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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 
1. บทน า  
 ปรัชญา  

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีความรู้ความสามารถบนพ้ืนฐานวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเน้นความช านาญเฉพาะในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
กับงานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยหลักการและ
เหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและมีการควบคุมอย่างรอบคอบ  ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และคุ้มค่าตามหลักหลักเศรษฐศาสตร์ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ส านึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

 
 

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 2558  มีผล
การด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
คุณภาพดี (3.05 คะแนน) 

 

2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 

1 การก ากบัมาตรฐาน ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.37 4.37 ระดับคณุภาพดีมาก 
3 นักศึกษา 2.33 - - 2.33 ระดับคณุภาพปานกลาง 
4 อาจารย ์ 2.96 - - 2.96 ระดับคณุภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

3.00 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 2.70 3.00 4.37   

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 3.05 ระดับคณุภาพด ี
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จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ “ผ่าน”  ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)   และมีจ านวน 
4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6) 
 

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับและต้องการของสถานประกอบการ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. พัฒนากระบวนการการรับนักศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเร่ืองการคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา 
3. ส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลักสูตรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท า มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

5. 
ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากข้ึน  โดยให้นักศึกษามีสว่นร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ   
คณะอุตสสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มทร.พระนคร  ปีการศึกษา 2558                         

 

5 

  
 

รหัสหลักสูตร :  25501941102712 
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
ระดับ : ปริญญาตร ี
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด การรับผิดชอบ 
1 อาจารย ์ นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ วท.ด.วัสดุศาสตร ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
2 อาจารย ์ นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
3 อาจารย ์ นางสาวกาญจนา ลือพงษ ์ วศ.ด.วิศวกรรมเคมี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวณีย์ อารีจงเจริญ วศ.ม.วิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 อาจารย ์ นายจ าลอง สาริกานนท์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เนื่องจาก........ โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .......  เม่ือวันที่ ............  
สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่........ 

 

2. อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ปจัจุบัน) 
 

ที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 อาจารย ์ นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : 2552   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : วสัดุศาสตร์ 
ชื่อสถาบันที่จบ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 18 ปี 

2 อาจารย ์ นายพชิิตพล  เจริญทรัพยานนัท์ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2552   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมสิ่งทอ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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ที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 22 ปี 

3 อาจารย ์ นางสาวกาญจนา  ลือพงษ ์ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : 2551 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมเคมี 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 14 ปี 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวณีย์ อารีจงเจริญ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2546 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 21 ปี 

5 อาจารย ์ นายจ าลอง  สาริกานนท ์ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2552   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมสิ่งทอ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 17 ปี 

 

3. อาจารย์ผู้สอน      
ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
1 อาจารย ์ ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ วท.ด.วัสดุศาสตร ์
2 อาจารย ์ อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
3 อาจารย ์ ดร.กาญจนา ลือพงษ ์ วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
5 อาจารย ์ อ.จ าลอง สาริกานนท์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ Ph.D Textile Technology 
7 อาจารย ์ อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง Master of Science (Advanced materials) 
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8 อาจารย ์ อ.กิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ์ กศ.ม. การอุดมศึกษา 
9 อาจารย ์ อ.สุทธิมา  วันเพ็ง ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
10 อาจารย ์ อ.ปวีณา  จารุศิริ รป.ม. รัฐศาสตร์ 
11 อาจารย ์ อ.มงคล  ค าสุวรรณ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
12 อาจารย ์ ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ Ph.D Envionment Science 
13 อาจารย ์ อ.ขจรศักดิ์  บ ารุงสินมั่น วท.ม. คณิตศาสตร ์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์ กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา 
15 อาจารย ์ อ.พิชญา  พุกผาสุข กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์) 
16 อาจารย ์ อ.ชลธิชา  สาริกานนท์ คอ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์ ค.ด. อุดมศึกษา 
18 อาจารย ์ อ.ขจรเกียรติ  ขุนชิต กศ.ม. พลศึกษา 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผศ.จรูญ  คล้ายจ้อย ศ.บ. หัตถกรรม 
20 าจารย ์ ผศ.วาสนา  ช้างม่วง วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
21 อาจารย ์ อ.ภูรี  กาญจนาการศ ศศ.ม ภาษาอังกฤษเพพื่ออาชีพ 
22 อาจารย ์ อ.ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ ศป.ม. ทัศนศิลป์:ศิลปะสมยัใหม่ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผศ.อาภาพรรณ  ยุเหล็ก กศ.ม. การอุดมศึกษา 
24 อาจารย ์ อ.สุจิตรา  ชนันทวารี M.F.M. Fashion Management 
อาจารย์พิเศษ 
1 - อ.วิโรจน์ สารการโกศล วท.ม. วิทยาศาสตร์อลิเมอร์ 

 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน :   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            517 ถนนนครสวรรค์  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสติ  กรุงเทพฯ  10300 

 

5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตวับ่งชี้ 1.1) (ระดับปรญิญาตรี) 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ ์
 

2  คุณสมบัติอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก 2 คน , ปริญญาโท 3 คน 
มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผศ. 1 คน , รศ. - คน , ศ. -  คน 
ซึ่งเป็นคุณวุฒทิี่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวชิา  

11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  
3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และจะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ในปี 2559 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักฐาน รายการ 

ปคม 1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ปคม 1.1-02 หนังสือรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

 
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

1) ระบบการรับอาจารยแ์ละแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร : 
ในการจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐารคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น ทางสาขาวิชาได้คัดเลือก
อาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 

1. ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 พิจารณาอาจารย์จากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 

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

3. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คณะพิจารณา 
4. ส่งหลักสูตรให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา และน าเข้าสภาวิชาการ

พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
ผลการด าเนินการรับและคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 ได้อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอจ านวน 5 ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  
 

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาที่จบ 
1 อาจารย ์ นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ วท.ด.วัสดุศาสตร ์
2 อาจารย ์ นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
3 อาจารย ์ นางสาวกาญจนา ลือพงษ ์ วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวณีย์ อารีจงเจริญ วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
5 อาจารย ์ นายจ าลอง สาริกานนท์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 

            
          การทวนสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน จากทางคณะ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 นอกจากนั้นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนได้เรียนรู้และเข้าร่วมการอบรมการจัดท าหลักสูตรและบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ใน
การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

           เมื่อประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ไม่พบปัญหาใน
กระบวนการ การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
 
2) ระบบการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชา วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง
ในด้านก าหนดกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา การด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  การพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ การก าหนดภาระการสอน  และหน้าที่ความ
รับผิดชอบอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชาได้พิจารณา
ร่วมกัน มีระบบและขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอที่ไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  

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

  
ผลการด าเนินการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          การหาอาจารย์ทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอที่เหลืออยู่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของ สกอ และมีจ านวนเพียง
พอที่จะทดแทนกันได้จ านวน 3 ท่าน มีอาจารย์ 1 ท่านลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน
เทคโนโลยีสิ่งทอ ณ สาธารณรัฐเช็ก และจะกลับมาปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559  
           ในกรณีต้องหาอาจารย์ทดแทน ทางสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดล าดับ
การทดแทนไว้ดังนี้ 
  

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
1 นายรัตนพล   

มงคลรัตนาสิทธิ์ 
Ph.D Textile Technology 
วท.ม ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอ
ลิเมอร์ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 

ผศ.  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพนัธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 

2 น.ส.จิตราวรรณ 
ไวสาหลง 

Master of Science (Advanced 
materials) 
วท.บ เคมี 

อาจารย ์  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพนัธ์

กับสาขาที่เปิด
สอน 
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3 น.ส.นงนุช  
ศศิธร 

ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกด้าน 
Textile Technology ณ 
Technical Univesity of Liberec
สาธารณรัฐเช็ก 

อาจารย ์  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพันธ์

กับสาขาที่ เปิ ด
สอน 

        กรอบอัตราก าลังอาจารย์ประจ า 
           คณะมกีารวางแผนกรอบอัตราก าลังร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายอาจารย์ทั้งระยะปานกลางและระยะยาว การจัดท า
แผนกรอบอัตราก าลังเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตรวจสอบสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่อจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร โดยใน
แผนระยะปานกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอไม่มีการรับอัตราก าลังเพ่ิมเติม เนื่องจากจ านวน
อาจารย์ประจ าสาขาวิชามีเพียงพอและเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ควรจะมีในสาขาวิชา ตั้งแต่
เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2555 ถึงปัจจุบัน ไม่มีอาจารย์ลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุราชการ 
และไม่มีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า จากข้อมูลที่มี ส่งผลให้การบริหารอาจารย์
มุ่งเน้นไปที่การด าเนินงานตามพันธกิจ และการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
          
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
           คณะมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมการ
สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือให้อาจารย์น าความรู้
ที่ได้มาใช้ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน ระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ  
- งานบุคลากรส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา 
- สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาวางแผนการศึกษาต่อของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            ผลการด าเนินงาน 
                -    ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 แต่มีแผนการลาศึกษา
ต่อของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 

2. การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
- ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่พร้อมขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย

ด าเนินการ หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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- สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

        
          ผลการด าเนนิงาน 
            ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้นจากเดิม แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีแผนที่จะยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสาร และการตีพิมพ์บทความวิจัย 
 

3. การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุม อบรม สัมมนา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

เช่น e-mail Line และโทรศัพท์ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบอย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการตามความสนใจและตาม

ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
- หลังผ่านการเข้าร่วมอบรมในแต่ละกิจกรรม อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขียนแบบ

รายงานการประชุม/สัมมนา/อบรม ส่งงานบุคลากร 
ผลการด าเนินงาน 

                ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพดังนี้ 
 
นายไพรัตน์  ปุญญาเจริญนนท์ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
- การสัมมนา เรื่อง "สิ่งทอเทคนิค อนาคตใหม่สิ่งทอไทย" 
- โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-
bidding 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะท่ี 1 อบรมสัมมนา และระยะท่ี 2 
ศึกษาดูงาน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าร่างข้อบังคับและประกาศ เรื่อง การก าหนดภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. ... 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
- โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ าหลักสูตรกับการประกันคุณภาพ 
- โครงการการจัดท างบประมาณ (เชิงยุทธศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ 
(ภายใต้ข้อมูลจากผลการท า Work Shop การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
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13 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

- การประชุมสัมมนาเพ่ือพิจารณาร่างประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า 
พ.ศ. 2559 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) 
 
นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท์ 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะท่ี 1 อบรมสัมมนา และระยะท่ี 2 
ศึกษาดูงาน 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
- โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ าหลักสูตรกับการประกันคุณภาพ 
- โครงการการจัดท างบประมาณ (เชิงยุทธศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ 
(ภายใต้ข้อมูลจากผลการท า Work Shop การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตาม
เกณฑ์ สกอ. 
- โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
 
ผศ.เสาวนีย์ อารีจงเจริญ 
- การสัมมนา เรื่อง "สิ่งทอเทคนิค อนาคตใหม่สิ่งทอไทย" 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะท่ี 1 อบรมสัมมนา และระยะท่ี 2 
ศึกษาดูงาน 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
- โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ าหลักสูตรกับการประกันคุณภาพ 
- โครงการการจัดท างบประมาณ (เชิงยุทธศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ 
(ภายใต้ข้อมูลจากผลการท า Work Shop การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร) 
- โครงการพัมนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 



ระดับปริญญาตรี                 
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- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการสร้างผู้น าคุณธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 
หลักสูตรชินนสาสมาธิ 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) 
รุ่นที่ 1 
 
นางสาวกาญจนา  ลือพงษ์ 
- การสัมมนา เรื่อง "สิ่งทอเทคนิค อนาคตใหม่สิ่งทอไทย" 
- การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในงานประชุมสัมมนา  "The fourth International 
Nanofibers Symposium 2015" 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะท่ี 1 อบรมสัมมนา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าร่างข้อบังคับและประกาศ   เรื่อง การก าหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. ... 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- การประชุมสัมมนาเพ่ือพิจารณาร่างประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า 
พ.ศ. 2559 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
- โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตาม
เกณฑ์ สกอ. 
- โครงการฝึกอบรม เรื่อง "ท าไมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องท าวิจัยและการขอสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" 
- โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
(สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)" 
- โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
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นายจ าลอง  สาริกานนท์ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะท่ี 1 อบรมสัมมนา และระยะท่ี 2 
ศึกษาดูงาน 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 
          นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความพร้อมส าหรับการ
การบริหารหลักสูตรทั้งด้านการวางกรอบอัตราก าลัง การพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ยังมีการพัฒนาอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ดังนี้ 
 

     - ด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะมอบหมาย
ภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
การพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์การสอน การท างาน ก าหนดให้อาจารย์สอนคนละไม่
เกิน 3 รายวิชาตามนโยบายมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรใน มคอ.2 
ที่ก าหนด และกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 มีการส่งรายงาน มคอ.
5 ภายหลังกระบวนการเรียนการสอนเสร็จสิ้น โดยส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของอาจารย์แต่ละคนจะถูกประเมินผลการสอนโดย
นักศึกษา และได้รับการทวนสอบรายวิชาตามเงื่อนไขของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้รับมอบหมายรายวิชาในหลักสูตรดังตาราง 

 

ชื่อ – สกุล 
รายวิชาที่สอน 

1/2558 2/2558 
นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ 1.เส้นใยประดิษฐ ์ 1.เคมีของสีย้อมและพิกเม้นท ์

2.สิ่งทอเพื่องานเทคนิค 
นายพชิิตพล เจริญทรัพยานนัท์ 1.การปฐมนิเทศและศึกษาดู

งานทางสิ่งทอ 
2.ระบบการย้อมสีสิ่งทอ 2 
3. สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ 

1.การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 
2.ระบบการย้อมสีสิ่งทอ 1 
3.โครงงานในงานเคมีสิง่ทอ 

นางสาวกาญจนา ลือพงษ์ 1. ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 2  
 

1.การเทียบและผสมสีทางวัสดุ
สิ่งทอ 1  
2.ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 1 
3.สีและการวัด 
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ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ 
 

1.กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ 
2.ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

1.เส้นใยธรรมชาต ิ
2.กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ 
 

นายจ าลอง สาริกานนท์ 1.การปฐมนิเทศและศึกษาดู
งานทางสิ่งทอ 
2.การเตรียมสิ่งทอ 

1.การเตรียมโครงงาน 
2.การตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ 
3.สัมมนาเคมีสิ่งทอ 

   
            - ด้านงานวิจัย คณะมีนโยบายให้อาจารย์ทุกคนท างานวิจัย โดยการขอรับเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งเงินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะมีการจัดสรรเงิน
รายได้บางส่วนเพ่ือให้การสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ในคณะ รวมทั้งโครงการการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2558 ดร.กาญจนา  ลือพงษ ์ได้เข้า
ร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในงานประชุมสัมมนา   "The fourth International 
Nanofibers Symposium 2015" ณ ประเทศญี่ปุ่น 
           - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ในหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ทางคณะและมหาวิมยาลัยได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาคณะและ
มหาวิทยาลัย วันสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ   
           - ด้านบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้นทั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าหลายโครงการ โดยน าความรู้ในสาย
วิชาชีพของหลักสูตรไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

 

โครงการ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เข้ารว่ม 
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางสิ่งทอเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานผักตบชวา บ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม 
วันที่ 11-12,18-19 และ 25-26 มิถุนายน 2559 

ดร.กาญจนา  ลือพงษ ์

 
           ผลการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 4.5 แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ผลการประเมินดังนี้ 
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รายการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ผลประเมิน 
1
. 

การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

4.2 

2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

4.8 

3 การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

5 

4 ภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4 

5 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ถูกน ามาใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

4.2 

6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4.6 

7 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

4.6 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

4.6 

รวมด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.5 
 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  2  คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 40  คะแนนประเมิน 5.00  
2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 20  คะแนนประเมิน 1.67   

 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ อ. 4 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ ผศ. 1 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ รศ. 0 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ ศ. 0 

 

3) ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก 32  
คะแนนประเมิน 5.00  

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบ

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร. วิโรจน์ ยิ้มขลิบ และ   ไพรัตน์ 
ปุญญาเจริญนนท์ 
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม 
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 

0.6 

นายจ าลอง  สาริกานนท์ "Dyeing Studies of Cotton Towel 
Product with Natural Dyes and Effect of 
Cationization on Colour Characteristics", 
C. Sarikanon, S. Yabdee, K. Manarungwit, 
C. Sarikanon, R. Mongkholrattanasit, V. 
Jitkrajaisaeng, Applied Mechanics and 
Materials, Vol. 848, pp. 149-153, July 
2016 

1.0 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.6 
 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย  = 3.89 คะแนน 

 
 

 

http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=26
http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=26
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ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร    
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  ตั้งแต่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

การคงอยูข่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1. ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์     

2. อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์     

3. ดร.กาญจนา ลือพงษ์     

4. ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ     

5. อ.จ าลอง สาริกานนท์     

ร้อยละการคงอยู่ 100 100 100 100 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมและปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
อาจารย์ การติดตาม และอ่ืนๆ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และมีเป้าหมายเดียวกันในการช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาให้ก้าวหน้าและเป็นที่
ยอมรับ ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงอยู่ร่วมบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
    ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1.ความพึงพอใจด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.54 
2.ความพึงพอใจด้านเอกสารหลักสูตร 4.25 
3.ความพึงพอใจด้านรายวิชาในหลักสูตร 4.58 
4.ความพึงพอใจด้านบริหารหลักสูตร 4.84 
5.ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 3.09 
6.เจตคติต่อหลักสูตร 4.38 

ค่าเฉลี่ย 4.28 
 



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ   
คณะอุตสสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มทร.พระนคร  ปีการศึกษา 2558                         

 

20 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2558 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.50 
2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 4.48 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 4.18 
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.97 

ค่าเฉลี่ย 4.28 
   จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 พบว่าค่าเฉลี่ย 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบประเมินใหม่ จึงไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบผลกันได้ในรายละเอียด  
          ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึง
พอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับ 4.50 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน 4 หัวข้อ
การประเมินหลัก ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละประเด็นพบว่า อยู่ใน
ระดับดี-ดีมาก ยกเว้นความพึงพอใจด้านด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ประเด็น
ค าถามในหัวข้อนี้สอบถาม 4 เรื่อง คือ  

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.40 ห้องปฏิบัติการของ
สาขาวิชามีเครื่องมือเครื่องจักรที่ตรงกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน ถึงแม้
พ้ืนที่มีจ ากัด แต่ทางสาขาวิชาสามารถบริหารจัดการในการพ้ืนที่และติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักที่มี
ความจ าเป็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งจากพ้ืนที่ที่มีอยู่ท าให้การจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องจักรเพ่ิมเติมท าได้ยากขึ้น แต่ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีการพูดถึงการจัดหา
เครื่องมือเครื่องจักรทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับ
สาขาวิชา 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.90 โดยพบว่าความพอเพียงของ
พ้ืนที่ใช้สอยของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีผลประเมินอยู่ในระดับต่ า ปัญหาเรื่องความไม่
พอเพียงของพ้ืนที่ใช้สอยในคณะ เป็นปัญหาหลักที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งทั้งในระดับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร สาขาวิชา และนักศึกษา และมักได้ผลการประเมินเรื่องพ้ืนที่ใช้สอยจากนักศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ าเสมอ ปัญหาดังกล่าวทางหลักสูตรและสาขาวิชาได้ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอ และมีการ
พูดคุยกับในระดับกรรมการบริหาร ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางคณะพยายามปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพ้ืนที่ใช้สอยให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทางหลักสูตรและสาขาวิชาได้ของบประมาณในการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ย้อม ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการปรับปรุง
คาดว่าจะสามารถปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ดีขึ้น มีความเป็นระเบี ยบ และตอบสนองต่อ
ความสามารถในการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้เต็มศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
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     ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.60 ซึ่งผลที่ได้ระดับการประเมินน้อยที่สุด คือ ความ
เหมาะสมของบรรยากาศภายในห้องสมุด ความหลากหลาย ความทันสมัย และความเพียงพอของ
สื่อเสริมการเรียนรู้ และผลการประเมินที่อยู่ในระดับน้อยคือ จ านวนและความทันสมัยของหนังสือ
และวารสาร และความสะดวกในการใช้บริการ จากผลการประเมินที่อยู่ในระดับน้อย-น้อยที่สุดนี้ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ห้องสมุดเฉพาะทางไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้มีห้องสมุดประจ าคณะ แต่ทางคณะได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และขอเปิดให้บริการห้องสมุดของคณะเองเพ่ือ
ให้บริการและตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดซื้อหนังสือและวารสาร
เพ่ิมเติมจ าเป็นต้องแบ่งงบประมาณจากแต่ละสาขาวิชาซึ่งมีงบประมาณจ ากัด ท าให้ ณ ปัจจุบัน
ห้องสมุดเฉพาะทางยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา แต่ทางคณะมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ตอบสนองต่อการใช้
งานที่ดีข้ึน 
     อินเตอร์เน็ท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.00 โดยพบว่าความครอบคลุมพ้ืนที่ในการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ท ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจในการใช้งานได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
การให้บริการดังกล่าว อยู่ในความดูแลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศ ซึ่งได้
รับทราบและอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ในการให้บริการอินเตอร์เน็ทให้มีความทั่วถึงมากยิ่งข้ึน    
 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  2  คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ปคม 1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ปคม 4.1-01 ข้อมูลทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุม และกิจกรรมด้านต่างๆ  
ปคม 4.1-02 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสิ่งทอเพ่ือสร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานผักตบชวา บ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม 

ปคม 4.2-01 บทความวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร. วิโรจน์ ยิม้ขลิบ และ   ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ 
วารสารวิจัยราชภฏัธนบุรี รับใช้สังคม ปีที ่2 ฉบับที ่1 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 

ปคม 4.2-02 บทความวิจัย "Dyeing Studies of Cotton Towel Product with Natural Dyes and Effect 
of Cationization on Colour Characteristics", C. Sarikanon, S. Yabdee, K. Manarungwit, 

http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=26
http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=26
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รหัสหลักฐาน รายการ 
C. Sarikanon, R. Mongkholrattanasit, V. Jitkrajaisaeng, Applied Mechanics and 
Materials, Vol. 848, pp. 149-153, July 2016 

ปคม 4.3-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2555 ถึงปีการศึกษา 2558) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 

แผนรับนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา

รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ)ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2555 25 19 12 10 9 9 
รุ่นปีการศึกษา 2556 25 22  18 13 13 
รุ่นปีการศึกษา 2557 25 29   24 21 
รุ่นปีการศึกษา 2558 25 16    12 

รวมทั้งสิ้น 100 86 12 28 46 55 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาทั้งหลักสตูร 63.16 68.29 65.71 63.95 

 
 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
         ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ 

1. ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่ออาชีพและการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งผลต่อ
อาชีพทางด้านสิ่งทอไม่ใช่อาชีพคาดหวังของทั้งผู้ปกครองและนักเรียน  

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนมองว่าเรียนยากจบยาก ส่งผลให้นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ไม่นิยมเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ภาพลักษณ์ของคณะที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักเรียน เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัด ไม่มีพ้ืนที่
เพียงพอส าหรับกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

4. ค่าครองชีพในกรุงเทพสูง ส่งผลให้นักเรียนในต่างจังหวัดเข้าศึกษาในกรุงเทพลดลง ผู้ปกครองคาดหวัง
เรื่องหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดค่าใช้จ่ายบางส่วน แต่เนื่องจาก มทร.พระนคร ไม่มี
สวัสดิการในส่วนของหอพัก 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
1. นักศึกษาบางส่วนไม่ได้มาเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน เนื่องจากสอบเรียนต่อได้ที่สถาบันการศึกษาอ่ืน  
2. มีนักศึกษาขอย้ายสาขาวิชาตั้งแต่ช่วง 2 สัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา 
3. นักศึกษาลาออกหลังจบปีการศึกษาที่ 1 เนื่องจากสอบได้ในสาขาวิชาที่มีความสนใจมากกว่า 
4. นักศึกษาตกออกเนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามระเบียนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

1) การรับนักศึกษา  
   การก าหนดแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอในปีการศึกษา 2558  

ก าหนดจ านวนจากแผนการรับตาม มคอ.2 ซึ่งแผนการรับดังกล่าวพิจารณาจากความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด
ของ สกอ. และจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าสะท้อนถึงความต้องการของตลาดแรงงานด้านเคมีสิ่งทอ 
ซึ่งพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านเคมีสิ่งทอทั่วประเทศ และภาวะการ
มีงานท าของนักศึกษาที่จบในหลักสูตร 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 การรับนักศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
   1. โควตาคณะและโควตา MOU ของมหาวิทยาลัย 
   2. รับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   3. Admission (สกอ.)       

 โดยที่สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการรับ
นักศึกษาในแต่ละประเภท และช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นการ
คัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตรยังเป็นความรับผิดชอบของสาขาวิชาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคณะมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์
ในแต่ละประเภทการรับ ซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาได้หารือร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ไว้ดังนี้ 

- ความพร้อมทางร่างกายและสติปัญญา 
- ทัศนคติต่อสาขาวิชาที่เข้าศึกษา 
- ความตั้งใจและความพร้อมที่จะเรียนจนจบหลักสูตร  

    
      ผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามแต่ละประเภทการรับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษาพบว่า ทุกประเภทของการรับเข้านักศึกษาไม่ได้ตามแผนการ
รับที่ก าหนดไว้  และแนวโน้มการรับเข้าในแต่ละประเภทตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 แสดงได้ดังนี้  

 
 

ปีการศึกษา จ านวน 
ประเภทการรับนักศึกษา 

โควตา รับตรง admission 
แผนรับนักศึกษา 25 5 10 10 

2558 16 1 7 8 
2557 29 7 19 3 
2556 22 6 9 7 
2555 19 12 5 2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
        

 
รูปที่ 3.1-01 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าจ าแนกตามประเภทการรับ 

 
         จากข้อมูลการรับนักศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เมื่อเปรียบเทียบผลการรับ
นักศึกษาในแต่ละประเภทพบว่า จ านวนนักศึกษาหลักมาจากกระบวนการรับแบบรับตรงและ
โควตา แต่ในปีการศึกษา 2558 พบว่า แนวโน้มของนักศึกษาที่รับเข้าระบบโควตาและรับตรง
จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าปีการศึกษา 2557 เป็นอย่างมากโดยเฉพาะจากระบบโควตา จากการหา
สาเหตุของปัญหาพบว่า ตารางก าหนดการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาระบบโควตาตรงกับการ
สอบกลางภาคเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้นักศึกษาไม่มาสอบสัมภาษณ์เป็น
จ านวนมาก ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ได้น าเข้าคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มีตรวจสอบก าหนดการรับนักศึกษาระบบโควตาประจ าปีการศึกษา 2559 ไม่ให้ตรงกับ
การสอบของโรงเรียนและการสอบข้อสอบกลางต่างๆ และการด าเนินการรับนักศึกษาระบบ
โควตาในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดปัญหาเช่นปีการศึกษา 2558 
          ระบบรับตรงมีนักศึกษาลดลงในปีการศึกษา 2558 จากข้อมูลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า ต้อง
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของทางสาขาวิชาในทุกช่องทางให้มีความทั่วถึงมากขึ้นในทุก
ช่องทาง  ทางสาขาวิชาและหลักสูตรจะปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
หลักสูตรในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ให้ทั่วถึงมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
1. การมอบหมายภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3. การสอนปรับพื้นฐานหรือสอนเสริมในรายวิชาที่มีปัญหาในการเรียน 
4. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประกอบด้วย การปฐมนิเทศรวมในระดับมหาวิทยาลัย และ

การปฐมนิเทศในระดับคณะ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่รู้บริบทโดยรวมของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ
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ข้อบังคับต่างๆ และรูปแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ นอกจากนั้นทาง คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นยังมีการจัดปฐมนิเทศรวมของคณะให้ก่อนเปิดภาค
การศึกษา สามารถการปรับตัวในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการ
แต่งกาย  

การมอบหมายภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
          คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
หลักสูตร และมีการก าหนดตารางพบที่ปรึกษาอย่างชัดเจนในตารางสอนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังมีช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียล 

      การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 
นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทางคณะยังมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของ

นักศึกษาในสาขาวิชาในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคเรียนเพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีความคุ้นเคย
ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องในสาขาวิชา  

 

      การสอนปรับพื้นฐานหรือสอนเสริมในรายวิชาที่มีปัญหาในการเรียน 
 ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่รับเข้ามีเฉพาะแต่นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามสาขาท่ีหลักสูตรก าหนด ไม่มีนักศึกษา ปวช. ซึ่งการวางแผนการปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษา
เป็นผลจากความแตกต่างทางพ้ืนฐานของนักศึกษาที่ส าเร็จคุณวุฒิที่เป็นสายสามัญและสาย
วิชาชีพ และจากการที่สาขาวิชาได้เคยด าเนินการจัดโครงการปรับพ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาใหม่ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาชีพสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2557 เนื่องจากเป็น
โครงการภาพรวมของมหาวิทยาลัย แต่ผลการปรับพ้ืนฐานพบว่า ความรู้ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ไม่
ผ่านการปรับพ้ืนฐาน ในขณะที่รายวิชาชีพ นักศึกษากลุ่มที่เข้าร่วมการปรับพ้ืนฐานมีเจตคติและ
ความเข้าใจในวิชาชีพด้านเคมีสิ่งทอดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากนักศึกษาที่ไม่ผ่านการปรับ
พ้ืนฐาน ทั้งนี้การให้ความรู้พื้นฐานภาพรวมทางวิชาชีพ ทางหลักสูตรได้จัดรายวิชา การปฐมนิเทศ
และศึกษางานด้านสิ่งทอ ไว้ในภาคเรียนที่  1 อยู่แล้ว เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ระบบงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ และมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น  
         สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าการปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ในกรณี
ที่อาจารย์ผู้สอนพบปัญหาจากผลการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาวิชาทุกคนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือปรึกษาปัญหาทางการเรียนและการใช้ชีวิตใน
คณะ และในกรณีที่ต้องมีการสอนเพ่ิมเติมในเรื่องใด อาจารย์ผู้สอนเต็มใจสอนเพ่ิมเติมให้กับ
นักศึกษาทุกคน 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ   
คณะอุตสสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มทร.พระนคร  ปีการศึกษา 2558                         

 

27 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
        คณะมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาอยู่ 2 ส่วน ได้แก่  

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2. ระบบงานแนะแนว 

 
1.ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
            ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ให้การดูแลทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่และให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่
ก าหนดไว้ คณะก าหนดตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจนในตารางสอนของอาจารย์ที่
ปรึกษา และในตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยหน้าที่หลักของอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย 
    ด้านวิชาการ 

- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน และการเลือกวิชาเรียน และการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
-  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในกรณีท่ีมีผลการเรียนต่ าหรือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้

สูงขึ้น 
-  ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อ 

   ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว 
- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ของสาขาวิชาและคณะ 
- ให้ค าปรึกษาเรื่องการปรับตัวในด้านการเรียน การเข้าสังคมในระดับคณะ  
- ดูแลเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   ด้านประสานงาน 
- ประสานงานกับผู้บริหาร ผู้ปกครอง งานแนะแนว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน

การช่วยเหลือนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ 
- ก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ ทั้งการปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
- จัดท าข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
- พิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษา  และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบข้อบังคับ

บังคับที่สามารถด าเนินการได้ ในกรณีที่มีเหตุเกินกว่าความสามารถและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ให้ประสานกับผู้บริหารเพื่อด าเนินการ 

- สร้างความปรองดองที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหารของคณะ 
- ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เก่ียวข้องกับงานอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้บริหาร เพ่ือน ามาแก้ไข

ปัญหา หรือวางแนวทางป้องกันในเรื่องต่างๆ  
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2. ระบบงานแนะแนว 
         คณะมีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่งานด้านแนะแนว  ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

- ให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านปัญหาส่วนตัว สังคม การเรียน และปัญหางาน
อาชีพ 

- ให้บริการข่าวสาร ข้อสนเทศทางการศึกษา งานอาชีพ สังคม การปรับตัว และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

- จัดึกอบรมให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนชีวิตและอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะทึ่ง
ประสงค์ก่อนเข้าสู่งาน 

- ให้บริการจัดหางาน ทั้งงานพิเศษและงานประจ าให้นักศึกษา 
- ปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการให้บริการปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาดังนี้ 
            อาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชามีแนวคิดที่ให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคนผ่าน
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือจะได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ โดยตรงจากนักศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับมอบหมายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้ 
 

กลุ่มนักศึกษาในความ
รับผิดชอบ 

อาจารยท์ี่ปรึกษา สถานะอาจารย์ 

53 ปคม (นักศึกษาตกค้าง) อ.จ าลอง  สาริกานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
55 ปคม ผศ.เสาวณยี์ อารีจงเจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
56 ปคม ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
57 ปคม ดร.กาญจนา ลือพงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
58 ปคม อ.จิตราวรรณ  ไวสาหลง อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมีการวางแผนในการส่งเสริมความรู้ และการ

แนะแนวความรู้ให้แก่นักศึกษาในทุกชั้นปี โดยใช้อาจารย์ที่ปรึกษาและโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็น
ช่องทางหลักในการดูแลและติดตามผลการเรียน การด าเนินชีวิตของนักศึกษา ในปัจจุบันมีทั้งการ
ให้ค าปรึกษาและแนะเนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านชั่วโมงการพบที่ปรึกษาตามตารางเรียนใน
ทุกชั้นปีของนักศึกษา แต่จากการประชุมในสาขาวิชาพบว่าในชั่วโมงดังกล่าวในบางครั้งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้ทันที หรือในกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องออกสหกิจศึกษาในสถาน
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ประกอบการในภาคการศึกษาที่ 1 ของในแต่ละปีการศึกษา และเพ่ือไม่ให้นักศึกษาขาดการติดต่อ 
และไม่ได้รับข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
แบบทันเวลา (real time vommunication) ด้วยการใช้โปรแกรมไลน์ (Line) โดยจัดท าเป็นไลน์
กลุ่ม ที่มีอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดเป็นสมาชิก เป็นช่องทางส าคัญเพ่ือรับฟังปัญหาและ
แก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาอย่างทันท่วงที ทั้งในด้านการลงทะเบียน หรือกรณีนักศึกษาปี 4 อยู่
ระหว่างสหกิจศึกษาและมีปัญหาหรือข้อสงสัย ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวทางสาขาวิชาจะมีการน า
ประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยและสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสาขาวิชาที่จัดขึ้นในปีการศึกษา
นั้นๆ   

ผลการประเมินกระบวนการบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558
แสดงได้ดังตาราง 

 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

1) มีหน่วยงานกลางจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ให้บริการ 4.39 
2) มีอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 4.05 
3) อาจารย์มีความเป็นกันเอง ท าให้นักศึกษากล้าเข้าพบ เพ่ือขอค าปรึกษา 4.07 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษา และซักถามความเป็นอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 

4.29 

5) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ และปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้
อย่างเต็มที่ 

4.00 

6) เมื่อมีปัญหาในการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 4.05 
7) อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 4.29 

ค่าเฉลี่ย 4.16 
 

ในกระบวนการทั้งด้านการพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางสอน และการใช้ช่องทาง
สื่อสารผ่านโซเซียลเน็ทเวิร์ค มีการประเมินผลและมีการปรับแนวทางในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ในปัจจุบันพบว่ายังสามารถใช้งานได้ทั้งสองช่องทาง และควรใช้งานควบคู่กันเพ่ือประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานที่สมบูรณ์ ถึงแม้ทางคณะวิชาจะมีหน่วยงานด้านแนะแนวเพ่ือช่วยให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะให้ความส าคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 

 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรมีนโยบายให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในโดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวเองส าหรับใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน  

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
รายวิชา 06212102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้า

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด อ าเภอกบิณทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางเคมีสิ่งทอจากสถานการณ์จริง  
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รายวิชา 06212213 ระบบการย้อมสีสิ่งทอ 2 น านักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาด้านสิ่งทอ 
TCS SEMINAR 2016 “การเพ่ิมประสิทธาพการออกสูตรสีอย่างแม่นย าในห้องแล็ปและการจัด
สูตรสีในโรงย้อมแบบอัตโนมัติ”  

รายวิชา 06212316 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ น านักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการนิทรรศการ Eco Exhibition หัวข้อ นวัตกรรมจากวัสดุ และเข้าศึกษาดูงานบริษัท 
Intertek Testing Services (Thailand) จ ากัด  

การเสริมสร้างทักษะการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
อาจารย์จะมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ เช่นใน

รายวิชาระบบการย้อมสีสิ่งทอ 1 และ 2 และรายวิชาระบบการพิมพ์สิ่งทอ 1 และ 2 ซึ่งเป็น
วิชาชีพบังคับ และเป็นรายวิชาที่ส าคัญต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต เช่น ใน
รายวิชาระบบการพิมพ์สิ่งทอ 1 (รายละเอียดตาม มคอ. 3) นักศึกษาจะต้องสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยผ่านการทดลอง และน าเสนอให้กับ
อาจารย์ผู้สอน และผู้ร่วมชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based instruction) ในการศึกษาทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะช่วยปรับและสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้เรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ท าให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะในด้านความคิด 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และเทคนิคการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ จากการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักศึกษามีศักยภาพในก าร
ด าเนินการตามที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี แต่จะมีปัญหาในด้านการน าเสนอ และการสิบค้นข้อมูล
ภาษาอังกฤษบ้าง ทางสาขาวิชาจึงได้ประชุมร่วมกันและมอบหมายให้อาจารย์ในแต่ละวิชาดูแล
นักศึกษาในส่วนนี้ในปีการศึกษาต่อไป 

การเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในรายวิชา สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 

1/2558 นักศึกษาต้องไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และปฏิบัติตน
เสมือนพนักงงานของหน่วยงานนั้น ส่งผลให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ทักษะทางอาชีพ และการใช้ชีวิต
ในการท างานต่างๆ นอกจากนั้นในส่วนการการท ากิจกรรมในระหว่างการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคัญในการสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ สาขาวิชา คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีระบบ 
transcript กิจกรรม ที่บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็น
ต้น  ตัวอย่างของกิจกรรมที่นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมเพ่ิมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในสาขาวิชาเข้าร่วมการท างานกับ
องค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออก
แฟชั่น  ได้แก่ นางสาวชญานิศ ไก่แก้ว นายมงคล พัฒนะสาร และนางสาวพิมพ์วิภา  นุ่มปาน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 นักศึกษาได้ร่วมอบรมกิจกรรมค่ายผู้น านักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 และสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการวางแผนการจัดท ากิจกรรมของ
นักศึกษาที่มีขึ้นในปีการศึกษา 2558 ร่วมกับสมาชิกขององค์กรนักศึกษาอืนๆ ของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันนางสาวชญานิศ ไก่แก้ว
ได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่ นประจ าปี
การศึกษา 2559 

นอกจากนี้ในส่วนของงานวิจัยเรื่องการย้อมสีด้วยสมุนไพรไทยเพ่ือป้องกันรังสียูวีส าหรับ
การประยุกต์ใช้ในงานด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ าเพชร ได้น างานวิจัยนี้ไปเป็นฐานความรู้
ส าหรับการเรียนในรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น 
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เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงวัฒนธรรมในด้านเครื่องแต่งกายของชาวมุสลิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทย เป็นการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยโดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมท้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
1) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม 4.25 
2) จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการ
ให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

4.27 

3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ 

4.36 

4) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

4.45 

5) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา ในการแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.34 

6) มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 

4.16 

7) กิจกรรมนักศึกษาช่วยพัฒนาทักษะชีวิต จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและ
การท างาน 

4.46 

ค่าเฉลี่ย 4.33 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2  คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู่  
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

จ านวน
นักศึกษารับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปกีารศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2555 19 12 10 9 9 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจ านวนรับเข้า 63.16 52.63 47.37 47.37 

รุ่นปีการศึกษา 2556 22  18 13 13 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกบัจ านวนรับเข้า  81.82 59.09 59.09 

รุ่นปีการศึกษา 2557 29   24 21 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจ านวนรับเข้า   82.76 72.41 

รุ่นปีการศึกษา 2558 16    12 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจ านวนรับเข้า    75.00 

 

 

รูปที่ 3.3-01 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเทียบกับจ านวนการรับเข้าจริง 
 
         เมื่อพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาที่รับเข้ากับจ านวน
นักศึกษาที่คงอยู่ในปลายภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละชั้นปี ตั้งแต่แรกเข้าของนักศึกษาปีการศึกษา 
2555 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจะลดลงมากในชึ้นปีที่ 1 ของนักศึกษารับเข้าในทุกปี
การศึกษา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

- นักศึกษาบางส่วนไม่ได้มาเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน เนื่องจากสอบเรียนต่อได้ที่
สถาบันการศึกษาอ่ืน  

- มีนักศึกษาขอโอนย้ายสาขาวิชา 
- นักศึกษาขาดการติดต่อ บางส่วนลาออกระหว่างปี และหลังจบปีการศึกษาที่ 1 

เนื่องจากสอบได้ในสาขาวิชาที่มีความสนใจมากกว่า 
- นักศึกษาตกออกเนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามระเบียนการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยเตรียมสอบเรียนต่อในสถาบันการศึกษาอ่ืนจึง
ไม่ให้ความสนใจกับการเรียนในสาขาวิชา 
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แต่เมื่อนักศึกษาอยู่ศึกษาจนจบชั้นปีที่ 2 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อเทียบกับ

นักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีพบว่า อัตราการคงอยู่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ในชั้นปีที่สูงขึ้น 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

จ านวน
นักศึกษารับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปกีารศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2555 19 12 10 9 9 
ร้อยละการคงอยู่เทียบกับจ านวน นศ แต่ละป ี 63.16 83.33 90.00 100.00 
รุ่นปีการศึกษา 2556 22  18 13 13 

ร้อยละการคงอยู่เทียบกับจ านวน นศ แต่ละป ี  81.82 72.22 100.00 
รุ่นปีการศึกษา 2557 29   24 21 

