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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

 รหัสหลักสูตร 25501941102734 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

มคอ. 2  ปจจุบัน หมายเหต ุ
1. ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ 1. ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ  สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
วันที่ 29 เมษายน 2558 
สกอ. รับทราบการใหความเหน็ชอบ 
หลักสูตร วันที ่22 กรกฎาคม 2558 

2. ผศ.จรูญ  คลายจอย 2. ผศ.จรูญ  คลายจอย 
3. นางกัญุมา  ญาณวิโรจน 3. นางชลธิชา  สาริกานนท 
4. นายทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห 4. นายทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห 
5. นายเกษม  มานะรุงวิทย 5. นายเกษม  มานะรุงวิทย 

 

 อาจารยผูสอน  
     

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ 13 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
2 ผูชวยศาสตราจารย จรูญ  คลายจอย 14 ผูชวยศาสตราจารยเสาวณีย  อารีจงเจริญ 
3 อาจารยทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห 15 อาจารยประยุทธ เทียมสุข 
4 อาจารย เกษม  มานะรุงวิทย 16 อาจารยพจนา นูมหันต 
5 อาจารย ศรัณย  จันทรแกว 17 อาจารยเสาวนีย เถากิตติกุล 
6 อาจารยชลธิชา  สาริกานนท 18 อาจารยสุจิตรา ชนันทวารี 
7 อาจารยสุดากาญจน  แยบดี 19 ดร.รัตนพล  มงคลรัตนสิทธ์ิ 
8 ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสด์ิ 20 อาจารยอรพร พุทธพงษ 
9 ผศ.สุนทร ี สุวรรณสมบูรณ 21 ผศ.ดร.เกษสุนีย บํารุงจิตต 
10 อาจารยปวีณา  จารุศิร ิ 22 อาจายขจรเกียรติ ขุนชิต 
11 อาจารยมงคล คําสุวรรณ 23 ผศ.สุขจิตร ต้ังเจริญ 
12 อาจารยกษิด์ิเดช  อํ่าทอง 24 อาจารยกองเกียรติ มหาอินทร 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน                       
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร   มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ 
2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  1  คน 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 3  คน 
ผศ. 2  คน  
ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม  
ป 2555 และสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศกึษารับทราบการเปด
หลักสูตรเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ป 2555 ทั้งน้ีหลกัสูตรมี
กําหนดในการปรับปรุงหลักสตูรวันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2559 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัว
บงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

(1) หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง ตามชวงเวลาดังน้ี 
     ครั้งที ่1 ประชุมเมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  2557 มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
     ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีอาจารยประจํา
หลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
(2) หลักสูตรมรีายละเอียดตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  โดยไดจัดทํา มคอ.2 ตามรายละเอียดของ
หลักสูตรครบทั้ง 8 หมวดตอไปน้ี หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การ
ดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู     
กลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที 5 หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดที ่6 การพัฒนาคน คณาจารย หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวที่ 8 การประเมินและปรับปรุง
การดําเนินการของหลักสูตร สกอ. รับทราบใหการความเหน็ชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  และเริ่มใชกับนักศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1/2555 
(3) หลักสูตรมรีายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 กอนเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  โดยมีกําหนดสง มคอ.3 
ในปการศึกษา 2557 ดังน้ี 

เอกสาร มคอ. 
กําหนดสง 

1/2557 2/2557 
มคอ.3 4 สิงหาคม 2557 26 ธันวาคม 2557 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
     โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มีการจัดการเรียนการสอนจํานวน 21 
รายวิชา  และมีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 21 รายวิชา ครบทุก
รายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มีการจัดการเรียนการ
สอนจํานวน 21 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ. 3 จํานวน 21 
รายวิชา ครบทกุรายวิชาที่เปดสอน 
(4) หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน มีกําหนด
สง มคอ. 5 ในปการศึกษา 2557 ดังน้ี 

เอกสาร มคอ. 
กําหนดสง 

1/2557 2/2557 

มคอ.๕ 31 ธันวาคม 2557 31 พฤษภาคม 2558 

 
     โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ.5 จํานวน 21 รายวิชา  ครบ
ทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี มคอ.5 จํานวน 
21 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 
(5) หลักสูตรมกีารจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 และไดจัดสงภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมี
ระยะเวลาไมเกิน 60 วัน หลงัสิ้นสุดปการศึกษา 
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หมวดที่ 2 อาจารย 
อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน  
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย 
(เกณฑขอ 4.1) 

1) ระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร  
   -  หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังสายอาจารยระยะ 5 ป  ที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐานประกอบ เชน จํานวน
อาจารย จํานวนนักศึกษาปปจจุบัน จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับเพ่ิม ความตองการ
ของตลาดแรงงาน ความตองการของผูเรียน ศักยภาพของหลักสูตร เครื่องมือหรือ
บุคลากร เปนตน 
   -  หลักสูตรเสนอกรอบแผนอัตรากําลังระยะ 5 ป เพ่ือขออนุมัติกรอบอัตรากําลังจาก
คณะกรรมการบริหารคณะ 
  -  คณะขออนุมัติอัตรากําลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัย 
  -  หลักสูตรขอใชกรอบอัตรากําลังจากคณะกรรมการบริหาร โดยผานกระบวนการ
ขั้นตอนจากคณะ และกําหนดคุณสมบัติของอาจารยของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กําหนด เชน คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ
ประสบการณ เปนตน 
  -  คณะขออนุมัติเปดรับสมัครอาจารยจากมหาวิทยาลัย 
  -  มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครหรือคัดเลือกตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย คือ
ดําเนินการตาม หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ 
วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึน้บัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
  - ดําเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
    1.  มอบหมายภาระงานใหแกอาจารยใหม ที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถ และประสบการณ  โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  
     2.  ดําเนินการแตงต้ังอาจารยพ่ีเลี้ยงใหอาจารยใหม เพ่ือทําหนาที่ดูแลอาจารยใหม 
โดยครอบคลุมภาระงานทุกดานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ 
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยใหม มีรอบระยะเวลาการทดลองงาน 6 
เดือน โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย 
-  หลักสูตรรวมกับ คณะ และมหาวิทยาลัย (งานการเจาหนาที่) ดําเนินการประเมิน
กระบวนการรับอาจารยใหม โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามระบบรับอาจารย
ของมหาวิทยาลัย ตามวงจร PDCA ในกระบวนการดําเนินงานการรับอาจารยใหม เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการรับ
อาจารยใหมในปถัดไป 
 



                 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (ปริญญาตรี)    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ     
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     ปการศึกษา 2557                  5 

 

  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน  
2) ระบบการบริหารอาจารย 
-  หลักสูตร รวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร โดยในแผนบริหารและพัฒนาอาจารยประกอบดวยขอมูล
ดานการพัฒนาคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ อัตราการคงอยู อัตราการเกษียณอายุ
ราชการ การลาศึกษาตอโดยมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอาจารยไวอยางชัดเจน 
2.นําเสนอแผนการบริหารอาจารยตอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
3.หลักสูตรดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย 
- หลักสูตรประชุมช้ีแจง บทบาทหนาที่ ภาระงานของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตรใน
การสอนวิจัย  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บรกิารวิชาการ และมอบหมายตามภาระงาน 
โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของอาจารยกับคณะ 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ/พิจารณาขึ้น
คาตอบแทน (เงินเดือน) 
1.มหาวิทยาลยัประกาศเกณฑการคัดเลือกยกยองเชิดชู บุคลากรดีเดนในดานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เชน การสอน การวิจัย 
- การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม การบริหารวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนด
คุณสมบัติผูสมควรไดรับการยกยอง กําหนดวิธีการคัดเลือก รวมถึงขอบเขต/วิธีการให
รางวัล ประชาสัมพันธไปยังทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. หลักสูตรเสนอรายช่ือผูสมควรไดรับการยกยองใหกับคณะเพ่ือพิจารณา 
3.คณะพิจารณารายช่ือผูสมควรไดรับรางวัลยกยอง เสนอไปยังคณะกรรมการคัดเลือก
ระดับมหาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลยัดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับการยกยองตามเกณฑที่กําหนด 
5. ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลยกยองในวาระโอกาสงานตาง ๆ ตามที่
กําหนด 
-  หลักสูตรดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในดานการมีแผนบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารคณาจารย วิเคราะหความเสี่ยงดานอัตรากําลังที่อาจจะขาด หรือเกิน รวมถึงมีการ
บริหารความเสี่ยงในดานจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของ 

