแบบ
มคอ. 5 นั้นมาจัดท าเป็น มคอ. 7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

เอกสาร มคอ. ก าหนดส่ง 
1/2558 2/2558 3/2558 

มคอ .  5  และ
มคอ. 6 

8 ม.ค. -30 มิ.ย. 2559 18 พ.ค. -15 ก.ค. 2559 28 มิ.ย.-31 ส.ค. 2559 

โดยภาคเรียนที่ 1/2558 มี มคอ. 5 จ านวน 5 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน และใน
ภาคเรียนที่ 2/2558 มี มคอ. 5 จ านวน 5 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนและในภาคเรียนที่ 
3/2558 มี มคอ. 5 จ านวน 5 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
ส่วนมคอ.6 อยู่ในระหว่างการด าเนินงานประเมินผล หลังจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท า 
มคอ.7 เพื่อรายงานต่อคณบดีและมหาลัยต่อไป 
           จากการทบทวนกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6และมคอ.7) ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพบว่ากระบวนการ                
มีขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามระบบทะเบียนนักศึกษาที่ มทร.พระนครจัดโดยส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งแบ่งไว้ครบทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และสิ่ง
สนับสนุนซึ่งขั้นตอนปฎิบัติได้ง่ายได้ข้อมูลที่ชัดเจนเนื่องจากนักศึกษาต้องประเมินเองด้วยรหัสของ
ตัวเอง                   มีระบบการประเมินมีระยะเวลาเปิด – ปิดชัดเจนเป็นการสร้างนิสัยให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ สรุปการทบทวนกระบวนการให้คงไว้แบบเดิม 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้ข้อสังเกตไว้ในเรียนการประเมินผลการเรียนการสอน อาจารย์ที่
ปรึกษา และสิ่งสนับสนุนไว้ดังนี้ 
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้จัดท ามคอ.5 และมคอ.6 หลังสิ้นปี
การศึกษา 60 วัน 

- น าผลการด าเนินงานรายงานในมคอ.7 เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 
การทบทวนกระบวนการ 

   กระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และการจัดการเรียนการ
สอน ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร พบว่ามีกระบวนการที่เหมาะสมไม่พบปัญหาใน
การจัดท า 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2.00 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ………………………… 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ  เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง  ดังนี ้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558. มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้ารว่ม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

- ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558. มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้ารว่ม  จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ
100 

- ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้ารว่ม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

- ครั้งที่  4  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้ารว่ม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
  - ครั้งที่ .5  เมือ่วันที่ 27  พฤษภาคม 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

         

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

2. หลักสูตรมรีายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ  
 

         

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 อย่างนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

3. หลกัสูตรมรีายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
ในภาคเรียนที่ 1/2558จ านวน 5 วชิา ภาคเรียนที่ 
2/2558 จ านวน 5 วิชา และภาคเรียนที่ 3/2558 จ านวน 
5 วิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
  

         

4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

4. หลกัสูตรได้จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 
1/2558 จ านวน 5 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2558จ านวน 5 
วิชา และภาคเรียนที่ 3/2558 จ านวน 5 วิชา ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทกุรายวิชา  
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5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5. หลักสูตร มกีารจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 และจัดส่งเมื่อที่ 30 
กรกฏาคม แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

         

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

6.  ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 5 รายวชิา และมี
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน1
รายวิชา 
  -ภาคการศึกษา 2/2558 เปดิสอน 5 รายวิชา และมี
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 2 รายวิชา 
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเปน็ร้อยละ.
30.00ของรายวิชาทั้งหมด 

         
 
 
 
 
 
 
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปทีี่แล้ว  

เนื่องจากเป็นหลักสูตรทีเ่ปิดใชใ้นการศึกษา 2558 จึงไม่
มีการปรับปรงุเกิดขึ้น 
 

 

8) อาจารยใ์หม่ ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจดัการเรียนการสอน 

  ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จ านวน 1 คน และ
ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 1 คน คือ อ.ไอรดา สุดสังข์  
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่ วันที่ 4 - 6 ก.ค. 59
  