ร้อยละการคงอยู่เทียบกับจ านวน นศ แต่ละป ี   82.76 87.50 
รุ่นปีการศึกษา 2558 16    12 

ร้อยละการคงอยู่เทียบกับจ านวน นศ แต่ละป ี    75.00 
 

 
 

รูปที่ 3.3-02 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเทียบในแต่ละชั้นปี 
 

2) การส าเร็จการศึกษา    
 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละการ
ส าเรจ็การศึกษา 

2552 10 2555 6 60.00 
2553 31 2556 21 67.74 
2554 14 2557 6 42.86 
2555 19 2558 8 42.10 
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รูปที่ 3.3-03  อัตราการส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
 จากสถิติจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ที่ส าเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 นั้น พบว่านักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ทุกคน เป็นผล
เนื่องมาจาก 

1. นักศึกษาสอบไม่ผ่านในบางรายวิชาและไม่วางแผนการลงทะเบียนเพื่อปรับแก้รายวิชานั้น  
2. มีการลงทะเบียนเรียนแก้ไขรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน แต่นักศึกษาไม่มีความตั้งใจในการเรียน ท า

ให้ตกซ้ าในรายวิชาเดิม 
3. รายวิชาโครงการในงานเคมีสิ่งทอ นักศึกษาขาดความเอาใจใส่และไม่ปฏิบัติงานแผนงานของ

รายวิชาที่ก าหนดไว้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 

3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
           ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนประจ าปีการศึกษา 2558 ได้ผลดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.71 
2. การจัดการเรียนการสอน  
 - อาจารย์ผู้สอน 4.22 
 - การสอน 4.12 

3. ประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก  
 - อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักร 3.52 
 - ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ 3.59 
 - ห้องสมุด 3.48 

4. เจตคติต่อหลักสูตร 3.97 
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        จากผลการประเมินพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชามากที่สุด และมีผลการประเมินด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับต่ าสุดจาก 4 ด้าน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการประเมินในปีการศึกษา 
2557 ได้ผลดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ส่วนใหญ่
ให้ความพอใจในเรื่องระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ และดูแลนักศึกษา
เป็นอย่างดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียนการสอน และนักศึกษา
สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักเหล่านั้นได้โดยตรง ในส่วนของข้อเสนอแนะพบว่า การใช้พ้ืนที่
โดยรวมของคณะยังมีปัญหาในเรื่องความสะอาด จ านวนห้องน้ าที่ไม่เพียงพอ โรงอาหารไม่มี
พ้ืนที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา การใช้งานระบบไวไฟยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะของนักศึกษานอกเหนือจากแบบประเมินในแต่ละปีการศึกษาแล้ว ทาง
สาขาวิชาและหลักสูตรยังได้ข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบจากนักศึกษาโดยตรง หรือการแจ้งผ่านระบบ  
social networks อ่ืนๆ ซึ่งข้อร้องเรียนทั้งหมดถูกรวบรวมและน ามาพูดคุย ปรึกษาหารือ ใน
กลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาวิชา เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีท้ังส่วนที่สาขาวิชาสามารถ
ด าเนินการได้เอง และในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐานถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือหาทางปรับปรุงและพัฒนา ให้
สนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในส่วนที่ทางคณะสามารถด าเนินการได้ ในส่วนของ
ครุภัณฑ์การศึกษา และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ทางสาขาวิชาได้ยื่นของบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม ให้
ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ในวงเงินงบประมาณ 2,949,000 
บาท ซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการดีขึ้น มีความเป็น

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
หลักสูตร  3.60 
 ความทันสมัย 3.46 
 ตรงตามความต้องการ 3.61 
 น่าสนใจ 3.70 
 ความยาก 3.61 

ผู้สอน 4.03 
 มีความรู้ตรงกับเนื้อหาหลักสูตร 4.06 
 มีความสุภาพ / ใส่ใจผู้เรียน 3.91 
 สามารถให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนและทั่วไป 4.13 

สภาพแวดล้อม 3.58 
 เครื่องมือ / เครื่องใช้ ตรงตามหลักสูตร 3.72 
 สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 3.43 
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ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
2. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษารับเข้า 

2555 2556 2557 2558 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

2552 10 6 60.00       
2553 31   21 67.74     
2554 14     6 42.86   
2555 19       8 42.10 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
 เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF นั้น ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาตามกรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร แต่ถ้าพิจารณาถึงบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ก่อนการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาตินัน้ ปัจจัยที่มีผลกระทบท าให้นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร คือ  

- นักศึกษาสอบไม่ผ่านในบางรายวิชาและไม่วางแผนการลงทะเบยีนเพื่อปรับแก้รายวิชานัน้   
- มีการลงทะเบียนเรียนแก้ไขรายวิชาทีส่อบไมผ่่าน แต่นักศึกษาไม่มีความตั้งใจในการเรียน ท าให้ตกซ้ า 
- รายวิชาโครงการในงานเคมีสิ่งทอ นักศึกษาขาดความเอาใจใส่และไม่ปฏิบัติงานแผนงานของรายวิชาที่ก าหนดไว้ 

 

3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  
  

มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 9 คน โดยมบีัณฑิตที่ได้รบัการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.89 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแตล่ะดา้น ดงันี้ 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.64 
2. ด้านความรู ้ 4.22 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.19 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.44 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.15 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลีย่คะแนนผลประเมิน 5 ด้าน 4.33 คะแนน 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑติตามอัตลักษณ์ 4.50 
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 6 ด้าน 4.36 คะแนน 
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4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑติภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) 
วันที่ส ารวจ 24 มิถุนายน 2559    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 9 - 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

9 100.00 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศกึษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

7 77.78 

- ตรงสาขาที่เรียน 7 100.00 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 0 0.00 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 0.00 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 11.11 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 0 0.00 
7.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0.00 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0.00 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

0 0.00 

วิธีค านวณ 
(3.+4.) 

X 100 
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี 2.-(5.+6.+7.+8.+9)  

87.5 

 

ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  4.38 คะแนน 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
 

 
รูปที่ 2.2-01 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 
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 จากข้อมูลภาวะการมีงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 – 2557 แนวโน้มส่วนใหญ่ที่ผ่านมา บัณฑิตของสาขา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอมีอัตราการได้งานท าสูงเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นปีล่าสุด พ.ศ. 2557 ที่มียอดต่ ากว่า 90
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาจ านวน 9 คน (รวมนักศึกษาตกค้าง) ตอบแบบประเมินภาวะการมีงาน
ท าครบทุกคน แต่ไม่ให้ข้อมูลสถานะการท างาน 1 คน และอีก 1 คนให้ข้อมูลว่ามีงานท าก่อนเข้าศึกษา อาจเป็นความ
เข้าใจผิดของนักศึกษา เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว หลักสูตรเรียนภาคปกติ 4 ปี ไม่ควรจะมีนักศึกษาท างานในด้าน
สาขาวิชาที่เรียนอยู่ได้ในระหว่างเรียนหรือก่อนมาเรียน ยกเว้นบัณฑิตนั้นจะมีงานอ่ืนที่ท านอกเวลาและไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 มีอัตราร้อยละ 87.50 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าทุกปีเมื่อเทียบตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  ทั้งท่ีในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่มี
การเปิดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ทางสาขาวิชาไม่เคยได้รับรายงานว่ามีนักศึกษาตกงาน การที่
นักศึกษาในสาขาวิชามีอัตราการได้งานท าสูง เป็นเพราะหลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีสถานศึกษาท่ีเปิด
การเรียนการสอนด้านเคมีสิ่งทอโดยตรงจ านวนน้อย และจ านวนบัณฑิตที่แต่ละสถาบันการศึกษาผลิตออกมา ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ จ านวนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการเรียน
การสอนด้านเคมีสิ่งทอแสดงดังรูป จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผลิตบัณฑิต
ด้านเคมีสิ่งทอได้ทั้งสิ้นรวม 73 คน จากข้อมูลจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2557 ในแต่
ละปีการศึกษามีจ านวนบัณฑิตด้านเคมีสิ่งทอไม่ถึง 100 คน โดยที่ มทร.พระนคร ผลิตบัณฑิตด้านเคมีสิ่งทอได้น้อย
ที่สุด นอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 3 แห่งแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแฝงอยู่ในหลักสูตรวัสดุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยอื่นจะอยู่ในสาขาวิชาด้านสิ่งทอ ซึ่งการเรียนการสอนไม่ครอบคลุมทางด้านเคมีสิ่งทอครบทุกด้านเหมือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 
   รูปที่ 2.2-02 จ านวนบัณฑิตด้านเคมีสิ่งทอที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปีการศึกษา     
                    2554-2557 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
รหัสหลักฐาน รายการ 
ปคม 2.1-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2557 
ปคม 2.2-01 รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2557 
ปคม 3.1-01 ข้อมูลสรุปนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2555-2558 
ปคม 3.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
ปคม 3.2-02 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ

บริการประจ าปีการศึกษา 2558 
ปคม 3.3-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการพัฒนาหลักสูตร 
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

01001107 ภาษาไทยเพื่อการ
น าเสนอ  

1/2558 1 
7.69 

- 3 
23.08 

5 
38.46 

2 
15.38 

1 
7.69 

- 1 
7.69 

13 12 

01002101 ภาษาองักฤษ 1  
 

1/2558 1 
7.69 

7 
53.85 

2 
15.38 

1 
7.69 

- 1 
7.69 

1 
7.69 

- 13 13 

01002205 ภาษาองักฤษ
เทคนิค  

1/2558 - 2 
8.33 

4 
16.67 

5 
20.83 

5 
20.83 

5 
20.83 

3 
12.50 

- 24 2 

01003105 สงัคมกบัเศรษฐกิจ 
 

1/2558 5 
41.67 

4 
33.33 

1 
8.33 

1 
8.33 

- - - 1 
8.33 

12 11 

01003108 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1/2558 2 
8.00 

12 
48.00 

5 
20.00 

5 
20.00 

- 1 
4.00 

- - 25 25 

01006101 นันทนาการ  
 

1/2558 11 
91.67 

- - - - - - 1 
8.33 

12 11 

02001103 สถิตเบื้องต้น  
 

1/2558 - 2 
8.70 

- - 1 
4.35 

3 
69.00 

17 
73.91 

- 23 23 

02002104 สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร  

1/2558 3 
23.08 

4 
30.78 

4 
30.78 

- - 1 
7.69 

- 1 
7.69 

13 12 

02311106 แคลคูลัส 1 
 

1/2558 - 1 
9.09 

1 
9.09 

1 
9.09 

1 
9.09 

3 
27.27 

4 
36.36 

- 11 11 

06011101 กระบวนการผลติ
ทางสิ่งทอ 

1/2558 - 2 
15.38 

6 
46.15 

4 
30.77 

- - - 1 
7.69 

13 12 

06011108 คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ 

1/2558 2 
8.33 

2 
8.33 

6 
25.00 

12 
50.00 

2 
8.33 

- - - 24 24 

06212102 การปฐมนิเทศและ
ศึกษาดูงานทางสิ่งทอ 

1/2558 1 
8.33 

5 
41.67 

- 2 
16.67 

3 
25.00 

- - 1 
8.33 

12 11 

06212205 สารช่วยทางสิ่งทอ 
 

1/2558 - - - 2 
15.38 

- 6 
46.15 

4 
30.77 

1 
7.69 

13 12 

06212206 การเตรียมสิ่งทอ  
 

1/2558 2 
8.33 

4 
16.66 

8 
33.33 

8 
33.33 

2 
8.33 

- - - 24 24 

06212207 เคมีอินทรีย์พืน้ฐาน
ส าหรับเคมสีิ่งทอ  

1/2558 - - 2 
8.33 

- 3 
12.50 

9 
37.50 

10 
41.67 

- 24 24 

06212208 เส้นใยประดิษฐ์   
 

1/2558 - - - 2 
8.70 

2 
8.70 

- 13 
56.52 

6 
26.09 

23 17 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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06212213 ระบบการย้อมสสีิ่ง
ทอ 2  

1/2558 3 
23.08 

1 
7.69 

4 
30.77 

3 
23.08 

- 2 
15.38 

- - 13 13 

06212215 ระบบการพิมพ์สิ่ง
ทอ 2 

1/2558 - 1 
12.50 

2 
25.00 

3 
37.50 

2 
25.00 

- - - 8 8 

06212316 ระบบการวิเคราะห์
และทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ  

1/2558 2 
15.38 

4 
30.77 

5 
38.46 

2 
15.38 

- - - - 13 13 

06213207 การควบคมุคุณภาพ
ทางสิ่งทอ  

1/2558 4 
30.77 

4 
30.77 

- 3 
23.08 

1 
7.69 

1 
7.69 

- - 13 13 

06213219 ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

1/2558 8 
61.54 

2 
15.38 

1 
7.69 

1 
7.69 

1 
7.69 

- - - 13 13 

06213301 สหกิจศกึษาทาง
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

1/2558 - - - - - - - - 9 9 

01002102 ภาษาองักฤษ 2  
 

2/2558 - - - 2 
15.38 

3 
23.08 

2 
15.38 

5 
38.46 

1 
7.69 

13 12 

01002218 การสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

2/2558 2 
8.70 

1 
4.35 

1 
4.35 

2 
8.70 

6 
26.09 

2 
8.70 

7 
30.43 

2 
8.70 

23 21 

01004101 สารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้า 

2/2558 6 
50.00 

6 
50.00 

- - - - - - 12 12 

01005101 พลศึกษา  
 

2/2558 7 
58.33 

3 
25.00 

2 
16.67 

- - - - - 12 12 

06011105 สีกบัสิ่งทอ  
 

2/2558 - 1 
8.33 

2 
16.66 

2 
16.66 

4 
33.33 

2 
16.66 

1 
8.33 

- 12 12 

06011106 สนุทรียศาสตร์  
 

2/2558 6 
26.09 

5 
21.74 

6 
26.09 

5 
21.74 

1 
4.35 

- - - 23 23 

06011107 พืน้ฐานเกี่ยวกบั
เครื่องนุ่งหม่ 

2/2558 8 
66.67 

3 
25.00 

- - 1 
8.33 

- - - 12 12 

06011109 การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2/2558 5 
38.46 

3 
23.08 

4 
30.77 

1 
7.69 

- - - - 13 13 

06011110 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 

2/2558 - 1 
7.69 

5 
38.46 

2 
15.38 

1 
7.69 

2 
15.38 

2 
15.38 

- 13 13 

06112417การเตรียมโครงงาน 
 

2/2558 2 
15.38 

2 
15.38 

6 
46.15 

2 
15.38 

1 
7.69 

- - - 13 13 

06212101 เคมีอนินทรีย์
พืน้ฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ 