 
 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน  

การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย 
(เกณฑขอ 4.1) 

- หลักสูตรรวมกับ คณะ และมหาวิทยาลัย (งานการเจาหนาที่) ดําเนินการประเมินกระบวนการ
บริหารอาจารย โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามการบริหารอาจารยของมหาวิทยาลัย ตาม
วงจร PDCA ในกระบวนการดําเนินงานการบริหารอาจารย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารอาจารยในปถัดไป 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน  
3) ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 
-  คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือทําหนาที่ในการพัฒนาระบบคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
-  คณะประชุมเพ่ือพิจารณา(ราง)แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
-  มหาวิทยาลยั/คณะ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐาน
และมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต เชน การใหทุนสําหรับการฝกอบรมแก
อาจารย สนับสนุนคาตอบแทนการทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ ตามระเบียบประกาศที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
-  ดําเนินการควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 
-  หลักสูตร /คณะ มหาวิทยาลัยการจัดโครงการศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ภายในหลักสูตรและระหวางหลักสูตร 
-  สงเสริมใหมงีานวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาดานการเรียนการสอน 
-  หลักสูตรดําเนินการประเมินการสอนของอาจารย โดยใชระบบประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 
 

คุณภาพ
อาจารย 
(เกณฑขอ 
4.2) 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก  20  
รอยละอาจารยประจําหลักสตูรที่มีตําแหนงทางวิชาการ 40 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ ช่ือผลงาน คาคะแนน 

1 Application of Pigment Dye and Resist Printing Paste from 
Flour of Wild Taro (Colocasia esculenta(L.) Schott) for 
Printing of Silk Fabric  
วารสาร/แหลงตีพิมพเผยแพร  Advanced Materials Research 
Vol.1030-1032  ปที่พิมพ ก.ย. 2557 
ผศ.จรูญ  คลายจอย 

1.00 

 

คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร 
 

รายนามอาจารย
ประจําหลักสตูร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

ตรี/โท/เอก 

1.นายกิตติศักด์ิ 
อริยะเครือ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
- ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (ทัศนศลิป : ศิลป
สมัยใหม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ) 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.นางสาวจรูญ
คลายจอย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

- ศิลปบัณฑิต (หัตถกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

3.นายทวีศักด์ิ  
สาสงเคราะห 

อาจารย - ครุศาสตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

4.นายเกษม 
 มานะรุงวิทย 

อาจารย - ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

5.นางชลธิชา 
สาริกานนท 

อาจารย - บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอ.ม. 
(เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 

ผลทีเ่กิดกับ
อาจารย 
(เกณฑขอ 
4.3) 

แสดงผลที่เกิด 
-  อัตราการคงอยูของอาจารย    
อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑทั้งสิ้น  จํานวน 7 คน 
อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน    

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ในปการศึกษา 2557 

ป พ.ศ.ที่เขามาเปน
อาจารยประจํา

หลักสูตร 

สถานะของอาจารยในป
การศึกษา 2557 

คงอยู เกษียณ ลาออก 
1. ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ  2555    

2. ผศ.จรูญ  คลายจอย 2555    

3. นางชลธิชา  สาริกานนท 2558    

4. นายทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห 2555    

5. นายเกษม  มานะรุงวิทย 2555    
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน  
- ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 
 ปการศึกษา 2557  

ประเด็นการประเมิน คะแนนจาก
การสํารวจ 

1.ความพึงพอใจดานโครงสรางหลักสูตร 4.50 
2. ความพึงพอใจดานเอกสารหลักสูตร 4.30 
3. ความพึงพอใจดานรายวิชาในหลักสูตร 4.00 
4. ความพึงพอใจดานบริหารหลักสูตร 4.40 
5. ความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก 3.00 
6. เจตคติตอหลักสูตร 4.50 

       ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารยประจําหลักสูตรในแตละประเด็นพบวา อยูในระดับดี-ดี
มาก ยกเวนความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึงอยูในระดับพอใช 
ประเด็นคําถามในหัวขอนี้สอบถาม 3 เรื่อง คือ 
       อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร มีความพึงพอใจในระดับ 4.00 
       หองเรียนและหองปฏิบัติ มีความพึงพอใจในระดับ 3.80 ปญหาท่ีพบเรื่องหองเรียนไมพรอมตอการเรียน
การสอนสําหรับการเรียนเฉพาะรายวิชา เชน การเขียนแบบ การวาดภาพ ทางหัวหนาสาขามอบ อาจารยทวีศักด์ิ 
สาสงเคราะห และอาจารยเกษม มานะรุงวิทย ใหดูแลหองเรียนในรายวิชาเฉพาะนั้น 
       หองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีความพึงพอใจในระดับ 2.05 ซ่ึงผลท่ีไดระดับการประเมินท่ี
นอยท่ีสุด คือ ความทันสมัยของหนังสือและวารสารและความสะดวกในกรใชบริการ หองสมุดยังไมสามารถ
ตอบสนองการใชงานไดอยางครบถวน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (ปริญญาตรี)    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ     
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     ปการศึกษา 2557                  9 

 

  

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  
 

ขอมูลนักศึกษา 
                                                                           

ปการศึกษาทีร่ับเขา 
จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 

ปการศึกษา 
2555 

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

55 ปบผ. 45 38 37  
56 ปบผ. - 31 16  
57 ปบผ. - - 38  
58 ปบผ.     

 
2. อัตราการสาํเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา  
 

รุน / ปท่ีเขา 
ปการศึกษา  (จาํนวนคนรับจริง) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
รุน  4  (1/2558)        
รุน  3  (1/2557)   38     
รุน  2  (1/2556)  31 16     
รุน  1  (1/2555) 45 38 37     

ตกคาง        
จบ        

รอยละน.ศ.ท่ีจบเทียบกับนักศึกษา
ชั้นปสุดทาย 

       

รอยละน.ศ.ท่ีจบเทียบกับนักศึกษาท่ี
รับเขามา 

       

รอยละน.ศ.สอบผานตามแผน รุน 1 
(1/2555)  

       

รอยละน.ศ.สอบผานตามแผน รุน 2 
(1/2556)  

       

รอยละน.ศ.สอบผานตามแผน รุน 3 
(1/2557)  

       

รอยละน.ศ.สอบผานตามแผน รุน 4 
(1/2558)  

       

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสาํเร็จการศึกษา  

ยังไมมีขอมูลเน่ืองจากนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

การรับนักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.1) 

1) การรับนักศึกษา  
1. วิเคราะหและวางแผนการรับนักศึกษา  
- ประชุมวางแผนกําหนดเปาหมายในการรบันักศึกษา 
 - วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการรับสมัครในปที่ผานมาเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาการรับ
นักศึกษา 
 - แตงต้ังคณะกรรมการจัดทาํแผนรับนักศึกษา 
2) จัดทําแผนการรับนักศึกษาและกําหนดเกณฑและเงือ่นไขการรบันกัศึกษา 
1. ประสานคณะในการจัดทาํแผนการรับนักศึกษา 
2. กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย 
3. จัดทําระเบียบการรับสมัครเพ่ือใชเปนคูมือในการสมัครและสอบคัดเลอืก 
4. จัดทําปฏิทินรับสมัครโควตา และรับตรง 
3) ขั้นตอนการรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษาแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. รับนักศึกษาโดยระบบโควตา 
1.1 โควตา MOU 
     - กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับเขาศึกษาตอ 
     - ประสานสถานศึกษาทีท่ําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสงรายช่ือพรอม
ใบสมัครและหลักฐานการสมคัร 
      - จัดสงรายช่ือผูสมัครใหคณะเพ่ือสอบสัมภาษณ 
      - ประกาศผลการสอบคดัเลือก (โควตา MOU) 
1.2 โควตาคณะ 
      - กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับเขาศึกษาตอ 
      - รับสมัครนักศึกษาทางเว็บไซต และทีส่มัครดวยตนเอง 
      - สงรายช่ือผูสมัครใหคณะเพ่ือสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
      - ประกาศผลการสอบคดัเลือก (โควตา) 

2. รับนักศึกษาโดยระบบรับตรง 
2.1 รับสมัครนักศึกษาทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยที่ 

http://admis.rmutp.ac.th และ http://www.rmutp.ac.th 
2.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการคณะกรรมการออกขอสอบ และตรวจขอสอบ จัดทํา
ขอสอบและประมวลผลสอบ  สอมสมัภาษณ 
- คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกประจําสนามสอบ 

