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บทสรปุส าหรบัผู้บริหารการประเมนิตนเอง 

 
1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสงัเขป) 

 ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
ความสามารถ  เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 

 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวางแผน  การวิเคราะห์ด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่ง
ทอ และการพัฒนาที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่ง
ทอ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านแฟช่ันและสิ่งทออย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีกิจนิสัยในความคิดริเริ่ม  ค้นคว้า  ปรับปรุงตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ  
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลปฏิบัติงานด้านหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ  
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ส านึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

 

       การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 
2558  มีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน”ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่                
ในระดับคุณภาพปานกลาง (2.97 คะแนน)  

 

2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.72 4.72 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 นักศึกษา 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 อาจารย์ 2.41 - - 2.41 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 3.33 - 3.00 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 2.32 3.25 4.72     

ผลการประเมิน       2.97   
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จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

จ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)                    
จ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3 4 5 และ 6)  

 

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาจากการประเมนิตนเอง ระดับหลักสตูร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. พัฒนากระบวนการการรับนักศกึษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่ และการส าเรจ็การศกึษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มคีุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหนง่ทางวิชาการ 
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท า มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากขึ้น  โดยให้นักศึกษามีสว่นร่วม 
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รหัสหลักสูตร :  25501941102723 
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
ระดับ : ปริญญาตร ี
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2) เดิม 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด การรับผิดชอบ 

1 อาจารย ์ ก้องเกียรติ มหาอินทร ์ ศป.ม.ทัศนศิลป:์ศิลปะ
สมัยใหม ่

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 อาจารย ์ นางมธุรส เวียงสีมา กศ.ม.ศิลปศึกษา อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ธวัชชัย แสงน้ าเพชร ศป.ม.ทัศนศิลป:์ศิลปะ

สมัยใหม ่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4 อาจารย ์ สัมภาษณ์ สุวรรณคีร ี วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 อาจารย ์ จรัสพิมพ์ วังเย็น กศ.ม.ศิลปศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หมายเหตุ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ 2  ลาศึกษาต่อตั้งแต่ปกีารศึกษา 2557 

 
      ปรับปรุง วันที่  28  พฤษภาคม 2557 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด การรับผิดชอบ 

1 อาจารย ์ ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ศป.ม.ทัศนศิลป์:ศิลปะ
สมัยใหม่ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 อาจารย ์ นิตยา  วันโสภา คศ.ม.ออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ธวัชชัย แสงน้ าเพชร ศป.ม.ทัศนศิลป์:ศิลปะ
สมัยใหม่ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4 อาจารย ์ สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 อาจารย ์ จรัสพิมพ์ วังเย็น กศ.ม.ศิลปศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หมายเหตุ :  ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร   ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรคาดว่าจะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 อาจารย ์ ก้องเกียรติ มหาอินทร ์ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : พ.ศ.2547  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : 19 ป ี

2 อาจารย ์ นางนิตยา  วันโสภา ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : พ.ศ.  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : -. 
สาขาวิชาที่จบ : ออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : 5  ปี 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ธวัชชัย แสงน้ าเพชร ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : พ.ศ.  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
สาขาวิชาที่จบ : ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : 36 ปี 

4 อาจารย ์ สัมภาษณ์ สุวรรณคีร ี ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาตรี 
ปีที่จบ : พ.ศ.  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมสิ่งทอ 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : 25 ปี 

5 อาจารย ์ จรัสพิมพ์ วังเย็น ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : พ.ศ.2547  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : - 
สาขาวิชาที่จบ : ทัศนศิลป์ : ศิลปศึกษา  
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : 12 ป ี
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3. อาจารย์ผู้สอน      
 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 

1 อาจารย ์ ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ศป.ม.ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่ 
2 อาจารย ์ จรัสพิมพ์ วังเย็น กศ.ม.ศิลปศึกษา 
3 อาจารย ์ ธวัชชัย แสงน้ าเพชร ศป.ม.ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่ 
4 อาจารย ์ สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ 
5 อาจารย ์ นิตยา วันโสภา คศ.ม.ออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าและ

เครื่องแต่งกาย 
6 อาจารย ์ นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ ศป.ม. ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
7 อาจารย ์ กรชนก บุญทร คอ.ม.เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์ กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 
9 อาจารย ์ อรพร พุทธพงษ์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10 อาจารย ์ มงคล  ค าสุวรรณ  วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
11 อาจารย ์ สุจิตรา ชนันทวารี M.F.M.Fashion Management 
12 อาจารย ์ ไอรดา  สุดสังข์ คศ.ม.ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่อง

แต่งกาย 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์ กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา 
14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย์ ศศ.ม. พัฒนาสังคม 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ คล้ายจ้อย ศ.บ.หัตถกรรม 
16 อาจารย ์ ชนาพร  จีนชาวนา ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ไทย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้าวรรณ คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
18 อาจารย ์ ปาวีนา  จารุศิริ รป.ม. รัฐศาสตร์ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชนะ  มิตรสัมพันธ์ กศม. พลศึกษา 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์  อารีจงเจริญ  วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัฏฐา  อ านวยวัฒนกุล คม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
22 อาจารย ์ พิชิตพล  เจริญทรัพยานนท์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
23 อาจารย ์ สุดากาญจน์  แยบดี คศ.ม.ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่อง

แต่งกาย 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพาพิน  อติกานต์กุล วทม. สถิติประยุกต์ 
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1 - นายรัตนพล  ขันฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          ที่อยู่   517  ถ.นครสวรรค์  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กทม. 10300 
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5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตัวบ่งชี ้1.1)  
    (ระดับปริญญาตรี) 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน    

( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์) 
ผลการด าเนินงาน 

1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

2  คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

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

ศ. .....-..... คน 
ซึ่งเป็นคุณวุฒทิี่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

11  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ก าลังอยู่ในกระบวนการปรับปรงุหลักสูตร  คาดว่าจะได้รับการอนุมัติใน
เดือนกุมภาพันธ์  2560 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตล่ะรายตัวบ่งชี้ 
1.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2.  หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.  กรณีหลักสตูรยงัไม่ได้แจ้งการรับทราบ ใหม้ีหนังสือน าส่ง สกอ. หรอืหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการ

ประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสตูร 
รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักฐาน รายการ 
1.1 - 01 เล่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
1.1 - 02 เล่มร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอฉบับปรับปรุงปี 

พ.ศ.2560 
1.1 - 03 ท าเนียบอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

 
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
  
      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
 
 1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   โดยก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. 2548  ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ  ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   
 2.ประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์โดยพิจารณาอัตราคงอยู่  และคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
    3.  เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต่อกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    4.  งานหลักสูตรของคณะด าเนินการเสนอต่อสภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน 
ผลการด าเนินงานการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน  5  ท่าน  ได้แก่   

 
รายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ตร ี โท เอก 

1.  นายก้องเกียรติ  มหาอินทร ์ - √ √ - 

2.  นางสาวนิตยา  วันโสภา - √ √ - 

3.  นายธวัชชัย   แสงน้ าเพชร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

√ √ - 

4.  นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี - √ - - 

5.  นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น - √ √ - 

รวม - 5 4 - 

 
 ซึ่งพิจารณาจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาจ านวน  5  ท่านมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงและสัมพันธ์ และ
ได้ท าการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไข 
ในการประชุมครั้งที่  7/2557  เม่ือวันที่  28  พฤษภาคม  2557  ตั้งแต่ปีการศึกษาที่  2/2556 
     ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่  3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  แสงน้ าเพชร  จะ
เกษียณอายุราชการ  ในวันที่  31  ตุลาคม  2559   และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่  4   
นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท  ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทดแทน จ านวน 2  ท่าน โดยพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน ดังนี้ 
       - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
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  -  เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
  -  ท าการสอนมาไม่น้อยกว่า  9   เดือน 
  -  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี   
        ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560  ได้ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5  
ท่าน  ดังนี้  

 
รายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

ตร ี โท เอก 

1.  นายก้องเกียรติ  มหาอินทร์ - √ √ - 

2.  นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น - √ √ - 

3.  นางสาวนิตยา  วันโสภา - √ √ - 

4.  นายนฤพน  ไพศาสตันติวงศ์ - √ √ - 

5.  นางสาวกรชนก  บุญทร - √ √ - 

รวม - 5 5 - 

     รายนามอาจารย์ประจ าสูตรล าดับที่ 4-5  เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
ซึ่งบรรจุเป็นอาจารย์เมื่อ  กันยายน 2557 
 นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง  5  ท่าน  ท าการทบทวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อพิจารณาว่าหากท่านใดมีการลาศึกษาต่อหรือไม่มีความพร้อมใน
การบริหารหลักสูตรอันเนื่องมาจากภาระหน้าที่หรือปัญหาด้านสุขภาพ  จะพิจารณาปรับเปลี่ยนให้มี
ความเหมาะสม 
   จากการด าเนินงานดังกล่าวได้มีการประเมินกระบวนการในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น  
กระบวนการที่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2557  เป็นกระบวนการที่มีความเหมาะสมและสามารถ
ด าเนินงานได้ตามกระบวนการที่วางไว้  ดังนั้นในปีการศึกษา 2558  จึงมีการน ากระบวนการดังกล่าว
มาปรับใช้  โดยในการแต่งตั้งนั้นเมื่อพิจารณาด้านคุณสมบัติอาจารย์ และอัตราคงอยู่  ของสาขาวิชา
นั้น จ านวนอาจารย์ประจ ามีจ านวนที่พอดีกับเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน               
5 คน  จึงต้องมีการพิจารณาส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์จ านวน 2 ท่าน พัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 
 
2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ในปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  มีการด าเนินงานการบริหารหลักสูตร  
โดยการก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อให้การ
ด าเนินงานและการก ากับติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ดังนี้ 

1. ก าหนดบทบาทหน้าที่และภาระอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละภาระงานเพื่อการประสานงานและก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน 
3. การจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพื่อการด าเนินงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและให้สัมพันธ์กับ

การจัดการเรียนการสอน 
4. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในภาระงานที่
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เกี่ยวข้อง  เช่น  กระบวนการทวนสอบ  การรายงานผลการด าเนินงาน  การพัฒนาตนเอง  
เป็นต้น 

      จากการประเมินกระบวนการระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นพบว่า  
กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสม แต่ในขั้นตอนที่ 1 การก าหนดบทบาทหน้าที่และภาระอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนั้น  เห็นสมควรให้มีการพิจารณาความเหมาะสมว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใดมี
ความเชี่ยวชาญด้านใดและให้รับผิดชอบในการด าเนินงานให้ตรงกับความถนัด  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพียงท่านเดียวเนื่องจากติดภาระกิจด้านอื่น ๆ ให้มีการพิจารณาอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยกันในการบริหารจัดการงานในแต่ละด้าน   
     ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา  2558  สาขาวิชาได้มีการด าเนินงานร่วมกับงานหลักสูตรในการ
วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งในด้านกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ การก าหนดภาระการ
สอน และหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นที่นอกเหนือจากการสอน   
     กรอบอัตราก าลังอาจารย์ 
     คณะมีแผนกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายอาจารย์ทั้งระยะปานกลางและระยะยาว ซึ่งการ
จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังเกิดขึ้นจากสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบสัดส่วน
จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่อจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร โดยในแผนระยะสั้นกลางสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  มีการรับอัตราก าลังเพิ่มเติมจ านวน 2 อัตรา  เนื่องจากจ านวนอาจารย์
ประจ าสาขาวิชามีไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก 1 ท่าน  และอาจารย์เกษียณอายุราชการใน
เดือนกันยายน 2559 จ านวน  1 ท่านโดยมีการพิจารณาคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ใน  การรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อทดแทนอาจารย์    ประจ าหลักสูตรที่ว่างลง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 

1. การประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดแผนกรอบอัตราก าลัง  ทั้งในด้านต าแหน่งทางวิชาการ               
การวางวางแผนการพัฒนา  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังในแต่ละด้าน 
3. น าส่งงานบุคลากรเพื่อน าเสนอคณะ 
4. คณะกรรมการบริหารคณะร่วมพิจารณาและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
จากการประเมินกระบวนการในการจัดท ากรอบอัตราก าลัง  กระบวนการดังกล่าวเป็น

กระบวนการที่มีความเหมาะสม  เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวเป็นการด าเนินงานภายใต้
หลักเกณฑ์ในการบริหารกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  แต่ในการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
นั้น อาจมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับภาพรวมของสาขาวิชาและคณะ 
     จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้มีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์ และเปิดรับอาจารย์ใหม่เพิ่มเติม 
ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นด าเนินงานตามพันธกิจ และการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
      การบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
      ด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะมอบหมายภาระการ
สอนให้อาจารย์แต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการพิจารณา
จากคุณวุฒิและประสบการณ์การสอน การท างาน ก าหนดให้อาจารย์สอนคนละไม่เกิน 3 รายวิชาตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรใน มคอ.2 ที่ก าหนด และ
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมคอ.3 มีการส่งรายงาน มคอ.5 ภายหลัง
กระบวนการเรียนการสอนเสร็จสิ้น โดยส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด การ
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จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของอาจารย์แต่ละคนจะถูกประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา และ
ได้รับการทวนสอบรายวิชาตามเงื่อนไขของหลักสูตร  
 
     ด้านงานวิจัย คณะมีนโยบายให้อาจารย์ทุกคนท างานวิจัย โดยการขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งเงินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะมีการจัดสรรเงินรายได้บางส่วนเพื่อให้การ
สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ในคณะ โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยดังนี้ 
 

ล าดับ งานวิจัย/งบประมาณ ชื่อ-นามสกุล 
1 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์ /งบรายจ่ายประมาณ 
พ.ศ.2558 

นายก้องเกียรติ  มหาอินทร์ 
นายเกษม  มานะรุ่งวิทย์  
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 

2 ศึกษาการด าเนินงานด้านการตลาดและการจัดทางแผน 
ธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOPประเภทเครื่องจักสาน 
ผักตบชวา พื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย /งบ
รายจ่ายประมาณ พ.ศ.2558 

ผศ.จุรีรัตน ์อั้นขาว 
นางกัณหา  โฉมศรี 
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้ในกลุ่มผู้ท านาเผือก  อ.
บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

