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1.  บทสรปุสําหรับผูบรหิาร 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  

หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2555   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2558 “ไดมาตรฐาน”ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพจากผล

การประเมินอยูในระดับ คุณภาพปานกลาง  (2.99 คะแนน) 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องคประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.70 4.70 ระดับคุณภาพดมีาก 
3 นักศึกษา 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
4 อาจารย 3.15 - - 3.15 ระดับคุณภาพด ี
5 หลักสูตร การเรยีนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

2.00 3.00 - 2.75 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 2.49 3.00 4.70    

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 2.99 ระดับคุณภาพปานกลาง 
จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) 

พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ “ผาน”  
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

จํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดีมาก        (องคประกอบที่ 2) 
จํานวน 1 องคประกอบ  อยูในระดับคุณภาพดี            (องคประกอบที่ 4)                 
จํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพปานกลาง   (องคประกอบที่  5 และ 6)  
จํานวน 1 องคประกอบ  อยูในระดับคุณภาพนอย        (องคประกอบที่ 3) 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและตองการของสถานประกอบการ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. พัฒนากระบวนการการรับนักศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู และการสําเรจ็การศึกษา 
3. สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมตีําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองในการจัดทํา มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

5. 
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมใหมากขึ้น  โดยใหนักศึกษามีสวนรวม 
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2. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 

 

 

รหัสหลักสูตร  25501941102734  หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2555  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร 

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
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3. บทนํา 

 

 

3.1  ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
  

รหัสหลักสูตร 25501941102734    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ               

หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2555 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการวิเคราะหและสรางสรรคการออกแบบ 

การวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนตาง ๆ 

 1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีมาประยุกตใชในวิชาชีพการออกแบบ

ผลิตภัณฑสิ่งทอและการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทออยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่ม กิจนิสัยในการคนควา ปรับปรุงตนเองใหมีความสามารถใน

การเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถแกไขปญหาดวยหลักการและ

เหตุผลปฏิบัติงานดานหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอยางรอบคอบ ซึ่งกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายอยางรวดเร็ว ตรงตอเวลาและมีคุณภาพ 

 1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 

3.2  ขอมูลทั่วไป 

1) อาจารยประจําหลกัสูตร (ตามเลม มคอ.2) 
 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1 ผศ. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ ปร.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ 
2 ผศ. จรูญ  คลายจอย ศ.บ. หัตถกรรม 
3 อาจารย กัญุมา  ญาณวิโรจน คศ.บ. 
4 อาจารย ทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห คอ.ม. 
5 อาจารย เกษม  มานะรุงวิทย คอ.ม. 
 

มีการปรับปรุงหลักสูตร     ไมมีการปรบัปรุงหลักสูตร 
    หมายเหตุ :ปรับปรงุใหมเนือ่งจากอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 1 ทาน ไดเกษียณอายรุาชการ คือ อาจารยกัญญา  ญาณวิโรจน โดยผานการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2558  และมีการดําเนินการจดัสงขอมูลตอ สกอ.
รับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร  เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 
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2) อาจารยประจําหลกัสูตร (ปจจุบัน) 
 ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร 
ขอมูลประวัติการศึกษา 

1 ผูชวยศาสตราจารย กิตติศักดิ์  อรยิะเครือ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาเอก 
ปที่จบ : 2553  
ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา : ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :   
สาขาวิชาที่จบ : ศิลปะประยุกตและการออกแบบ 
ชื่อสถาบันทีจ่บ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :  ขาราชการ    
ประสบการณการทําการสอน : 25 ป 

2 ผูชวยศาสตราจารย จรูญ  คลายจอย ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาตร ี
ปที่จบ : 2526 
ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา : ศิลปบัณฑิต  
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :   
สาขาวิชาที่จบ : หัตถกรรม 
ชื่อสถาบันทีจ่บ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :  ขาราชการ    
ประสบการณการทําการสอน : 31 ป 