2.3 จัดทําขัอสอบ  บรรจุซองขอสอบ  จัดทําใบรายช่ือผูเขาสอบ ใบปะหนา 
หองสอบ 

2.4 ดูแลใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความโปรงใส 
2.5 ตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบ 
2.6 ประกาศผลการสอบคัดเลือก (รับตรง) 

 

http://www.rmutp.ac.th/
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
3. รับนักศึกษาผานระบบกลาง (Admission) 

3.1 ประสาน สกอ. เกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษาผานระบบกลาง 
3.2 ประสานงานกับคณะที่ประสงคจะรับนักศึกษาผานระบบกลาง Admission 

โดยกําหนดสาขาวิชาเกณฑการรับ และจํานวนรับ 
3.3 รับประกาศผลการสอบคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณจาก สกอ. ให

คณะดําเนินการสอบสัมภาษณ 
3.4 แจงผลการสอบคัดเลือกให สกอ. 
3.5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก (Admission) 

4. ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม 
4.1 กําหนดรหัสประจําตัวใหนักศึกษา  พรอมทัง้ลงทะเบียนรายวิชาใหกับ

นักศึกษา 
4.2 รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนใหกับนักศึกษา 
4.3 ปรับสถานะนักศึกษาที่ไมมารายงานตัว 

5. สรปุและรายงานผลการรับนักศึกษา 
5.1 จัดทําสรุปรายงานจํานวนศึกษารับเขา โดยแยกเปนประเภทโควตา รับตรง 

และสกอ. 
2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเตรียมความพรอมใหกับนักศกึษากอนเขาศึกษาโดยมีการ
ใหความรูทางดานภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร และวิชาชีพ และคูมอืนักศึกษาเพ่ือ
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา โดยมีขั้นตอนการประเมินผลการดําเนิน 
งานดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป  

การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.2) 

1) การควบคมุการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาในระดับ
ปริญญาตร ี
 - หลักสูตรรวมกันจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (ผลการเรียนตํ่า ออก
กลางคัน สําเรจ็การศึกษาชา)    
-  อาจารยที่ปรึกษากําหนดปฏิทินเขาพบนักศึกษาโดยมีรายละเอียดการเขาพบเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนเรียน ระเบียบขอบังคับดานการเรียน/ความประพฤติ การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย  การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนักศึกษา โดยมวิีชาเลือกเสรีใหนักศึกษา มีการเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
- อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ เชน การหารายไดระหวางเรียน, การใหทุนการศึกษา  ชองทางการ
ติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา โดย  Social Media ในเรื่องทั่วไป 
การติดตอผานทางโทรศัพท 
-  สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนจัดใหมีการประเมินอาจารยที่ปรึกษาโดยใช
แบบประเมินออนไลนและสงผลการประเมนิใหกับหลักสตูร 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   
- การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสตูร
โดย มีการจัดกิจกรรมใหตรงตามคุณลักษณะของแตละหลักสูตร เชน คณุลักษณะดานจิต
อาสา 
- การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่น
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
ผูกพันกับความเปนพลเมือง กจิกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
- การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัดโดยมี  
การจัดหาทุนการศึกษาตางๆ ใหกบันักศึกษา (จัดหาทุน พิจารณา กํากับและติดตาม) 

ผลทีเ่กิดกับ
นักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การคงอยูของนักศึกษาในหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
3 ป ยอนหลัง (ปการศึกษา 2555 – 2557) กลาวคือ นักศกึษามีจํานวนลด
นอยลง เน่ืองจากมีการออกกลางคัน  เชน มีผลการเรียนไมถึงเกณฑที่กําหนด    

- อัตราสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา 2557 ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรกาํหนด  เน่ืองจากนักศึกษายังเรียนไมครบตาม
หลักสูตร 
 

หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย 
หลักสูตร 4.13 

- ความทันสมัย 4.11 
- ตรงตามความตองการ 4.20 
- นาสนใจ 4.20 
- ความยาก 4.00 

ผูสอน 4.22 

- มีความรูตรงกับเนื้อหาหลักสูตร 4.33 
- มีความสุภาพ / ใสใจผูเรียน 4.08 
- สามารถใหคําปรึกษาในดานการเรียนและท่ัวไป 4.25 

สภาพแวดลอม 4.00 
      -     เครื่องมือเครื่องใชตรงตามหลักสูตร 4.10 
      -     สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวย 3.74 

 
       จากผลการประเมินนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ สวนใหญใหความ
พอใจในเรื่องระบบของอาจารยที่ปรึกษา ทีม่ีความเอาใจใส ใหการดูแลนักศึกษาเปน
อยางดี ติดตามเรื่องของผลการเรียนและการลงทะเบียน ในสวนของขอเสนอแนะพบวา
การใชพ้ืนที่โดยรวมยังมีปญหาในดานความสะอาด ในสวนของสาขาวิชาอาจารยประจํา

ปการศึกษาที่
รับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 
ปการศึกษา 

2558 
55 ปบผ. 45 38 37  
56 ปบผ. - 31 16  
57 ปบผ. - - 38  
58 ปบผ.     
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
ไดแบงหนาที่ดูแลในสวนของหองปฏิบัติการตามรายวิชาของอาจารยผูสอนในสาขา 

 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
ยังไมมีขอมูล  เน่ืองจากยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา             

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 14 100.00 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 14 100.00 
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวม
ผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 

  4 - 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ   6 - 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   2 - 
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
 
การวิเคราะหผลที่ได 
 ยังไมมีขอมูล  เน่ืองจากยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา             
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

1.   สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557     

ลําดับ
ที่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 

ผูลงทะเบียน
(คน) 

จํานวน 
ผูสอบผาน

(คน) 

%  การกระจายของระดับคะแนน 
หมาย
เหตุ 

A B+ B C+ C D+ D F  
1 01001107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ 29 26 10.34 10.34 41.39 17.24 13.79 0.00 0.00 6.90  
2 01002101 ภาษาอังกฤษ 1 29 26 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 13.79 68.97 6.90  
3 01003108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 29 24 0.00 3.45 20.69 31.03 6.90 17.24 3.45 17.24  
4 01005116 ลีลาศ 29 28 3.45 93.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45  
5 02002104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 29 27 17.24 41.38 20.69 13.79 0.00 0.00 0.00 6.90  
6 06011101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ 29 29 0.00 3.45 13.79 34.48 37.93 3.45 0.00 6.90  
7 06512119 การวาดและการเขียนภาพ 1 29 27 3.45 10.34 10.34 20.69 48.28 0.00 0.00 6.90  
8 01002205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 13 13 0.00 0.00 7.69 7.69 76.93 7.69 0.00 0.00  
9 01003112 อาเซียนศึกษา 13 13 7.69 7.69 38.48 15.38 7.69 7.69 15.38 0.00  
10 06011107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม 13 13 30.77 15.38 15.38 7.69 23.09 0.00 0.00 7.69  
11 06412101 หลักการออกแบบเบ้ืองตน 13 13 23.09 46.95 15.38 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00  
12 06512204 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1 13 13 0.00 0.00 0.00 7.69 7.69 15.38 53.86 15.38  
13 06512222 การฝกทักษะวิชาชีพทางสิ่งทอ 13 9 0.00 15.38 0.00 0.00 7.69 7.69 38.47 30.77  
14 01002102 ภาษาอังกฤษ 2 5 5 0.00 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 
 



                 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (ปริญญาตรี)    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ     
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1.   สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 

ผูลงทะเบียน
(คน) 

จํานวน 
ผูสอบผาน

(คน) 

%  การกระจายของระดับคะแนน 
หมาย
เหตุ 

A B+ B C+ C D+ D F  
15 06512206 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 3 35 35 8.57 25.71 54.29 11.43 0.00 0.00 0.00 0.00  
16 06512210 การออกแบบกราฟกดวย

คอมพิวเตอร 
35 35 0.00 2.86 22.86 14.29 37.13 0.00 22.86 0.00  

17 06512311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ 35 35 17.14 20.00 17.14 11.43 17.14 5.71 8.57 2.86  
18 06512313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวย

คอมพิวเตอร 
35 35 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

19 06512323 การเขียนแบบเบ้ืองตน 35 35 5.71 8.57 20.00 42.87 17.14 5.71 0.00 0.00  
20 06513104 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ 35 31 14.29 2.86 14.29 20.00 25.30 2.86 8.57 11.43  
21 06513109 สัมมนาทางออกแบบผลิตภัณฑ  

สิ่งทอ 
35 35 31.43 31.43 31.43 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00  

 
 
 
 
 
 
 
 



                 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (ปริญญาตรี)    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ     
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1.   สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 

ลําดับ
ที่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 

ผูลงทะเบียน
(คน) 

จํานวน 
ผูสอบผาน

(คน) 

%  การกระจายของระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

A B+ B C+ C D+ D F  
1 01002102 ภาษาอังกฤษ 2 28 21 0.00 3.57 10.71 10.71 14.29 10.71 28.57 21.44  
2 01004101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 27 25 0.00 18.51 29.65 18.51 18.51 7.41 0.00 7.41  
3 01006101 นันทนาการ 27 25 66.67 14.81 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41  
4 02001101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 28 19 0.00 0.00 7.14 0.00 7.14 14.29 42.86 28.57  
5 06011105 สีกับสิ่งทอ 27 19 0.00 0.00 0.00 11.11 7.41 18.51 33.34 29.63  
6 06011106 สุนทรียศาสตร 27 20 3.70 3.70 11.11 18.51 11.11 11.11 14.81 25.95  
7 06512120 การวาดและการเขียนภาพ 2 16 15 0.00 18.75 37.50 18.75 18.75 0.00 0.00 6.25  
8 00220655 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 9 9 0.00 0.00 0.00 11.11 55.56 0.00 33.33 0.00  
9 01110855 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 13 13 25.00 0.00 25.00 0.00 8.33 25.00 16.67 0.00  
10 06512121 ประวัติศาสตรสิ่งทอ  12 12 25.00 8.33 16.67 33.33 16.67 0.00 0.00 0.00  
11 06512205 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 2 11 11 16.67 0.00 8.33 0.00 8.33 50.50 16.67 0.00  
12 06512209 วัสดุผลิตภัณฑสิ่งทอ 12 12 0.00 8.33 8.33 0.00 0.00 8.33 33.33 41.68  
13 06512312 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอพ้ืนถิ่น 39 5 0.00 0.00 2.56 2.56 0.00 0.00 7.80 87.18  
14 06513103 การออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร 13 13 30.77 0.00 15.39 7.69 0.00 7.69 30.77 0.00  

 
 
 
 



                 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (ปริญญาตรี)    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ     
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1.   สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557  (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 

ผูลงทะเบียน
(คน) 

จํานวน 
ผูสอบผาน

(คน) 

%  การกระจายของระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

A B+ B C+ C D+ D F  
15 01002220 ภาษาจีนเบ้ืองตน 35 35 11.43 5.71 5.71 14.29 17.14 8.57 37.15 0.00  
16 06011110 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 35 35 2.86 0.00 2.86 0.00 2.86 28.57 62.85 0.00  
17 06112417 การเตรียมโครงงาน 35 26 11.45 5.71 2.86 5.71 11.42 5.71 20.00 25.71  
18 06512207 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ4 35 30 0.00 2.86 8.57 14.29 17.14 25.71 17.14 14.29  
19 06512324 การทําแบบตัด 35 35 74.28 14.29 2.86 0.00 5.71 2.86 0.00 0.00  
20 06512416 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 35 35 54.28 17.14 14.29 8.57 0.00 2.86 2.86 0.00  
 06513112 การนําเสนองานออกแบบ

ผลิตภัณฑ 
35 12          
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบงช้ี 5.1) 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
สาขาวิชากําหนดใหอาจารยประจําวิชาจัดทํา มคอ. 3 ในแตละรายวิชา โดยกําหนดนํ้าหนัก
คะแนนตามผลการเรียนรูที่ยกมาจาก มคอ. 2 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนจึงตรงกับผลลัพธ
การเรียนรูที่กําหนดในรายวิชา และหลักสูตร  มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหา
สาระที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาอยางครบถวน ซึ่งเกิดจากการแบงหนวยเรียนใน มคอ. 3 
ตามคําอธิบายที่ปรากฏใน มคอ. 2 มีการจดัแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิชาบังคับ
กอนและรายวิชาตอเน่ืองตามลําดับกอนหลัง เพ่ือใหนักศกึษาสามารถนําความรูพ้ืนฐานมาตอ
ยอดในรายวิชาตอเน่ืองได และกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบรายวิชาบังคับกอน 
กอนใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอเน่ือง  มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และจัดแผนการเรียนใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนซึ่งไมเปนไปตาม
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่กําหนดไว สาขามีแนวทางใหอาจารยประจําวิชาหรืออาจารย
ที่ปรึกษาขอเปดรายวิชาภาคฤดูรอนนอกแผนการเรียน เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาไดในเวลาที่
เหมาะสม 
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสาระวิชาในหลักสูตร 
ในสวนของการปรับปรุงหลักสูตรยังไมไดดําเนินการเน่ืองจากหลักสูตรยังไมมีบัณฑิตที่สาํเร็จ
การศึกษา  แตไดมีการปรับแผนการเรียนการสอนของนักศึกษา  ในภาคเรียนที่ 2/2558  
ของกลุม  56  และกลุม 57 ปบผ.  เน่ืองจากรายวิชาที่ขอปรับมีความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนและเปนประโยชนกับนักศึกษามากกวาวิชาเดิม 

การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
(ตัวบงช้ี 5.2) 

1. การกําหนดผูสอน 
     หลักสูตรประชุมเพ่ือสรุป กําหนดอาจารยผูสอนน้ันพบวา ผลจากการประเมินผลการ
เรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 และสําหรับอาจารยผูสอนที่มผีลการ
สอนตํ่ากวาเกณฑน้ัน  อาจารยในหลักสูตรฯและสาขาจะใหสอนรวมกับอาจารยอาวุโส  โดย
การสังเกตการสอนหรือรวมสอนบางเน้ือหา (under study) เพ่ือใหมีประสบการณตรงและ
ไดปรับปรุงในการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป 
     อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดรายวิชาใหอาจารยผูสอนกระจายไปยังรายวิชาตาง ๆ 
ที่เปนวิชาบังคับดวยการพิจารณาจากคุณวุฒิที่ตรงกับรายวิชาน้ัน ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรยีนรู
กับอาจารยผูสอนที่มีความหลากหลายและมีประสบการณในการวิชาชีพ  รวมทั้งได
กําหนดใหอาจารยผูสอนสอนในรายวิชาบังคับไมควรเกิน 2 รายวิชา หรือผูเรียนไมควรเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมเกินกวา 3 รายวิชา  โดยนําผลการประเมินการเรียนการสอนมา
พิจารณาประกอบ 
     การพิจารณาอาจารยผูสอน  สาขาวิชาฯ  จะพิจารณาจากความชํานาญในเน้ือหาที่สอน
ดวยคุณวุฒิของอาจารย  ประสบการณสอน  ประสบการณทํางาน  ผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการดานวิชาชีพ เชน พิจารณาจากรางวัลและอ่ืน ๆ 
     ในปการศกึษา 1/2557 อาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชามีการพิจารณาวา  ควรมี
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อาจารยผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณในสถานประกอบการมาเปนผูทรงคณุวุฒิภายนอกมา
เปนอาจารยพิเศษในรายวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ 2 ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑช้ันปที่ 2  ในสวนเน้ือหาเรื่องการคํานวณพารามิเตอร  ผา ยกดอก  โดยเชิญมา
สอนในวันที่ 24 กับวันที่ 31 มกราคม 2558 และในวันที่ 7, 21 และ 28 กุมภาพันธ 2557  
เพ่ือเพ่ิมทักษะและองคความรูใหกับนักศึกษา  ผลปรากฎวานักศึกษามีความรูความเขาใจใน
รายวิชา  โดยประเมินจากผลคะแนนการเรียนการสอน  และไดมอบหมายใหอาจารยผูสอน
ในหลักสูตรเขาไปเรียนรู  โดยฝกปฏิบัติและสังเกตการณ  เพ่ือในปการศึกษาตอไปจะตอง
เพ่ิมเติมทักษะใหกับนักศึกษาในดานใด  โดยจะมีผลประเมินจากสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาเขาฝกงาน และฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาในป 2558 
2.  การกํากับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 
     สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ กาํหนดใหทุกรายวิชาตองมีรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) โดย อาจารยประจําวิชาทุกทานรวมกันปรับปรุงเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาน้ัน ๆ ใหทันสมัยเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ กําหนดกิจกรรมการเรยีน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับแตละรายวิชา และสงกอนวันเปดภาค
การศึกษา 
     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยมี
แผนการสงงานของอาจารยผูสอนแตละวิชา  และนํามาพิจารณาสรุปกอนวันเปดภาค
การศึกษา 
     การพิจารณากําหนดอาจารยผูสอน  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดพิจารณาแผนการ
เรียนของนักศึกษาตามเลม มคอ. 2 และจดัทําแผนการเรียนเสนอตอ สสท.  เพ่ือจัดทํา
ตารางสอนกอน 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาถัดไป  ในกรณีหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ดําเนินการจัดหาผูสอน กรณีวิชาพ้ืนฐานใหหลักสูตรเจาของรหัสวิชาเปนผู
พิจารณาจัดหาผูสอน การพิจารณาคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 - มีความรูความชํานาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คํานึงถึงสาขาวิชาประสบการณทางาน
ผลงานวิชาการของผูสอน) 
 - หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย 
เพ่ือใหมีโอกาสการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลาย 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสงัคม และการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
     สาขาวิชาไดจัดทําแผนการเรียนการสอนและการวิจัยประกอบไปดวย แผนการสอน ที่
สอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชาตามหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตคุณภาพสูโลกอาชีพเนนการ
ปฏิบัติ การสรางองคความรูที่สามารถประยุกตสอดคลอง และสามารถตอบสนองความ
ตองการของสถานประกอบการที่เกี่ยวของทางดานสิ่งทอ สาขาวิชาไดจัดทําแผนงานในดาน
การวิจัย โดยบูรณาการที่สอดคลองโดยการสํารวจความตองการของกลุมชุมชนที่ผลิตงาน
ทางดานสิ่งทอ โดยมีคณาจารยผูเช่ียวชาญจากงานวิจัยเปนผูถายทอด ในรายละเอียดของ
โครงการประกอบไปดวยการฝกสอนทางดานบริการวิชาชีพ เพ่ือใหตอบรับกับความตองการ
ของชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถผลิตสินคาที่มีความหลากหลายและสรางความเขมแข็งตอไป 
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และหลังจากโครงการจบลงจะมีการประเมินผลงานบริการวิชาชีพอยางตอเน่ือง สําหรับแผน
ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาในสวนที่ชุมชนตองการ 

