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คํานํา 
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนในระดับ

ปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตดานการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  อีกทั้งยังมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะห

อยางเปนระบบและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี   

ในการจัดทําการประเมินตนเองปการศึกษา  2557  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอมุงเนนการรายงาน

ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับความเปนจริงในการดําเนินงานเพ่ือแสดงถึงศักยภาพในการดําเนินงานดานการเรียน

การสอน  เพ่ือใชสําหรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอหวังวาการจัดทํารายงานการประเมินตนเองปการศึกษา  2557  จะเปน

ขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรในปการศึกษา  2558  เพ่ือใหการพัฒนา

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาบัณฑิตทางดานออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอตอไป 
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 
รหัสหลกัสูตร 25501941102723 
อาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ. 2  ปจจุบัน หมายเหต ุ

1. นายกองเกียรติ มหาอินทร 1. นายกองเกียรติ มหาอินทร 25 มี.ค. 55 ถึง ปจจุบัน   
2. นางมธุรส เวียงสีมา 2. นางสาวนิตยา วันโสภา 28 พ.ค.57  ถึง ปจจุบัน 
3. นายธวัชชัย แสงน้ําเพชร 3. นายธวัชชัย แสงน้ําเพชร 25 มี.ค. 55 ถึง ปจจุบัน   
4. นายสัมภาษณ สุวรรณคีร ี 4. นายสัมภาษณ สุวรรณคีรี 25 มี.ค. 55 ถึง ปจจุบัน   
5. นางสาวจรัสพิมพ วังเย็น 5. นางสาวจรัสพิมพ วังเย็น 25 มี.ค. 55 ถึง ปจจุบัน   

 
อาจารยผูสอน      
1. ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก 2.อาจารยกองเกียรติ มหาอินทร 3.อาจารยจรัสพิมพ วังเย็น 

4. อาจารยธวัชชัย แสงน้ําเพชร 5. อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี 6. อาจารยนิตยา วันโสภา 

7. อาจารยกฤษดา รัตนางกูร 8. อาจารยนฤพน ไพศาลตันติวงศ 9. อาจารยกรชนก บุญทร 

10. อาจารยพรกนก ศรีงาม 11. อาจารยอรพร พุทธพงษ 12. ดร.พงศรัชตธวัช วิวังสู 

13. ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล 14. ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ 15. ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ 

16. อาจารยปวีณา จารุศิริ   17. อาจารยมงคล คําสุวรรณ 18. ผศ.ดร.เกษสุนีย บํารุงจิตต 

19. อาจารยประยุทธ เทียมสุข 20. อาจารยสุทธิมา วันเพ็ง 21. อาจารยประดิษฐ พยุวงศ 

22. ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบํารุง 23. ผศ.สุธี จันทราภาขจี 24. อาจารยขจรเกียรต ิขุนชิต 

25. ผศ.เสาวนีย อารียจงเจริญ 26. อาจารยเกษม มานะรุงวิทย 27. อาจารยสุจิตรา ชนันทวารี 

28. อาจารยวิภาดา กระจางโพธิ์ 29. อาจารยพิชิตพล เจริญทรัพยานันท 30. อาจารยสุดากาญจน แยบดี 

31. ผศ.จิราพร จิตตภูภักดี 32. ผศ.จรูญ คลายจอย 33. ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน                       
ขอ เกณฑการประเมิน   (ระดับป.ตรี) ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   มีอาจารยประจาํหลักสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ 
2 ของคุณสมบัตอิาจารยประจําหลักสูตร 

 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 0 คน 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี1 คน 
ผศ. 0 คน, รศ. 0 คน, ศ. 0 คน 
ซึ่งเปนคุณวุฒทิีต่รงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิง
ทอ  

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด 

หลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม 
ป 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
เปดหลักสูตรเมื่อ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ป 2555 ทั้งนี้หลักสูตรมี
กําหนดในการปรับปรุงหลักสูตรวันที่ 1 เดือน สิงหาคม ป 2559 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรยีนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