3 อาจารย ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปที่จบ : 2548 
ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา:ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :   
สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันทีจ่บ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :  ขาราชการ    
ประสบการณการทําการสอน : 15 ป 

4 อาจารย เกษม  มานะรุงวิทย ระดับการศึกษาที่จบ : โท 
ปที่จบ : 2551 
ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา:ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  - 
สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันทีจ่บ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :  พนกังานมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทําการสอน : 7 ป 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ปการศึกษา 2558  
 

 

6 

 ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา 

5 อาจารย ชลธิชา  สาริกานนท ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาตร ี
ปที่จบ : 2556 
ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา:ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันทีจ่บ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :  พนกังานมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทําการสอน : 2 ป 

 
3) จํานวนนักศึกษา ปการศกึษา 2558 

 

หลักสูตร ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 รวม 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 

36 18 10 33 - 97 

ขอมูลเมื่อวันที่ 07/06/59 

3.2  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 

การรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษา 
แผนการดําเนนิการ: 
มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาเพ่ิมการเอาใจใส และตรวจสอบผลการเรยีน และปญหาตางๆ         

ของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
-  มีการประชุมสาขาวิชาทุกภาคการศึกษาเพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษากอนสงผลการเรียน

ใหกับงานทะเบียน 
-  เพ่ิมชองทางการสื่อสาร เพ่ือใหนักศึกษามชีองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการพูดคุย

และแกปญหา หรือการทํากิจกรรมกลุมระหวางรุนพ่ีรุนนองในการสรางความสัมพันธในสาขา. 
-  มีการพัฒนาและปรับปรุงเน้ือหา และเทคนิคการสอนเพ่ือกระตุนใหนักศึกษา เกิดความสนใจในการ

เรียนรูในรายวิชาและหลักสูตร 
-  มีการจัดกิจกรรมที่สงเสรมิศักยภาพการเรียนรูใหกับนักศึกษาภายนอกหองเรียน  
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 4.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร 

 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 1  
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตวับงชี้ทีท่านคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
 

ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร   (ระดับป.ตรี) 
ผานเกณฑ/ไม

ผานเกณฑ 
ขอเสนอแนะ/ระบุเหตุผลหากไมผาน

เกณฑ 

องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ. 

ผาน  

เกณฑการประเมิน   

1) จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

2) คุณสมบัตขิองอาจารยประจาํหลักสูตร   

11) การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด   

ผลการประเมินองคประกอบที ่1 ผาน  
 

 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 2-6  

ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่ให

คะแนน 5 

องคประกอบที ่2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉล่ีย  
4.40 

4.40  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 2 คน  จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีั้งหมด  9 คน   
คิดเปนรอยละ  22.22 โดยมีคะแนนเฉล่ียที่ไดจากการประเมินบัณฑิตเทากับ  4.40 
 

ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป (ระดับปริญญาตรี) 

รอยละ 
100 

5.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมงีานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา  7 คน   
จากจํานวนบณัฑิตทั้งหมด 9  คน   
 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่2 4.70 
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ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่ให

คะแนน 5 

องคประกอบที ่3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ 2.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) การรับนักศึกษา  
     มีระบบ และกลไกการรับนกัศึกษาอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบตัิ มีการประเมนิกระบวน แตไมพบการ
ปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
     มีระบบ และกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 2.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
    มีระบบ และกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอยาง
เปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรับปรุงกระบวนการ 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21  
     มีระบบ และกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางเปน
ขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา .... ระดับ 2.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) อตัราการคงอยู 
     มีรายงานอตัราการคงอยู ปการศึกษา 2555 – 2558  พบวามีแนวโนมลดลง 
 
2) การสําเร็จการศึกษา    
     มีรายงานการสําเร็จการศึกษา   ปการศึกษา 2555 – 2558  พบวามีแนวโนมลดลง 
 
3) ความพงึพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนกัศึกษา 
     มีรายงานความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา  ในปการศึกษา 2558เพียง 1ป  
จึงไมสามารถพจิารณาแนวโนมได 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่3 2.00 
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ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่ให