การประเมิน
ผูเรียน 
(ตัวบงชี้ 5.3) 

1.  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  ดําเนินการจัดทํา มคอ.3   
- อาจารยผูสอนทําการช้ีแจงรายละเอียดรายวิชา/  เกณฑการประเมิน/  เครื่องมือในการ
ประเมิน ฯลฯ  ใหนักศึกษาทราบ/มีสวนรวม 
- อาจารยและนักศึกษา รวมกําหนดเกณฑ  วิธี และเครื่องมือการประเมินในสัปดาหแรกของ
ภาคเรียน  หากมีการเปลี่ยนแปลงตามขอตกลงรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาใหนําผล
มาปรับแกไขใน มคอ. 3   
2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
     การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา ดําเนินการหลังสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคเรียนภายใน 2 สัปดาห  โดยอาจารยที่สอนในแตละรายวิชาจะทําการประเมินผล
และสงผลการเรียนของนักศึกษาสงที่หัวหนาสาขาวิชา  และหัวหนาสาขาวิชาดําเนินการ
รวบรวมการประเมินผลรายวิชาของแตละวิชาสงที่งานทะเบียนของคณะ โดยงานทะเบียนจะ
ทําสรุปผลการประเมินเขาที่ประชุมในคณะกรรมการบริหารเพ่ือจะสรุปผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีคาคะแนนเปน F และเปน I ในแตละรายวิชา นักศึกษาพนสภาพ และคํานวณคา
เปนรอยละ เพ่ืออนุมัติผลการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยรายวิชาที่มีขอสังเกต 
เชน นักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชาอ่ืนเปน F แตรายวิชาน้ีมีคาระดับคะแนนตางออกไป 
หรือ รายวิชาที่มีคาระดับคะแนนเปน F หรือ I ในอัตราที่สูง อาจารยผูรับผดิชอบในรายวิชา
ดังกลาวจะตองบันทึกช้ีแจงขอเท็จจริง 
3.  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 
และ มคอ.7) 
     สาขาวิชามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการใหนักศกึษาประเมินในระบบ
ทะเบียนนักศึกษาที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบงเปน 3 ดาน 
ไดแก อาจารยผูสอน ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และดานวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ซึ่งอาจารยผูสอนก็จะนําขอมูลดังกลาวมาใสไวใน มคอ. 5 ที่เปนจุดเดน และจดุดอย 
เพ่ือที่จะนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ซึ่งตองจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นภาคการศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรจะนําขอมูลที่สรุป
ตามแบบมคอ. 5 น้ันมาจัดทาํเปน มคอ. 7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันหลังสิ้นสดุป
การศึกษา 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ลํา 
ดับ 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิการ 
เปนไปตามเกณฑ 

 

ผลการดําเนนิการ 
ไมเปนไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 
 

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปที่แลว  

 

 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 
 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

 
 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต   
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ลํา 
ดับ 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิการ 
เปนไปตามเกณฑ 

 

ผลการดําเนนิการ 
ไมเปนไปตามเกณฑ 

ใหมทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
สรุปผลการประเมิน  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร               ไมผาเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 

 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปดสอนในปที่รายงาน 
 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการ

ปรับปรุง มี ไมมี 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2557    

01001107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ    

01002101 ภาษาอังกฤษ 1    

01003108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

01005116 ลีลาศ    

02002104  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร    

06011101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ    

06512119 การวาดและการเขียนภาพ 1    

01002205 ภาษาอังกฤษเทคนิค    

01003112 อาเซียนศึกษา    

06011107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม    

06412101 หลักการออกแบบเบ้ืองตน    

06512204 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1    

06512222 การฝกทักษะวิชาชีพทางสิ่งทอ    

01002102 ภาษาอังกฤษ 2    

06512206 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 3    
06512210 การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร    
06512311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ    
06512313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวยคอมพิวเตอร    
06512323 การเขียนแบบเบ้ืองตน    
06513104 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ    
06513109 สัมมนาทางออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ    
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรยีนรู 
สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูล

ปอนกลบัจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู   
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มาตรฐานผลการเรยีนรู 
สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูล

ปอนกลบัจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

ทักษะทางปญญา   
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร ม ี  ไมม ี                 

 
จํานวนอาจารยใหม …………2…………. จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ………2……… 
 

กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเหน็ และประโยชนที่

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

5 

 เปนการสรางความรวมมือ และไดระดม
ความคิดจากอาจารยและสายสนับสนุน 
นําแนวทางมาพัฒธนาดานการเรียนการ
สอนและการทาํวิจัยตอไป 

โครงการเตรียมความพรอมสู 
สหกิจศึกษานานาชาติ 1 

 รูกระบวนการแนวทางการบริหารจัดการ
แนวทางในอนาคตและการแกไขปญหา
ไดสําหรับงานสหกิจได 

โครงการพัฒนาคุณภาพงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

1 
 เพ่ิมพูนความรูเพ่ือกาวสูโลกของ

เทคโนโลยี สามารถใช และนํามาสูการ
เรียนการสอนได 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ 
ดานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

1 
 สามารถนํามาพัฒนาในดานการเรียนการ

สอนและงานวิจัยได 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลกัสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
สภาพแวดลอมโดยรวมของ
คณะไมสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของนักศึกษาได 

ไมมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิของ
หลักสูตร 

ทางหลักสูตร สาขาวิชา และคณะ
มีสวนรวมในการวางแผนการจัด
พ้ืนที่ ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 
(ตัวบงช้ี 6) 