         

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างนอ้ยปี
ละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน.5..คน และได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ทุกคนดังเอกสารแนบ 

         

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ต่อป ี

  ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 

         - 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

เนื่องจากหลักสตูรนี้ยังไม่มีบัณฑิตจบจึงไม่มีผลการ
ประเมิน 

         - 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เนื่องจากหลักสตูรนี้ยังไม่มีบัณฑิตจบจึงไม่มีผลการ
ประเมิน 

         - 
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ผลการประเมินตนเอง  : 5.00 คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สทส. 5.1 - 01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

สทส. 5.2 - 01 ท าเนียบอาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
สทส. 5.2 - 02 ตารางสอนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
สทส. 5.2 - 03 มคอ.3 ปกีารศกึษา 2558 
สทส. 5.3 - 01 ผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและการกระจายคะแนน 
สทส. 5.3 - 02 มคอ.3 ปีการศกึษา 2558 
สทส. 5.3 - 03 มคอ.5 ปีการศกึษา 2558 
สทส. 5.4 - 01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตร พ.ศ. 2558 
สทส. 5.4 - 02 รายงานการประชุมการด าเนินงานหลักสูตร 
สทส. 5.4 - 03 มคอ.3 ปีการศกึษา 2558 
สทส. 5.4 - 04 มคอ.5 ปีการศกึษา 2558 
สทส. 5.4 - 05 รายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
สทส. 5.4 - 06 เอกสารการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 
สทส. 5.4 - 07 สรุปโครงการพฒันาอาจารยท์างด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สทส. 5.4 - 08 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อคุณภาพหลกัสูตร 

เต็ม 5.0 
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้   
จ านวนตัวบง่ชี้ที่ด าเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 

  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5   
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน   
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปนีี้   
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

สภาพแวดล้อมโดยรวมของคณะ
ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนกัศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน 

ไม่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร 

ทางหลกัสูตร สาขาวิชา และคณะมี
ส่วนรวมในการวางแผนการจัดการ
พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากดั ให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด และทางคณะได้
มีแผนปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค
และภูมิทัศน์ในปีงบประมาณ 2559 