(1) หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง ตามชวงเวลาดังนี้ 
            ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 
            ครั้งที่ 2  ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80  
(2) หลักสูตรมีรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ โดยไดจัดทํา มคอ.2 ตามรายละเอียดของ
หลักสูตรครบทั้ง 8 หมวดตอไปนี้ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู    
กลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคนคณาจารย หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร สกอ.รับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และเริ่มใชกับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่1/2555 
 
(3) หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีกําหนดสง มคอ. 3
ในปการศึกษา 2557 ดังนี้ 
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ขอ เกณฑการประเมิน   (ระดับป.ตรี) ผลการดําเนินงาน 

 
เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 3 4 สิงหาคม 
2557 

26 ธันวาคม 
2557 

- 

มคอ.4 - - 18 พฤษภาคม

2558 

 
       โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มีการจัดการเรียนการสอนจํานวน 
25 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 25 รายวิชาครบทุก
รายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มีการจัดการเรียน
การสอนจํานวน 25 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 25 
รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
(4) หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน มีกําหนด 
สง มคอ. 5 ในปการศึกษา 2557 ดังนี้ 
 

เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 5 15 มกราคม 
2558 

11 มิถุนายน 
2558 

- 

มคอ.6 - - 28 สิงหาคม

2558 

 

       โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ.5 จํานวน 25 รายวิชา 
ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี มคอ.5 
จํานวน 25 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรตาม
ระเบียบที่กําหนด 
 
(5) ในปการศึกษา 2557 ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหใชรูปแบบ
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ มคอ. 7 เปนเอกสารชุด
เดียวกัน การดําเนินการจัดทามีการปรับแกไขไปตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ระยะเวลาที่สงเอกสาร มคอ.7 จึงลาชากวาใน
ปการศึกษาที่ผานมา 
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หมวดที่ 2 อาจารย 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปน้ี 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 

การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย 
(เกณฑขอ 4.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
 1.1  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ มีการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอโดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมี
คุณวุฒิ  โดยคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  อยาง
นอย  2  ทาน  
 1.2  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน  5  
ทาน  ไดแก   

 
รายนามอาจารยประจําหลกัสตูร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

ตรี โท เอก 

1.  นายกองเกียรติ  มหาอินทร - √ √ - 

2.  นางสาวนิตยา  วันโสภา - √ √ - 

3.  นายธวัชชัย   แสงน้ําเพชร - √ √ - 

4.  นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี - √ - - 

5.  นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น - √ √ - 

รวม - 5 4 - 

 
  โดยทั้ง 5  ทานมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงและสัมพันธ และไดทําการแตงตั้งใหเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไข ในการประชุมครั้งที่  
7/2557  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2557  ตั้งแตปการศึกษาที่  2/2556 
 ทั้งน้ีอาจารยประจําหลักสูตรในลําดับที่  4  นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี  จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  1  ทาน  แตเนื่องดวยมีประสบการณในการสอนมาเปนระยะเวลา   25  ป  
ทางสาขาวิชาจึงไดแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตร  ซึ่งปจจุบันกําลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซึ่งในป
การศึกษา  2558  หากไมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือไมมีการพัฒนาคุณวุฒิใน
ตําแหนงทางวิชาการ  ก็จะพิจารณาแตงตั้งอาจารยทานอื่นที่มีคุณสมบัติมาเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรแทน 
 1.3   สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  ไดมีการปรับเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวน  1  ทาน  ไดแก  นางสาวนิตยา   วันโสภา  เพื่อแทน นางมธุรส  เวียงเสมา  ที่ลาศึกษา
ตอในปการศึกษา  2556  โดยอาจารยประจําหลักสูตรเดิม  ไดพิจารณาจากคุณภาพของ
อาจารยที่มาเปนอาจารยประจําหลักสูตรแทน ดังนี้  
          -  มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ 
  -  เปนอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
  -  ทําการสอนมาไมนอยกวา  9   เดือน 
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  -  เปนผูที่มีความรับผิดชอบและสามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดเปนอยางดี   
 1.4  อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง  5  ทาน  ทําการทบทวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร  ในแตละปการศึกษา  เพื่อการพิจารณาวาหากทานใดมีการลาศึกษาตอ หรือไมมี
ความพรอมในการบริหารหลักสูตรอันเนื่องมาจากภาระหนาที่หรือดานสุขภาพ   จะพิจารณา
ปรับเปล่ียนใหมีความเหมาะสม 
  
