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1.  บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 “ได้มาตรฐาน”ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับ
คุณภาพจากผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลาง  (2.93 คะแนน) 
ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร    

 
 

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมนิ 
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 - - 4.88 4.88 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 นักศึกษา 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 อาจารย์ 2.78 - - 2.78 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 3.00 - 2.75 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 2.33 3.00 4.88    

ผลการประเมนิ ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 2.93 ระดับคุณภาพปานกลาง 
จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัว

บ่งช้ี) พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า “ผ่าน”        
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

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

ผลการวิเคราะห์จุดเดน่และจุดที่ควรพฒันาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

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

5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
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2. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 
 

รหสัหลักสูตร 25501941102701   หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 
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3. บทน า 
 

 
3.1  ประวัติความเปน็มาของหลักสูตร 
  

รหัสหลักสูตร 25501941102701   หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า              
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี  มีความช านาญเฉพาะในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

2 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะในการท างาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า สามารถแก้ปัญหาด้วย

หลักการและเหตุผล   
4  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ส านึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
 
3.2  ข้อมูลทั่วไป 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศกึษาสงูสุด 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกมล  พรหมหล้าวรรณ คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
2 อาจารย ์ นางวิภาดา  กระจ่างโพธิ์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาววาสนา  ช้างม่วง วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางจิราพร  จิตต์ภู่ภักดี กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 
5 อาจารย ์ นางพจนา  นูมหันต์ คศ.ม.คหกรรมศาสตร์ 
 

มีการปรับปรงุหลักสูตร ไม่มีการปรับปรุงหลกัสูตร 
 

หมายเหตุ :  ปรับปรงุใหมเ่นื่องจาก........ โดยผ่านการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .......  เมื่อวันที่ ............  
สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมือ่วันที่........ 
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2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กมล  พรหมหล้าวรรณ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2542  
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 
สาขาวิชาที่จบ : บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                          
พระนครเหนือ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ   
ประสบการณ์การท าการสอน : 2528-ปัจจุบัน 

2 อาจารย ์ วิภาดา  กระจ่างโพธิ ์ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2546   
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรม์หาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                          
พระนครเหนือ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : 2537-ปัจจุบัน 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วาสนา   ช้างม่วง ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2552  
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรม์หาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมสิ่งทอ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : ...พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

จิราพร   จิตต์ภู่ภักดี ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2550 
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 
สาขาวิชาที่จบ : อุตสาหกรรมศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : 2523 – ปัจจุบัน 
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 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

5 อาจารย ์ พจนา  นูมหันต์ ระดับการศกึษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2546   
ชื่อหลักสูตรทจีบการศึกษา : คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : สังคมศาสตร ์
สาขาวิชาที่จบ : คหกรรมศาสตร์ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ   
ประสบการณก์ารท าการสอน : 2525 – ปัจจุบัน 
 

 
3) จ านวนนักศึกษา ปีการศกึษา 2558 

 
หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้า 

23 24 25 27 - 99 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 07/06/59 
 
3.2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา 
 ในปีที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา้ ได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 3 เรื่อง คือ 

1. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ปรับปรุงตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
3. ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้เปรียบเทียบ 
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้ท าแผนในการให้อาจารย์พจนา  นูมหันต์ ท าผลงานเพื่อขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ โดยอ้างอิงตามหลักฐาน เรื่อง แผนพัฒนาบคุลากร ปีงบประมาณ 2558-2562 ซึ่งอาจารย์พจนา 
นูมหันต์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 5 
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 4.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 
 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1  
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตวับ่งชี้ทีท่่านคิดว่าหลักสูตรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร   (ระดับป.ตรี) 
ผ่านเกณฑ์/ไม่

ผ่านเกณฑ ์
ข้อเสนอแนะ/ระบเุหตุผลหากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่าน  

เกณฑ์การประเมิน   

1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
2) คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
11) การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด   

ผลการประเมินองค์ประกอบที ่1 ผ่าน  
 

 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2-6  

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
4.75 

4.75  

ผลการด าเนินงานที่พบ : 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8 คน  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีั้งหมด  27 คน   
คิดเป็นร้อยละ  29.63 โดยมีคะแนนเฉล่ียที่ได้จากการประเมินบัณฑิตเท่ากับ  4.75 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตร)ี 

ร้อยละ 
100 

5.00  

ผลการด าเนินงานที่พบ : 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบส ารวจเรือ่งการมงีานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  26 คน  จาก
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 27  คน   
 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.88  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ 2.00  
ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) การรับนักศกึษา  
     มีระบบ และกลไกการรับนกัศึกษาอย่างเปน็ขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบตัิ มีการประเมินกระบวน แต่ไม่พบการ
ปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
     มีระบบ และกลไกการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวน แต่ไมพ่บการปรับปรงุกระบวนการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 2.00  
ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
    มีระบบ และกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่าง
เป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไ่ม่พบการปรับปรุงกระบวนการ 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
     มีระบบ และกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็น
ขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แต่ไม่พบการปรับปรุงกระบวนการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา .... ระดับ 2.00  
ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) อัตราการคงอยู ่
     มีรายงานอัตราการคงอยู ่ปีการศึกษา 2555 – 2558  พบว่ามีแนวโน้มลดลง 
 
2) การส าเร็จการศึกษา    
     มีรายงานการส าเร็จการศกึษา   ปีการศึกษา 2555 – 2558  พบว่ามีแนวโน้มลดลง 
 
3) ความพงึพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 
     มีรายงานความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรยีนของนักศึกษา 2 ปี (ปีการศึกษา 2557 – 2558)                      
จึงไม่สามารถพจิารณาแนวโน้มได ้
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 2.00 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ .... ระดับ 2.00  
ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) ระบบการรับอาจารย์และแตง่ตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     มีระบบ และกลไกการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการ
ประเมินกระบวน แต่ไม่พบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) ระบบการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     มีระบบ และกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวน แต่ไมพ่บการปรับปรงุกระบวนการ 
 
3) ระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     มีระบบ และกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการ
ประเมินกระบวน แต่ไม่พบการปรับปรุงกระบวนการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารย ์ … คะแนน 3.33  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  0     คะแนนประเมิน   0.00       (1) 
2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  60  คะแนนประเมิน   5.00      (2) 

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

 

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก 20 
คะแนนประเมิน   5.00    (3) 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 

1. ผศ.วาสนา  ช้างม่วง Development of Thai-China Ethnic Clothes 
Approach to ASEAN  Community: A Case 
study of Thai Song Dum and Guangxi 
Zhuang 

1.00 

2. นางพจนา  นูมหันต์ Development of Thai-China Ethnic Clothes 
Approach to ASEAN  Community: A Case 
study of Thai Song Dum and Guangxi 
Zhuang  (ผลงานท าร่วมกับ ผศ.วาสนา) 

1.00 

   

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ .... ระดับ 3.00  
ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
     มีการรายงานอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 – 2558 พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คน ทุกปกีารศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
2) ความพงึพอใจของอาจารย์ 
     มีรายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลกัสูตร 2 ปี (ปีการศึกษา 2557 – 2558) 
จึงไม่สามารถพจิารณาแนวโน้มได้ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่ 4 2.78 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร .... ระดับ 2.00  
ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
     ระบบ และกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวน แต่ไมพ่บการปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัย 
     มีระบบ และกลไกการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้ันสมัยอย่างเปน็ขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบตัิ มีการประเมนิกระบวน 
แต่ไม่พบการปรบัปรุงกระบวนการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน 

.... ระดับ 2.00  

ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) การก าหนดผู้สอน 
     มีระบบ และกลไกการก าหนดผู้สอนอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไ่ม่พบการ
ปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
     มีระบบ และกลไกการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3 และมคอ.4  และการจดัการเรียนการสอน 
อย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แต่ไม่พบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
3) การจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทีม่ีการบรูณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     มีระบบ และกลไกการจัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทาง
สังคม และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แต่ไม่พบ
การปรับปรงุกระบวน 
ตัวบ่งชี้ที ่5.3 การประเมินผู้เรียน .... ระดับ 2.00  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
     มีระบบ และกลไกการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างเป็นขั้นตอน 
และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แต่ไม่พบการปรบัปรุงกระบวนการ 
 
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
     มีระบบ และกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ                
มีการประเมินกระบวน แต่ไม่พบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)   
     มีระบบ และกลไกการก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
อย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แต่ไม่พบการปรับปรุงกระบวนการ  
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

5.00  

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

- ไม่ประเมิน 

 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

2) มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

3) มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

  

6) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

  

8) อาจารยใ์หม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

- ไม่ประเมิน 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

-  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 11  
จ านวนตัวบง่ชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของการด าเนินการทั้งหมดในปีนี ้ 100  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่5 2.75  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ .... ระดับ 3.00  
ผลการด าเนินงานที่พบ : 
1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ 
    มีระบบ และกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิง่
สนับสนุนการเรยีนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนและการปรับปรงุกระบวนการ 
2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตรมจี านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน  
3) กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยผลส ารวจความพึงพอใจในปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมในระดับดี ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบ่งชี้ 2.93  
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5. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
5.1  ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน 
ข้อเสนอแนะ/เหตุผล

ที่ให้คะแนน 5 

องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผา่นเกณฑ์ 
ระบุเหตุผลหากไม่ผ่าน
เกณฑ ์

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
4.75 

4.75  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตร)ี 

ร้อยละ 
100 

5.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่2 4.88  

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ 2.00  
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 2.00  
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา .... ระดับ 2.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่3 2.00  
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ .... ระดับ 2.00  
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คณุภาพอาจารย ์ … คะแนน 3.33  
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ .... ระดับ 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่ 4 2.78  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร .... ระดับ 2.00  
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน .... ระดับ 2.00  
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน .... ระดับ 2.00  
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 5.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่5 
 
 

2.75 
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ .... ระดับ 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบ่งชี้ 2.93  
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5.2 ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ 
จ า 

นวนตัว
บ่งชี้ 

 
I 

(3.1, 3.2, 3.3) 
 (4.1,4.2, 4.3) 
( 5.1) 

P 
(5.2, 5.3, 
5.4) (6.1) 

O 
(2.1, 2.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 
ผลการประเมิน 

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

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต 2 - - 4.88 4.88 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 นักศึกษา 3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 อาจารย์ 3 2.78 - - 2.78 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียน 
  การสอน การประเมิน 
  ผู้เรียน 

4 2.00 3.00 - 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 13 2.33 3.00 4.88   

ผลการประเมิน     2.93  
อธิบาย 

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

จ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2)                 
จ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 5 6)  
จ านวน 1 องค์ประกอบ  อยู่ในระดับคุณภาพน้อย (องค์ประกอบที่ 3) 
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6. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 
2. - 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. - 
2. - 

 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ 
2. - 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. - 
2. - 

 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 
2. - 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. พัฒนากระบวนการการรับนักศกึษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย ์ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 
2. - 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
2. - 
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 
2. - 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท า มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

2. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 
2. - 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. - 
2. - 
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7. ภาคผนวก  
 
 
7.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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7.2 ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
7.3 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับการสัมภาษณ์ (ถ้าม)ี 

- 
 