 
รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบง่ชี้ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าวางแผนการเรียนการสอนของทุกรายวิชา  และมี
ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติตัดเย็บ  ห้องปฏิบัติการทอและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมวางมาร์ค รวมทั้งสื่อการสอนที่พร้อมส าหรับการจัดการเรียน
การสอน โดยมีผู้สอนและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ร่วมกันตรวจสอบความพร้อม
ของห้องเรียน เช่นแสงสว่าง อุณหภูมิ จ านวนโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และจักร
เย็บผ้า ส าหรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติ รวมทั้งสื่อการสอนต่างๆ เช่นเครื่อง
ฉาย คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบเครื่องขยายเสียงส าหรับการบรรยาย และโปรแกรม
วางมาร์ค  ทุกครั้งก่อนเปิดเทอม   
       การมีส่วนร่วมของการจัดหาครุภัณฑ์ในสาขาวิชาฯโดยมีขั้นตอนการขอ
งบประมาณครุภัณฑ์  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาการ
สอบถามความต้องการครุภัณฑ์จากอาจารย์และนักศึกษาในสาขาฯ ท าการส ารวจ
ครุภัณฑ์ในแต่ละวิชาที่ยังไม่ตรงความต้องการของนักศึกษา  จากนั้นน าผลมาสรุป
ล าดับความจ าเป็น และจัดท าข้อมูลเสนอในงบประมาณ (แผน) ของคณะเพื่อเสนอ
ของบประมาณในปีนั้น  เช่น  ปี2557 พบว่า ครุภัณฑ์ที่มีความต้องการในวิชาการท า
เสื้อตัวอย่างที่ยังขาดครุภัณฑ์ คือ หุ่นฟิตติ้ง เตารีดไอน้ า เครื่องตัดผ้า และ โต๊ะตัดผ้า  
และได้รับงบประมาณในปีการศึกษา 2558  ซึ่งน ามาใช้ในการเรียนการสอน  วิชา  
การผลิตเสื้อผ้า 1, การผลิตเสื้อผ้า 2, ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม1, ระบบการ
ผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2 และ วิชาอื่นๆด้วย  ซึ่งเป็นประโยชน์กับสาขาวิชาฯและ
ทุกๆปีจะมีการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์  เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์และความ
ต้องการ  ตอบสนองการเรียนการสอนต่อไป  โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ 
            1. เครื่องปูผ้าคอมพิวเตอร์                          จ านวน  1    ชุด 
            2.  โต๊ะท าแบบตัด                                   จ านวน  1    ชุด 
            3.  โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น                       จ านวน  30  ชุด 
            4.  คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมค านวณวัตถุดิบ จ านวน 1    ชุด 
            5.  หุ่นทดลองแบบปรับขนาด                      จ านวน  5    ชุด 
            6.  เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดตรงขนาด 8 นิ้ว จ านวน  1   เครื่อง 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
            7.  เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดกลมขนาด 4 นิ้ว    จ านวน  1    เครื่อง                                                      
            8.  เตารีดไอน้ า  ขนาดจุน้ า 3  ลิตร                       จ านวน 3    ชุด 
                พร้อมโต๊ะรองรีดแบบลมดูด    
            9.  โต๊ะตัดผ้าแบบมีลมเป่า                                  จ านวน 1   ชุด                                                              
      2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา 
         สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  ได้ท าการการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดตาม
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาโดยมีขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือคือ                       
มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยแจ้งความต้องการเรื่องการสั่งซื้อเข้าห้องสมุดส่วนกลาง  
คณะด าเนินการให้สาขาวิชาฯส ารวจความต้องการหนังสือจากทั้งคณาจารย์และ
นักศึกษา  เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558  แล้วส่งรายชื่อ
หนังสือให้กับส่วนกลาง  โดยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจไปร่วมซื้อหนังสือกับ
มหาวิทยาลัยฯได้  เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง  และมีอีกหนึ่งช่องทางการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองจากฐานข้อมูล WGSN ที่คณะได้ซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อให้นักศึกษาใน
สาขาวิชาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า รวมทั้ง
เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นและสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ  ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้มีการ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่คือศูนย์ประชุม BITECบางนา  เพื่อศึกษาดูงาน
นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยในวันนักประดิษฐ์ 
 3. มีบริการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้
สาย (WIFI) ไว้รอบบริเวณอาคารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้
นักศึกษาในสาขาฯ รวมทั้งอาจารย์สามารถใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ทได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้สะดวก   
 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน  
ทางสาขาวิชาได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
รายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ 
1 จักรพันริม 
2 จักรอุตสาหกรรม (คอม) 
3 จักรฝีเข็มประสาน 3 เส้น 
4 จักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว 
5 จักรติดกระดุม 
6 เครื่องจักรติดกระดุม  แบบโรยกระดุม 
7 จักรถักรังกระดุม 
8 เครื่องอัดความร้อน 
9 จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 
10 เครื่องตัดผ้าชนิดใบมีดตรงขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว 
11 เครื่องตัดใบมีดสายพาน 
12 หุ่นทดลองแบบ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
13 ชุดคอมพิวเตอร์วางมาร์ค 
14 เครื่องถักผ้าด้วยมือแบบแท่นเข็มตรง 
15 เครื่องถักผ้าอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
16 เครื่องทอมือส าหรับออกแบบลายผ้า 
17 เครื่องบรรจุเสื้อผ้าชนิดแขวน  ส าหรับตั้งพื้น 
18 เครื่องเจาะรูผ้าส าหรับท าเครื่องหมายก าหนดต าแหน่ง 
19 จักรปักอัตโนมัติขนาด 6 หัว 
20 เครื่องปูผ้าคอมพิวเตอร์                                                