ผศ.จุทามาศ  พีระพัชระ 
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 

4 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์เส้นใยผักตบชวาให้กับผู้ประกอบการ    และ
ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครปฐม 

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 
ดร.กาญจนา ลือพงษ์ 

 
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้นทั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558อาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
ส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยน าความรู้ในสายวิชาชีพของหลักสูตรไปถ่ายทอด
ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 
ล าดั
บ 

โครงการ อาจารย ์

1 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ผศ.ธวัชชัย  แสงน้ าเพชร 
นายก้องเกียรติ  มหาอินทร์ 
นางสาวจรัสพิมพ์ วังเย็น 

     
   - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ใน
ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ทาง
คณะและมหาวิมยาลัยได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาคณะและมหาวิทยาลัย วัน
สงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ   
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

    งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
   ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ให้การดูแลทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อ
รักษาอัตราการคงอยู่และให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและสาขาวิชามีแนวคิดที่ให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคนผ่านภาระการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อจะได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยตรงจาก
นักศึกษา ในการน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร  
 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    คณะมีนโยบายลงสู่สาขาวิชาและหลักสูตรให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น การสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ เพื่อให้
อาจารย์น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีระบบกลไกการด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพ  โดยการจัดท าแผนการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคลทั้งด้านคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  และการบริหาร
จัดการ 

2. ด าเนินการตามแผนและรายงานผลการด าเนินงาน 
3. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. จัดท ารายงานสรุปข้อมูลร่วมกับงานบุคลากรเพื่อรายงานผล 

    ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการและมีการ
พัฒนาศักยภาพโดยสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการ อาจารย ์
1 - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและ
แฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา 
- โครงการอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./
สมศ. 
- โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ าหลักสูตรกับ
การประกันคุณภาพ 
- โครงการการจัดท างบประมาณ (เชิงยุทธศาสตร์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ (ภายใต้
ข้อมูลจากผลการท า Work Shop การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
 

นายก้องเกียรติ มหาอินทร ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ
การบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นท่ี 2 

2 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและ
แฟชั่นระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2 ศึกษาดู
งาน 
-โครงการอบมรมสัมมนาเชิ งปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ 
สกอ./สมศ. 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

นางนิตยา  วันโสภา 

3 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและ
แฟชั่นระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2 ศึกษาดู
งาน 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ผศ.ธวัชชัย แสงน้ าเพชร 

4 -โครงการประชุมสัมมนา ทบทวนนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและ
แฟชั่นระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2 ศึกษาดู
งาน 
- โครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง 
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 
- โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการด าเนิน
ธุรกิจผ่าน Social Media ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ 
สกอ./สมศ. 
- โครงการการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

- การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ปคมทร.) และเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาฯ 
- การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ และการ
ประชุมสามัญประจ าปี ทปสท. ครั้งที่ 1/2559 
- การประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 
- โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัย 
 

5 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสร้างตรา
สินค้าและ ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
- โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและ
แฟชั่น 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ 
สกอ./สมศ. 
-  โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ปะจ าหลักสูตรกับ
การประกันคุณภาพ 
-  โครงการการจัดท างบประมาณ (เชิงยุทธศาสตร์) 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ 
(ภายใต้ข้อมูลจากผลการท า Work Shop การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ระดับหลักสูตร) 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
-  โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

น.ส.จรัสพิมพ์ วังเย็น 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตาม
เกณฑ์ สกอ. 
-  โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ
การบริหาร ข้ามสายงาน (Cross Functional)               
รุ่นท่ี 2 

 
          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
และมีนโยบายพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขอต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ท าให้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่นน านโยบายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นมาด าเนินการ
ภายในคณะและลงสู่สาขาวิชาและหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน  1 ท่าน  ได้แก่  ผศ.ธวัชชัย  แสงน้ าเพชร 
       ผลการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.03 แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ผลการประเมินดังนี้ 
 

รายการประเมินด้านการบริหารและพฒันาอาจารย์ ผลประเมิน 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.4 

2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

4.2 

3 การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

4.2 

4 ภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.8 

5 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ถูกน ามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการสอน
ของอาจารย ์

3.4 

6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.8 

7 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 4.6 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 3.8 

รวมด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4.03 

         ซึ่งจากการประเมินการด าเนินงานดังกล่าว  พบว่า  ในปีการศึกษา 2558  การด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาตนเองนั้น  มีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมากท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาค่อนข้างมาก  ดังนั้นอาจต้องมีการก าหนด
ช่วงเวลาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนอกจากแผนที่วางไว้  และควรมีการ
สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลภายในสาขาวิชาเพื่อเป็นประโยชน์กับอาจาย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
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ผลการประเมินตนเอง  :  ...... 2....... คะแนน 
 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ………0………  คะแนนประเมิน .....0..........(1) 
2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ …1…  คะแนนประเมิน ....1.67.. (2) 

 
รายการข้อมูล จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง อ. 4 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. 1 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง รศ. 0 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง ศ. 0 

 
3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก .... 52....  

คะแนนประเมิน ....... 5........ (3) 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 

1. อาจารย์ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ Dyeing Silk Fabric with Natural Dye from 
Longan Leaves Using Simultaneous 
Mordanting Method 

1.0 

 วัฒนธรรมการนุ่งสิ้นตีนจกแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ : สถานภาพในการด ารงอยู่ 
ปีที่ 13  ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 2558 

0.80 

2.อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น การศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนพาซาญ่า 
ปีที่ 14  ฉบับที่   มกราคม-เมษายน 2559 

0.80 

   
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 2.60 

 
 

 

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

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แสดงผลที่เกิด : อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาออแบบแฟชั่นและสิ่งทอตั้งแต่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวน 1 ท่าน  เนื่องจากอาจารย์ได้ลาศึกษาต่อ  ได้แก่  อาจารย์มธุรส  เวียงเสมา  ซึ่งได้ท าการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  2  ในวันที่    โดยอาจารย์นิตยา  วันโสภา  มารับหน้าที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรแทน ซ่ึงสภาพมหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2557  ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2558 

ปี พ.ศ. ที่เข้ามาเป็น
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

สถานะของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2558 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก 

1.  นายก้องเกียรติ  มหาอินทร์ 2555  - - 

2.  นางสาวนิตยา  วันโสภา 2557  - - 

3.  ผศ.ธวัชชัย   แสงน้ าเพชร 2555  - - 

4.  นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 2555  - - 

5.  นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น 2555  - - 

 
รายชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

1.  นายก้องเกียรติ   มหา
อินทร ์

   

2.  นาวมธุรส  เวียงเสมา  ลาศึกษาต่อ ลาศึกษาต่อ 

2.  นางสาวนิตยา  วันโสภา ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  
3.  ผศ.ธวัชชัย   แสงน้ าเพชร    
4 .   น า ย สั ม ภ า ษ ณ์  
สุวรรณคีรี 

   

5.  นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น    

 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ (ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การ

ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งการได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อท าหน้าที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่ได้ หมายรวมถึงอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร) 

แสดงผลที่เกิด 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมและปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ในการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การติดตาม และอื่นๆ ท าให้
เกิดปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงอยู่ร่วม
บริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1.ความพึงพอใจด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.05 
2.ความพึงพอใจด้านเอกสารหลักสูตร 4.40 
3.ความพึงพอใจด้านรายวิชาในหลักสูตร 3.85 
4.ความพึงพอใจด้านบริหารหลักสูตร 3.60 
5.ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 3.60 
6.เจตคติต่อหลักสูตร 3.66 

ค่าเฉลี่ย 3.86 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนจากการส ารวจ 
1.การบริหารจัดการหลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.03 
2.การบริหารจัดการหลักสูตร 4.2 
3.กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 3.87 
4.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.7 

รวม 3.94 
 
      ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละประเด็นพบว่า อยู่ในระดับดี-ดีมาก ซึ่งในด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตรมีคะแนนสูงสุด  เท่ากับ 4.2  ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าระดับคะแนนที่
ต่ าที่สุดแต่อยู่ในเกณฑ์ดี  เท่ากับ  3.7  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาที่เปิดให้เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยนั้น  ควรมีการส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีการพัฒนาตนเองตามรายวิชาที่เปิดใหม่ 

2. ส่งเสริมบรรยายการนอกห้องเรียน  ภูมิทัศน์  เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  เน้นการมีส่วนร่วมจากทักษะการปฏิบัติของ
นักศึกษาตามหลักสูตร 

4. จัดหาผู้ร่วมเครือข่ายในการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมร่วม เป็นการเพิ่มทักษะต่อยอดกระบวนการเรียนการสอน 

5. จัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน ในด้านงานวิจัย  การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือและให้นักศึกษาได้ร่วมสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการผู้เรียนและการจัดการ
เรียนการสอน 
       จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้ทราบถึงการด าเนินงานและการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2558  
ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้ความร่วมมือและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไปโดยเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรในปี
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

การศึกษา 2557  พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 3.86  ซ่ึงในปีการศึกษา 2558  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  3.94  และพบว่า
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเข้าใจและตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับการบริหารหลักสูตร  อีกทั้งการให้
ความร่วมมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ...... 3....... คะแนน 
 

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

รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์ 
รหัสหลักฐาน รายการ 

4.1 - 01 ท าเนียบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1 - 02 แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรรายบุคคล 
  
4.2 - 01 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.2 -02 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (บทความ) 
  
4.3 - 01 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.3 - 02 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
4.3 – 03 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
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1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2555  ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558) 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

แผนรับนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปี
การศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2555 70 82 65 58 57 55 
รุ่นปีการศึกษา 2556 70 69  50 46 42 
รุ่นปีการศึกษา 2557 70 85   67 56 
รุ่นปีการศึกษา 2558 70 77    54 

รวมทั้งสิ้น 280 313 65 108 170 207 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร 79.26 71.52 72.03 66.13 

 
 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  

จ านวนนักศึกษาที่ลดลงจากจ านวนที่ลงทะเบียนแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษานั้น  มีนักศึกษาบางส่วนไม่มาเรียนตั้งแต่เปิด
ภาคการศึกษา ลาออกระหว่างปีการศึกษา ย้ายสาขาวิชา และพ้นสภาพนักศึกษาจากผลการเรียน ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาลดลงใน
แต่ละชั้นปี  ซึ่งนักศึกษาบางรายพบว่าการเรียนในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอเป็นรายวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง 
  
 รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา (ตัว
บ่งชี้ 3.1) 

1) การรับนักศึกษา  
อธิบายผลการด าเนินงาน : 
     การวางแผนก าหนดจ านวนนักศึกษาของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอในแผนการรับนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา พิจารณาจากความพร้อมของห้องปฏิบัติ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของ สกอ. และจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าสะท้อนถึงความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านเคมีสิ่งทอทั่วประเทศ และภาวะการ
มีงานท าของนักศึกษาที่จบในหลักสูตร 

  การรับนักศึกษาเป็นไปตามรูปแบบการรับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
   1. โควตาคณะ/โควตา MOU ของมหาวิทยาลัย 
   2. รับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   3. Admissions (สกอ.) 
   โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ  ดังนี้ 

1.  สาขาวิชาส่งแผนรับนักศึกษาผ่านงานหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อด าเนินการส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์  การรับสมัครผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่  website ไปรษณีย์ และการแนะแนวแก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

3. สาขาวิชาด าเนินการติดตามข้อมูลและตรวจสอบจ านวนผู้สมัคร 
4. สาขาวิชาด าเนินการด าเนินการส่งรายชื่ออาจารย์เพื่อท าหน้าที่ในการรับนักศึกษา ผ่านฝ่ายวิชาการ

และวิจัย  เพื่อด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมในการท าหน้าที่รับนักศึกษา  ได้แก่  ออกข้อสอบ  ก ากับห้องสอบ 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
และสอบสัมภาษณ์ 

5. สาขาวิชาพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
6. สาขาวิชาท าการสรุปผลการรับนักศึกษา และน าข้อมูลส่งฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อด าเนินงานในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง 
     ผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามแต่ละประเภทการรับ เมื่อเปรียบเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาพบว่า ทุกประเภทของการรับเข้านักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับที่ก าหนดไว้  และแนวโน้ม
การรับเข้าในแต่ละประเภทตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แสดงได้ดังนี้  

 

ปีการศึกษา จ านวน 
ประเภทการรับนักศึกษา 

โควตา รับตรง admission 
แผนรับนักศึกษา 70 30 15 15 

2558 77 51 10 16 
2557 85 32 44 9 
2556 67 41 21 5 
2555 82 33 31 18 

 
     หากพิจารณากระบวนการรับนักศึกษา  พบว่าการรับโควตาและรับตรงมีผลการรับเกินกว่าแผนที่ก าหนด
ไว้  แต่การรับนักศึกษาผ่านระบบ Admissions ได้นักศึกษาต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้  สาเหตุที่รับนักศึกษาเกิน
กว่าแผน เนื่องจากแนวโน้มในปีที่ผ่านๆ มา จ านวนนักศึกษาที่มาเรียนวันเปิดภาคเรียนจะมีนักศึกษาลดลงจาก
ยอดท่ีมารายงานตัว จึงจ าเป็นต้องรับนักศึกษาไว้เกินกว่าแผนรับ 
 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  โดยการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
          คุณสมบัติ 

1. ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเท่า  ก าลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขาวิชา  หรือเทียบเท่า   

2. มีความประพฤติเรียบร้อยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 
-  กรณีโควตาวิชาการ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมกรณีโควตาวิชาการไม่ต่ ากว่า 2.25 (สายสามัญ) และ

ไม่ต่ ากว่า 2.75 (สายวิชาชีพ) โดยการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
สอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งจะค านึงถึงความพร้อมในการศึกษา
ต่อและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก 

-  กรณีการรับตรง ใช้วิธีการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและมีคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์โดย
พิจารณาควบคู่ไปกับแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อประกอบกับการพิจารณาในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

-   กรณีการรับแอดมิทชั่น โดยการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดและสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อประกอบกับการ
พิจารณาในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
 
         ในการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการสอบข้อเขียนผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องท าข้อสอบวิชาชีพเฉพาะและ
เมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะเน้นถึงความตั้งใจ
จริงในการศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  และความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
รวมถึง สอบถามทัศนคติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นในอนาคต เช่น ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการประกอบอาชีพ ความพร้อมใน
การศึกษา ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมจริยธรรม  
         การประเมินกระบวนการในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558  เป็นการน ากระบวนการในการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2557 มาปรับใช้เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถท าให้มี
ยอดนักศึกษาที่สมัครเกินแผนที่ก าหนดไว้  ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ยอดนักศึกษาที่รับตรงต่ ากว่าแผนที่วางไว้  
ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาเห็นว่านักศึกษาส่วนมากที่รับเข้าจะเป็นนักศึกษาโควตา  ซึ่งมีอัตราการ
รับเข้าที่สูงกว่าแผนการรับเข้าอื่น ๆ และมีความเห็นว่าในปีการศึกษา 2559 ต้องให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกนักศึกษาโควตาเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการคัดกรองเด็กและจัดท าข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนที่มาสอบโดย
ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนใดเพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  ส่วนในกรณีรับตรงนั้นต้อง
ทบทวนข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เพราะยอดการรับน้อยลงอย่างชัดเจน  เพื่อให้ข้อมูลการ
รับเข้าเป็นไปตามแผนต่อไป 
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
อธิบายผลการด าเนินงาน :  
                ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถ
การปรับตัวในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแต่งกาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ และรูปแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ นอกจากนั้นทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่นยังมีการจัดปฐมนิเทศรวมของคณะให้ก่อนเปิดภาคการศึกษา ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น และมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของแต่ละสาขาวิชาในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคเรียนเพื่อให้
นักศึกษาใหม่มีความคุ้นเคยระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

1.  การก าหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของแต่ละสาขาวิชา 
โดยสาขาวิชาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาในการประชุมเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน   

2. แจ้งก าหนดการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แก่ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของ
มหาวิทยาลัย และของคณะ  รวมถึงก าหนดการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของแต่ละสาขาวิชา 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยสาขาวิชาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

     นอกจากนี้คณะยังจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร และให้มี
การดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างใกล้ชิด  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวและพัฒนาความรู้พื้ นฐาน
ทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ดังนี้ 
    1.อาจารย์ผู้สอนรายวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มี
ความพร้อมในการเรียนการสอน 
    2.มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1  ครั้ง  เพื่อติดตามและสอบถามข้อมูลด้านการเรียนการสอน  และรายงานต่อหัวหน้าสาขาวิชา
หากมีปัญหาด้านต่าง ๆ กับนักศึกษา 
     จากการด าเนินการดังกล่าว   นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้ารับการปฐมนิเทศของคณะก่อนเข้ารับ
การศึกษา  ซึ่งนักศึกษาได้มีการท ากิจกรรมร่วมกันอีกทั้งได้รับฟังการแนะน าในการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จากคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และรุ่นพี่ จากการท ากิจกรรมสัมพันธ์  ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าวนั้นท าให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนทั้งทางด้านสังคมและความพร้อมทางวิชาการ 
 ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่รับเข้ามีเฉพาะแต่นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายตามสาขาที่
หลักสูตรก าหนด ไม่มีนักศึกษา ปวช. ซึ่งการวางแผนการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาเป็นผลจากความแตกต่าง
ทางพื้นฐานของนักศึกษาที่ส าเร็จคุณวุฒิที่เป็นสายสามัญและสายวิชาชีพ และจากการที่สาขาวิชาได้เคย
ด าเนินการจัดโครงการปรับพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาใหม่ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาชีพ
สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2557 เนื่องจากเป็นโครงการภาพรวมของมหาวิทยาลัย แต่ผลการปรับพื้นฐานพบว่า 
ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับ
นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปรับพื้นฐาน ในขณะที่รายวิชาชีพ นักศึกษากลุ่มที่เข้าร่วมการปรับพื้นฐานมีเจตคติและ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ความเข้าใจในวิชาชีพด้านเคมีสิ่งทอดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากนักศึกษาที่ไม่ผ่านการปรับพื้นฐาน ทั้งนี้การให้
ความรู้พื้นฐานภาพรวมทางวิชาชีพ ทางหลักสูตรได้จัดรายวิชา การปฐมนิเทศและศึกษางานด้านสิ่งทอ ไว้ใน
ภาคเรียนที่ 1 อยู่แล้ว เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ระบบงานอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ และมีการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น  สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันแล้ว 
เห็นว่าการปรับพื้นฐานของนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนพบปัญหาจากผลการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาวิชาทุกคนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาทางการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะ และใน
กรณีที่ต้องมีการสอนเพิ่มเติมในเรื่องใด อาจารย์ผู้สอนจะท าการสอนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา 
        จากการประเมินกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความเห็นตรงกันว่ากระบวนการที่ได้ท าเนินงานมีความเหมาะสม  เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้น
ความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน  ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาได้ให้ความส าคัญและมีการดูแล
นักศึกษาท าให้นักศึกษาไม่มีปัญหาในด้านการเรียนและการปรับตัว  ซึ่งเป็นการน าผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2557 มาพัฒนาให้เกิดกระบวนการที่เหมาะสมและคุ้มค่า  โดยการปรับพื้นมุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 / 2558  ให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจและสามรถปรับใช้ได้กับ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่   และลดขั้นตอนของการเรียนปรับพื้นฐานทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีลง  อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
เนื่องจากบางคนต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด  

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ....... 3...... คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1.การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
       สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  มีขั้นตอนการด าเนินงานโดยอ้างอิงกระบวนการด าเนินของคณะซึ่ง
มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาอยู่ 2 ส่วน ได้แก่  

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2. ระบบงานแนะแนว 

       ซึ่งทางสาขาวิชามีการรับผิดชอบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง ซึ่งในการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2558 มีกระบวนการในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. การประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา  
2. การน าเสนอสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษาเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการปัญหาเพื่อการน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ 
3. ก าหนดมาตราการในการดูแลนักศึกษา ซึ่งมีประเด็นครอบครุม 3 ด้าน  ดังนี้ 

ด้านวิชาการ 
- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน และการเลือกวิชาเรียน และการลงทะเบียนวิชา

เรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
-  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในกรณีที่มีผลการเรียนต่ าหรือเพิ่มศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้น 
-  ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อ 

   ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว 
- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ของสาขาวิชาและคณะ 
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- ให้ค าปรึกษาเรื่องการปรับตัวในด้านการเรียน การเข้าสังคมในระดับคณะ  
- ดูแลเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   ด้านประสานงาน 
- ประสานงานกับผู้บริหาร ผู้ปกครอง งานแนะแนว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ

ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ 
- ก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ ทั้งการปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
- จัดท าข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
- พิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษา  และใหค้วามช่วยเหลือตามระเบียบข้อบังคับบังคับที่

สามารถด าเนินการได้ ในกรณีที่มีเหตุเกินกว่าความสามารถและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้
ประสานกับผู้บริหารเพื่อด าเนินการ 

- สร้างความปรองดองที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหารของคณะ 
- ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับงานอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้บริหาร เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา หรือ

วางแนวทางป้องกันในเรื่องต่างๆ 
4.  ท าการสรุปข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อรายงานต่อสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ประเมินผลการด าเนินงานในการรควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

 
       ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558  สาขาวิชามีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา โดยการก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นส าหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ก าหนดให้อาจารย์ 1 ท่าน ดูแลนักศึกษา 1 ห้องเรียน เพื่อการดูแลนักศึกษาในประเด็น ดังนี้   

  - หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ /พฤติกรรมและการปรับตัว/การประสานงาน 
  - ที่ปรึกษาด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
  - หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ   

และก าหนดให้ภายใน 1 สัปดาห์ ต้องมีชั่งโมง Home Room เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้มีการ
พูดคุยและแนะน าข้อมูลที่จ าเป็นในการศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อมูลทั่วไป 

 1.2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
เพื่อประเมินผลการเรียนเบื้องต้นในการหาแนวทางแก้ไขส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนและน าข้อมูล
ที่ได้รับ ปรึกษากับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดท าแผนการเรียนเฉพาะรายบุคคลที่มี
ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและติดตามนักศึกษาในการเข้า
เรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งในกรณีที่นักศึกษาหายไปในระบบระยะเวลาที่นาน หรือไม่เข้าเรียนบ่อยครั้งอาจารย์
ผู้สอนต้องแจ้งข้อมูลไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามและสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อการ
ดูแลให้นักศึกษามาเรียนในรายวิชานั้นๆ 

1.4 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบทะเบียนออนไลน์ ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลของนักศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา ที่อยู่
ที่สามารถติดต่อได้ ผลการเรียนในอดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นสาขายังให้นโยบายแก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน
ต้องจัดท าแฟ้มประวัติของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษา 

1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่มีนักศึกษาตกเป็นจ านวน
มากจะท าการพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินผลและหาแนวทางแก้ไข  

1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อนักศึกษาได้โดยดูข้อมูลของนักศึกษาในระบบทะเบียนออนไลน์ ซึ่งมี
เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของนักศึกษา update ข้อมูลได้จากแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักศึกษาที่สาขา
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจัดท าไว้ และสาขายังก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ข้อมูลส่วนตัว (เบอร์
โทร และ e-mail) ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อได้  

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558  มีผลการประเมินกระบวนการบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 แสดงได้ดังตาราง 
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
1) มีหน่วยงานกลางจัดเจ้าหน้าทีท่ี่มีความรู้และประสบการณ์ให้บริการ 4.21 
2) มีอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 4.17 
3) อาจารย์มีความเป็นกันเอง ท าให้นักศึกษากล้าเข้าพบ เพื่อขอค าปรึกษา 4.11 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษา และซักถามความเป็นอยู่อย่างสม่ าเสมอ 4.13 
5) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ และปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 4.20 
6) เมื่อมีปัญหาในการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 4.22 
7) อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 4.31 

ค่าเฉลี่ย 4.19 
     จากการประเมินกระบวนการในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษานั้น  
ได้มีการประชุมและเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการควบคุมดูแล
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี  โดยในขั้นตอนที่ 1  การประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี
ของนักศึกษา นั้น  ที่ประชุมเสนอว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาในบางชั้นปีในกรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาท่านเดิมมีภาระงานที่มากไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง  เพื่อให้นักศึกษาได้รับค าแนะน าใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในสถานศึกษา และในบางชั้นปีที่
จ าเป็นต้องใช้อาจารย์ที่ปรึกษาท่านเดียวเพื่อดูแลนักศึกษาทั้ง 2 ห้อง  ควรพิจารณาอาจารย์ที่มีความรู้ในด้าน
หลักสูตรและขั้นตอนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านทัศนคติและส่งผลให้
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 
1. การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนา 
2. วางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  โดยพิจารณาร่วมกับกิจกรรมที่คณะมีแผนการด าเนินในแต่
ละปีการศึกษา 

3. ด าเนินการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะด าเนินการพิจารณาในการเสนอของบประมาณ
ประจ าปี และงบประมาณของกิจกรรมนักศึกษา 

4. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนที่ก าหนด   
5. สรุป ประเมินกิจกรรม  เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานให้กับสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
     ผลการด าเนินงานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการก าหนดให้อาจารย์
ประจ าสาขาวิชามีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักศึกษาและจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยทางเหนือ กิจกรรมในหลักสูตรได้แก่ 
   - โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 - โครงการปลูกจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม 
   - โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
     เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้รับแนวคิด ด้านการศึกษาบูรณาการร่วมกับงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรม  
     โดยในกิจกรรมโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  นักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ชั้นปีที่ 4  จะเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่นักศึกษาได้มีโอกาสในการร่วมแสดง
ความคิดเห็นและจัดรูปแบบของการจัดแสดงผลงานทั้งในรูปแบบของการเดินแฟชั่นโชว์และการจัดแสดง 
ผลงาน  ซึ่งจะมีการประมวลความคิดจากการบูรณาการร่วมในรายวิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ               
ที่มีการแบ่งหน้าที่การท างานของนักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจน  เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด
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กิจกรรมและสามารถประเมินกระบวนการในการท างานและน ามาประปรับใช้ในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
   โครงการปลูกจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม  เป็นโครงการที่สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตในสังคมและการน าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
    นอกจากกิจกรรมดังกล่าว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ยังจัดให้มีกิจกรรม ประเพณีต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการน ากิจกรรมร่วมกัน และแสดงถึงกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กีฬา สีคณะฯ 
- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฯลฯ 

2.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมประจ าสาขา 
และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ พร้อมทั้ง
ร่วมกันวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของนักศึกษาและความเหมาะสม
ของเวลาและโอกาสในการจัดกิจกรรมผ่านการประชุมประจ าปีสโมสรนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา และ
การประชุมสรุปผล ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม ภายหลังปิดภาคการศึกษา 

2.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม เพื่อการ
ส่งเสริมศักยภาพแต่ละหลักสูตร สามารถด าเนินกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การท างานร่วมกัน รวมถึง
การเผยแพร่ความรู้ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

2.4 ตามที่สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ตาม TQF 
5 และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น สาขาวิชาพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ดังนี้  

 - การมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น จากการจัด
กิจกรรมกลุ่มและการจัดท ารายงานวิชาต่างๆเช่น การออกแบบแฟชั่น 4   การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ   

 - มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความตรงต่อเวลา โดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาสอดแทรกในการเรียนการสอนและให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการ
ออกแบบและการอ้างอิงข้อมูลที่ได้ศึกษามา เช่น การออกแบบเสื้อผ้าต้องค านึงถึงการลอกเลียนแบบของนัก
ออกแบบอื่นๆ 

 - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
 - มีจิตสาธารณะ  
2.5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา ได้โดยอิสระ ทั้งนี้ภายใต้การก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม โดยนักศึกษาสโมสร หรือ
อาจารย์ประจ าสาขา อาจารย์ประจ าวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงแนวคิดและผลงานสู่บุคคลทั่วไป  
โดยผ่านความเห็นชอบจาก รองคณบดี และคณบดี ตามล าดับ 

2.6 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนการศึกษา โดยให้นโยบายแก่สาขาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเรื่อง
ทุนการศึกษา และมีพฤติกรรมและผลการเรียนดี 