2/2558 1 
8.33 

1 
8.33 

- 3 
25.00 

2 
16.67 

5 
41.67 

- - 12 12 

06212103 เส้นใยธรรมชาต ิ
 

2/2558 - 2 
16.67 

4 
33.33 

3 
25.00 

3 
25.00 

- - - 12 12 

06212209 เคมีวิเคราะห์
พืน้ฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ 

2/2558 1 
4.35 

2 
8.70 

7 
30.43 

8 
34.78 

4 
17.39 

1 
4.35 

- - 23 23 

06212210 การเทียบและผสมสี
ทางวัสดุสิ่งทอ 1 

2/2558 - 4 
50.00 

4 
50.00 

- - - - - 8 8 

06212211 เคมีของสีย้อม
และพิกเม้นท์ 

2/2558 2 
7.41 

- - 1 
3.70 

1 
3.70 

2 
7.41 

17 
62.96 

4 
14.81 

27 23 
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06212212 ระบบการย้อมสสีิ่ง
ทอ 1 

2/2558 1 
4.35 

1 
4.35 

3 
13.04 

3 
13.04 

2 
8.70 

8 
34.78 

5 
21.74 

- 23 23 

06212214 ระบบการพิมพ์สิ่ง
ทอ 1  

2/2558 4 
14.28 

3 
10.71 

4 
14.28 

5 
17.86 

5 
17.86 

2 
7.14 

2 
7.14 

3 
10.71 

28 25 

06212314 การตกแต่งส าเร็จสิ่ง
ทอ  

2/2558 1 
7.69 

- 2 
15.38 

6 
46.15 

4 
30.76 

- - - 13 13 

06212315 ระบบการวิเคราะห์
และทดสอบสิ่งทอเชิงเคม ี

2/2558 5 
38.46 

2 
15.38 

2 
15.38 

1 
7.69 

2 
15.38 

- - 1 
7.69 

13 12 

06212317 สีและการวัด 
 

2/2558 4 
30.76 

1 
7.69 

5 
38.46 

2 
15.38 

1 
7.69 

- - - 13 13 

06212318 การด าเนินธุรกิจสิ่ง
ทอ 

2/2558 2 
22.22 

4 
44.44 

2 
22.22 

1 
11.11 

- - - - 9 9 

06212320 สมัมนาเคมสีิ่งทอ  
 

2/2558 1 
7.69 

5 
38.46 

5 
38.46 

2 
15.38 

- - - - 13 13 

06212420 โครงงานในงานเคมี
สิ่งทอ 

2/2558 - - - - - - - - 9 8 

06213205 สิ่งทอเพื่องาน
เทคนิค  

2/2558 1 
7.14 

3 
21.42 

- 1 
7.14 

2 
14.28 

4 
28.57 

3 
21.42 

- 14 14 

06213213 ผ้าไม่ทอ 
 

2/2558 3 
33.33 

2 
22.22 

1 
11.11 

- - 1 
11.11 

1 
11.11 

1 
11.11 

9 8 

06213214 นวัตกรรมสิ่งทอ
และครื่องนุ่งห่ม 

2/2558 - 4 
44.44 

1 
11.11 

1 
11.11 

2 
22.22 

- - 1 
11.11 

9 8 

 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 
- - - - - - 

      
      

 
3. รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปกีารศึกษา  
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอนสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 

    
    

 
4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
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5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

01001107 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01002101 ภาษาองักฤษ 1  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01002205 ภาษาองักฤษเทคนิค  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01003105 สงัคมกับเศรษฐกิจ 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01003108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01006101 นันทนาการ  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
02001103 สถิตเบื้องต้น  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
02002104 สิ่งแวดล้อมและการจดัการทรัพยากร  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
02311106 แคลคูลัส 1 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011101 กระบวนการผลติทางสิ่งทอ 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011108 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212205 สารช่วยทางสิ่งทอ 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212206 การเตรียมสิ่งทอ  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212207 เคมีอินทรีย์พืน้ฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212208 เส้นใยประดิษฐ์   1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212213 ระบบการย้อมสสีิ่งทอ 2  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212215 ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 2 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212316 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06213207 การควบคมุคุณภาพทางสิ่งทอ  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06213219 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06213301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01002102 ภาษาองักฤษ 2  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01002218 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01004101 สารสนเทศและการศกึษาค้นคว้า 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01005101 พลศึกษา  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011105 สีกบัสิ่งทอ  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011106 สนุทรียศาสตร์  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011107 พืน้ฐานเกี่ยวกบัเครื่องนุ่งหม่ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011110 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06112417การเตรียมโครงงาน 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212101 เคมีอนินทรีย์พืน้ฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212103 เส้นใยธรรมชาต ิ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212209 เคมีวิเคราะห์พื้นฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
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06212210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 1 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212211 เคมีของสีย้อมและพิกเม้นท์ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212212 ระบบการย้อมสสีิ่งทอ 1 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212214 ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 1  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212314 การตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212315 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงเคม ี 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212317 สีและการวัด 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212318 การด าเนินธุรกิจสิ่งทอ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212320 สมัมนาเคมสีิ่งทอ  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06212420 โครงงานในงานเคมีสิ่งทอ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06213205 สิ่งทอเพื่องานเทคนิค  2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06213213 ผ้าไม่ทอ 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06213214 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
          การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาสามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ ผลการประเมินคุณภาพการสอนรายวิชา
โดยรวมเฉพาะรายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี ้
           

หมวดวิชา 
ผลการประเมินคุณภาพการสอน 

ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 
หมวดวิชาเฉพาะ   
  - กลุ่มวิชาแกน 4.48 4.52 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 4.58 4.45 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 4.29 4.72 
หมวดวิชาเลือกเสรี - 4.20 

 
6. ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 
ความรู ้ ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 
ทักษะทางปัญญา ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและความรบัผิดชอบ ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 

 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
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8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยทุธ์การสร้างตรา
สินค้าและภาพลักษณม์หาวิทยาลยั 

3 - ทราบกลยุทธ์การสรา้งตราสินค้าและการ
สร้างภาพลักษณม์หาวิทยาลัย 

การสัมมนาเรื่อง "สิ่งทอเทคนิค อนาคตใหม่สิ่งทอไทย" 3 - เห็นทิศทางของสิ่งทอเชิงเทคนิคใน
ประเทศไทย และแนวทางในการท าวิจัย
เพื่อของงบประมาณสนับสนนุในส่วนของ
สิ่งทอเทคนิค 

โครงการอบรมการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding 

1 - เข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจา้งด้วยระบบ 
e-market และ e-bidding 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟช่ัน 
ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน 

5 - เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอ
และแฟช่ัน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าร่างข้อบังคับ
และประกาศ เรื่อง การก าหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. ... 

2 - การจัดท ารา่งข้อบังคับและประกาศ เรื่อง 
การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. ... 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดภาระ
งานของบุคลากรสายวิชาการ  

โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร: สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. 

5 - ทราบเกณฑ์การประเมนิคุณภาพในระดับ
หลักสูตร เพื่อเตรียมความร้อมก่อนการ
ตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา 2558 

โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ประจ าหลักสูตรกับการ
ประกันคณุภาพ 

2 - เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

โครงการการจัดท างบประมาณ (เชิงยุทธศาสตร์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ (ภายใต้
ข้อมูลจากผลการท า Work Shop การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร) 

3 - จัดท าแผนพัฒนาในระดับหลักสตูร
รายวิชาของสาขาวชิาตา่งๆ ในคณะ  

โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. 

3 - เข้าใจเกณฑ์ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. 

โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง ระบบการ
บริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2 

3 - ได้ความรู้และเข้าบทบาทหนา้ทีใ่นการ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ 

โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การตรวจ
การจ้างและการควบคมุงานก่อสรา้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

1 - มีความรู้ในการตรวจการจ้างและการ
ควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบ 

การน าเสนอผลงานวิจยัระดับนานาชาติในงาน
ประชุมสมัมนา  "The fourth International 
Nanofibers Symposium 2015" 

1 - ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนา "The fourth 
International Nanofibers Symposium 
2015" ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงการฝึกอบรม เรื่อง "ท าไมอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ต้องท าวิจัยและการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" 

1 - ได้รับความรู้เกี่ยวกับท าวิจัยและการขอ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร และการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (สาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)" 

1 - เข้าใจแนวทางในการผลิตผลงานทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาตแิละ
นานาชาติ 

โครงการจดัท าหลักสูตรรายวิชา 2 - ร่วมพิจารณาจัดท าร่างหลักสูตรของ
สาขาวชิา 

 
9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสามารถแบ่งโครงสร้างตามข้ันตอนการผลิตได ้3 ขั้นตอน คือ 

 

 
รูปที่ 5.1-01 โครงสร้างขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 

 
เมื่อมองอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยจากข้ันตอนการผลิตทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว พบว่า

ประกอบ ด้วยอุตสาหกรรมย่อย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
1) อุตสาหกรรมเส้นใย  
2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย  
3) อุตสาหกรรมทอผ้า  
4) อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และแต่งส าเร็จ   
5) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  

  
         ในกลุ่มของอุตสาหกรรมทั้ง 5 อุตสาหกรรมนั้น อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และแต่ง
ส าเร็จ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุสิ่งทอ ทั้งในรูปเส้นใย 
เส้นด้าย และผ้าผืน และเป็นอุตสาหกรรมไทยที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน กอรปกับ
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นนั้น วิทยาเขตชุมเขตรอุดม
ศักดิ์เดิม มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ ซึ่งขณะนั้นเป็น
สาขาวิชาขาดแคลนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถานศึกษาต้องเร่งผลิตบุคลากรช่างเทคนิคด้าน
อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จเพ่ือป้อนสถานประกอบการ  และเมื่อมีการ
จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครขึ้น ทางสาขาวิชายังคงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านฟอก ย้อม พิมพ์ และ
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ตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ อีกท้ังได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรจากงบประมาณยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)  ส่งผลให้ทาง
สาขาวิชามีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรในอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่ง
ส าเร็จ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละครั้งทางสาขาวิชามุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองหลักต่ออุตสาหกรรมด้านฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ  
         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ได้ผ่านการพัฒนามาแล้ว 3 
ครั้ง จากเดิมที่เป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 5.1-02 ผังการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

 
การออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ครั้งล่าสุด

นั้น สาขาวิชายังคงพิจารณาเบื้องต้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการก าลังคน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานในด้านต่างๆ ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงพระนครก าหนดอัตลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ทางคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นยังคงเห็นว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยๆ หลายอุตสาหกรรม มีมูลค่าการส่งออกท า
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รายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเขตการค้าและการศึกษาเสรีของ
ประชาคมอาเซียน ท าให้มีความต้องการบุคลากรอีกเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
วางแผน ออกแบบ และจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองต้อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เพ่ือการพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังพัฒนาคนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และคุณธรรมจริยธรรม สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบ
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ในขั้นตอนการท าหลักสูตรได้เชิญผู้ เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมวิพากย์หลักสูตร หลักสูตรที่ได้จึงตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่
ปรับเปลี่ยนเร็วในด้านอุตสาหกรรมการผลิตด้านสิ่งทอ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเน้นความ
ช านาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ รู้จักการ
แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและมีการ
ควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และ
คุ้มค่าตามหลักหลักเศรษฐศาสตร์ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

โดยหลักสูตรประกอบไปด้วยรายวิชาที่ช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมการใช้ชีวิตใน
สังคม ด้วยการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สังคม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและรู้เท่าทันโลก กลุ่มรายวิชาเพ่ือใช้ส าหรับการประกอบวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ และ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ การ
สร้างรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ถูกก าหนดเป็น 2 กลุ่มวิชาหลักคือ 

กลุ่มวิชาแกน เป็นรายวิชาที่ได้จากการพิจารณาร่วมกัน 4 สาขาวิชา เพ่ือให้ได้
รายวิชาที่แสดงความเป็นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยได้รายวิชาที่เป็น
ตัวแทนจากท้ัง 4 สาขาวิชา ที่ทุกสาขาวิชาต้องเรียน 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ก าหนดรายวิชาเป็นกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องรู้ก่อนการเรียนในรายวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพที่ก าหนด
จากขอบเขตงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยที่รายวิชาต้องครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ า หรืออุตสาหกรรมขั้นต้น (Upstream) เป็นอุตสาหกรรม
เริ่มแรกของโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
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- อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ า หรืออุตสาหกรรมขั้นกลาง (Middlestream) อาศัย

วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมข้ันต้นมาท าการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ า หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) เป็น

กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
          โดยรายวิชาที่ก าหนดขึ้นให้ความส าคัญเน้นด้านอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และ
ตกแต่งส าเร็จ นอกจากนั้นสาขาวิชายังพิจารณาประกอบกับอาชีพที่นักศึกษาสามารถท าได้
หลังจบการศึกษาแล้ว  
         กลุ่มวิชาชีพเลือก ก าหนดรายวิชาที่ให้ความส าคัญเฉพาะด้าน โดยเป็นรายวิชาที่เกิด
จากการประมวลความรู้จากกลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพบังคับ เพ่ือส่งเสริมความรู้ ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะทาง 

ผลการด าเนินงานในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แสดง
ดังตาราง และรายวิชาที่ได้จากแนวทางการออกแบบหลักสูตรแสดงใน มคอ.2 

 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 136 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   84  หน่วยกิต 98 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวชิาชพี - 19 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบงัคับ - 64 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก - 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 