1. การเตรียมความพรอมทางกายภาพ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ มีหองเรียน และหองปฏิบัติการ 
รวมทั้งสื่อการสอนที่พรอมสาํหรับการจัดการเรียนการสอน โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบเปนผูตรวจสอบความพรอมในการใชงานของ
หองปฏิบัติการ ในสวนสื่อการสอนที่เปนเครือ่งฉายและเครือ่งเสียง
ประจําหองเรียนทางคณะฯ  จะมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบในการใช
งาน 
2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนนุทางการศึกษา 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ ใหนักศกึษาและอาจารยในสาขา
ใชหองสมุด และหองเรียนรูดวยตนเอง จากสํานักวิทยบริการ โดย
สาขามีสวนในการสั่งซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพที่เปนประโยชนตอ
การคนควาเพ่ิมเติมเขาหองสมุดอยูเสมอ 
3.การจัดพืน้ที/่สถานทีส่ําหรบันักศึกษาและอาจารยไดพบปะ
สังสรรค 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือปรับภูมิทัศนบริเวณใตอาคารใหสามารถใชเปนที่พบปะสังสรรค  
เพ่ือแลกเปลี่ยนสนทนาของอาจารยและนักศึกษา โดยจัดมาหินออน 
เกาอ้ีไม และจดัสวนหยอมใหอยางเพียงพอและเหมาะสม 
4. มีบริการคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตความเร็วสงู 
สํานักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย ไดจัดหาอุปกรณเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตไรสาย (WIFI) ไวบริเวณอาคาร  นักศึกษาและอาจารย
จึงสามารถใชสญัญาณอินเตอรเน็ท จากจุดใดในคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน ไดตลอดเวลา 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรอืสาระจากผูประเมิน ความเหน็ของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ  ในตัวบงช้ีเชิง
คุณภาพ 
2. ตัวบงช้ีที่มีการประเมินแนวโนม
ผลการดําเนินงานที่ ดีขึ้น ตองมี
รายงานผลการดําเนินงานอยาง
น อ ย  3  ป  เ พ่ื อ ใ ช ใ น ก า ร
เปรียบเทียบ 

- หลักสูตรจะดําเนินการตามที่ผู
ประเมินใหขอเสนอแนะ  
- ในประเด็นการประเมินแนวโนมผล
การดําเนินงาน อาจดําเนินการไดไม
ค ร บ ทุ ก เ รื่ อ ง  เ น่ื อ ง ด ว ย ก ร อ บ
ระยะเวลา และหลักสูตรเพ่ิงมีการ
ประเมินค ร้ั งแรกในปการ ศึกษา 
2557 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาวางแผนเพ่ือประชุม
พัฒนากระบวนการในตัวบงช้ีเชิง
คุณภาพ 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผูทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปทีส่ํารวจ) วันทีส่ํารวจ  
(ยังไมมีขอมูลเน่ืองจากยังไมมีผูสําเร็จการศกึษา) 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 
 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
 
การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
  
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
(ยังไมมีขอมูลเน่ืองจากยังไมมีผูสําเร็จการศกึษา) 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนนิการ 
กําหนดเวลาทีแ่ลว

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนนิการไดสาํเร็จ 

ไมมีแผนการดําเนินงาน
ที่วางไวในรายการของป
ที่ผานมา 

- - - 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา การ

เปลีย่นแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ     
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แผนปฏิบัติการใหมสาํหรับป  
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันทีค่าดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
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ภาคผนวก 1 
 

ผลการประเมินตนเอง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 

ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  ผาน/ไมผาน 
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตัวบงช้ีที่ทานคิดวาหลักสูตรน้ันมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตราฐานที่ สกอ.กําหนด 

 
 

ลําดับ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน 
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผาน 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ผาน 
12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1-5 
ผาน 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ลําดับ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 
ผลการดําเนินการ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 
 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

 
 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ   
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สรุปผลการประเมิน  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร               ไมผาเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 
 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงช้ีที่ทานคิดวาหลักสูตรน้ันมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 
 

 
จุดเดน 
       1  ผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการสงผลใหอัตราการไดงานทําสูงถึง 83 % 
       2  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหารวิทยาลัย 
 
โอกาสในการพัฒนา 
       1 ความสามารถดานภาษาอังกฤของนักศึกษาอยูในระดับไมนาพีงพอใจ 
       2 ความสามารถดานการวิเคราะหเชิงตัววเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยผีลการประเมนิอยูในระดับไม
นาพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ และตัวบงชี ้
คะแนนที่ได 

 
หมายเหตุ/ขอสังเกต

(ถามี) 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
5.00 

 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

4.17 
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.59  
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงช้ีที่ทานคิดวาหลักสูตรน้ันมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 

 
 
จุดเดน 
       1  ระบบอาจารยที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ 
       2  มีอุปกรณ เครื่องมอื และเครื่องจกัรที่เที่ยบเทาสถานประกอบการ สามารถตอบสนองตอการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธ์ิภาพ 
 
โอกาสในการพัฒนา 
        1 จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กําหนดไว 
        2 จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่ชวยการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังมีนอย 
        3 การรักษาอัตราการคงอยูของนักศึกษายังไดผลไมเปนที่นาพอใจ 
 
 
 
 
 

องคประกอบ และตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/ขอสังเกต

(ถามี) 
3.1 การรับนักศึกษา 2.00  

เกณฑการรับนักศึกษา   
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 2.00  
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 

 
 

3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 2.00  
อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

 
 

อัตราการสําเร็จการศึกษา  
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 
 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงช้ีที่ทานคิดวาหลักสูตรน้ันมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 

 
จุดเดน 
       1  มีอาจารยที่มีคุณวุฒิ  
       2  มีอาจารยที่ม ีความรู ความสามารถเฉพาะทางสูง 
       3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรมีพอสมควร 
 
โอกาสในการพัฒนา 
       1 การเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ และตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/ขอสังเกต

(ถามี) 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
 

 
การบริหารอาจารย  
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย 4.44  
รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 
 

รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  
ผลงานทางวิชาการของอาจารย  

4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย 3.00  
อัตราการคงอยูของอาจารย 

 
 

ความพึงพอใจของอาจารย  
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 3.15  
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงช้ีที่ทานคิดวาหลักสูตรน้ันมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 

 
จุดเดน 

1 หลักสูตรสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
 

โอกาสในการพัฒนา 
       1   ระบบการประเมินสําหรับนักศึกษามีจํานวนมาก ควรจัดระบบการประเมินใหนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามเพียงครั้งเดียว 
 
 

องคประกอบ และตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/ขอสังเกต

(ถามี) 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 2.00  
 หลักการคิดในการออกแบบหลักสูตร 

 
 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2.00  
 การกําหนดผูสอน 

 

 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
(มคอ.3 และมคอ.4) 

 

การจัดการเรียนการสอน  
5.3 การประเมินผูเรียน 2.00  
 การประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
การกํากับการประเมินจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.00 
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.50  
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงช้ีที่ทานคิดวาหลักสูตรน้ันมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 

 
จุดเดน 

1 มีหองเรียนปฏิบัติพรอมครุภัณฑที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองตอการจัดการเรียนการสอน 
 

โอกาสในการพัฒนา 
       1   โครงสรางพ้ืนฐานภาพรวมยังตองพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาใหดี
ขึ้น เชน หองนํ้า พ้ืนที่ใชสอยสวนกลาง 

 

องคประกอบ และตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/ขอสังเกต

(ถามี) 
6.1 สิ่งสนับสนนุการเรยีนการสอน 2.00  

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/ คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม
ของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนันการเรียนรู 

 

 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  
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ภาคผนวก 2 
 

รายการเอกสารอางอิงตามหมวดใน มคอ.7 
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รายการเอกสาร (หมวดที่ 1) ขอมูลทั่วไป 
 
การกํากับตามมาตรฐานหลกัสูตร 
ปบผ.1.1-01 มคอ.2 หลักสตูรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ปบผ.1.1-02 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปบผ.1.1-03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปบผ.1.1-04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
  
  
  
 
รายการเอกสาร (หมวดที่ 2) อาจารย 
 
2.1 การบรหิารแลพพฒันาอาจารย 
ปบผ.2.1-01 ตารางสอนอาจารยประจําหลักสูตร 
ปบผ.2.1-02 โครงการบริการวิชาการที่อาจารยประจําหลักสูตรมสีวนรวม 
  
2.2 คุณภาพอาจารย 
ปบผ.2.2-01 เอกสารการตีพิมพบทความวิจัย 
  
2.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย 
ปบผ.2.3-01 เอกสารการประเมินการบริหารหลักสูตร 
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รายการเอกสาร (หมวดที่ 3)  นักศึกษาและบัณฑิต 
 
การรับนักศึกษา 
ปบผ.3.1-01 เอกสารสรุปจํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2557 
  
ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
ปบผ.3.1-01 ขอมูลจํานวนนักศึกษาคงอยู 
ปบผ.3.1-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร 
  