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558  พบว่า นักศึกษาได้รับแนวคิดและความรู้ในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการท ากิจกรรมภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท าให้นักศึกษาได้
พัฒนาแนวคิดในการท างานและการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้อื่น ดังจะเห็นได้จากผลงานการจัดแสดงผลงาน
นักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ท่ีเป็นการด าเนินงานการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ และการจัด
นิทรรศการ ที่นักศึกษาต้องใช้ทักษะด้านต่าง  ๆ ในการด าเนินงาน ติดต่อประสานงาน  รวมถึงการใช้องค์
ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 

   จากการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษา 2557 สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการจัดแสดงผลงานภายใต้การจัดแสดงผลงานนักศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นชั่นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงแนวคิดและวางแผนการด าเนินงาน ซึ่งจากการประเมินนักศึกษาได้รับแนวคิดและการท างาน
จริงในด้านของการจัดแสดงผลงานและการจัดแฟชั่นโชว์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานต่อไป  ซึ่งในปี
การศึกษา 2558  ได้น าข้อเสนอแนะและการข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557  มาปรับใช้
และควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดและการศูนย์เสียงงบประมาณที่อาจเกิดขึ้น เป็นผลให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสมบูรณ์ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ
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ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 94 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  356 คน จากเป้าหมาย 200  คน 
    

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
1) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม 4.36 
2) จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการให้ความรู้
และทักษะแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

4.30 

3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ 

4.33 

4) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

4.31 

5) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา ในการแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.28 

6) มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 4.13 
7) กิจกรรมนักศึกษาช่วยพัฒนาทักษะชีวิต จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการท างาน 4.44 

ค่าเฉลี่ย 4.31 
 

การประเมินกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น  
ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่า  ควรมีการเพิ่มเติมกระบวนการในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย  เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดโครงการในภาพรวมค่อนข้างมากซึ่ง
แต่ละโครงการมีประโยชน์แก่นักศึกษา  แต่เนื่องด้วยมีการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวนจ ากัดท าให้
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมศักยภาพไม่ทั่วถึง  ถ้ามีการจัดท าระบบการพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดย
พยามยามมีการจัดสรรให้ทั่วถึงแก่นักศึกษาในทุกชั้นปี นักศึกษาก็จะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพจาก
การจัดโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมอย่างทั่วถึงต่อไป ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบในการเพิ่มเติมกระบวนการ
และน ามาปรับใช้ในปีการศึกษา 2559  ต่อไป 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ......2....... คะแนน 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู่ แสดงผลที่เกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 

 
ปีการศึกษาที่รับเข้า  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
จ านวน

นักศึกษารับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2555 82 62 58 57 55 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจ านวนรับเข้า 75.60 93.54 98.27 96.49 

รุ่นปีการศึกษา 2556 69  50 46 42 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจ านวนรับเข้า  72.46 92 91.30 

รุ่นปีการศึกษา 2557 85   67 56 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจ านวนรับเข้า   78.82 83.58 

รุ่นปีการศึกษา 2558 77    54 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจ านวนรับเข้า    70.12 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ในการรับเข้าจะมีจ านวนที่สูงแต่ใน
ปีการศึกษาถัดไปจะมียอดที่ลดลงเนื่องจากกรณีตกออก  จึงท าให้ยอดนักศึกษาลดลง  เนื่องจาก
หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตนเองในการศึกษาต่อ 
 
2) การส าเร็จการศึกษา   แสดงผลที่เกิด  

ปีการศึกษา 
ที่เข้า 

จ านวนนักศึกษา 
แรกเข้า 

ปีการศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

ร้อยละ 

2552 81 2555 55 67.90 
2553 80 2556 48 60 
2554 66 2557 40 60.60 
2555 82 2558 52 63.41 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาเป็นไปแผนทีว่างไว้เนื่องจากนักศึกษามีรายวิชาตกค้างที่เป็นวิชาชีพ
บังคับและในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งในปกีารศึกษา 2558 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ                    
มีนักศึกษาจบการศึกาษทั้งสิ้น 52  คน  จากจ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งสิ้น  55  คน ซึ่งหากพิจารณา
ในภาพรวมอัตราการจบการศกึษาของนักศกึษาใน 4 ปี มีอัตราคิดเฉลี่ยจากยอดแรกรับเข้าการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 62.97 
3) ความพงึพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้ผลดังนี้ 
    ปีการศึกษา 2558 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนจาก 
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การส ารวจ 

1. หลกัสูตร 3.91 
2. อาจารย์ผู้สอน 3.91 

   3. ปัจจัยสนบัสนุนการเรียนรู้ 3.59 
4. การวดัและประเมินผล 3.85 

5.  ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในภาพรวม 3.71 
รวม 3.79 

 
 
   ปีการศึกษา 2557 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนนจาก 
การส ารวจ 

1. จดุมุ่งหมายของหลักสูตร 3.12 
2. การจดัการเรียนการสอน 3.92 

   3. ประสิทธิภาพและคุณภาพของสิง่อ านวยความสะดวก 3.47 
4. เจตคติต่อหลักสูตร 4.25 

รวม 3.69 
 
         จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีระดับ
ความ          พึงพอใจในด้านของหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ที่มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ และดูแล
นักศึกษาเป็นอย่างดี และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยนักศึกษามี
ข้อเสนอแนะในด้านของการใช้พื้นที่โดยรวมของคณะยังมีปัญหาในเรื่องความสะอาด จ านวนห้องน้ าที่
ไม่เพียงพอ ที่นั่งรับประทานอาหารและท างานมีพืน้ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา อีกทั้งไม่มีที่ในการ
จัดเก็บผลงานนักศึกษาเมื่อส่งงานเสร็จเรียบร้อยท าให้ต้องวางไว้ตามห้องเรียนปฏิบัติ 
         ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ทางสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และ           สิ่งทอ  ได้มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนและการไม่เข้าใจในบทเรียน  ซึ่งทางสาขาวิชาได้มีการสอบถามและพูดคุยกับนักศึกษา
และน าข้อมูลดังกล่าวเข้าประชุมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข  และได้
ด าเนินการแก้ไขโดยการท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา และเน้นย้ าให้อาจารย์
ผู้สอนดูแลนักศึกษาในบทเรียนที่นักศึกษายังขาดความเข้าใจเพื่อเป็นการทบทวน ซึ่งนักศึกษามีการ
ยอมรับและเข้าใจเนื้อหาของรายวิชารวมถึงเทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น 
          จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาทางสาขาวิชาได้ประสานงานกับคณะในการด าเนินงานซึ่งข้อ
ร้องเรียนทั้งหมดถูกรวบรวมและน ามาพูดคุย ปรึกษาหารือ ในกลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งส่วนที่สาขาวิชาสามารถด าเนินการได้เองโดยทางสาขาวิชาพยายามในการ
จัดสรรพื้นที่ในการเก็บผลงานนักศึกษา  โดยมีการปรับปรุงห้องเก็บผลงานนักศึกษาซึ่งทางสาขาวิชา 
ใช้เงินงบประมาณส่วนตัวของสาขาในการจัดท าห้องจัดเก็บผลงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
เพื่อการจัดเก็บผลงาน  ได้แก่ ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย  เครื่องประกอบการแต่งกาย                
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ให้เป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบจ านวนผลงาน  เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบขึ้น  และยังได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอแผนในการปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 3  
เพื่อให้สาขาวิชามีห้องปฎิบัติการที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ให้สามารถ
ปฏิบัติการออกแบบและท าแบบตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีศักยภาพ   

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ....2....... คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา 
ที่เข้า 

จ านวนนักศึกษา 
แรกเข้า 

ปีการศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

ร้อยละ 

2552 81 2555 55 67.90 
2553 80 2556 48 60 
2554 66 2557 40 60.60 
2555 82 2558 52 63.41 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
 เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF นั้น ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาตามกรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร แตถ่้าพิจารณาถึงบณัฑิตหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2551 ก่อนการปรับปรงุตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาตินั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบท าให้นกัศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร คือ  

- นักศึกษาสอบไม่ผ่านในบางรายวิชาและไม่วางแผนการลงทะเบียนเพื่อปรับแก้รายวิชานั้น   
- มีการลงทะเบียนเรียนแก้ไขรายวิชาที่สอบไม่ผา่น แต่นักศึกษาไม่มีความตั้งใจในการเรียน ท าให้ตกซ้ า 
- รายวิชาแฟชั่นนิพนธ์ และรายวิชาชีพบังคับที่เป็นรายวิชาต่อเนื่อง นักศึกษาขาดความเอาใจใส่และไม่ปฏิบัติงาน

แผนงานของรายวิชาที่ก าหนดไว้ 
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3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  
  

มีจ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษา 41 คน โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.15 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึง่มีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.90 
2. ด้านความรู ้ 4.61 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.66 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.61 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน 4.56 คะแนน 

6. ด้านคุณลกัษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ 4.64 
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 6 ด้าน 4.55 คะแนน 
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4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2)(ระดับปริญญาตรี) 

วันที่ส ารวจ 16 สิงหาคม 2559    

 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนบัณฑติทั้งหมด 41 100 
2. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศกึษา 

40 97.56 

3. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

13 31.70 

- ตรงสาขาที่เรียน 11 26.82 

- ไม่ตรงสาขาที่เรยีน 2 4.88 
4. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 25 60.98 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่มีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 1 2.44 
6. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ศกึษาตอ่ระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 
7.จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่อุปสมบท - - 
8. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑท์หาร - - 
9. จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมรีายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

- - 

วิธีค านวณ  
(3.+4.) 

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

 
4.87 

 

หมายเหตุ  นกัศึกษาที่ไม่ได้ประเมิน 1  คน  เนื่องจากนักศึกษาได้เสียชีวติ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  ......5....... คะแนน 
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การวิเคราะห์ผลที่ได ้
 

 
จากข้อมูลภาวะการมีงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554 – 2557 แนวโน้มส่วนใหญ่ที่ผ่านมา บัณฑิตของสาขา

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีอัตราการได้งานท าสูงเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันบัณฑิต
ให้ความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระค่อนข้างมาก จากข้อมูลปีการศึกษา 2557  พบว่ามีบัณฑิตร้อยละ 60.98  
ประกอบอาชีพอิสระ  โดยมีกลุ่มอาชีพดังนี้  เจ้าของกิจการ,การรับออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า, stylist, costume 
design เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจทางด้านทีวีดิจิตอล และการธุรกิจแบบ online ก าลังเป็นที่นิยม ท าให้บัณฑิต
หันไปให้ความสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากขึ้น 

 
 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
รหัสหลักฐาน รายการ 
3.1-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
3.3 - 01 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2557 
3.3 - 02 รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2557 
3.3 - 03 ข้อมูลสรุปนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2555-2558 

92.5

93

93.5

94

94.5

95

95.5

96

96.5

97

97.5

98

ร้อยละ 

แสดงข้อมลูภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ปีการศกึษา 2554-2557 

2554 2555 2556 2557
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี

การศึก
ษา 

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

ผ่าน 
01001107-55 
ภาษาไทยเพื่อการน า 
เสนอ [ปบฟ.] 

2558/1 42.62% 29.51% 22.95% 0.00%             0.00% 0.00% 0.00% 4.92% 61 58 

01002101-55 
ภาษาอังกฤษ 1 [ปบฟ.] 

2558/1 22.95% 9.84% 19.67% 16.39
% 

11.48
% 

8.20% 6.56% 4.92% 61 58 

01005116-55 ลีลาศ 
[ปบฟ.] 

2558/1 82.26% 9.68% 3.23% 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 3.23% 62 60 

1106-55 
สุนทรยีศาสตร  ์ [ปบฟ.] 

2558/1 21.31% 52.46% 21.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.92% 61 58 

1107-55 พืน้ฐาน
เกี่ยวกับเครองนุ่งห่ม
[ปบฟ.] 

2558/1 30.65% 27.42% 29.03% 3.23% 1.61% 1.61% 0.00% 6.45% 62 58 

06011108-55   
คอมพวิเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ [ปบฟ.] 

2558/1 35.48% 16.13% 19.35% 12.90
% 

6.45% 3.23% 1.61% 4.84% 62 59 

06412121-55 การ
เขียนภาพร่าง [ปบฟ.] 

2558/1 83.87% 6.45% 4.84% 0.00% 0.00% 1.61% 0.00% 3.23% 62 60 

01002205-55 
ภาษาอังกฤษเทคนคิ 
[ปบฟ.] 

2558/1 0.00% 1.69% 13.56% 11.86
% 

32.20
% 

28.81
% 

10.17
% 

1.69% 59 58 

01004108-55 การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
[ปบฟ.] 

2558/1 11.67% 28.33% 30.00% 25.00
% 

1.67% 0.00% 0.00% 3.33% 60 58 

06011105-55 สกีับสิ่ง
ทอ [ปบฟ.] 

2558/1 0.00% 0.00% 1.67% 8.33% 25.00
% 

23.33
% 

38.33
% 

3.33% 60 58 

06412204-55 การ
ออกแบบแฟชั่น 1 
[ปบฟ.] 

2558/1 25.00% 25.00% 13.33% 10.00
% 

18.33
% 

1.67% 1.67% 5.00% 60 57 

06412223-55 การท า
แบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 1 
[ปบฟ] 

2558/1 33.33% 21.67% 18.33% 18.33
% 

3.33% 1.67% 0.00% 3.33% 60 58 

6412229-55 การ
ออกแบบลวดลายพิมพ์
สงทอเพองานแฟชั่น 
[ปบฟ] 

2558/1 16.67% 25.00% 15.00% 18.33
% 

11.67
% 

3.33% 5.00% 5.00% 60 57 

06412312-55 สิง่ทอ
พืน้ถิ่น [ปบฟ.] 

2558/1 30.00% 26.67% 16.67% 6.67% 3.33% 6.67% 3.33% 6.67% 60 56 

01003112-55 
อาเซียนศึกษา [ปบฟ.] 

2558/1 88.64% 9.09% 2.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44 44 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน/ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 
             ในหลักสูตร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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06011109-55  
การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ [ 
ปบฟ. ] 

2558/1 40.91% 31.82% 27.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44 44 

06412206-55 การ
ออกแบบแฟชั่น 3 
[ปบฟ.] 