2. การบริหารอาจารย 
   2.1  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ  วางแผนการพิจารณาแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร  ทดแทนอาจารยธวัชชัย  แสงน้ําเพชร  ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ  
พ.ศ.2559  โดยมีการพิจารณาคุณสมบัติตามที่ไดระบุไวใน  การรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร  เพื่อทดแทนอาจารยประจําหลักสูตรที่วางลง ซึ่งจะทําการแตงตั้งภายในปการศึกษา  
2558  โดยใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
 2.1  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่นมีนโยบายในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ โดยจัดทําเปนแผนระยะยาวดานอัตรากําลังคนในการพัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการ  โดยมีการประชุมรวมกับสาขาวิชาเพื่อจัดทําแผน ฯ  และผานการเห็นชอบจาก
คณบดี  ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  
จํานวน  4  ทาน   กําลังอยูในขั้นตอนของการขอตําแหนงทางวิชาการ  1  ทาน  ไดแก  
อาจารยธวัชชัย   แสงน้ําเพชร   (ซึ่งในขณะนี้อยูในขั้นตอนการปรับแก)  และการพัฒนาคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก   2   ทาน   ไดแก  อาจารยกองเกียรติ  มหาอินทร   อาจารยจรัสพิมพ    
วังเย็น    และการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาโท  1  ทาน   ไดแก  อาจารยสัมภาษณ   
สุวรรณคีรี  (อยูในขั้นตอนการทําปริญญานิพนธ) 
 2.2 คณะมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและการพัฒนาคุณวุฒิ
ของอาจารยโดยมีการกํากับติดตามผลของอาจารยที่มีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ   รวมถึง
การสงเสริมใหอาจารยที่เขาเกณฑในการจัดทําตําแหนงทางวิชาการเขารวมกิจกรรมในการ
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น   และมีการกํากับติดตามหลังจากเสร็จส้ิน
การอบรม   เพื่อเปนติดตามและประเมินความกาวหนา   
 2.3  คณะมีการติดตามผลการศึกษาของอาจารยที่ศึกษาตอ  โดยการกําหนดใหอาจารยที่
ศึกษาตอรายงานผลการศึกษาตอคณะ  เพื่อนําสงผลการศึกษาในแตละในภาคการศึกษาไปยัง
อาจารยประจําหลักสูตร และสงไปยังมหาวิทยาลัย  เพื่อการวางแผนการศึกษาตอของอาจารย
ประจําหลักสูตรตอไป 
 2.4 มหาวิทยาลัยมีระบบการใหเงินรางวัลแกอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจใหกับอาจารย   รวมไปถึงการสงเสริมใหอาจารยไดมีการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการ โดยกองบริหารงานบุคคล  
 
3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 3.1 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  มีแบบแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรได
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการและพัฒนาคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยใหการ
สนับสนุนในการจัดโครงการเพือ่การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอีกทั้งการสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับอาจารยในการศึกษาตอโดยอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นและส่ิงทอ จํานวน 1 ทาน การจัดทําผลงานทางวิชาการจํานวน 2 ทาน การศึกษาตอ
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คุณภาพอาจารย 
(เกณฑขอ 4.2) 
 
 
 
 
 
ผลที่เกิดกับอาจารย 
(เกณฑขอ  4.3) 
 
 
 