  
 
รายการเอกสาร (หมวดที่ 4)  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอนในหลักสูตร 
 
สาระสาํคญัในรายวิชา 
ปบผ.3.1-01 เอกสารสรุปจํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2557 
  
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ปบผ.4.2-01 ทําเนียบอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
ปบผ.4.2-02 ตารางสอนอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิง่ทอ 
ปบผ.4.2-03 ขอมูลสรุปหนวยกิจและชัวโมงเรียน 
  
การประเมินผูเรียน 
ปบผ.4.3-01 ผลการเรียนในแตละรายวิชาและการกระจายคะแนน 
ปบผ.1.1-03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปบผ.1.1-04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
  
ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ปบผ.1.1-01 มคอ.2 หลักสตูรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ปบผ.1.1-02 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปบผ.1.1-03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปบผ.1.1-04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
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รายการเอกสาร (หมวดที่ 5)  การบรหิารงานหลักสูตร 
 
สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 
ปบผ.5.1-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร 
  
 
รายการเอกสาร (หมวดที่ 6)  ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเก่ียวกับคณุภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 
เอกสาร 
ปบผ.3.1-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร 
  
 
รายการเอกสาร (หมวดที่ 7)  แผนการดําเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตร 
 
เอกสาร 
ปบผ.7.1-01 มคอ.7  ปการศึกษา 2557 
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ภาคผนวก 3 
 

ตารางขอมูลประกอบการรายงาน 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปดสอนในปที่รายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการ

ปรับปรุง มี ไมมี 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2557    

01001107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ    

01002101 ภาษาอังกฤษ 1    

01003108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

01005116 ลีลาศ    

02002104  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร    

06011101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ    

06512119 การวาดและการเขียนภาพ 1    

01002205 ภาษาอังกฤษเทคนิค    

01003112 อาเซียนศึกษา    

06011107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม    

06412101 หลักการออกแบบเบ้ืองตน    

06512204 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1    

06512222 การฝกทักษะวิชาชีพทางสิ่งทอ    

01002102 ภาษาอังกฤษ 2    

06512206 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 3    
06512210 การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร    
06512311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ    
06512313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวยคอมพิวเตอร    
06512323 การเขียนแบบเบ้ืองตน    
06513104 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ    
06513109 สัมมนาทางออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ    
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ตารางที่ 1 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  57-ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
01-001-107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ ์    
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ    
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปวีณา  จารุศิร ิ    
01-005-116 ลีลาศ อ.มงคล  คําสุวรรณ    
01-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ    
06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ ผศ.เสาวณีย  อารีจงเจริญ    
06-512-119 การวาดและเขียนภาพ 1 อ.เกษม  มานะรุงเวิทย 

 
  

 

 
ตารางที่ 2 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  56-ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
01002205 ภาษาอังกฤษเทคนิค ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ    
01003112 อาเซียนศึกษา อ.ประยุทธ เทียมสุข    
06011107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม อ.พจนา นูมหันต 

อ.เสาวนีย เถากิตติกุล 
  

 

06412101 หลักการออกแบบเบื้องตน ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ    
06512204 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1 ผศ.จรูญ  คลายจอย    
06512222 การฝกทักษะวิชาชีพทางสิ่งทอ ผศ.จรูญ  คลายจอย    
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ตารางที่ 3 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  55-ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
06512206 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 3 อ.สุจิตรา ชนันทวาร ี    
06512210 การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร อ.ชลธิชา  สาริกานนท    
06512311 การออกแบบเคหะสิ่งทอ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ    
06512313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวย

คอมพิวเตอร 
อ.กษิด์ิเดช อํ่าทอง 

  
 

06512323 การเขียนแบบเบื้องตน อ.เกษม  มานะรุงวิทย    
06513104 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ อ.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ ์    
06513109 สัมมนาทางออกแบบผลิตภัณฑ สิ่งทอ อ.ชลธิชา  สาริกานนท    

 
ตารางที่ 4 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  54/ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
06112417 การเตรียมโครงงาน อ.ชลธิชา  สาริกานนท    
06412313 เทคโนโลยีการผลิตผา ผศ.อุษา  ตั้งธรรม    
06512313 การออกแบบลวดลายสิ่งทอดวย 

คอมพิวเตอร 
อ.กษิด์ิเดช อํ่าทอง 

  
 

06512408 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 5 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ    
06512415 การออกแบบและเขียนแบบ3มิติ 

ดวยคอมพิวเตอร 
อ.นภดล สังวาลเพ็ชร 

  
 

06512416 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ อ.เกษม  มานะรุงวิทย    
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ตารางที่ 5 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  57-ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
06-011-105-55 สีกับสิ่งทอ ผศ.จรูญ  คลายจอย    
06-011-106-55 สุนทรียศาสตร อ.กองเกียรติ  มหาอินทร    
06-512-120-55 การวาดและการเขียนภาพ 2 อ.ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห    

 
ตารางที่ 6 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  56-ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
06-011-108-55 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ อ.ชลธิชา  สาลิกานนท    
06-512-205-55 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 2 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ    
06-512-209-55 วัสดุผลิตภัณฑสิ่งทอ ผศ.จรูญ  คลายจอย    
06-512-312-55 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอพ้ืนถิ่น ผศ.จรูญ  คลายจอย    
06-512-221-55 ประวัติศาสตรสิ่งทอ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ    
06-513-103-55 การออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ 

ดวยคอมพิวเตอร 
อ.ชลธิชา  สาริกานนท    

 
 
 
 
 
 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน มคอ.7 หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิง่ทอ (ปริญญาตรี) พ.ศ.2555 
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ตารางที่ 7 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  55-ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
06-011-110-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา อ.พิชิตพล  เจริญทรัพยานันท    
06-112-417-55 การเตรียมโครงงาน อ.เกษม  มานะรุงวิทย    
06-512-207-55 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 4 อ.เกษม  มานะรุงวิทย    
06-512-324-55 การทําแบบตัด อ.สุดากาญจน  แยบดี    
06-512-416-55 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ อ.สุดากาญจน  แยบดี    
06-513-112-55 การนําเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ อ.ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห    

 
ตารางที่ 8 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 / มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 

แบบบันทึกการสงงานตามรายวิชา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
ระดับ  ปริญญาตร ี    
ศูนย  ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  คณะ  อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
รุน/กลุม  54/ปบผ./1   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผูสอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ 
06512417 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ อ.ชลธิชา  สาริกานนท    
06513104 สุนทรียศาสตร อ.กองเกียรติ  มหาอินท    
06513106 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อ.ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห    
06513107 การถายภาพ อ.เกษม  มานะรุงวิทย    

 
 
 
 
 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน มคอ.7 หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิง่ทอ (ปริญญาตรี) พ.ศ.2555 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ปการศึกษา 2557                        ผ-19 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 9 การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล 

ตําแหนง 
เรื่อง / หลักสูตร / หัวขอฝกอบรม 

ประชุมสัมมนา ดูงาน 
เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา
ฝกอบรม 

 

หนวยงานผูจัด 

1 ผศ.ดร.กิตติ
ศักดิ์ อริยะ
เครือ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

ณ สํานักวิทยบริการฯ 
 

4 มิ.ย. 57 กองกลาง มทร. 
พระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระ
นคร 
 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
 
 

27 มิ.ย. 57 
 
 

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ  
มทร.พระนคร 
 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
RMUTP SUMMIT 
การทบทวนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา มทร.พระนคร 
 

โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา
บีช รีสอรท 
จ.เพชรบุรี 
 

7 - 9 ก.ค. 57 
 

กองนโยบาย 
และแผน 
มทร.พระนคร 
 

- โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียม
ผูบริหาร ประจําป 2557 
(กิจกรรมที่ 1 ผูบริหารและเตรียม
ผูบริหารสายวิชาการ) 
 

โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา
บีช รีสอรท 
จ.เพชรบุรี 
 

7 - 9 ก.ค. 57 
 
 

กองบริหารงาน
บุคคล 
มทร.พระนคร 
 

- นําเสนอผลงานวิชาการใน
ตางประเทศ ในงาน 
International Forum on Natural 
Dyes & WEFT TAIWAN 2014 
(ISEND 2014) 

เมือง Taichung สาธารณรัฐ
จีน (ไตหวัน) 
 

14 - 16 ต.ค. 57 
 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 
 

- เขารวมงาน Tipei Innovative 
Textile 
Application Show (TITAS 2014) 
 