2558/1 90.91% 9.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44 44 

06412325-55 การท า
แบบตัดและการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 3 [ปบฟ 

2558/1 25.00% 40.91% 25.00% 9.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44 44 

06412327-55 การท   า
แบบตัดบนหุ่น  1  

2558/1 40.91% 27.27% 25.00% 0.00% 6.82% 0.00% 0.00% 0.00% 44 44 

06412328-55 การถัก
และการทอเพื่องาน
แฟชั่น [ปบฟ.] 

2558/1 65.91% 34.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44 44 

06413124-55 สัมมนา
ทางออกแบบแฟชั่น
และส่ิงทอ [ปบฟ.] 

2558/1 100.00
% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44 44 

06413401-55 สหกิจ
ศึกษาทางออกแบบแฟ
ชนและส่ิงทอ [ปบฟ 

2558/1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52 52 

01-002-102-55 
ภาษาอังกฤษ 2 [ปบฟ.] 

2558/2 9.09%  5.45% 12.73% 12.73
% 

25.45
% 

14.55
% 

14.55
% 

5.45% 55 52 

01-003-108-55 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง [ปบฟ.] 

2558/2 34.55% 29.09% 25.45% 5.45% 3.64% 0.00% 0.00% 1.82% 55 54 

01-006-101-55 
นันทนาการ (58-ปบฟ.) 

2558/2 77.78% 16.67% 1.85% 0.00% 1.85% 0.00% 0.00% 1.85% 54 53 

06-011-101-55 
กระบวนการผลิตทาง
สิ่งทอ [ปบฟ.] 

2558/2 3.57% 3.57% 21.43% 26.79
% 

23.21
% 

17.86
% 

% 1.79% 56 55 

06-412-101-55 
หลักการออกแบบเบื้อง 
ต้น (58-ปบฟ.) 

2558/2 14.29% 8.93% 26.79% 23.21
% 

12.50
% 

10.71
% 

1.79% 1.79% 56 55 

06-412-102-55 
ประวัติศาสตร์เครื่อง
แต่งกาย [ปบฟ.] 

2558/2 71.43% 8.93% 10.71% 1.79% 3.57% 1.79% 0.00% 1.79% 56 55 

06-412-122-55 การ
วาดภาพคนเพื่อการ
ออกแบบแฟชั่น 
[ปบฟ.] 

2558/2 56.36% 27.27% 10.91% 3.64% 0.00% 0.00% 0.00% 1.82% 55 54 

01-002-206-55 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
[ปบฟ.] 

2558/2 0.00%  0.00% 1.96% 5.88% 31.37
% 

11.76
%  

41.18
% 

7.84% 51 47 

02-001-103-55 สถิติ
เบื้องต้น [ปบฟ.] 

2558/2 1.92% 0.00% 1.92% 1.92% 3.85% 3.85% 69.23
% 

17.31
% 

52 43 

06-412-205-55 การ
ออกแบบแฟชั่น 2 
[ปบฟ.] 
 

2558/2 96.43% 1.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.79% 56 55 
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06-412-224-55 การ
ท าแบบตัดและการตัด
เย็บเพื่องานแฟชั่น 2 
[ปบฟ.] 

2558/2 14.04% 0.00% 8.77% 14.04
% 

14.04
% 

31.58
% 

15.79
% 

1.75% 57 56 

06-412-230-55 การ
ย้อมส่ิงทอเพื่องาน
แฟชั่น [ปบฟ.] 

2558/2 71.93% 26.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.75% 57 56 

06-413-104-55 ศลิปะ
สิ่งทอ [ปบฟ.] 

2558/2 42.86% 8.93% 10.71% 3.57% 5.36% 3.57% 16.07
% 

8.93% 56 51 

02-002-101-55 
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน [ปบฟ.] 

2558/2 7.14% 11.90% 21.43% 35.71
% 

14.29
% 

4.76% 2.38% 2.38% 42 41 

06-011-110-55 การ
เตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา [ปบฟ.] 

2558/2 2.38% 7.14% 9.52% 38.10
% 

28.57
% 

9.52% 2.38% 2.38% 42 41 

06-412-320-55 การ
ออกแบบแฟชั่น 4 
[ปบฟ.] 

2558/2 69.05% 21.43% 2.38% 2.38% 2.38% 0.00% 0.00% 2.38% 42 41 

06-412-326-55 การ
ท าแบบตัดและการตัด
เย็บเพื่องานแฟชั่น 4 
[ปบฟ.] 

2558/2 35.71% 40.48% 14.29% 9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42 42 

06-412-332-55 การ
วิจัยทางด้านออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ 
[ปบฟ.] 

2558/2 42.86% 14.29% 21.43% 16.67
% 

0.00% 2.38% 0.00% 2.38% 42 41 

06-413-118-55 การ
ถ่ายภาพส าหรับงาน
แฟชั่น [ปบฟ.] 

2558/2 100.00
% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42 42 

06-113-212-55 การ
ด าเนินธุรกิจเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป [ปบฟ.] 

2558/2 43.64%  18.18% 21.82% 12.73
% 

3.64% 0.00% 0.00% 0.00% 55 55 

06-412-433-55 
แฟชั่นนิพนธ์ [ปบฟ.] 

2558/2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - 

06-413-113-55 การ
ออกแบบเครื่อง
ประกอบการแต่งกาย 
[ปบฟ.] 

2558/2 29.09% 18.18% 10.91% 9.09% 12.73
% 

5.45% 14.55
% 

0.00% 55 55 

06-413-119-55 การ
จัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการด้านแฟชั่น 
[ปบฟ.] 

2558/2 47.27% 27.27% 18.18% 3.64% 0.00% 3.64% 0.00% 0.00% 55 55 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
06412206-55 การ
ออกแบบแฟชั่น 3 

1 มีผลการเรียน A 
ร้อยละ 90.91 

การสัมภาษณ์นักศึกษา
และอาจารยผ์ู้สอน 
พร้อมตรวจสอบข้อมลูใน
การเรียนการสอน 

นักศึกษามีการปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพ และมีการมอบหมาย
เป็นการรวมกลุม่กัน ท าให้
นักศึกษามีผลการเรยีน A 
ค่อนข้างมาก 

- 

06-413-118-55 การ
ถ่ายภาพส าหรับงาน
แฟชั่น  

2 มีผลการเรียน A 
ร้อยละ 100 

การสัมภาษณ์นักศึกษา
และอาจารยผ์ู้สอน พรอ้ม
ตรวจสอบข้อมูลในการ
เรียนการสอน 

นักศึกษามีการปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพ ทุกช่ัวโมงนักศึกษาจะ
ได้ปฏิบัติงานจริงซึ่งผู้สอนมีการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลอย่าง
ใกล้วชิด และมีการมอบหมาย
เป็นการรวมกลุม่กัน ท าให้
นักศึกษามีผลการเรยีน A  

- 

06-412-433-55 แฟชั่น
นิพนธ ์

2 มีผลการเรียน I
ร้อยละ 100 

การสัมภาษณ์นักศึกษา
และอาจารยผ์ู้สอน พรอ้ม
ตรวจสอบข้อมูลในการ
เรียนการสอน 

นักศึกษามีการปฏิบัติงานที่
ล่าช้ากว่าแผนการด าเนนิงานที่
วางไว้  อีกทั้งนักศึกษาต้อง
รับผิดชอบโครงการจัดแสดง
ผลงานนักศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน  ในการน า
ผลงานการศึกษาไปจัดแสดง
แฟชั่นโชว์  และจัดแสดง
นิทรรศการ  จึงท าให้ผลงานใน
การศึกษามคีวามล่าช้าจึงมีผล
การเรียน I ซึ่งในภาคเรยีนที่ 
3/2558  นักศึกษาได้
ด าเนินการจัดส่งและไดร้ับผล
การเรียนเป็นที่เรยีบร้อย 

ด าเนินการจัดท าแผนให้
สามารถด าเนินงานจัดท า
แฟชั่นนิพนธ์ภายในภาค
การศึกษา 

06-412-205-55 การ
ออกแบบแฟชั่น 2 

2 มีผลการเรียน A 
ร้อยละ 96.43 

การสัมภาษณ์นักศึกษา
และอาจารยผ์ู้สอน พรอ้ม
ตรวจสอบข้อมูลในการ
เรียนการสอน 

นักศึกษามีการปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพ และมีการมอบหมาย
เป็นการรวมกลุม่กัน ท าให้
นักศึกษามีผลการเรยีน A 
ค่อนข้างมาก 

- 

 
3. รายวิชาที่ไมไ่ด้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชือ่รายวชิา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไมเ่ปิดสอนสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 

    
    
 
4. รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 

รหัส ชือ่รายวชิา ภาคการศึกษา หัวขอ้ที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 

     
     
 
 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
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รหัส ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

01001107-55 ภาษาไทยเพื่อการน า เสนอ [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01002101-55 ภาษาอังกฤษ 1 [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01005116-55 ลีลาศ [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011106-55 สุนทรียศาสตร  ์ [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
1107-55 พื้นฐานเกี่ยวกับเครองนุ่งห่ม[ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011108-55   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06412121-55 การเขียนภาพร่าง [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01002205-55 ภาษาอังกฤษเทคนิค [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01004108-55 การพัฒนาบุคลิกภาพ [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011105-55 สีกับสิ่งทอ [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06412204-55 การออกแบบแฟชั่น 1 [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06412223-55 การท าแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 1 
[ปบฟ] 

1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

6412229-55 การออกแบบลวดลายพิมพ์สงทอเพองานแฟชั่น 
[ปบฟ] 

1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

06412312-55 สิ่งทอพื้นถิ่น [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01003112-55 อาเซียนศึกษา [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06011109-55 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ [ ปบฟ. ] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06412206-55 การออกแบบแฟชั่น 3 [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06412325-55 การท าแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 3 
[ปบฟ 

1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

06412327-55 การท   าแบบตัดบนหุ่น  1  1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06412328-55 การถักและการทอเพื่องานแฟชั่น [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06413124-55 สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ [ปบฟ.] 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06413401-55 สหกิจศึกษาทางออกแบบแฟชนและสิ่งทอ [ปบฟ 1/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01-002-102-55 ภาษาอังกฤษ 2 [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01-003-108-55 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
01-006-101-55 นันทนาการ (58-ปบฟ.) 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-011-101-55 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-101-55 หลักการออกแบบเบื้อง ต้น (58-ปบฟ.) 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-102-55 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-122-55 การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชั่น 
[ปบฟ.] 

2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

01-002-206-55 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
02-001-103-55 สถิติเบื้องต้น [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-205-55 การออกแบบแฟชั่น 2 [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-224-55 การท าแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 2 
[ปบฟ.] 

2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
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06-412-230-55 การย้อมสิ่งทอเพื่องานแฟชั่น [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-413-104-55 ศิลปะสิ่งทอ [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
02-002-101-55 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-011-110-55 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-320-55 การออกแบบแฟชั่น 4 [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-326-55 การท าแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 4 
[ปบฟ.] 

2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

06-412-332-55 การวิจัยทางด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
[ปบฟ.] 

2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

06-413-118-55 การถ่ายภาพส าหรับงานแฟชั่น [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-113-212-55 การด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-412-433-55 แฟชั่นนิพนธ์ [ปบฟ.] 2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 
06-413-113-55 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย 
[ปบฟ.] 

2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

06-413-119-55 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านแฟชั่น 
[ปบฟ.] 

2/2558   ไม่มีแผนการปรับปรุง 

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
          การจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชาสามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ ผลการประเมินคุณภาพการสอนรายวิชา
โดยรวมเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี้ 
           

หมวดวิชา 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอน 

ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 
หมวดวิชาเฉพาะ   
  - กลุ่มวิชาแกน 4.64 3.96 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 4.29 4.10 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 4.30 4.18 
หมวดวิชาเลือกเสร ี - 4.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 
ความรู ้ ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 
ทักษะทางปัญญา ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่มีข้อคิดเห็น ไม่มี 

 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลกัสูตร มี  ไม่มี  
 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   - 
 
9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
อธิบายผลการด าเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร  
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2555 ให้มีความทันสมัยทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ท าการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านคือ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ คุณศิริชัย ธหรานนท์ และคุณอริยะ อินทรา
รวมทั้งการพิจารณาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกอบกับวิสัยทัศน์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น ที่ว่าเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่มาตรฐานสากลรวมทั้งอัต
ลักษณ์ของคณะฯที่ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่โลกอาชีพ 
           โดยมีขั้นตอนและกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยมีระบบขั้นตอน
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
3. ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่ใกล้เคียง 
4. ศึกษาเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. และจัดท าหลักสูตร 

            5. วิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
กลไกหรือสิ่งที่ท าให้การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดท าหลักสูตรตามข้อก าหนด คือแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้เรียน ศึกษาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอื่น ศึกษาเกณฑ์
ของ สกอ. และก าหนดผู้วิพากษ์หลักสูตร โดยให้ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาหลักสูตรเมื่อมีข้อแก้ไข ให้ส่งคืนคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร แต่ถ้าเห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะจะส่งต่อไปยังส านักงานวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหลักสูตร 

3. เมื่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของหลักสูตรแล้ว หากมีข้อแก้ไขจะส่งคืนต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของคณะฯ หากมีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์จึงส่งต่อให้คณะอนุกรรมการวิชาการ 

4. คณะอนุกรรมการวิชาการตรวจสอบความพร้อม เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ หากยังมี
ข้อแก้ไขจะส่งกลับไปยังคณะอนุกรรมการวิชาการ 

5. สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เลขานุการวิชาการเพื่อน าหลักสตูรเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
            โดยการพิจารณาในการพัฒนาหลักสตูรนั้น  สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ  
ค านึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   แนวโน้ม
สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  และสถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ดังนี้    

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมือ
อาชีพ” โดยมีพันธกิจที่ว่า   

 
1. จัดการศึกษาทีมุ่่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
2. สร้างงานวิจัย สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภาคการ

ผลิตและภาคบริการ 
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5. ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
แนวโน้มสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังนี้ 

1.  ประเทศไทยจะต้องด าเนินการตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน(ASEAN Free 
Trade Area -AFTA) พ.ศ.2535 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าอาเซียนใน
ตลาดโลก (2015) 

 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่มุ่งเน้นให้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการ การสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ และสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

 3.  ปัจจุบันความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ต้องการผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 4.  การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ รวมทั้งนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 
       สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 1.  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และสังคม รวมทั้งการสื่อสาร ในยุคโลกาภิวัฒน์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบกับวัฒนธรรมและสังคม  

 2.  การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 มีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 3.  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและมาตรฐาน ในสาขาวิชา 

 4.  การเคลื่อนย้ายแรงงาน เข้ามาในเมือง ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรไว้
ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 

1.  กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชาชีพเลือก18 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ 
อธิบายผลการด าเนินงาน 

2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีแผนการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อการพัฒนาให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในการพัฒนา
ศึกษาการแข่งขันในอาเซียน ในปีงบประมาณ 2559 โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับวิสัยทัศ
นของคณะฯและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถานการณ์และบริบททางสังคม มุ่งการตอบสนองกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานทางด้านการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอที่มีมาตรฐาน 

2.2 เป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่มีการยืดหยุ่น เนื่องจากศาสตร์
ทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอ มีการเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่เป็นไปตามกระแสและ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งท าให้ต้องมีการศึกษาค้นคว้าและเชื่อมโยงตลอดเวลา อีกทั้งการมุ่งเน้นให้
นักศึกษาปรับตัวให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาการออกแบบแฟชั่น 1-
4 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ การออกแบบลวดลายพิมพ์สิ่งทอเพื่องานแฟชั่น การจัดการ
สินค้าแฟชั่น เป็นต้น 

2.3 ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
จะต้องน าข้อมูลจากการประเมินของบัณฑิต นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต มาพิจารณาเพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

 2.4 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชาปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเฉพาะเนื้อหา
สาระส าคัญของหมวดวิชาเฉพาะ ได้ก าหนดตามเกณฑ์ความรู้แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
2.4.1 ความรู้ด้านจิตพิสัย 
2.4.2 ความรู้ด้านทักษะพิสัย 
2.4.3 ความรู้ด้านพุทธพิสัย 

        2.5 หลักสูตรของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีค าอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับ
ชื่อวิชา มีจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหาครอบคลุมทางด้านเนื้อหาและรายวิชามีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างรายวิชาตามรายวิชาบังคับก่อนและรายวิชาต่อเนื่อง โดยเนื้อหาที่
ก าหนดในแต่ละรายวิชาจะไม่มีความซับซ้อนกัน และเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.6 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชา 
 2.7 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระที่
ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน ซึ่งเกิดจากการแบ่งหน่วยเรียนใน มคอ. 3 
 2.8 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิชา
บังคับก่อนและรายวิชาต่อเนื่องตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้พื้นฐานมาต่อ
ยอดในรายวิชาต่อเนื่องได้ และก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อน ก่อน
ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง นอกจากนั้นก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาแจ้งรายละเอียด
รายวิชา โดยเน้นการสอบถามนักศึกษาถึงรายวิชาบังคับก่อน ก่อนเริ่มเรียนในรายวิชาต่อเนื่องทุก
ครั้ง 
 2.9 สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาของ
หลักสูตรในกรณีที่นักศึกษามีผล  การเรียนซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ก าหนด
ไว้ สาขามีแนวทางให้นักศึกษาขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียน เพื่อให้ส าเร็จ
การศึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
 2.10 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดท าหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานราชการที่ เป็นผู้ใช้บัณฑิต เพื่อร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรและได้
ปรับเปลี่ยนรายวิชา 
         
           การด าเนินงานในปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาได้มีการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลแนวคิดใน
การพัฒนาปรับปรุงสื่อและกระบวนการสอนในกลุ่มวิชาชีพเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
และท าการศึกษาข้อมูลจาก มคอ 5 ในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557  เพื่อน ามาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น  การท าแบบตัดบนหุ่น  ออกแบบแฟชั่น 4 โดย
เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมจากตราสินค้าต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลงาน ซึ่งจากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
พบว่า นักศึกษามีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบผลงานได้  และในรายวิชา การวิจัยทางด้าน
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการปรับปรุงให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาน าเสนอ
หัวข้อแฟชั่นนิพนธ์ควบคู่ไปกับการเรียนหลักการวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการจัดท า
แฟชั่นนิพนธ์ และท าการน าเสนอเค้าโครงภายในปีการศึกษาที่ 2 2/2558  และน าข้อมูลที่ได้รับไป
ค้นคว้าจากการสหกิจศึกษาในปีการศึกษาที่ 1 / 2559  เพื่อการวางแผนให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาภายในปีการศึกษาที่ 2/2559 
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ผลการประเมินตนเอง  :  .......2...... คะแนน 
 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผูส้อน  
อธิบายผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยการวางแผนการก าหนดตัวผู้สอนให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญให้ตรงกับ
รายวิชาที่สอน จากการพิจารณาคุณวุฒิในเอกสารก าหนดอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การก าหนดตัว
ผู้สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการพิจารณาก าหนดตัวผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 เพื่อให้เห็นภาพรวมของอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา พร้อมทั้งส ารวจภาระการ
สอนของแต่ละท่านว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบรายวิชาต่างๆ มีเวลา
ในการสืบค้น และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายวิชา อีกทั้งให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ซึ่งก าหนดให้อาจารย์รับผิดชอบงานสอนในแต่ละภาคเรียนไม่เกิน 3 รายวิชา
และมีจ านวนชั่วโมงไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบการจัดตารางสอน เพื่อเป็นการทวนสอบว่า
การก าหนดภาระงานสอนในภาคการศึกษา 1/2558 และ 2/2558มีความเหมาะสมหรือไม่โดย
พิจารณาจาก การแบ่งช่วงเวลาของวันที่มีภาระสอน ประกอบกับจ านวนชั่วโมสอนที่ได้รับว่า
สามารถพัฒนาศักยภาพการด าเนินการสอน รวมไปถึงการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน และ
การพัฒนาประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

          การก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทางสาขาวิชาพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พิจารณาเบื้องต้นจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการสอน และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ที่หลากหลาย ส าหรับอาจารย์พิเศษ 
สาขาวิชาจะพิจารณาจากประสบการณ์ตรงในการท างานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะสอน เพื่อให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้มีความรู้ความสามารถจากสถานประกอบการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา  รายวิชาที่สอน รายวิชาที่สอน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 

1/2558 
ภาคเรียนที่ 
2/2558 

1 นายธวัชชัย   
แสงน้ าเพชร 

ศษ.บ. จิตรกรรมไทย 
ศป.ม. ทัศนศิลป์ : ศิลปะ
สมัยใหม ่

1.การเขียนภาพ
ร่าง 
2.การออกแบบ
แฟชั่น 3 

1.การวาดภาพคน
เพื่อการออกแบบ
แฟชั่น 
2.การออกแบบ
แฟชั่น 2 

2 นายก้องเกียรติ 
มหาอินทร์ 

คอ.บ. ศิลปะ
อุตสาหกรรม 
ศป.ม. ทัศนศิลป์ : ศิลปะ
สมัยใหม่ 

1.สั ม ม น า ท า ง
ออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ 
2สุนทรียศาสตร์ 

1.สุนทรียศาสตร์ 
2.ศิลปะสิ่งทอ 
3.การถ่ายภาพ
ส าหรับงานแฟชัน่ 

3 นายสัมภาษณ์  
สุวรรณคีรี 

วศ.บ.วิศกรรมสิ่งทอ 1.การถักและการ
ทอเพ่ืองาน
ออกแบบแฟชั่น 

1.การย้อมสีสิ่งทอ
เพื่องานออกแบบ
แฟชั่น 

4 นางสาวจรัสพิมพ์  
วังเย็น 

ศษ.บ. ศิลปหัตถกรรม 
เครื่องทอ-ย้อม 
กศ.ม.  ศิลปศึกษา 
 

1. การออกแบบ
ลวดลายพิมพ์สิ่ง
ทอเพ่ืองานแฟชั่น 

1.การวิจัยทางด้าน
ออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ 
2.แฟชั่นนิพนธ์ 
3.การจัดแสดงสินค้า
และนิทรรศการ 

5 นางสาวนิตยา   
วันโสภา 

คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 
คศ.ม.ออกแบบแฟชั่น
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ ง
กาย 

1.การท าแบบตัด
ลารตัดเย็บเพื่อ
งานแฟชั่น1  
2.การท าแบบตัด
และการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 3 

1.การท าแบบตัดลาร
ตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 2  
2.การท าแบบตัด
และการตัดเย็บเพื่อ
งานแฟชั่น 4 

6 นายนฤพน   
ไพศาสตันติวงค์ 

วท.บ.ออกแบบสิ่งทอ 
ศป.ม. ศิลปกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต 

1.ออกแบบ
แฟชั่น 1 
2.ออกแบบสิ่งทอ 
3.กาท าแบบตัด
บนหุ่น 1 

1.ออกแบบแฟชั่น 4 
2.ออกแบบเครื่อง
ประกอบการแต่ง
กาย 

7 นางสาวกรชนก  
บุญทร 

วท.บ. ออกแบบสิ่งทอ 
ค อ . ม . เ ท ค โ น โ ล ยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1.คอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ 
2.สิ่งทอพื้นถิ่น 

1.หลักการออกแบบ
เบื้องต้น 
2.คอมพิวเตอร์เพื่อ
งานออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ 

8 นายรัตนพล  
ขันฤทธิ์ 

บ ธ . บ . โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ 

- ประวัติศาตสตร์
เครื่องแต่งกาย 

            
 
        ซึ่งจากการประเมินผลการก าหนดตัวผู้สอน พบว่า กระบวนการก าหนดตัวผู้สอนมีการ
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มอบหมายรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ตรงกับคุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน และ
เป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป ให้อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและองค์ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชาและกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และยังเป็นการประเมินความพร้อมของผู้สอนจากการประชุมหารือเพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
            จากการประเมินกระบวนการในการก าหนดตัวผู้สอน  พบว่า กระบวนการนั้นมีความ
เหมาะสมเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ได้ด าเนินงานในปีการศึกษา 2557  โดยในขั้นตอนที่ 3 ใน
ส่วนของการทบทวนภาระงานสอนนั้นเพื่อให้ตรวจสอบความเหมาะสมในการมีเวลาว่างในการ
พัฒนาตนเองและการเรียนการสอนของอาจารย์นั้น เป็นการพัฒนาแนวคิดจากปีการศึกษา 2557 
ที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจากบางท่านมีภาระงานสอนที่มากจากการรับผิดชอบวิชา
แกน  ซึ่งนักศึกษาในทุกสาขาต้องเรียนท าให้บางครั้งไม่มีการรายงานมายังสาขาวิชา เมื่อจัด
ตารางสอนเรียบร้อยแล้วท าให้มีภาระงานสอนมากจนไม่มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
ซึ่งจึงมีการปรับกระบวนการดังกล่าวเพื่อเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความเหมาะสมในการจัด
ตารางสอนอีกครั้ง 
             
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4และการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายผลการด าเนินงาน 
       1. หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบการสอนใน
รายวิชาต่างๆของหลักสูตร โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ .3 ในภาคเรียนที่ 1/2558   
วันที่ 4 สิงหาคม2558   และในภาคเรียนที่ 2/2558  วันที่ 5 มกราคม 2559  ซึ่งในการจัดท า
เอกสารดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า 15  วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อการทวนสอบว่ามีความ
เหมาะสมกับรายวิชาหรือไม่ 
      2.  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าการตรวจสอบ มคอ.3  ในแต่ละรายวิชาโดยมุ่งเน้นความ
เหมาะสมของการเรียนให้มีความสัมพันธ์กับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ ในเล่ม มคอ. 2                        
และตรวจสอบการแบ่งหน่วยเรียน  ความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น                 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
           3. ในรายวิชาไม่มีความเหมาะสมอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาและเสนอแนวทาง
ให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาและลักษณะรายวิชา เพื่อให้การ
บบริหารหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะแจ้งผ่านไปยังหัวหน้าสาขาวิชา 

4.คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะท าการติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใน
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ โดยพิจารณาจากการเข้าสอนของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการใช้
สื่อ การเสริมทักษะในการเรียนรู้ของนักศึกษา และประเมินผลการประเมินการเรียนการสอนของ
นักศึกษาประจ าภาคเรียน ทั้งนักศึกษาจะต้องท าการประเมินหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน             
ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งผลการประเมิน
มายังคณะฯ และสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอจะต้องพิจารณาค่าระดับคะแนนควบคู่ไปกับการ
ติดตามการเข้าสอน การใช้สื่อ และการฝึกทักษะในรายวิชานั้นๆ 

จากการประเมินกระบวนการที่ได้วางไว้พบว่าในปีการศึกษา 2558  มีความเหมาะสมและ
สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานและเป็นขั้นตอนที่มีง่ายในการบริหารจัดการ  แต่ในขั้นตอนที่ 2 
การทวนสอบรายวิชานั้น  อาจต้องให้การแบ่งรายวิชาในการตรวจสอบ มคอ. 3 เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มีช่วงเวลาว่างที่ไม่ตรงกันอาจท าให้การตรวจสอบมีความล่าช้าและ
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เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพจึงเสนอให้มีการแยกกันตรวจสอบโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่
ใกล้เคียงกับรายวิชาที่ตรวจสอบ  เพื่อให้การตรวจสอบมีคุณภาพและน าเสนอข้อมู ลในการ
ตรวจสอบแก่ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการพิจารณาและด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาได้มีการก ากับติดตามและตรวจสอบ
การจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบว่ารายวิชาที่นักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ได้แก่ รายวิชาแฟชั่นนิพนธ์  ซึ่งนักศึกษาจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 /2558  
เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2559  ท าให้นักศึกษาขาด
ความต่อเนื่องในการศึกษาข้อมูลส าหรับการท าแฟชั่นนิพนธ์  อีกทั้งนักศึกษาต้องเข้าร่วมในการจัด
แสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยการน าผลงานการออกแบบ
แฟชั่นจัดแสดงแฟชั่นโชว์ และการจัดนิทรรศการ ท าให้นักศึกษามีภาระงานที่ค่อนข้างมาก จึงท าให้
ต้องขยายเวลาในการศึกษา  ซึ่งทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้พิจารณาให้ในนักศึกษารุ่นต่อไป
ต้องน าเสนอเค้าโครงแฟชั่นนิพนธ์ก่อนออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 ดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น 