คะแนน 5 

องคประกอบที ่4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย .... ระดับ 2.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) ระบบการรับอาจารยและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
     มีระบบ และกลไกการรับอาจารยและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ  
มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) ระบบการบรหิารอาจารยประจําหลักสูตร 
     มีระบบ และกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจาํหลักสูตร 
     มีระบบ และกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบตัิ  
มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารย … คะแนน 4.44  
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ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่ให

คะแนน 5 

1) รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก  20     คะแนนประเมิน   5.00       (1) 
2) รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  40  คะแนนประเมิน  3.33      (2) 

รายการขอมูล จํานวน 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 5 
2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอก 1 
3. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนง อ. 3 

4. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนง ผศ. 2 
5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนง รศ. - 
6. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนง ศ. - 

 

3) ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  คิดเปนรอยละผลรวมถวงน้ําหนกั 60 
คะแนนประเมิน   5.00 (3) 

ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คานํ้าหนัก 

1. ผศ.จรูญ  คลายจอย Batik on Cotton Fabric Using Pigment Dyes 1.00 
2. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  

อริยะเครอื 
Tensile and Tearing Strength Properties of 
Printed Cotton Fabric Using Warp Yarn Printing 
Technique 

1.00 

3. นางชลธิชา   
สาริกานนท 

Dyeing Studies of Cotton Towel Product with 
Natural dyes and Effect of Cationization on 
Colour Characteristics 

1.00 

4. นายเกษม   
มานะรุงวทิย 

Dyeing Studies of Cotton Towel Product with 
Natural dyes and Effect of Cationization on 
Colour Characteristics  
( ผลงานทํารวมกับ นางชลธิชา  สาริกานนท ) 

1.00 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 3.00 
 

ตัวบงชี้ที ่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย .... ระดับ 3.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) การคงอยูของอาจารย 
     มีการรายงานอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2555 – 2558 พบวาการคงอยูของอาจารย
ประจําหลักสูตรครบทั้ง 5 คน ทุกปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 
2) ความพงึพอใจของอาจารย 
     มีรายงานความพึงพอใจของอาจารยประจาํหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ในปการศึกษา 2558 เพียง 1 ป  
จึงไมสามารถพจิารณาแนวโนมได 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่ 4 3.15 
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ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่ให

คะแนน 5 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที ่5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร .... ระดับ 2.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
     ระบบ และกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัย 
     มีระบบ และกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบตัิ มีการประเมนิกระบวน 
แตไมพบการปรบัปรุงกระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที ่5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการ
สอน 

.... ระดับ 2.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) การกําหนดผูสอน 
     มีระบบ และกลไกการกําหนดผูสอนอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไมพบการ
ปรับปรงุกระบวนการ 
 
2) การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจดัการเรียนการสอน 
     มีระบบ และกลไกการกํากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทํา มคอ. 3 และมคอ.4  และการจดัการเรยีนการสอน 
อยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
3) การจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรทีีม่ีการบรูณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     มีระบบ และกลไกการจัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตรีที่มกีารบรูณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทาง
สังคม และการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไมพบ
การปรับปรงุกระบวน 

ตัวบงชี้ที ่5.3 การประเมินผูเรียน .... ระดับ 2.00  
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ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่ให

คะแนน 5 

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
     มีระบบ และกลไกการประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางเปนขั้นตอน 
และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรบัปรุงกระบวนการ 
 
 
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
     มีระบบ และกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาอยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ  
มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ 
 
3) การกํากับการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)   
     มีระบบ และกลไกการกํากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
อยางเปนขั้นตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวน แตไมพบการปรับปรงุกระบวนการ  
 

ตัวบงชี้ที ่5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 
100 

5.00  

ผลการดําเนินงานที่พบตามกรอบ TQF  ผาน 
 ไมผาน 

- ไมประเมิน 

 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

2) มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

  

3) มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

  

4) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  

5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

  

6) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา 

  

7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปที่แลว 
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ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่ให