         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 8 มีค 2555 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 28 มีค 2555 และ สกอ.รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรเริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
จนถึงปัจจุบัน 
         การประเมินหลักสูตรในระหว่างการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละรายวิชาจาก มคอ 5 และความพึงพอใจของผู้ใช้
หลักสูตร ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา และผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรและ
รายวิชา และเนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ครบรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรในปี
การศึกษา 2559 เพ่ือจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและสาขาวิชาได้ร่วมกันวางแผนประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 การประเมิน
หลักสูตรเบื้องต้นในปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
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1. เขา้ร่วมพูดคุยกับสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตของสาขาวิชา ในประเด็นเรื่อง 

ความเหมาะสมของรายวิชา พื้นฐานความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการ ชื่อหลักสูตรที่ควรพฒันา และอ่ืนๆ สถานประกอบการที่
เข้าพูดคุยได้แก่  

              - บริษัท เวิร์คนิตติ้ง จ ากัด  
              - บริษัท YRC Textile จ ากัด 
              - บริษัท โอมิค เทคนิแค็ล เซอร์วิส จ ากัด 
              - กลุ่มเครือบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ 
2. การประชุมพูดคุยร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการพัฒนา

หลักสูตรในประเด็นเดียวกับท่ีคุยกับสถานประกอบการ 
3. เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรของคณะ 
4. เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
5. รายงานผลจากแบบประเมินการพัฒนาหลักสูตรที่ได้จากนักศึกษาทุกชั้นปี 

 
         จากผลการประเมินหลักสูตรและร่วมกันร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนหลักสูตรในหลาย
ส่วนได้แก ่

- การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ” เป็น “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ” 
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหมวดวิชาใหม่ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรปปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
หลักสูตรปปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
หน่วยกิตตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 131 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาบูรณาการ - 4 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 95 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวชิาชพี 19 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบงัคับ 64 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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- ปรับแก้ไขชื่อวิชารายวิชาใหม่ และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
- ยกเลิกรายวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก 

 

 2. การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และใน

ขณะเดียวกัน ทางหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากนักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดง
ผลลัพท์การเรียนรู้อย่างชัดเจน มีค าอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา มีจ านวนหน่วยกิต
และเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน และรายวิชามีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างรายวิชาตามรายวิชาบังคับก่อนหลังอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาที่
ก าหนดในแต่ละรายวิชาจะไม่มีความซับซ้อนกัน และเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
การเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตามความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชาของกลุ่มวิชาชีพ ถูกเขียนไว้ให้ผู้สอนสามารถ
เพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ในแต่ละรายวิชาจึงมี
เนื้อหาสาระที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในศาสตร์ของ
แต่ละรายวิชา  
             ในการปรับปรุงหลักสูตรมีเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง
สถานประกอบการให้ความส าคัญอยากให้บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาที่มี
การเพ่ิมเติมในการปรับปรุงหลักสูตร เช่น คุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น 

        นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชาทั้งรายชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตามข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ และการพูดคุยกับศิษย์เก่า เช่น  

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ 
  การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรใน
ห้องปฏิบัติการทางเคมีสิ่งทอ การศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ 
 

ฝึกทักษะในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
    ปฐมนิ เทศในงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ  
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  กระบวนการ
ผ ลิ ต ท า ง สิ่ ง ท อ   ศึ ก ษ า ดู ง า น ในสถาน
ประกอบการ 

ระบบการพิมพ์สิ่งทอ  2 
     การพิมพ์แบบโดยตรง และการพิมพ์โดย
อ้อม การพิมพ์กัดสี การพิมพ์กั้นสี การพิมพ์
ถ่ายโอนลวดลาย และการพิมพ์เทคนิคอ่ืนๆ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งทอ 
     หลักการพิมพ์สิ่งทอแบบโดยตรง หลักการ
การพิมพ์สิ่งทอแบบโดยอ้อม เทคโนโลยีการ
พิมพ์แบบดิจิตัล เครื่องจักรในงานพิมพ์สิ่งทอ 
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เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงาน
พิมพ์สิ่งทอในอนาคต 

                                                                                  
  สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิชาบังคับก่อน
และรายวิชาต่อเนื่องตามล าดับก่อนหลัง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้พ้ืนฐานมาต่อยอด
ในรายวิชาต่อเนื่องได้ และจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาของ
หลักสูตร นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังเอ้ือการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ในกับนักศึกษา
ในกรณีติดบางรายวิชาและจะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนและส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  เนื่องจากจ านวนนักศึกษาในสาขาวิชามีจ านวนไม่นากนัก ท าให้ในหมวดวิชาชีพ
เลือกทางสาขาไม่สามารถเปิดรายวิชาที่มีความหลากหลายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนได้ตามความชอบและสนใจ แต่ทางสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการ
ปรึกษาหารือในการเลือกรายวิชาที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร โดยพิจารณาเลือกรายวิชาที่
มีความจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ให้นักศึกษาพร้อมประกอบอาชีพ และมีหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาที่ตัวเองให้ความสนใจเป็นพิเศษได้จากรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย 
 
ผลการประเมินด้านเนื้อหารายวชิาภาพรวมของหลักสูตร 
 

เนื้อหาสาระรายวิชา ผลประเมิน 
1. เนื้อหาวิชาทันสมัย 4.08 
2. เนื้อหาวิชาสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 4.23 
3. ฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริงทั้งในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ 4.27 

ค่าเฉลี่ย 4.19 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา มีกระบวนการพิจารณาก าหนด

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาดังนี้ 
1. พิจารณาแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ผ่าน

การอนุมัติจากคณะ 
2. ส่งแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษาให้กับงานทะเบียนเพ่ือรวบรวมแผนการเรียน

ทุกสาขาวิชา 
3. รวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่พิจารณา ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่

ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และรายวิชาที่สาขาวิชาอ่ืนขอความอนุเคราะห์
คณาจารย์ในสาขาวิชา 

4. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา โดยพิจารณาเบื้องต้นจากประสบการณ์ในการสอนในรายวิชาที่เคย
รับผิดชอบ ประกอบกับคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์
การท างานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ที่
หลากหลาย  

5. กรณีที่มีการจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาจะพิจารณาจากประสบการณ์ตรงในการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้
มีความรู้ความสามารถจากสถานประกอบการ  

 
ผลการด าเนินการในการก าหนดตัวผู้สอนในปีการศึกษา 2558 ได้ผลดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

รายวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 
1/2558 

รายวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 
2/2558 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
1 ดร.ไพรัตน์  

ปุญญาเจริญนนท์ 
วท.ด.วัสดุศาสตร์ 
วท.ม.วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ 

1.เส้นใยประดิษฐ์ 1.เคมีของสีย้อม
และพิกเม้นท์ 
2.สิ่งทอเพ่ืองาน
เทคนิค 

2 อ.พิชิตพล  
เจริญทรัพยานันท์ 

วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
ป.บัณฑิต การจัดการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ 

1.การปฐมนิเทศ
และศึกษาดูงาน
ทางสิ่งทอ 
2.ระบบการย้อมสี
สิ่งทอ 2 

1.การเตรียม
ความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 
2.ระบบการย้อมสี
สิ่งทอ 1 
3.โครงงานในงาน
เคมีสิ่งทอ 
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3.สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีเคมีสิ่ง
ทอ 

3 ดร.กาญจนา  
ลือพงษ์ 

วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ 

1. ระบบการพิมพ์
สิ่งทอ 2 
 

1.การเทียบและ
ผสมสีทางวัสดุสิ่ง
ทอ 1  
2.ระบบการพิมพ์
สิ่งทอ 1 
3.สีและการวัด 

4 ผศ.เสาวณยี์  
อารีจงเจริญ 
 

วศ.ม.วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ 

1.กระบวนการ
ผลิตทางสิ่งทอ 
2.ความปลอด 
ภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

1.เส้นใยธรรมชาติ 
2. .กระบวนการ
ผลิตทางสิ่งทอ 
 

5 อ.จ าลอง  
สาริกานนท์ 

วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
ป.บัณฑิต การจัดการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ 

1.การปฐมนิเทศ
และศึกษาดูงาน
ทางสิ่งทอ 
2.การเตรียมสิ่ง
ทอ 
 

1.การเตรียม
โครงงาน 
2.การตกแต่ง
ส าเร็จสิ่งทอ 
3.สัมมนาเคมีสิ่ง
ทอ 

6 ผศ.ดร.รัตนพล   
มงคลรัตนาสิทธิ์ 

Ph.D Textile 
Technology 
วท.ม ปิโตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิ
เมอร์ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ 

1.ระบบการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบสิ่งทอเชิง
กายภาพ 
2.การควบคุม
คุณภาพทางสิ่งทอ 
3.การทดสอบสิ่ง
ทอและผลิตภัณฑ์ 
(ปบผ) 

1.ระบบการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบสิ่งทอเชิง
เคมี 
2.นวัตกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม 
3.การทดสอบสิ่ง
ทอและผลิตภัณฑ์ 
(ปทส,ททส) 

7 อ.จิตราวรรณ  
ไวสาหลง 

Master of Science 
(Advanced 
materials) 
วท.บ เคมี 

1.เคมีอินทรีย์
พ้ืนฐานส าหรับ
เคมีสิ่งทอ 
 

1.เคมีอนินทรีย์
พ้ืนฐานส าหรับ
เคมีสิ่งทอ 
2.เคมีวิเคราะห์
พ้ืนฐานส าหรับ
เคมีสิ่งทอ 
3.ผ้าไม่ทอ 
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อาจารย์พิเศษ 
1 นายวิโรจน์   

สารการโกศล 
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา  
บริษัท 
Worldtext 
Commercial 
จ ากัด 

วท.ม.วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ 

1.สารช่วยทางสิ่ง
ทอ 

- 

 
ผลการประเมินผู้สอนในปีการศึกษา 2558 
 
ในการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2558 พบว่าผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีศักยภาพ

และความรู้มากเพียงพอในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา และอาจารย์พิเศษสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการท างานมาใช้ในการสอนให้นักศึกษาเห็นจากสาพการท างาน
จริง จากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาได้ผลการประเมินดังนี้  

 
 

หัวข้อการประเมินอาจารย์ผู้สอน ผลการประเมิน 
1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.29 
2. ช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.13 
3. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4.23 
4. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนในเรื่อง  
     - การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.10 
     - ความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.27 
     - คุณธรรม จริยธรรม 4.33 

 
    จากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร ไม่พบข้อร้องเรียนใน

ส่วนขออาจารย์ผู้สอน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงยังคงใช้ระบบการด าเนินงานแบบเดิม
และประเมินผลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการ
สอน 
          ในแต่ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะได้ทราบภาระการสอนของแต่ละบุคคลในช่วง
ที่สาขาวิชามีการก าหนดตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชา ก่อนที่จะมีการจัดตารางประจ าภาคเรียน 
และมหาวิทยาลัยได้แจ้งปฏิทินการจัดท า มคอ.3–มคอ.7 ในแต่ละปีการศึกษา  
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ก าหนดการส่ง มคอ .3/มคอ.4 ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้ดังนี้  
 

เอกสาร มคอ 
ก าหนดส่ง 

1/2558 2/2558 
มคอ.3, มคอ.4 24 กรกฎาคม 2558 25 ธันวาคม 2558 

 
          โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาก ากับและตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 และมอบหมายให้อาจารย์จิตราวรรณ  ไวสาหลง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเป็นผู้ติดตามในภาคเรียนที่ 1/2558 ส่วนในภาคเรียนที่ 2/2558 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. โดยที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท า มคอ. ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 5.2-01 แผนผังแนวปฏิบัติในการจัดท าเอกสาร มคอ. 
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ผลการด าเนินงานการจัดท า มคอ. 3 และ 4 

ในภาคเรียนที่ 1/2558 มี มคอ. 3 จ านวน 21 รายวิชา มคอ. 4 จ านวน 1  รายวิชา 
ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2558 มี มคอ. 3 จ านวน  26 รายวิชา ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้แก่นักศึกษา
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดดังกล่าวในครั้งแรกที่พบนักศึกษาในรายวิชานั้น และด าเนินการ
สอนตามก าหนดการสอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) นั้นๆ  
 

ภาคการศึกษา 
จ านวน มคอ. 

มคอ.3  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มคอ.3  
หมวดวิชาเฉพาะ 

มคอ.4  
หมวดวิชาเฉพาะ 

รวม 

1/2558 8 13 1 22 
2/2558 4 22 0 26 

รวม 12 35 1 48 
 

ในปีการศึกษา 2558 ไม่พบปัญหาในด้านการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท า มคอ. 3 และการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรจึงยังคงใช้วิธีการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2558 และจะท าการประเมินผลการด าเนินงานอีกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดปีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559  
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
             การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรด าเนินการระบบและกลไกที่ทางส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ให้แนวปฏิบัติไว้  
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รูปที่ 5.2-02 แผนผังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
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  รูปที่ 5.2-02 แผนผังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

 
         อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามก าหนดการสอนที่ระบุใน มคอ.3 และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยี
ทางอินเตอร์เน็ต ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ social network และฝึกปฏิบัติจริงจาก
จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม (Task based learning)  สาขาวิชามีห้องเรียนปฏิบัติ
พร้อมครุภัณฑ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา 

ในการสอนรายวิชาทฤษฎี-ปฏิบัติของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  ในแต่ละ
สัปดาห์อาจารย์ผู้สอนจะวางแผนให้ความรู้กับนักศึกษาตามรายละเอียดรายวิชาที่แจ้งไว้ใน 
มคอ.๓ และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องเรียนโดยการซักถามและพูดคุย
กับนักศึกษาในประเด็นที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ และตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาโดย
การทดสอบย่อย และอธิบายผลการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถทราบและประเมินผล
ตัวเองในการเรียนรายวิชานั้นๆ 