21 โต๊ะท าแบบตัด                                                          
22 โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น                                             
23 คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมค านวณวัตถุดิบ                       
24 หุ่นทดลองแบบปรับขนาด                                             
25 เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดตรงขนาด 8 นิ้ว                    
26 เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดกลมขนาด 4 นิ้ว                    
27 เตารีดไอน้ า  ขนาดจุน้ า 3  ลิตร  พร้อมโต๊ะรองรีดแบบลมดูด   
28 โต๊ะตัดผ้าแบบมีลมเป่า                                                 

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. ห้องเรียน 4.34 
1) ห้องเรียนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 4.26 
2) อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.21 
3) มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.26 
4) ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.63 
2. ห้องปฏิบัติการ 4.22 
1) ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ สอดคล้อง
กับเรื่องที่เรียน 

4.45 

2) เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.14 
3) เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.01 
4) ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.29 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ 4.32 
1) ห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพียงพอและทันสมัย 4.33 
2) ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.32 
3) วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้น เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.31 

4. มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน หรือท างานร่วมกัน 

4.16 

1) สถานที่เพียงพอ 4.33 
2) สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.98 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
จากผลการประเมิน 
1. ห้องเรียน ผลการประเมิน 4.33   
2. ห้องปฏิบัติการผลการประเมิน 4.27 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ผลการประเมิน 4.27 
4. มีการจัดพื้นที่ สถานที่ส าหรับนักศึกษา และพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน หรือ
ท างานร่วมกันผลการประเมิน 4.08 
5. การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ผลการ
ประเมิน 4.26 
6. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผลการประเมิน 4.24 
      จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหัวข้อ  มีการจัดพื้นที่ สถานที่
ส าหรับนักศึกษา และพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน หรือท างานร่วมกัน  ได้ผลการ
ประเมินได้คะแนน 4.08 ซึ่งน้อยกว่าทุกหัวข้อ 
 ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงอาคาร 4 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  ได้ใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมสันทนาการภายในคณะ  
 จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รวบรวมความต้องการของ
นักศึกษาในเรื่องของการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
สังสรรค์  นักศึกษามีความพึงพอใจจากการจัดสรรพื้นที่ภายในคณะที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้คุ้มค่ามากที่สุด 

5. การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4.24 

1) การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4.24 

6. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.19 
1) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4.32 

2) ระบบวิดีโอสื่อการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน 4.06 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3.00 คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก             
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
พัฒนากระบวนการการรับ
นักศึกษา 

เนื่องจากทางหลักสูตรยังขาดแบบ
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะหารือ
ร่วมกับคณะเพื่อสร้างแบบประเมิน
กระบวนการ ส าหรับน ามาปรับปรุง
กระบวนการให้ดีขึ้น 

- 

พัฒนากระบวนการ ควบคุม
การดูแลนักศกึษาในเรื่องการ
คงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกัน
หารือ และวางแนวทางในการรักษา
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา 2559 และการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2559 

การคงอยู่ของนักศึกษา 
1. ให้ความรู้กับนักศึกษาแรกเข้าที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
แนวทางประกอบอาชีพ และให้นักศึกษามี
โอกาสได้เรียนรู้สภาพงานในสถานประกอบด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี ตรวจสอบ
การมาเรียน และผลการเรียนของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่นักศึกษามีผล
การ เ รี ยน ในระดั บต่ า  และวา งแผนการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับศักยาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 
การส าเร็จการศึกษา 
1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
ตรวจสอบรายวิชาตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
ทุกคน และวางแผนการเรียนส าหรับรายวิชาที่
ติด Fและรายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตาม
หลักสูตร  
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ติดตามการมาเรียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนซ้ า  
3. ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาโครงการในงาน
เทคโนโลยี เสื้ อผ้ า  และอาจารย์ที่ ปรึกษา
โครงการติดตามให้นักศึกษาปฏิบัติงานแผนงาน
ของรายวิชาที่ก าหนดไว้  