ระดับปริญญาเอก 1 ทาน และศึกษาตอในระดับปริญญาโท 1 ทาน 
 3.2 ดานงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตร ทําวิจัยอยางตอเนื่องทั้งภายในและภายนอก และงานวิจัยทุกเรื่องตองนําไปใช
ประโยชนไดจริงหรือไดรับการเผยแพรอยางเปนรูปธรรม ทั้งในปงบประมาณ 2558 อาจารย
ประจําหลักสูตรมีงานวิจัยจํานวน 4 เรื่อง ซึ่งเปนหัวหนาโครงการวิจัย 1 เรื่องและผูวิจัยรวม 
จํานวน 3 เรื่อง และงานวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 1 เรื่อง 
 3.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการจัดประชุม 
 ของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2557 1 ครั้ง ไดแก วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
เปนการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียน และสรุปผลการพัฒนา อาจารย
ประจําหลักสูตร  รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานในดานการบริหารหลักสูตร   เพื่อ
สรุปผลและติดตามการดําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลเพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการ
หาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตร ซึ่งใน
ปการศึกษา 2557 มีการสงเสริมและเรงรัดใหอาจารยศึกษาตอ จํานวน 3 ทาน ในการรายงาน
ผลและการคาดการวาจะสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา 2558 
 
 
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก   0 
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ  0 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  - 
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางองิในฐานขอมูล TCI 
และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  - 
 
 
อัตราการคงอยูของอาจารย ในหลักสูตร 
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ ตั้งแตสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน ไมมีอาจารยเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตร โดยมอีาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน  
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2556 

สถานะของอาจารย 
ในปการศึกษา 2557 

คงอยู เกษียณ ลาออก 

นายกองเกียรติ  มหาอินทร  - - 

นางมธุรส   เวียงเสมา  - - 

นายธวัชชัย   แสงน้ําเพชร  - - 

นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี  - - 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น  - - 
       

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการปรับเปล่ียน อาจารยประจํา
หลักสูตรทดแทนอาจารยมธุรส เวียงเสมา ที่ไดลาศึกษาตอ ในระดับปริญญาเอก โดยอาจารยประจํา
หลักสูตรไดเสนอให อาจารยนิตยา วันโสภา มาทดแทนตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรที่วาง โดย
พิจารณาจากเกณฑของ สกอ. และไดผานการสอนภายในสาขาวิชามา ไมนอยกวา 9 เดือน 
 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2557 

สถานะของอาจารย 
ในปการศึกษา 2557 

คงอยู เกษียณ ลาออก 

นายกองเกียรติ  มหาอินทร  - - 

นางสาวนิตยา  วันโสภา  - - 

นายธวัชชัย   แสงน้ําเพชร  - - 

นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี  - - 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น  - - 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ ที่มีตอการบริหารหลักสูตรในปการศึกษา 2557 ซึ่งมี
ผูทําแบบสอบถามทั้งหมด 8 ทาน โดยผลการประเมินผลความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 77.28   

 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย 
ประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ท่ีมีตอการบริหารหลักสูตร 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

- 75.49 77.28 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอที่มี
ตอการบริหารหลักสูตรในปการศึกษา  2557 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนจากการสํารวจ 
รอยละของคะแนน 

จากการสํารวจ 
1. โครงสรางหลักสูตร 4.05 81.36 

2. เอกสารหลักสูตร 4.40 88 

3. รายวิชาในหลักสูตร 3.85 77 

4. การบริหารจัดการหลักสูตร 3.60 72 
5. ประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่ง

อํานวยความสะดวก 
3.60 72.1 

6. เจตคติตอหลักสูตร 3.66 73.25 
รวม 3.86 77.28 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  
 
ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษาที่รับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

ปการศึกษา 57 ปการศึกษา 56 ปการศึกษา 55 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

55 ปบฟ. 15 45 17 49 19 62 

56 ปบฟ. 16 33 20 47 - - 

57 ปบฟ. 30 53 - - - - 
 

1.  การคงอยูของนักศกึษา 
ปการศึกษาที่รับเขา ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