ส าหรับกระบวนการก ากับติดตามนั้นจากการประเมินกระบวนการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงาน ซึ่งในขั้นตอนการติดตรม มคอ. 3 นั้น ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ให้ความเห็นว่าควรมีการย้ าเตือนอาจารย์ผู้สอนทุกท่านก่อนก าหนดโดยใช้ช่องทาง Social media 
ด้วยการตั้อง Group line เพื่อการแจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 
 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อธิบายผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับงานวิจัย งานบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิปะวัฒนธรรม โดย
ในปีการศึกษา 2558มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  มีการประชุมเพื่อวางแผนการบูรณาการการเรยีนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการประชุมเพื่อ
ก าหนดให้รายวิชามีการบูรณาการในรายวิชาเพื่อให้การบูรณาการมีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดให้มีแผนการบูรณาการใน มคอ.3 ของรายวิชาเพื่อก าหนดหน่วยเรียนให้มี
ความเหมาะสม 

3. อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลและสรุปผลการบูรณาการ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามและสรุปเพื่อรายงานผล 
ปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มีการบูรณาการรายวิชาดังต่อไปนี้ 

การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการถ่ายทอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เส้นใยผักตบชวาให้กับผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการ OTOP 
จังหวัดนครปฐม 

1. การถักและการทอเพื่องานออกแบบแฟชั่น 
2. การย้อมสีสิ่งทอเพื่องานออกแบบแฟชั่น  ใส่วิจัย อ.สัมภาษณ์ที่บูรณาการร่วม 
การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม 
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1. การออกแบบแฟชั่น 3 
2. ศิลปะส่ิงทอ 
3. การท าแบบตัด   
บูรณาการร่วมกับโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยเน้น

ให้ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง 
การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  สิ่งทอพื้นถิ่นร่วมกับโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการบูรณาการการ
เรียนรู้ทางด้านสิ่งทอพื้นถิ่นร่วมกับการศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนทัศน์
ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ที่น าเอาผ้าทอพื้นถิ่น แลละองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา โดยมีการประเมินขบวนการด้วยวิธีการสอบทาน กระบวนการเรียนการ
สอน ในรายวิชาสิ่งทอพื้นถิ่น ที่ได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานทาศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
งานออกแบบ ซึ่งถ้านักศึกษามีการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมมา
ใช้ได้จริง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการการศึกษาดูงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการประเมินกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการนั้นสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอได้มีการทบทวนกระบวนการในการวางแผนการบูรณาให้อาจารย์ประจ า
รายวิชาน าองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาบูรณาร่วมกับการเรียนการสอน โดยให้มีการวางแผนในรายวิชา
ที่มีความพร้อม และส่งเสริมให้ทุกรายวิชาเห็นความส าคัญของการบูรณาการดังกล่าว โดยในปี
การศึกษาถัดไปอาจให้ทุกรายวิชาน าเสนอแผนเพื่อการบูรณาการต่อไป 

ซึ่งจากการประเมินกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการ 
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า  
กระบวนการในการด าเนินงานมีความเหมาะสม  เนื่องจากเป็นการน ากระบวนการในการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 มาปรับใช้และมีการปรับแผนการก าหนดการบูรณาในด้านต่าง ๆ 
กับรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา  และให้อาจารย์ผู้สอนระบุการบูรณาการและจัดท าหน่วยเรียน
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการบูรณาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์
จากการบูรณาการ ซึ่งส่งผลให้ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ......3....... คะแนน 
 

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

 

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
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การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อธิบายผลการด าเนินงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ. 2 และน ามาก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม 
มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาเมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก มคอ. 3 
ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดจน
เกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา โดยมีกระบวนการในการด าเนินงานดังนี้ 

1.2      1.  ประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในการท าความเข้าใจในกรอบการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้นกัศึกษาได้รับการส่งเสริมจากการเรียนการสอน
และการจัดกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  

3. จัดท าแผนการส่งเสริมร่วมกับฝา่ยกิจการนกัศึกษา 
4. ประชุมอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเพื่อร่วมตรวจสอบ 
5. ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  และการจัดกจิกรรม
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา  ซึ่งอาจผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
-   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-   กิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

6. รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผ่าน มคอ.5 และการสรุปผลในการจัดกิจกรรม 
เพื่อน าเสนอต่อสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
6.1          ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558  ในการประเมินผลของผู้เรียนดังกล่าวนั้น สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินแล้วแต่สภาพของรายวิชา 
มีการวัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้า
เรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
อีกทั้งมีการก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยข้อสอบกลางภาคและปลายภาคนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติหรือผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ก่อนน าไปใช้ในการประเมินนักศึกษาได้ 

    จากการประเมินกระบวนการพบว่า การจัดท าแผนในการส่งเสริมเป็นกระบวนการที่ดีที่
สามารถทราบถึงโครงการและกิจกรรม ที่นอกเหนือกิจกรรมการเรียนการสอนได้แต่ทั้งนี้อาจต้องมี
ผู้ดูแลเรื่องของแผนกิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อการก ากับติดตามให้มีการประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในส่วนขั้นตอนอื่น ๆ นั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและให้น ามาใช้ใน
ปีการศึกษา 2559 โดยมอบหมายให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อการก ากับติดตามให้เป็นไป
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ตามขั้นตอนและแผนที่วางไว้   
7. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 สาขวิชามีกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  ดังนี้   

1.  ในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องท าการส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด  โดยต้องน าส่งยังหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อการตรวจสอบผลการศึกษาก่อนน าส่งยังฝ่าย
ทะเบียนและวัดผล   

2. กรณีที่มีผลการเรียนผิดปกติ  หรือมีการกรอกค่าระดับคะแนนผิดพลาด หัวหน้า
สาขาวิชาท าการแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาเพื่อทบทวนและปรับแก้ให้ถูกต้อง 

3. น าผลการเรียนส่งฝ่ายทะเบียนและวัดผล  เพื่อประมวลผลการศึกษา 
4. ฝ่ายทะเบียนและวัดผลน าผลการศึกษาของนักศึกษาทั้งหมดเสนอต่อกรรมการบริหาร

คณะเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ผลการศึกษานักศึกษามีปัญหาจะร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

5. ด าเนินการจัดส่งข้อมูลลงระบบของมหาวิทยาลัย 
  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการเรียนของนักศึกษา
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อความถูกต้องของผลการเรียนในแต่ละรายวิชาชีพ ก่อนส่งผลการเรียนของ
นักศึกษาทั้งหมดให้กับงานทะเบียนเพื่อประมวลภาพรวมของนักศึกษาแต่ละคน  จากนั้นงาน
ทะเบียนจะน าผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการ
เรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยในการประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษานั้น จะมีการ
ซักถามถึงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา และสอบถามรายละเอียดของนักศึกษาที่มีผล
การเรียนในกลุ่มเสี่ยง โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และวางแผนการเรียนให้
เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล  
  จากการประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
พบว่า ขั้นตอนดังกล่าวมีความเหมาะสม และสามารถน ามาใช้ในการทบทวนได้เป็นอย่างดีเนื่องจาก
ขั้นตอนการทบทวนนั้นท าให้ทราบถึงการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดเพื่อการแก้ไขก่อนส่งเข้าระบบ ซึ่ง
อาจเป็นผลท าให้นักศึกษาได้สูญเสียประโยชน์ต่อการกรอกค่าระดับคะแนนผิด  อีกทั้งยังเป็นการ
ทบทวนการประเมินและการให้ค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  
 
 3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 
และ มคอ.7) 

ขั้นตอนในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ทาง
สาขาวิชามีกระบวนการในการก ากับการประเมินให้มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงถึงการจัดส่ง มคอ.3  มคอ. 4  มคอ.5  มคอ. 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดการส่ง มคอ.3  มคอ. 4  มคอ.5  มคอ. 6  
3. ท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในเนื้อหาต่าง ๆ ให้สอบคล้องกับ เล่ม 

มคอ.2 
4. แจ้งผลการตรวจสอบแก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อท าการปรับแก้ให้มีความเหมาะสม 
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5. มอบอาจารย์ผู้สอนด าเนินการกรอกข้อมูล มคอ.3  มคอ. 4  มคอ.5  มคอ. 6 ลงระบบ
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการติดตาม 
ในปีการศึกษา 2558 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5และ/หรือ มคอ.6 ทุกรายวิชาครบตาม
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนโดยมีก าหนดส่ง มคอ 5 และ/หรือมคอ 6 ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

 

เอกสาร มคอ 
ก าหนดส่ง 

1/2558 2/2558 
มคอ 5 24 กรกฎาคม 2558 28 ธันวาคม 2558 

 
โดยในภาคเรียนที่ 1/2558 มี มคอ 5 จ านวน 23 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

และในภาคเรียนที่ 2/2558 มี มคอ 5 จ านวน  24 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
หลังจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท า มคอ.7 เพื่อรายงานต่อคณบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป 

จากการประเมินกระบวนการในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรนั้น  ที่ประชุมมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการเสนอให้มีการเพิ่มเติมการ
ติดตามข้อมูลต่างๆ ให้มีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งข้อมูลที่ปรับแก้ผ่านทาง e-mail เพื่อให้มี
ความรวดเร็วเพิ่มขึ้น  และในส่วนของการตรวจสอบนั้นเนื่องจากมีจ านวนของรายวิชาค่อนข้างมาก
ซึ่งในการตรวจสอบในระบบอาจมีการมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ร่วมกัน
ตรวจสอบโดยแบ่งรายวิชาตามความถนัดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเพิ่มขึ้น 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ......2....... คะแนน 

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

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการ  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง  ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ.4   ในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน  23 วิชา และภาค
เรียนที่ 2/2558 จ านวน 24  วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
  
 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1/2558จ านวน 
23 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 24 วิชา ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  
 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
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 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

6. ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 23 รายวิชา และมี
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 7 รายวิชา 
   ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 24 รายวิชา และมี
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 รายวิชา 
  รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 
31.91 ของรายวิชาทั้งหมด 
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2558 

1. การออกแบบแฟชั่น 3 
2. สีกับสิ่งทอ 
3. สัมมนาทางการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
4. ออกแบบแฟชั่น 1    
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ  เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

5. การเขียนภาพร่าง 
6. สิ่งทอพื้นถิ่น 
7. การท าแบบตัดบนหุ่น 
8. การออกแบบแฟชั่น 2  
9. การถ่ายภาพส าหรับงานแฟชั่น 
10. แฟชั่นนิพนธ์ 
11. การออกแบบแฟชั่น 4 
12. ศิลปะสิ่งทอ 
13. การท าแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 2 
14. กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ 
15. การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานใน มคอ.7ในปี
ที่ผ่านมา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ป.เอก และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้ตามเกณฑ์ 
2. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ  ในตัวบ่งชี้เชิง
คุณภาพ 
3. ควรมีการรายงานผลและผลการประเมินอย่างน้อย 3 ปี 
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 
การพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการประเมินการด าเนินงานใน 
มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น โดยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 
ท่าน และมีผลงานทางวิชาการจ านวน 3 เรื่อง  เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2557 ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน  ในส่วนคุณวุฒิ
ปริญญาเอกนั้น ทางสาขาวิชายังไม่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน ได้จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
คาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งจากผลการ
ประเมินปีการศึกษา 2557 จาก 0 มีค่าระดับคะแนนเพิ่มขึ้นใน
ปีการศึกษา 2558 เป็น 1.66 
2. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบางส่วนในตัวบ่งชี้เชิง
คุณภาพ โดยเฉพาะแบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
ที่สามารถตอบผลการด าเนินการของบางกระบวนการ แต่ในปี
การศึกษา 2558 ยังไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงได้ทุก
กระบวนการ โดยทางหลักสูตรคาดหวังจะด าเนินการได้ครบ
ในปีการศึกษา 2559 
3. มีการแสดงข้อมูลย้อนหลังเพื่อแสดงถึงแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา  เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานในบาง
เรื่องที่สามารถรายงานได้ เช่นภาวะการมีงานท า อัตราส าเร็จ
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ  เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อใช้ ในการ
เปรียบเทียบ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน 5 คน 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนในสาขาวิชา 
 

- 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 3.79 คะแนน  

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
4.56 คะแนน 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการผ่านเฉพาะตัว

บ่งชี้ที่ 1-5 
5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ..5..... คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
5.1 - 01 รายงานการประชุม 
5.1 - 02 แผนการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2560 
5.2 - 01 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังม 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.3 - 01 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตร 
5.4 - 01 รายงานสรุป มคอ. 
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาใน

อนาคต 
สภาพแวดล้อมโดยรวมของคณะ
ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนกัศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน 

ไม่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิข์อง
หลักสูตร 
 

ทางหลกัสูตร สาขาวิชาและคณะมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการจัดพื้นทีท่ี่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดและ
ทางคณะได้มีแผนปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ในงบประมาณ
ปี 2559 

 
รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
แหล่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 แหล่งคือ  

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
        มหาวิทยาลัยมีการจดัสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ เพื่อให้บรกิารแก่นักศึกษาและ
คณาจารย์ได้แก่  

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

         สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอเพิ่มเติม 
หรือข้อเสนอแนะในการให้บริการ โดยสามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย  เช่น การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดซื้อเข้า
ห้องสมุด ผ่านแบบฟอร์มแนะน าหนังสือประจ าปีงบประมาณ 2559 ในหน้าเวปไซด์
ห้องสมุดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) หรือเข้าไปร่วมเลือก
หนังสือเข้าห้องสมุดตามวันเวลาที่ สวส จัดรถพาคณาจารย์ไปตามศูนย์หนังสือต่างๆ  

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะเป็นผู้ด าเนินการ 
สิ่งสนับสนุนที่คณะวิชาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงได้  ห้องเรียนพร้อม

โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 
Language hub ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น ห้องสมุดเฉพาะทางของคณะ 
และจัดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา สิ่งสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา สามารถเสนอความต้องการ

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสตูร 

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


ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต     สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    
 มทร.พระนคร     ปีการศึกษา 2558                         

 

57 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
เพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข ผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อน าเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารต่อไป 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าสาขาวิชา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าสาขาวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติต่างๆ และ 