  ส่วนการปฏิบัติจะให้นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์จากเนื้อหาที่
ได้เรียนรู้ มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างนักศึกษากับผู้สอนก่อนนักศึกษาลงปฏิบัติ ในระหว่าง
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การปฏิบัติงานอาจารย์ผู้สอนจะสังเกตและอธิบายเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา ในกรณีนักศึกษาไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาจะจัดท ารายงานผล
การศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีมีข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอาจารย์ผู้สอนจะเขียนลงไปในรายงานฉบับนั้นๆ และรวบรวมประเด็นทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์เพ่ืออธิบายและท าความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติในสัปดาห์
ต่อไป เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการประมวลความรู้นักศึกษาโดยรวมด้วยการสอบปฏิบัติในหัวข้อ
ต่างๆ ที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติมา และท าการทดสอบความรู้ด้วยการสอบปากเปล่าร่วมด้วย ใน
กรณีนักศึกษาไม่สามารถตอบค าถามหรือฝึกปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน อาจารย์ผู้สอนจะแนะน า 
เพ่ือให้นักศึกษาท าการปรับปรุง และน าไปใช้ส าหรับการสอบปลายภาคต่อไป 
            ในปีการศึกษา 2558 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการพานักศึกษาเข้า
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านสิ่งทอ จากผลการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
และน ามาอภิปรายในห้องเรียน พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตรและอาชีพด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ดีข้ึน และเข้าร่วมการสัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัด เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเชิญบุคลากรจากสถานประกอบการด้านสิ่งทอเข้ามาเป็นอาจารย์
พิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาย
วิชาชีพโดยตรง และมีการเชิญศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอเข้ามาให้ความรู้กับ
นักศึกษา โดยในปีการศึกษา2558 มีกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนดังนี้ 

รายวิชา 06212102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 
1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด อ าเภอกบิณทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางเคมีสิ่งทอจากสถานการณ์จริง  

รายวิชา 06212213 ระบบการย้อมสีสิ่งทอ 2 น านักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาด้านสิ่ง
ทอ TCS SEMINAR 2016 “การเพ่ิมประสิทธาพการออกสูตรสีอย่างแม่นย าในห้องแล็
ปและการจัดสูตรสีในโรงย้อมแบบอัตโนมัติ”  

รายวิชา 06212316 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ น านักศึกษา
เข้าร่วมโครงการนิทรรศการ Eco Exhibition หัวข้อ นวัตกรรมจากวัสดุ และเข้าศึกษาดูงาน
บริษัท Intertek Testing Services (Thailand) จ ากัด  
          จากผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาทุกคนได้รับผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละท่านทุกภาค
การศึกษา ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา
ดังนี้ 
 
ภาคเรียนที่ 1/2558 
 

รหัส ชื่อรายวิชา 
ผลประเมินการจัดการเรียน

การสอน 
02311106 แคลคูลัส 1 4.70 
06011101 กระบวนการผลติทางสิ่งทอ 4.41 
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06011108 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 4.54 
06212102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ 4.89 
06212205 สารช่วยทางสิ่งทอ 4.52 
06212206 การเตรียมสิ่งทอ  4.48 
06212207 เคมีอินทรีย์พืน้ฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ  4.46 
06212208 เส้นใยประดิษฐ์   4.62 
06212213 ระบบการย้อมสสีิ่งทอ 2  4.52 
06212215 ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 2 4.46 
06212316 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ  4.58 
06213207 การควบคมุคุณภาพทางสิ่งทอ  4.58 
06213219 ความปลอดภัยในงานอตุสาหกรรม 4.55 
06213301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3.74 

 
ภาคเรียนที่ 2/2558 
 

รหัส ชื่อรายวิชา 
ผลประเมินการจัดการเรียน

การสอน 
06011105 สีกบัสิ่งทอ  4.88 
06011106 สนุทรียศาสตร์  4.44 
06011107 พืน้ฐานเกี่ยวกบัเครื่องนุ่งหม่ 4.76 
06011109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4.39 
06011110 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 4.13 
06112417การเตรียมโครงงาน 4.60 
06212101 เคมีอนินทรีย์พืน้ฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ 4.70 
06212103 เส้นใยธรรมชาต ิ 4.65 
06212209 เคมีวิเคราะห์พื้นฐานส าหรับเคมสีิ่งทอ 4.42 
06212210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 1 4.55 
06212211 เคมีของสีย้อมและพิกเม้นท์ 4.50 
06212212 ระบบการย้อมสสีิ่งทอ 1 4.07 
06212214 ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 1  4.62 
06212314 การตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ  4.64 
06212315 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงเคม ี 4.44 
06212317 สีและการวัด 4.65 
06212318 การด าเนินธุรกิจสิ่งทอ 4.23 
06212320 สมัมนาเคมสีิ่งทอ  4.72 
06212420 โครงงานในงานเคมีสิ่งทอ 3.46 
06213205 สิ่งทอเพื่องานเทคนิค  4.72 
06213213 ผ้าไม่ทอ 4.13 
06213214 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 4.26 
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- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิขาในสาขาวิชาจะแบ่งเป็นวิชาชีพเลือกและวิชาชีพ
บังคับ ส่วนใหญ่ของรายวิชาจะเป็นการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ดังนั้นในส่วนของ
การศึกษาภาคปฏิบัติทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะสอดแทรกงานวิจัยในส่วนของการ
ด าเนินการ และการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบการสอนโดยโครงงาน 
(Project-based instruction) ตามที่แสดงไว้ใน มคอ. 3 ในรายวิชาระบบการพิมพ์สิ่งทอ 2 
เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนในรายวิชานั้นๆ 
และสามารถประยุกตส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี เช่น ในรายวิชา
ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 2 ทางอาจารย์ประจ าวิชาได้น ารายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสารข้นจาก
หัวกลอยมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอน และให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถประยุกต์วิธีการ
ทดลอง การหาผลจากค่าตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ ส าหรับการศึกษาและปฏิบัติ
ในรายวิชาเป็นต้น  

ในส่วนของการบริการวิชาการนักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา และ
ปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ระหว่างการศึกษาไปร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยนายพสธร เรือนมา 
และนายณัฐพงษ์ บุญเกิด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 เพ่ืออบรมความรู้ให้แก่ผู้สนใจใน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการพิมพ์เพนท์ผ้าฝ้ายด้วยสีครามจาก
ธรรมชาติ ในงาน Thailand Industrial Expo ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใน
วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองทองธานี  
 
 

  
 

ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ก าหนดเกณฑ์ในการ

พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะพิสัยตาม 
มคอ. 2 และน ามาก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตามบริบทของแต่ละรายวิชาโดยยึดกรอบหลัก
ตามรายละเอียดใน มคอ. 2 และการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่
ละด้าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนน
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา ทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ และ
รายวิชาฝึกทักษะ 

 ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผู้สอนได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
ประเมินตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละสภาพของรายวิชา มีการ
วัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้า
เรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน ทักษะการปฏิบัติงาน การสอบปฏิบัติ และการเข้าร่วม
กิจกรรมที่สาขาวิชาฯ คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากการประเมินตามกระบวนการ
ในการเรียนการสอนแล้ว ทางหลักสูตรยังได้ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตอีกทางหนึ่ง ท าให้
ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ข้อมูลมาครบทุกด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตร  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการเรียนของนักศึกษามาประเมินภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และน าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป    
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
         ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการเรียนของนักศึกษาผ่านหัวหน้า
สาขาวิชาเพ่ือทวบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละรายวิชาชีพ ก่อนส่งผลการเรียนของ
นักศึกษาทั้งหมดให้กับงานทะเบียนเพ่ือประมวลภาพรวมของนักศึกษาแต่ละคน  จากนั้นงาน
ทะเบียนจะน าผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรเข้าคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผล
การเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยในการประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษานั้น 
จะมีการซักถามถึงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา และสอบถามรายละเอียดของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนในกลุ่มเสี่ยง โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูล
รายบุคคลของนักศึกษา  
          ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา2558 แสดงดังตารางสรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในหมวดที่ 4  (หน้า 39 )  
  ผลการเรียนในปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 จ านวน 6 คน  ซึ่งสาขาวิชาได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
อย่างใกล้ชิด และวางแผนการเรียนให้เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด 
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กลุ่มนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

GPA  2.00 GPA  2.00 พ้นสภาพ ลาออก รวม 
58 ปคม 12 0 0 0 12 
57 ปคม 17 4 2 1 24 
56 ปคม 12 1 0 0 13 
55 ปคม 8 1 0 0 9 

รวม 49 6 2 1 58 
  มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยดูผลสะท้อนกลับจากการที่นักศึกษา
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีส่วนช่วยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์แต่ละบุคคลได้ นอกจากนั้นอาจารย์ประจ าวิชาแต่ละคนยังใช้ผล
การประเมินจากนักศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองในภาคการศึกษา
ถัดไป 
 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7)    

ในปีการศึกษา 2558 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 
ทุกรายวิชาครบตามภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน โดยมีก าหนดส่ง มคอ 5 และ/หรือ มคอ 6 ในปี
การศึกษา 2558 ดังนี้ 

 

เอกสาร มคอ 
ก าหนดส่ง 

1/2558 2/2558 
มคอ 5, มคอ.6 15 มกราคม 2559 6 มิถุนายน 2559 

 

โดยในภาคเรียนที่  1/2558 มี มคอ .5 จ านวน 21 รายวิชา มคอ. 6 จ านวน 1 
รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2558 มี มคอ.5 จ านวน  26 
รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร แสดงดังตาราง หลังจากนั้นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้จัดท า มคอ.7 เพ่ือรายงานต่อคณบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ภาคการศึกษา 
จ านวน มคอ. 

มคอ.5  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มคอ.5  
หมวดวิชาเฉพาะ 

มคอ.6  
หมวดวิชาเฉพาะ 

รวม 

1/2558 8 13 1 22 
2/2558 4 22 0 26 

รวม 12 35 1 48 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2  คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) ผลการด าเนินการ 
 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน จ านวนทัง้สิน้ 2 คร้ัง  ดังนี ้

- คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

- คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ.4   ในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 22 วิชา และ
ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 26 วิชา ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
  
 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

4. หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1/2558
จ านวน 22 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 26 วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  
 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 

5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร  ตามแบบมคอ . 7 และจัดส่ง   เมื่อวันที่  30 
กรกฏาคม แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

6.  - ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 22 รายวิชา และมี
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 7 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 31.82 
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25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

    - ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 26 รายวิชา และมี
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 รายวชิา คิด
เป็นร้อยละ 30.77 
      รวมรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2558 จ านวน 48 รายวิชา ได้รบัการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จ านวน 15 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของรายวิชา
ทั้งหมด 
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2558 
06212205 สารช่วยทางสิ่งทอ 
06212213 ระบบการย้อมสีสิ่งทอ 2  
06212215 ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 2 
06212316 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิง
กายภาพ  
06213207 การควบคุมคณุภาพทางสิง่ทอ  
06213219 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
06213301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
06212209 เคมีวิเคราะห์พื้นฐานส าหรับเคมีสิ่งทอ 
06212314 การตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ  
06212315 ระบบการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี 
06212317 สีและการวัด 
06212318 การด าเนินธุรกิจสิ่งทอ 
06213205 สิ่งทอเพื่องานเทคนิค  
06213213 ผ้าไม่ทอ 
06213214 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมนิ
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิการด าเนนิงานใน มคอ.7
ในปีที่ผา่นมา ดังนี ้
1. ต าแหน่งทางวชิาการ และผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไมไ่ด้ตามเกณฑ์ 
2. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ  ในตัวบง่ชี้เชงิ
คุณภาพ 
3. ตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้น ต้องมีรายงานผลการด าเนนิงานอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้
ในการเปรียบเทียบ 
 
การพัฒนา/ปรบัปรุง จากผลการประเมินการด าเนนิงานใน 
มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา ดังนี ้
1. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่
มีจ านวนเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการจัดท าผลงานเพื่ อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ในส่วนของผลงานทางวิชาการนั้น 
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ในปีการศึกษา 2557  มีจ านวนบทความทางวิชาการ
จ านวน 1 บทความ มีค่าน้ าหนัก 0.60 และในปีการศึกษา
2558 มีบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็น 2 บทความ และ
มีค่าน้ าหนัก 1.60 
2. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบางส่วนในตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะแบบประเมินความพึงพอใจในด้าน
ต่ า งๆ ที่ สามารถตอบผลการด า เนินการของบาง
กระบวนการ แต่ในปีการศึกษา  2558 ยังไม่สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงได้ทุกกระบวนการ โดยทางหลักสูตร
คาดหวังจะด าเนินการได้ครบในปีการศึกษา 2559 
3. การรายงานผลการด าเนินการในบางเรื่อง สามารถใช้
ข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้มผลการด าเนินการได้ เช่น
ภาวะการมีงานท า อัตราส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียน
การสอน 

ไม่มีการเปลี่ยนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร - 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี จ านวน 5 คน (หน้า 
12) 

 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนบัสนนุในสาขาวชิา 
 

- 

11) ระดับความพงึพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.29 คะแนน  

 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 
เฉลี่ย 4.36 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 6 ด้าน รวมดา้นคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์) 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ 10  
จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่น

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
5  
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ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100  
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้ 100  
 

ผลการประเมินตนเอง  : 5.00 คะแนน 
เหตุผล : ด าเนินการได้ครบทุกตัวบ่งชี้ที่ใชใ้นการประเมิน 

รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
ปคม 1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ปคม 5.1-02 ข้อมูลสรุปการหารือหลักสูตรกับสถานประกอบการ 
ปคม 5.1-03 การอภิปรายหลักสูตรกับศิษย์เก่า 
ปคม 3.3-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการพัฒนาหลักสูตร 
ปคม 5.2-01 ท าเนียบอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
ปคม 5.2-02 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
ปคม 5.2-03 ปฏิทินการส่ง มคอ. 3 - 7 ปีการศึกษา 2558 
ปคม 5.2-04 หนังสือขออนุญาตน านักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ 
ปคม 5.2-05 ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ปคม 5.2-06 มคอ 3 รายวิชาระบบการพิมพ์สิ่งทอ 2 
ปคม 5.2-07 Thailand Industy Expo 2016 
ปคม 5.4-01 รายงานการประชุมที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 
ปคม 5.4-02 มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 
ปคม 5.4-03 รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายตอคุณภาพหลักสูตรและระบบงาน

ทะเบียน 
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา    

ในอนาคต 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

   
 
รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
      แหล่งสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 แหล่งคือ  

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและ
คณาจารย์ได้แก่  

- ห้องสมุด 
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 
- ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ 
WINDOWS, Microsoft offices ฯลฯ 

         สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอเพ่ิมเติม หรือ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการ โดยสามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
เช่น การเสนอรายชื่อหนังสือเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดซื้อเข้าห้องสมุด ผ่าน
แบบฟอร์มแนะน าหนังสือประจ าปีงบประมาณ 2559 ในหน้าเวปไซด์ห้องสมุดของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) หรือเข้าไปร่วมเลือกหนังสือเข้า
ห้องสมุดตามวันเวลาที่ สวส จัดรถพาคณาจารย์ไปตามศูนย์หนังสือต่างๆ  

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะวิชาเป็นผู้ด าเนินการ 
สิ่ งสนับสนุนที่คณะวิชาเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงได้  ห้องเรียนพร้อม

โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 
Language hub ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น ห้องสมุดเฉพาะทางของคณะ 
และจัดพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา สิ่งสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา สามารถเสนอความต้องการ
เพ่ิมเติมหรือข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารต่อไป 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

http://libapp.arit.rmutp.ac.th/Guide_books/index.php


ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ   
คณะอุตสสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มทร.พระนคร  ปีการศึกษา 2558                         

 

70 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าสาขาวิชา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าสาขาวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติต่างๆ และ ครุภัณฑ์
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการได้มาของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้  

หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบและจัดท ารายการ
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมีการตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ในห้องปฎิบัติการ ในกรณีที่เกิดความช ารุด เสียหาย 
ให้ด าเนินการแจ้งซ่อมเป็นรายกรณี  

กรณีต้องการครุภัณฑ์เพ่ิมเติมหรือทดแทนครุภัณฑ์เดิม ให้น าเสนอเข้าที่ประชุม
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเสนอแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ราย
ปีงบประมาณ  

โดยในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาได้รับอนุมัติงบประมาณใน
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ย้อม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร 3 เพ่ือ
การจัดบริการด้านกายภาพและอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งนี้เนื่องจากทางสาขาวิชาและหลักสูตรได้รับฟังข้อร้องเรียนจากนักศึกษาและ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เรื่องของอายุการใช้งานของห้องปฏิบัติการพิมพ์ย้อมที่เก่า และ
ความช ารุดของส่วนต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ        
 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
  สาขาวิชามีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ที่ครอบคลุม
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมด้านเคมีสิ่งทอ เครื่องมือเครื่องจักรมีความทันสมัย 
และเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาในสาขาวิชา ในปัจจุบันสาขาวิชามีห้องเรียน
ปฏิบัติดังนี้ 
 

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
ห้องปฏิบัติการปั่นด้าย (111) 1 
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ย้อม  (112,113) 2 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี (344) 1 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ (343) 1 
ห้องปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน (352) 1 
ห้องปฏิบัติการเตรียมแม่พิมพ์สกรีน 1 
ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัยและโครงงาน (342,351) 2 

  
จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังแสดงในผลการประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลประเมิน 
1. ห้องเรียน 4.38 
1) ห้องเรียนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 4.41 
2) อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.36 
3) มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.29 
4) ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.48 
2. ห้องปฏิบัติการ 4.16 
1) ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ 
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 

4.30 

2) เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.13 
3) เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.91 
4) ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.29 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ 4.13 
1) ห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพียงพอและทันสมัย 4.23 
2) ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 3.86 
3) วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้น เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.30 

4. มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน หรือท างานร่วมกัน 

4.07 

1) สถานที่เพียงพอ 4.20 
2) สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.95 
5. การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4.41 

1) การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4.41 

6. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.21 
1) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4.20 

2) ระบบวิดีโอสื่อการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน 4.23 
    
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ 
 จากผลการประ เมินความพึงพอใจต่ อสิ่ งสนับสนุนการ เรี ยนรู้ และ
สภาพแวดล้อมในปีการศึกษา 2557 ได้ผลดังนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 ผลการประเมินที่มักได้คะแนนต่ า จะพบปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยสาเหตุที่พ้ืนที่ของคณะมีจ ากัดอย่างมาก 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เป็นปัญหาที่ทุกสาขาวิชาน าเข้ าหารือใน
กรรมการบริหารคณะเสมอ คณะเองก็มีแผนแม่บทในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ
ของคณะให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ทางสาขาวิชาเองก็น าข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาทั้งหมดรวบรวมและน ามาพูดคุย ปรึกษาหารือ ในกลุ่มอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐานถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือหาทางปรับปรุงและพัฒนา ให้
สนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในส่วนที่ทางคณะสามารถด าเนินการได้ ใน
ส่วนของครุภัณฑ์การศึกษา และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ทางสาขาวิชาได้ยื่นขอ
งบประมาณการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเข้าในแผนแม่บทของคณะ และได้รับ
อนุมัติ งบประมาณปรับปรุ งห้องปฏิบัติการพิมพ์ -ย้อม ในปีการศึกษา 2558 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนปฏิบัติดีขึ้น 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาได้ดียิ่งขึ้น การด าเนินการปรับจะแล้วเสร็จสิ้น
เดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งทางสาขาวิชาคาดว่าผลการประเมินในเรื่องสภาพแวดล้อมใน
การจัดการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาจะดีขึ้นในปีการศึกษา 2559 

 

สภาพแวดล้อม 3.58 
 เครื่องมือ / เครื่องใช้ ตรงตามหลักสูตร 3.72 
 สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 3.43 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ปคม 6.1-01 รายการครุภัณฑ์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
ปคม 3.3-02 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ

บริการประจ าปีการศึกษา 2558 
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6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
พัฒนากระบวนการการรับ
นักศึกษา 

เนื่องจากทางหลักสูตรยังขาดแบบประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษา ทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะหารือร่วมกับคณะเพื่อ
สร้างแบบประเมินกระบวนการ ส าหรับ
น ามาปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น 

- 

พัฒนากระบวนการ ควบคุม
การดูแลนักศึกษาในเร่ืองการ
คงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันหารือ 
และวางแนวทางในการรักษาอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2559 
และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

การคงอยู่ของนักศึกษา 
1. ใ ห้ความรู้ กับนักศึกษาแรกเข้ าที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน แนวทางประกอบ
อาชีพ และให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้
ส ภ า พ ง าน ใ นสถ านประกอบด้ า น
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี 
ตรวจสอบการมาเรียน และผลการเรียน
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนในระดับต่ า 
และวางแผนการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับศักยาพของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 
การส าเร็จการศึกษา 
1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี
สุ ดท้ า ย  ตรวจสอบรายวิ ช าตลอด
หลักสูตรของนักศึกษาทุกคน และ
วางแผนการเรียนส าหรับรายวิชาที่ติด F
และรายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามหลักสูตร  
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายติดตามการมาเรียนและผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ า  
3. ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาโครงการใน
งานเคมีสิ่งทอ และอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการติดตามให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
แผนงานของรายวิชาที่ก าหนดไว้  

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น  
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ส่งเสริมและพฒันาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นร่วมกัน
ในการพยายามสนับสนุนและผลักดัน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการในปีการศึกษา 2559 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการ 
เพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
กา รฝึ กอบรมการขอต าแหน่ งทาง
วิชาการที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายใและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนและผลักดันการยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาร่วมกัน
ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 แต่
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนด
รายละเอียดความถูกต้องที่ชัดเจนของ
รูปแบบ มคอ. ต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้ชัดเจนขึ้นในปีการศึกษา 
2559 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนในหัวข้อ
ที่มีความจ าเปน็ต้องให้ข้อมูลใน มคอ.3  
มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้มากข้ึน  โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวางแผน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปี
การศึกษา 2559 

6.2 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
การประเมิน (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ 24 มิถุนายน 2559  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่พบข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่มี 
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6.3 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ปัญหาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
-การเรียนรู้น าไปใช้ให้ตรงกับในชีวิตจริงในการลงมือ
ปฏิบัติ 
-ไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง และเรียนรู้
งานชัา 
 
ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ควรสอนให้ฝึกปฎิบัติลงมือท าจริงให้มากกว่าเรียน
ทฤษฎี 
-ความรู้พื้นฐานด้าน -color science –fiber 
-อยากให้เพ่ิมความรู้ความช านาญด้านภาษาอังกฤษ 
-ควรเพิ่มทักษะในการเรียนรู้การตัดสินใจและภาวะการ
เป็นผู้น าในงาน 

การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาได้มุ่งเน้นให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของทฤษฎี  และ
สถานการณ์เสมือนจริง ในบางรายวิชาจะเป็นการฝึก
ทักษะวิชาชีพจากปฏิบัติเพียงอย่างเดียว และใน
หลายๆ วิชาจ าเป็นต้องให้นักศึกษามีความรู้เชิงทฤษฎี
ก่อนลงมือปฏิบัติ เ พ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจ
หลักการ และเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจริงจะ
สามารถวิ เคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้บน
พ้ืนฐานของทฤษฎีได้ และในการเรียนการสอนมีการ
จัดวางแผนการเรียนของรายวิชาตามล าดับก่อนหลัง 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการเรียน รายวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิต
เสนอแนะนั้น ทางหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการ
สอนอยู่แล้ว 

 การมีไหวพริบในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ และทักษะ
การเป็นผู้น า 
        การพัฒนาบัณพิตให้มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนนักศึกษา
ให้รู้จักการแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีการใช้กรณีศึกษาต่างๆ รวมทั้งการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง ได้เจอปัญหาจากงานจริง ซึ่งจะท าให้
นักศึกษามีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น 
        ลักษณะของบัณฑิตในการจะเป็นผู้น าได้นั่น 
ต้องสร้างให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง มี
ความกล้าแสดงออก มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ในหลักสูตร ผู้สอนได้เสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
นักศึกษากล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง และ
ความสามารถในการน าเสนอและการสื่อสาร เช่น 
การน าเสนองานในระหว่างเรียน การท างานเป็นทีม 
การซักถามพูดคุยในระหว่างเรียน การศึกษาดูงาน 
การสัมมนาต่างๆ  
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ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
     ปัญหาหลักที่พบจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 
ในแต่ละปีการศึกษา คือ เรื่องความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของบัณฑิตและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบ
ผลการประเมินภาพรวมของบัณฑิต และก าหนด
นโยบายในการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
     ในปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 
เพ่ิมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านการศึกษาด้วย
ตนเองโดยโปรแกรม speexx ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้
งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้ทุกที่ และสามารถใช้
ผ่ านมื อถื อ  แท็ ปแล็ ต  หรื อ อุปกรณ์ อ่ื น ๆ  ได้  
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีโครงการ English 
camp เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
กับเจ้าของภาษาโดยตรง 
        นอกจากนั้นทางหลักสูตรและสาขาวิชาเชิญ
ชวนให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจัดการเรียนการสอน
โดยการสอดแทรกศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพ หรือใช้
เอกสารน าเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความคุ้นเคย  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
        ไม่มี 
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7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั 
(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

การเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

แผนการด าเนินการ : 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
ผลงานทางวิชาการ  
- สนับสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
วิจัยและของบประมาณสนบัสนนุโครงการวิจัยจาก
แหล่งทุนต่างๆ 
-ประชาสัมพนัธ์เกณฑ์การให้เงินสนบัสนุนการตีพิมพ์
บทความวชิาการ/บทความวิจัยของ มทร.พระนคร 
เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีความสนใจในการท าผลงาน
ทางวชิาการเพิ่มข้ึน 
- ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารการประชุมวชิาการใน
ระดับชาติและนานาชาติทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
- ประชาสัมพนัธ์แหล่งทนุที่สนบัสนนุการเข้าร่วมการ
ประชุมวชิาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 

KPI :  
จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

ปีการศึกษา 
2558 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ในปีการศึกษา 2557  มีจ านวน
บทความทางวิชาการจ านวน 1 
บทความ มีค่าน้ าหนัก 0.60 และ
ในปีการศึกษา2558 มีบทความ
ทา ง วิ ช า ก า ร เพิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น  2 
บทความ และมีค่าน้ าหนัก 1.60  

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
จากเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2558-2559 นั้น และทางหลักสูตรอยู่ในกรอบ
เวลาของการพัฒนาหลักสูตร จากการประเมินหลักสูตรเบื้องต้นจากสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกท่าน ได้พิจารณาร่วมกัน และวางกรอบโครงสร้างของร่างหลักสูตรปรับปรุง 
เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้  

 
 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดวิชา 
หลักสูตรปปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
หลักสูตรปปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 131 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ 9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 6 หนว่ยกิต 
   กลุ่มวิชาบูรณาการ - 4 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 95 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 
รา่งหลักสูตรปรับปรุงที่ก าลังด าเนินการ มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลายๆ ด้าน ทั้งการยกเลิกรายวิชาที่

ไมเ่หมาะสม การเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชาใหม่ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี การเพิ่มรายวิชาใหม่ที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการศึกษา
ของนักศึกษา  การปรับแก้ไขมาตราฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมและสามารถวัดประเมินได้จริง
ในทางปฏิบัติ 

 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 
                ไม่มี 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
 

แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ไม่มีแผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
 

- - 
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สรุปผลการประเมนิตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
  

1. ตารางผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 
 2. ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีบ่งช้ี 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.36 4.36 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี  
ร้อยละ 87.5 4.38 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 4.37 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - 2.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 2.33 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ - 3.89 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 5.00 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 1.67 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 32 5.00 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - 3.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 2.96 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 2.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน - 2.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 100 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 5 3.00 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 6 3.00 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 3.05 
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคณุภาพดมีาก 
 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.37 4.37 ระดับคณุภาพดีมาก 
3 นักศึกษา 2.33 - - 2.33 ระดับคณุภาพปานกลาง 
4 อาจารย ์ 2.96 - - 2.96 ระดับคณุภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

3.00 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 2.70 3.00 4.37   

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 3.05 ระดับคณุภาพด ี
 
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ “ผ่าน”  ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)   และมีจ านวน 
4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6) 
 
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นทีย่อมรับและต้องการของสถานประกอบการ 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. พัฒนากระบวนการการรับนักศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเร่ืองการคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา 
3. ส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลักสูตรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท า มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

5. 
ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากข้ึน  โดยให้นักศึกษามีสว่นร่วม 
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