คะแนน 5 

8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรยีนการสอน 

-  

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 
 

  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรบัการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

-  

11) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 10  

จํานวนตัวบงชีท้ี่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชีท้ี่ 1-5 5  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5 100  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 10  

รอยละของการดําเนินการทัง้หมดในปนี ้ 100  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่5 2.75  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู .... ระดับ 3.00  

ผลการดําเนินงานที่พบ : 
1) ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู  
    มีระบบ และกลไกการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีส่ิง
สนับสนุนการเรยีนรูอยางเปนขัน้ตอน และนําไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนและการปรับปรงุกระบวนการ 
2) จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตรมจีํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน  
3) กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 
     หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู โดยผลสํารวจความพงึพอใจในปการศึกษา 2558 โดยภาพรวมในระดับดี สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิผล 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบงชี้ 2.93  
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5. ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
 
5.1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 

ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน 
ขอเสนอแนะ/เหตุผลที่

ใหคะแนน 5 

องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ. 

ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 
ระบเุหตุผลหากไมผาน
เกณฑ 

องคประกอบที ่2 บัณฑิต 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คาเฉล่ีย  
4.40 

4.40  

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา หรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป (ระดับปริญญาตร)ี 

รอยละ 
100 

5.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่2 4.70  

องคประกอบที ่3 นักศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 การรับนกัศึกษา .... ระดับ 2.00  

ตัวบงชีท้ี่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 2.00  

ตัวบงชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา .... ระดับ 2.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่3 2.00  

องคประกอบที ่4 อาจารย 

ตัวบงชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย .... ระดับ 2.00  

ตัวบงชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย … คะแนน 4.44  

ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย .... ระดับ 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่ 4 3.15  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร .... ระดับ 2.00  

ตัวบงชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน .... ระดับ 2.00  

ตัวบงชีท้ี่ 5.3 การประเมินผูเรียน .... ระดับ 2.00  

ตัวบงชีท้ี่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

รอยละ 100 5.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่5 2.75  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชีท้ี่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู .... ระดับ 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบงชี ้ 2.99  
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5.2 ตารางผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องคประกอบที่ 
จํา 

นวนตัว
บงชี้ 

 
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  ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2 บัณฑิต 2 - - 4.70 4.70 ระดับคุณภาพดมีาก 
3 นักศึกษา 3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
4 อาจารย 3 3.15 - - 3.15 ระดับคุณภาพด ี
5 หลักสูตร การเรยีน 
  การสอน การประเมิน 
  ผูเรียน 

4 2.00 3.00 - 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 13 2.49 3.00 4.70   

ผลการประเมิน  ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 2.99 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 

อธิบาย 
จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) 

พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  “ผาน”        
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

จํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดีมาก             (องคประกอบที่ 2)  
จํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี   (องคประกอบที่ 4)  
จํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพปานกลาง   (องคประกอบที่ 5 และ 6)  
จํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพนอย   (องคประกอบที่ 3) 
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6. รายงานผลการวิเคราะห จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
 

องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. - 

2. - 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. - 

2. - 
 

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต  
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและตองการของสถานประกอบการ 

2. - 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. - 

2. - 
 

องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา  
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. - 
2. - 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. พัฒนากระบวนกาการรับนกัศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู และการสําเร็จการศึกษา 

 

องคประกอบที่ 4 : อาจารย  
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. - 

2. - 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมตีําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. - 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ปการศึกษา 2558  
 

 

17 

องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. - 
2. - 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองในการจัดทํา มคอ.3  มคอ.4  มคอ. 5  และ มคอ.6 

2. 
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวชิาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมใหมากขึ้น  โดยใหนักศึกษามีสวนรวม 

 
องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. - 

2. - 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. - 
2. - 
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7. ภาคผนวก 
 

 

 

7.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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7.2 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
7.3 รายช่ือผูมสีวนไดสวนเสียที่รับการสัมภาษณ (ถาม)ี 

- 
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