เมือง Taichung สาธารณรัฐ
จีน (ไตหวัน) 
 
 

17 - 19 ต.ค. 57 
 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 
 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 
 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 

6 ม.ค. 58 งานบุคลากร 
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ตารางที่ 9 (ตอ) การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 

ระยะที่ 2 ณ จังหวัดเลย 
 และเพชรบูรณ 

7 - 10 ม.ค. 58 คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการท่ีปรึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) ประเภทผาและเครื่องแตง
กายดวยนวัตกรรม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
 
 
 

19 - 25 ม.ค. 58 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 

- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 
ดานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
 

กลุมทอผาบานหม่ี และกลุม
วิสาหกิจ- 
ชุมชน OTOP บานหม่ี อ.
บานหม่ี จ.ลพบุรี 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 
58 
 
 

สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑฯ 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการสัมมนา เรื่อง บริหรจัดการ
หลักสูตร : 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตร 

หองประชุม D - Hall  
คณะครุศาสตรฯ 
 

5 ก.พ. 58 
 

สสท. 
มทร.พระนคร 
 

 
- โครงการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

หองประชุม D - Hall  
คณะครุศาสตรฯ 

 
6 ก.พ. 58 

สสท. 
มทร.พระนคร 

- โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (พ.ศ. 2559-2563) 

หองประชุมกรมหลวง  
คณะครุศาสตรฯ 
 
 
 

20 มี.ค. 58 
 
 
 

สํานักประกัน
คุณภาพ 
มทร.พระนคร 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ตําแหนง 

เรื่อง / หลักสูตร / หัวขอฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา ดูงาน 
เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา
ฝกอบรม 

 

หนวยงานผูจัด 

2 ผศ.จรูญ 
คลายจอย 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระ
นคร 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
 
 

27 มิ.ย. 57 
 
 

คณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอฯ 
มทร.พระนคร 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน มคอ.7 หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิง่ทอ (ปริญญาตรี) พ.ศ.2555 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ปการศึกษา 2557                        ผ-21 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 9 (ตอ)  การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
 

  - การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ในงาน 
International Symposium on 
Fiber Science and Technology 
(ISF 2014) 

เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
 

27 ก.ย. - 2 ต.ค. 
57 
 สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 
มทร.พระนคร 

- นําเสนอผลงานวิชาการใน
ตางประเทศ ในงาน 
International Forum on Natural 
Dyes & WEFT TAIWAN 2014 
(ISEND 2014) 

เมือง Taichung สาธารณรัฐ
จีน (ไตหวัน) 

14 - 16 ต.ค. 57 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 

- เขารวมงาน Tipei Innovative 
Textile 
Application Show (TITAS 2014) 

เมือง Taichung สาธารณรัฐ
จีน (ไตหวัน) 
 

17 - 19 ต.ค. 57 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 
 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
 

6 ม.ค. 58 
 
 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 
ดานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
 

กลุมทอผาบานหม่ี และกลุม
วิสาหกิจ- ชุมชน OTOP 
บานหม่ี อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี 

31 ม.ค. –  
1 ก.พ.58 
 
 

สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑฯ 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการสัมมนา เรื่อง บริหรจัดการ
หลักสูตร : 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตร 
 

หองประชุม D - Hall คณะ
ครุศาสตรฯ 

5 ก.พ. 58 
 
 

สสท. 
มทร.พระนคร 

- โครงการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

หองประชุม D - Hall คณะ
ครุศาสตรฯ 

6 ก.พ. 58 สสท. 
มทร.พระนคร 

      

 
 
 

 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน มคอ.7 หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิง่ทอ (ปริญญาตรี) พ.ศ.2555 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ตําแหนง 

เรื่อง / หลักสูตร / หัวขอฝกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 
เสนอผลงานวิชาการ 

ระยะเวลา
ฝกอบรม 

 

หนวยงานผูจัด 

3 นายทวีศักดิ์   
สาสงเคราะห 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ 
  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระ
นคร 
 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

27 มิ.ย. 57 
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 
57 

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 
มทร.พระนคร 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตําแหนง 

เรื่อง / หลักสูตร / หัวขอฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา ดูงาน 
เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา
ฝกอบรม 

 

หนวยงานผูจัด 

4 นายเกษม      
มานะรุงวิทย 

- โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรดานกีฬาเพ่ือเตรียมงาน 
  เปนเจาภาพการแขงขันกีฬา มทร. 
แหงประเทศไทย 
  ครั้งท่ี 31 พระนครเกมส" 

หองประชุมเธียเตอร คณะ
ครุศาสตรฯ 
และโรงแรมเบลลา วิลลา 
คาบานา 
จ.ชลบุร ี
  

24 -26 ก.ค. 57 
  
  

กองพัฒนา
นักศึกษา 
มทร.พระนคร 
  
  

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
  

6 ม.ค. 58 
  
  

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ ดานออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 

กลุมทอผาบานหม่ี และกลุม
วิสาหกิจ- 
ชุมชน OTOP บานหม่ี อ.
บานหม่ี จ.ลพบุรี 

31 ม.ค. –  
1 ก.พ. 58 
  

สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑฯ 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
  ดานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

หองประชุม AD PR 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
  

13 มี.ค. 58 
  
  
  

กอง
ประชาสัมพันธ 
มทร.พระนคร 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ตําแหนง 

เรื่อง / หลักสูตร / หัวขอฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา ดูงาน 
เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา
ฝกอบรม 

 

หนวยงานผูจัด 

5 นางชลธิชา    
สาริกานนท 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระ
นคร 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
 
  

27 มิ.ย. 57 
  
  

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 
มทร.พระนคร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การอบรมหลักสูตร 3ds Max 2014 
for designer and  Basic 
Animation 
  

สถาบันอบรมคอมพิวเตอร
เพ่ือการ 
 

15 - 17 ธ.ค. 57 
  

สถาบันอบรม
คอมพิวเตอร 

- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 
  ดานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
  

กลุมทอผาบานหม่ี และกลุม
วิสาหกิจ- 
ชุมชน OTOP บานหม่ี อ.
บานหม่ี จ.ลพบุรี 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 
58 
  
  

สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑฯ 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

  

- โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน "โครงการเพ่ิม 
  ขีดความสามารถของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
 หลักสูตร Adobe Certified 
Associate (ACA) สําหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รุนท่ี 4" 

หองอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 
2 
  
 
 

23 - 27 ก.พ. 58 
 

สํานักวิทยบริการ
ฯ 
 

 
- โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (พ.ศ. 2559-2563) 

 
หองประชุมกรมหลวง คณะ
ครุศาสตรฯ 

20 มี.ค. 58 
 

สํานักประกัน
คุณภาพ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
เว็บไซดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
สํานักวิทยบริการฯ 

14 - 15 พ.ค.  
58 

กอง
ประชาสัมพันธ 
มทร.พระนคร 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจ 

โรงแรมนูโว ซิต้ี สามเสน 
บางลําพู 
  

22 พ.ค. 58 
  
  

สสท.  
มทร.พระนคร 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
 
ที่ ชื่อ - สกุล 

ตําแหนง 
เรื่อง / หลักสูตร / หัวขอฝกอบรม 

ประชุมสัมมนา ดูงาน 
เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา
ฝกอบรม 

 

หนวยงานผูจัด 

6 นส.สุดากาญจน   
แยบดี 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 
  

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ จังหวัดเลย 
และเพชรบูรณ 

6 ม.ค. 58 
7 - 10 ม.ค. 58 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 
  
  ดานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
  

กลุมทอผาบานหม่ี และกลุม
วิสาหกิจ- 
ชุมชน OTOP บานหม่ี อ.
บานหม่ี จ.ลพบุรี 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 
58 
  
  

สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑฯ 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 

- โครงการเตรียมความพรอมสูสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 
 

โรงแรมนูโว ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 

20 มี.ค. 58 
 

สสท.  
มทร.พระนคร 
 

- โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับ 
  การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (พ.ศ. 2559-2563) 

หองประชุมกรมหลวง คณะ
ครุศาสตรฯ 

20 มี.ค. 58 
  

สํานักประกัน
คุณภาพ 
มทร.พระนคร 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เทคนิคการเขียนขอเสนอ 
  โครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนจาก
หนวยงานภายนอก" 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  
  

18 พ.ค. 58 
  
  
  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มทร.พระนคร 
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