57 ปบฟ. - - 83 
56 ปบฟ. - 67 49 
55 ปบฟ. 81 66 60 

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  ในการรับเขาจะมีจํานวนที่สูงแตในปการศึกษาถัดไปจะมี
ยอดที่ลดลงเนื่องจากกรณีตกออก  จึงทําใหยอดนักศึกษาลดลง 
 
2. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ภาคปกติ ป 2556 ป 2557 
51 ปบฟ. - - 
52 ปบฟ. - - 
53 ปบฟ. 51 - 
54 ปบฟ. - 40 

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาเปนไปแผนที่วางไวเนื่องจากนักศึกษามีรายวิชาตกคางที่เปนวิชาชีพบังคับและใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.1) 

1) การรับนักศกึษา  
   1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ กําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557 โดย
กําหนดการรับโควตา จํานวน 35 คน และ สอบตรง จํานวน 35 คน ซึ่งมีแผนแยกออกเปน 2 
หองเรียน เพื่อใหเพียงพอตอความตองการในการศึกษาตอ โดยพิจารณาจาก ความตองการ
ของนักศึกษาในปการศึกษา 2556 และพิจารณาจากความพรอมของอาจารยประจําสาขาวิชา
และทําการแตงตั้งกรรมการสอบคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  โดยการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขา
ศึกษาตอนั้นจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
          คุณสมบัติ 

1. กําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่  6  ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเทา  กําลัง
ศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขาวิชา  หรือเทียบเทา   

2. มีความประพฤติเรียบรอยและมนุษยสัมพันธที่ดี 
3. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

 
-  กรณีโควตาวิชาการ ซึ่งมีเกรดเฉล่ียสะสมกรณีโควตาวิชาการไมต่ํากวา 2.25 

(สายสามัญ) และไมต่ํากวา 2.75 (สายวิชาชีพ) โดยการสอบสัมภาษณ นักศึกษาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและสอบสัมภาษณผานเกณฑ โดยพิจารณาควบคูไปกับแฟม
สะสมผลงาน ซึ่งจะคํานึงถึงความพรอมในการศึกษาตอและความคิดสรางสรรคเปนหลัก 

-  กรณีการรับตรง ใชวิธีการคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 
นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและมีคะแนนการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณผานเกณฑโดยพิจารณาควบคูไปกับแฟมสะสมผลงาน ซึ่งจะคํานึงถึงความพรอมใน
การศึกษาตอและความคิดสรางสรรคเปนหลัก 

-   กรณีการรับแอดมิทชั่น โดยการสอบสัมภาษณ นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดและสอบสัมภาษณผานเกณฑ โดยพิจารณาควบคูไปกับแฟมสะสม
ผลงาน ซึ่งจะคํานึงถึงความพรอมในการศึกษาตอและความคิดสรางสรรคเปนหลัก 

 
  1.2 ในปการศึกษา 2557 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการรับนักศึกษาเขาศึกษา
ตอทั้งส้ิน 85 คน ซึ่งเกินตามที่กําหนดไว จํานวนทั้งส้ิน 15 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรได
พิจารณาและมีความเห็นวาควรรับนักศึกษา เนื่องจากครุภัณฑและหองเรียนที่เพียงพอ 
สามารถรับนักศึกษาเกินกวาที่กําหนดได  

 
  1.3 ในการคัดเลือกนักศึกษาดวยวิธีการสอบขอเขียนผูเขารับการคัดเลือกตองทําขอสอบ
วิชาชีพเฉพาะและเมื่อผานการทดสอบขอเขียน จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ ในการ
สอบสัมภาษณจะเนนถึงความตั้งใจจริงในการศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  และ
ความสามารถทางดานศิลปะและการออกแบบรวมถึง สอบถามทัศนคติของผูเขารับการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจะเปนผูประกอบวิชาชีพทางดานส่ิงทอและแฟชั่น
ในอนาคต เชน ความคิดสรางสรรค แนวทางการประกอบอาชีพ ความพรอมในการศึกษา 
ความซื่อสัตย ความมีคุณธรรมจริยธรรม  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชา 

ออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ 
 
จํานวน 

ประเภทการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2557 

โควตา รับตรง admissions 

แผนรับ 70 35 20 15 
รับไวจริง 85 35 35 15 

 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
2.1 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น มอบหมายใหสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

และส่ิงทอ มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาดานวชิาชีพ สําหรับนักศึกษาที่มีความตองการ
ในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอในสาขาวิชาแบบแฟชั่นและส่ิงทอ ไดพิจารณาให
เปดการเรียนปรับพื้นฐานจํานวน 2 รายวิชา ซึ่งพิจารณาจากปญหาที่พบกับนักศึกษาที่เขา
ศึกษาตอในปที่ผานมา วามีการขาดทักษะทางดานการวาดภาพและทัศนะในงานออกแบบ
แฟชั่นและส่ิงทอ อาจารยประจําหลักสูตรจึงมีความเห็นวาตองมีการปรับพื้นฐานในเรื่อง
ดังกลาวเพื่อใหนักศึกษา สามารถทําความเขาใจกอนเขา ศึกษาตอ 

 

2.2 ในการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปการศึกษา 2557 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และส่ิงทอ กําหนดใหนักศึกษาชีพ โดยมีการสอบถามความตองการจากนักศึกษาที่ตองปรับ
พื้นฐาน ซึ่งในการปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และส่ิงทอ ในปการศึกษา 2557 มีผูสมัครเขาปรับพื้นฐานจํานวน 36 คน 

 

2.3 การปรับพื้นฐานทางดานทักษะวิชาชีพ นักศึกษาที่ขารวม ในการปรับความรูพื้นฐานใน
สาขาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอไดจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนภาพราง 
พื้นฐานการเขียนภาพคนเพื่อการออกแบบแฟชั่นและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบ
แฟชั่นและส่ิงทอ มีการเรียนระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
นักศึกษาใหมไดรับความรู ที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งมีผลงาน
ของนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานในเชิงประจักษ 

 

2.4 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่นจัดใหมกีารปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อการ
เตรียมความพรอมในการศึกษาในระดับปริญญาตรี จัดขึ้นโดยโครงการของฝายกิจการ
นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557      
ณ คายลูกเสือพรมวัฒนา อําเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี เปนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และการชี้แจงถงึระเบียบขอบงัคับตางๆที่นกัศึกษาตองปฏิบัตติลอดการใชชีวติภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.2) 

1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
  1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยการกําหนดใหมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ขึ้นสําหรับนักศึกษาในแตละชั้นป กําหนดใหอาจารย 1 ทาน ดูแลนักศึกษา 1 หองเรียน เพื่อ
การดูแลนักศึกษาในประเด็น ดังนี้   

  - หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 
  - ที่ปรึกษาดานบริการและพัฒนานักศึกษา 
  - หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานอื่นๆ   

และกําหนดใหภายใน 1 สัปดาห ตองมีชั่งโมง Home Room เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาและ
นักศึกษาไดมีการพูดคุยและแนะนําขอมูลที่จําเปนในการศึกษาระดับปริญญาตรี และขอมูล
ทั่วไป 

 1.2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียน
ของนักศึกษา เพื่อประเมินผลการเรียนเบื้องตนในการหาแนวทางแกไขสําหรับนักศึกษาที่มี
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
ปญหาทางการเรียนและนําขอมูลที่ไดรับ ปรึกษากับอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อหาแนว
ทางแกไขและจัดทําแผนการเรียนเฉพาะรายบุคคลที่มีปญหาเพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 

1.3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอกําหนดใหอาจารยผูสอนตรวจสอบและติดตาม
นักศึกษาในการเขาเรียนอยางใกลชิด ซึ่งในกรณีที่นักศึกษาหายไปในระบบระยะเวลาที่นาน 
หรือไมเขาเรียนบอยครั้งอาจารยผูสอนตองแจงขอมูลไปยังอาจารยที่ปรึกษาเพื่อติดตามและ
สอบถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อการดูแลใหนักศึกษามาเรียนในรายวิชานั้นๆ 