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็น
ร่วมกันในการพยายามสนับสนุนและ
ผลักดันอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น  
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ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในปี
การศึกษา 2559 

2. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการขอต าแหน่งทางวิชาการที่จัดขึ้นทั้ง
หน่วยงานภายใและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนและผลักดันการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ควรมีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจดัท า 
มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ 
มคอ.6 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณา
ร่ วมกัน ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร มคอ.3  มคอ.4  
มคอ. 5  และ มคอ.6 แต่ขณะนี้ทาง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด
รายละเอียดความถูกต้องที่ชัดเจน
ของรูปแบบ มคอ. ต่างๆ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถด าเนินการได้ชัดเจนขึ้น
ในปีการศึกษา 2559 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนในหัวข้อที่มี
ความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลใน มคอ.3  มคอ.4  
มคอ. 5  และ มคอ.6 

ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่
มีการบรูณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้มากขึ้น  โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน
วางแผนการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  เพื่ อ ให้ ผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2559 

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
การประเมิน (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวพิากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่มีผลการประเมินจากนกัศึกษาที่มีผลกระทบ 
โดยตรงกับหลกัสูตร มีเพียงขอ้เสนอแนะด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของคณะต่อไป 
 

คณะมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของคณะ เพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ แต่ 
เนื่องจากพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถ 
พัฒนาได้ดีครบทุกด้าน ในส่วนของหลักสูตร ถงึแม้จะ 
ไม่ได้รับข้อวิพากษ์จากนักศกึษาโดยตรง แต่ทาง 
หลักสูตรและสาขาวิชาก็มกีารวางแผนในการปรับปรุง 
สิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ 
สอน ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองต่อ 
การเรียนการสอนอย่างครบถ้วนเสมอมา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
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6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
ไม่มีข้อเสนอแนะเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร 
 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
ข้อวพิากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มผีลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้าม)ี ไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
    
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวิชาฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ     
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปกีารศึกษา 2559 
 

แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การเพิ่มผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
แผนการด าเนินการ : 
- ผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- จัดท าแผนการพัฒนาคุณวุฒขิองอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีเวลาใน
การค้นคว้าขอ้มลูในการท าปริญญานิพนธ์ 
KPI : จ านวนอาจารย์มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น 1 ท่าน 

ปีการศึกษา 2558 1. อาจารย์ในสาขาวิชาที่มีอายุ
เกิน 45 ปี ไม่มีความประสงค์จะ
ศึกษาต่อ ป. เอก เนื่องจากไม่มี
สิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ 
2.  สาขาวิชาฯมีทุนศึกษา
บุคคลภายนอกซึ่งก าลังศกึษา 
ป.เอก อยูท่ี่ สาธารณรัฐเช็ก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 
 2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บ่งชี้ 
ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 

 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ค่าเฉลี่ย....  
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท า หรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน  

1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 
ร้อยละ.......  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2  
องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2.00  
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 2.00 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 2.00  
4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.22  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 0.00  
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.67  
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.00  

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย ์ 2.00  
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 2.07 
องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00  
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 2.00  
5.3 การประเมินผู้เรยีน 2.00  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00  
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 2.75 
องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.00  
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 2.38 
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2. ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - - - - 
3 นักศึกษา 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 อาจารย์ 2.07 - - 2.07 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 3.00 - 2.75 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 2.03 3.00 -     
ผลการประเมิน       2.38   

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า “ผ่าน”  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  

จ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 5 6)  
จ านวน 1 องค์ประกอบ  อยู่ในระดับคุณภาพน้อย (องค์ประกอบที่ 3)  
จ านวน 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2)  ซึ่งหลักสูตรซึ่งเปิดเป็นปีแรกยังไม่มีบัณฑิต  

 
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. พัฒนากระบวนการการรับนักศกึษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่  
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มคีุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท า มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากขึ้นโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

  
 