ครุภัณฑ์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่สาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการได้มา
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้  โดยทางสาขาวิชามีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  มีการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ส ารวจและตรวจสอบความต้องการและความพร้อมของอุปกรณ์ภายในสาขาวิชา
และห้องเรียน  

2. การตรวจสอบความต้องการจากการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา
โดยมอบอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาซักถามและพูดคุยกับนักศึกษา  

3. ท าการสรุปข้อมูลและน าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
4. น าเสนอข้อมูลต่ออาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาการจัดท าแผนความ

ต้องการและความจ าเป็นในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
5. จัดท าค าขอครุภัณฑ์เพื่อน าเสนอต่อฝ่ายวางแผนเพื่อด าเนินการจัดท าค าเสนอขอ

ต่อมหาวิทยาลัย 
 

    โดยปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีการแจ้งอาจารย์
ผู้สอนในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/2558 และ 2/2558  ซึ่งมีการด าเนินการตรวจสอบความพร้อมของห้องการท า
แบบตัด  และห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  โดยมีการตรวจสอบความพร้อม
ของจักรคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมให้มีความพร้อม  ซึ่งในภาคเรียน
ที่ 2/2558 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการท า
แบบตัด ในปีการศึกษา 2557  ซึ่งได้รับการพิจารณาในปีงบประมา 2559  เพื่อให้
สามารถรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาและปรับปรุงทัศนียภาพภายในให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอน โดยมีส่วนร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
ในการออกแบบและวางแผนการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน 
    จากการประเมินกระบวนการดังกล่าว ที่ประชุมมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
และมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะ  อีกทั้งในกระบวนที่ยังเป็น
กระบวนกรที่ส าคัญในการตรวจสอบความพร้อมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์เพื่อให้สาขาวิชา มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศาสตร์การเรียนรู้
ของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

 
- จ านวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน                
การสอน 

1. ท าการส ารวจสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาว่ามีเพียงพอและมี
ความเหมาะกับการจดัการเรียนการสอนหรือไม่ โดยการตรวจสอบจากสภาพของ
ห้องเรียนและครุภัณฑ์ โดยเปรยีบเทียบกับยอดนักศึกษาว่ามีเพียงพอหรอืไม่ 

2. ท าการส ารวจจากการสอบถามจากนักศึกษาโดยมอบให้อาจารย์ประจ าวิชาเปน็ผู้
สอบถามเพื่อน าข้อมูลความต้องการมาจดัท าแผนในการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้
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เพิ่มเติม 

3. น าข้อมูลการประเมินสิง่สนับการเรยีนรูใ้นระบบของมหาวิทยาลัยของนกัศึกษา
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มาท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับ 

4. จัดท าแผนในการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
5. น าเสนอข้อมูลเพื่อจัดท าค าเสนอของบประมาณไปยังฝ่ายวางแผนเพื่อด าเนินงาน

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการด าเนินงานของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขาวิชามี

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ ที่ครอบคลุมกระบวนการเรียนการสอน
ด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาในสาขาวิชาใน
ปัจจุบันสาขาวิชามีห้องเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
ห้องปฏิบัติการท าแบบตัด และการตัดเย็บ 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพแฟชั่น 1  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1  ห้อง 

 
         ซึ่งนอกจากห้องปฏิบัติการแล้วยังมีครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และฝึก
ทักษะด้านการท าแบบตัด ซึ่งครอบคลุมกระบวนการท างาน  อีกทั้งในรายวิชาพื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทางสาขาวิชาได้มีการประสานงานกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้าในการรับผิดชอบรายวิชาแกน พื้นฐานการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม  นักศึกษาจะได้
เรียนรู้และใช้ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเทียบเท่ากับโรงงานอุตสาหกรรม   และในส่วนของ
สาขาวิชาได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสภาพของห้องเรียนแบบตัด  และโต๊ะท า
แบบตัดเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินการในปีการศึกษา 2557  
       
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  สาขาวิชามีกระบวนการในการด าเนินงานดังนี้ 

1.  ประชุมเพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และหาแนวทางใน
การด าเนินงานในการปรับปรุง ซึ่งจะน าผลการประเมินจากการประผลการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การซักถาม และการส ารวจในระบบของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ 

2. จัดท าแผนจัดท าแผนในการจดัหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. น าเสนอข้อมูลเพื่อจัดท าค าเสนอของบประมาณไปยังฝ่ายวางแผนเพื่อ

ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
    จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังแสดงในผลการประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558  
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ผลประเมิน 
1. ห้องเรียน 4.38 
1) ห้องเรียนเพยีงพอต่อจ านวนนักศึกษา 4.30 
2) อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนมีคณุภาพพร้อมใชง้าน 4.25 
3) มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู ้ 4.33 
4) ห้องเรียนสะอาด ถกูสุขลักษณะ 4.37 
2. ห้องปฏิบัติการ 4.31 
1) ห้องปฏิบัตกิารพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ สอดคล้อง
กับเรื่องที่เรียน 

4.45 

2) เครื่องมือ อปุกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.20 
3) เครื่องมือ อปุกรณ์ฝกึทันสมยั 4.16 
4) ห้องปฏิบัตกิารสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสขุลักษณะ 4.44 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ 4.29 
1) ห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพยีงพอและทันสมัย 4.30 
2) ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 3.27 
3) วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้น เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.31 

4. มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์
พบปะสังสรรค ์แลกเปลี่ยน หรือท างานร่วมกัน 

4.03 

1) สถานที่เพียงพอ 4.13 
2) สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.95 
5. การบริการคอมพิวเตอร ์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที ่

4.21 

1) การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู
ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

4.21 

6. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.26 
1) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.23 

2) ระบบวิดีโอสือ่การสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน 4.28 
 
  การจัดการเรียนการสอนพบว่า ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร นักศึกษามีความพึงพอใจในความพร้อม ทันสมัย และสามารถใช้
งานครุภัณฑ์การเรียนการสอนได้จริง ทางอาจารย์ประจ าวิชายังมีการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนั้นในส่วนของผลการประเมิน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมของคณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชาได้
น าข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาคณะต่อไป 

       สาขาวิชามีการวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองต่อการเรียนการสอน ซึ่ง
ทั้งนี้มีการด าเนินงานตามแผนของสาขาวิชาเพื่อน าเสนอต่องานแผนและงบประมาณ
ของคณะในแต่ละปีงบประมาณ โดยปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอมีการแจ้งอาจารย์ผู้สอนในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558  ซึ่งมีการด าเนินการตรวจสอบความ
พร้อมของห้องการท าแบบตัด  และห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  โดยมีการ
ตรวจสอบความพร้อมของจักรคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมให้มีความ
พร้อม  ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2558 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้มีการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการท าแบบตัด ในปีการศึกษา 2557  ซึ่งได้รับการพิจารณาในปี
งบประมา 2559  เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาและปรับปรุง
ทัศนียภาพภายในให้เอื้อต่อการเรยีนการสอน โดยมีส่วนร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น  ในการออกแบบและวางแผนการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 

        จากกระบวนการในการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  ที่ประชุมเหน็ว่ากระบวนการในการ
ด าเนินงานมีความเหมาะสม  แต่การได้มาซึ่งครุภัณฑ์ที่ต้องการอาจไม่ทันต่อปี
การศึกษาซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการของการเสนอของงบประมาณประจ าปี  ท า
ให้อาจมีความลา่ช้าแต่ก็เป็นผลต่อการปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ใน
ปีต่อไป 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ........3..... คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
รหัสหลักฐาน รายการ 
6.1 - 01 รายการครุภัณฑ์ของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
6.1 - 02 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ

บริการประจ าปีการศึกษา 2558 
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6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
พัฒนากระบวนการการรับ
นักศึกษา 

เนื่องจากทางหลักสูตรยังขาดแบบประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษา ทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะหารือร่วมกับคณะเพื่อ
สร้างแบบประเมินกระบวนการ ส าหรับ
น ามาปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น 

- 

พัฒนากระบวนการ ควบคุม
การดูแลนักศกึษาในเรื่องการ
คงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันหารือ 
และวางแนวทางในการรักษาอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2559 
และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

การคงอยู่ของนักศึกษา 
1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาความรู้แก่นักศึกษา
ใหม่ เกี่ยวกับระลายเอียดของสาขาวิชา 
ปลูกจิตส านึกให้มีความภาคภูมิ ใจใน
สาขาวิชา ที่มีประวัติอันยาวนาน และมี
ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจในการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถาม
เกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร รวมทั้งการให้ค าแนะน าและให้
ความรู้ ในการประกอบอาชีพเมื่ อจบ
หลักสูตรนี้แล้ว ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอ 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่
ส่งผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา   
2. ให้ อาจารย์ที่ ปรึ กษาทุกชั้ นปี ชั้ นปี 
ติดตามและตรวจสอบ การมาเรียนของ
นักศึกษา รวมทั้งตรวจสอบผลการเรียน
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการวาง
แผนการเรียนและให้ค าปรึกษาให้ กับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต่ าอย่าง
ใกล้ชิด  
การส าเร็จการศึกษา 
1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ตรวจสอบผลการเรียน จ านวน
หน่วยกิต รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร  
รวมทั้งวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาใน
กรณีที่มีผลการเรียน F และรายวิชาที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น  
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2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายติดตามการมาเรียนและผลการ
เรี ยนของนั กศึกษาที่ มี ปัญหาในการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ า  
3. ให้อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาที่เป็น
ปรึกษาในโครงงานของนักศึกษา รายวิชา
แฟชั่นนิพนธ์ ติดตามให้นักศึกษาส่งงาน
ตามที่ก าหนด เพื่อให้นักศึกษาจบตาม
หลักสูตร    

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นร่วมกัน
ในการพยายามสนับสนุนและผลักดัน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการในปีการศึกษา 2559 

1. สนับสนุนและให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าผลงานทางวิชาการ เพื่อการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
เอื้ออ านวยความสะดวกในการเข้ารับการ
ฝึกอรมรม หรือสัมมนาเชิงปฎิบัติการใน
การท าต าแหน่ งทางวิ ช าการ  ทั้ ง ใน
หน่วยงานที่สังกัดในมหาวิทยาลัยและนอก
หน่วยงาน 
3. หัวหน้าสาขาวิชา ให้การสนับสนุนและ
เอื้อต่อการท าต าแหน่งวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในสาขาวิชา ที่จะต้องท าต าแหน่ง
วิชาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(นับตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562) 
ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น อาจารย์
นิตยา วันโสภา มีก าหนดส่งผลงานทาง
วิชาการในปี พ.ศ.2562 

ควรมีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจดัท 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 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนในหัวข้อที่
มีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลใน มคอ.3  
มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่
มีการบรูณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้มากขึ้น  โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 
2559 



ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต     สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    
 มทร.พระนคร     ปีการศึกษา 2558                         

 

63 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่พบข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่มี 
 
 

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ปัญหาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง 
ขาดความเชื่อมั่นในการน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 
ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ และมีการน าเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานควบคู่
ไปกับการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งนักศึกษายังขาดความมั่นใจอยู่บ้าง 
แต่เมื่อมีการปฏิบัติงานซ้ าก็จะท าให้เกิดความมั่นใจ 
 
 
การเรียนการสอน 
นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ซ่ึงทาง
สาขาวิชาเน้นให้อาจารย์ผู้สอนน าสื่อการเรียนการสอนที่
สอดแทรกศัพท์ด้านภาษาอังกฤษ  และการส่งเสริมให้
นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นของต่างประเทศ
เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยและมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านการ
ออกแบบเพิ่มขึ้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางตรงและ
ทางอ้อมควบคู่กัน 

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

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้าม)ี 

ไม่มี 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้าม)ี 

ไม่มี 
 

 
 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
การเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการและคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

แผนการด าเนินการ : 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- สนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรท าเอกสาร
ประกอบการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
-  สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
รับการอบรมเพือ่การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
KPI :  
จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ
ที่เพิ่มขึ้น 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2557  ไม่มีอาจารย์
ด ารงต าแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์              
ซึ่งในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรด ารงต าแหน่งทางวิชาการ               
1 ท่าน   

 
 
 
 

หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      จากเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2558-2559 นั้น และทางหลักสูตรอยู่ใน
กรอบเวลาของการพัฒนาหลักสูตร จากการประเมินหลักสูตรเบื้องต้นจากสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกท่าน ได้พิจารณาร่วมกัน และวางกรอบโครงสร้างของร่างหลักสูตร
ปรับปรุง เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้  

หมวดวิชา 
หลักสูตรปปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 
หลักสูตรปปรบัปรุง 

พ.ศ. 2560 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพละศึกษาและนนัทนาการ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาบูรณาการ - 4 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 97 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี 6  หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวิชาฯ) 
ร่างหลักสูตรปรับปรุงที่ก าลังด าเนินการ มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลายๆ ด้าน ทั้งการยกเลิกรายวิชาที่

ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชาใหม่ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี การเพิ่มรายวิชาใหม่ที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษา
ของนักศึกษา  การปรับแก้ไขมาตราฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมและสามารถวัดประเมินได้จริง
ในทางปฏิบัต ิ

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ     
                ไม่มี 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปกีารศึกษา 2559 

แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
  

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

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ

ด าเนนิงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. ผ่านการประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย.... 4.56 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 
ร้อยละ97.56. 4.87 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 4.72 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนกัศึกษา - 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา - 2.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 2.33 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 2.22 

- ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ...0.... 0.00 
- ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ...20.. 1.67 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ....... 5.00 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย ์ - 3.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 2.41 

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

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 3.00 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00 

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 
2.97 

 
 
 



ระดับปรญิญาตร ี                
ผลการด าเนินงานของหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต     สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    
 มทร.พระนคร     ปีการศึกษา 2558                         
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2. ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.72 4.72 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 นักศึกษา 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 อาจารย์ 2.41 - - 2.41 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 3.33 - 3.00 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 2.32 3.25 4.72     

ผลการประเมิน       2.97   
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

จ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)                    
จ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3 4 5 และ 6)  

 
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพัฒนาจากการประเมนิตนเอง ระดับหลักสตูร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. พัฒนากระบวนการการรับนักศกึษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่ และการส าเรจ็การศกึษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มคีุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหนง่ทางวิชาการ 
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท า มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากขึ้น  โดยให้นักศึกษามีสว่นร่วม 

 