1.4 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบทะเบียนออนไลน ที่ใชเปนฐานขอมูลของนักศึกษา เชน ประวัติ
การศึกษา ที่อยูที่สามารถติดตอได ผลการเรียนในอดีตถึงปจจุบัน นอกจากนั้นสาขายังให
นโยบายแกอาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองจัดทําแฟมประวัติของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตน
เพิ่มเติม เพื่อเปนการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 

1.5 อาจารยประจําหลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่มีนักศึกษา
ตกเปนจํานวนมากจะทําการพิจารณาถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินผลและหาแนวทางแกไข 
เชนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในปการศึกษา 2/2557 นักศึกษามีขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะรายวิชาและความตองการในรายวิชาที่สามารถนําไปประยุกตกับการทํางาน ทาง
อาจารยประธานหลักสูตรจึงมีการเปล่ียนรายวิชา สถิติเบื้องตน ทดแทนรายวิชาดังกลาวเพื่อให
นักศึกษารุนตอไปเรียนแทนรายวิชาคณิตศาสตรเบื้องตน และจะทําการประเมินผลในภาค
การศึกษา2/2558 ตอไป 

1.6 อาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตอนักศึกษาไดโดยดูขอมูลของนักศึกษาในระบบทะเบียน
ออนไลน ซึ่งมีเบอรโทรศัพท และ e-mail ของนักศึกษา update ขอมูลไดจากแฟมประวัติ
สวนตัวของนักศึกษาที่สาขากําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาทุกคนจัดทําไว และสาขายังกําหนดให
อาจารยที่ปรึกษาตองใหขอมูลสวนตัว (เบอรโทร และ e-mail) ของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อให
นักศึกษาสามารถติดตอได  
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
   2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการกําหนดใหอาจารย
ประจําสาขาวิชามีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการศึกษาและเสริมสรางทกัษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่มุงเนนเพือ่พัฒนานักศึกษาและจัดให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการพฒันานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยทางเหนือ กิจกรรมใน
หลักสูตรไดแก 
   - โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาดานอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟชั่น 

 - โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม 
   - โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานส่ิงทอ 
   - โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางจติสาธารณะ 
   - โครงการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมไทย 
     เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาไดรับแนวคิด ดานการศึกษาบูรณาการรวมกับ
งานดานศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรม  
     โดยในกิจกรรมโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาดานอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟชั่น  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  ชั้นปที่ 4  จะเปนกิจกรรมที่สําคัญที่
นักศึกษาไดมีโอกาสในการรวมแสดงความคิดเห็นและจัดรูปแบบของการจัดแสดงผลงานทั้งใน
รูปแบบของการเดินแฟชั่นโชวและการจัดแสดงผลงาน  ซึ่งจะมีการประมวลความคิดจาก
การบูรณาการรวมในรายวิชาการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ  ที่มีการแบงหนาที่การทํางาน
ของนักศึกษาแตละคนอยางชัดเจน  เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและ
สามารถประเมินกระบวนการในการทํางานและนํามาประปรับใชในการจัดกิจกรรมในปตอไป 
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   โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานส่ิงทอ  เปนโครงการที่สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ บูรณาการรวมกับรายวิชาส่ิงทอพื้นถิ่น  เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานทางดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย  ไดแก  
โบราณสถานที่ สําคัญ  ผาทอพื้นเมือง  เปนตน  เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ ไดรับมา
ประยุกตใชในการออกแบบเครื่องแตงกายที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย  ซึ่ง
เปนการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูกับคนรุนใหมโดยใชกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนส่ือในการอนุรักษ 
    นอกจากกิจกรรมดังกลาว คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น ยังจัดใหมกีิจกรรม 
ประเพณีตางๆเพื่อใหนกัศึกษาไดมีการนํากิจกรรมรวมกัน และแสดงถึงกิจกรรมจิตอาสา ดังนี ้

- กิจกรรมวันไหวคร ู
- กีฬา สีคณะฯ 
- การแขงขันกฬีามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

          - การแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย “พระ
นครเกมส” 

2.2 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น มีการจัดตั้งอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรม
ประจําสาขา และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของแตละสาขา เพื่อเขารวมเปนกรรมการสโมสร
นักศึกษาประจําคณะ พรอมทั้งรวมกันวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ความตองการของนักศึกษาและความเหมาะสมของเวลาและโอกาสในการจัดกิจกรรมผานการ
ประชุมประจําปสโมสรนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษา และการประชุมสรุปผล ปญหาและ
อุปสรรคในการจัดกิจกรรม ภายหลังปดภาคการศึกษา 

2.3 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่นเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม 
เพื่อการสงเสริมศักยภาพแตละหลักสูตร สามารถดําเนินกิจกรรมที่ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
การทํางานรวมกัน รวมถึงการเผยแพรความรูดานแฟชั่นและส่ิงทอ ไดสงเสริมใหมีกิจกรรม
เกิดขึ้นในปการศึกษา 2557 ดังนี้ 

   - การจัดแสดงผลงานศิลปะส่ิงทอ ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 
   - การจัดแสดงแฟชั่นโชวของนักศึกษาชั้นปที่ 2  
   - การจัดแสดงแฟชั่นโชวในรายวิชาออกแบบแฟชั่น 4 ในหัวขอการสรางแบ

รนด 
 นักศึกษาไดมีการวางแผนและการดําเนินงาน โดยมีการควบคุมโดยอาจารยประจํา

รายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะไดเรียนรูในการทํางานดวยตนเอง เพื่อการสรางประสบการณตรงที่เกิด
จากการศึกษา สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาที่สูงขึ้น 

2.4 ตามที่สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคไวตาม TQF 5 และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น สาขาวิชาพยายามสงเสริมให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงค  ดังนี้  

 - การมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถปรับตัวเพื่อการปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่น จากการจัดกิจกรรมกลุมและการจัดทํารายงานวิชาตางๆเชน การออกแบบแฟชั่น 4   
การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ   

 - มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความตรงตอ
เวลา โดยกําหนดใหอาจารยประจําวิชาสอดแทรกในการเรียนการสอนและใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการออกแบบและการอางอิงขอมูลที่ไดศึกษามา เชน การออกแบบเส้ือผาตอง
คํานึงถึงการลอกเรียนแบบของนักออกแบบอื่นๆ 

 - สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  
 - มีจิตสาธารณะ  
2.5 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถจัด

กิจกรรมของนักศึกษา ไดโดยอิสระ ทั้งนี้ภายใตการกํากับดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษาดาน
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กิจกรรม โดยนักศึกษาสโมสร หรืออาจารยประจําสาขา อาจารยประจําวิชา เพื่อใหนักศึกษาได
มีโอกาสแสดงแนวคิดและผลงานสูบุคคลทั่วไป  โดยผานความเห็นชอบจาก รองคณบดี และ
คณบดี ตามลําดับ 

2.6 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ไดประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อให
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนการศึกษา โดยใหนโยบายแกสาขาคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความเดือดรอนเรื่องทุนการศึกษา และมีพฤติกรรมและผลการเรียนดี 
 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.3) 

 

อัตราการคงอยู    
ปการศึกษาที่

รับเขา 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2556 
ปการศึกษา 

2557 
57 ปบฟ. - - 83 

56 ปบฟ. - 67 49 
55 ปบฟ. 81 66 60 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  ในการรับเขาจะมีจํานวนที่

สูงแตในปการศึกษาถัดไปจะมียอดที่ลดลงเนื่องจากกรณีตกออก  จึงทําใหยอดนักศึกษาลดลง  
เนื่องจากหลักสูตรไมตรงกับความตองการของตนเองในการศึกษาตอ 

 
การสําเร็จการศึกษา  40 คน (ป2557 ) 

ภาคปกติ ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษ 2557 

52 ปบฟ. 58 -  

53 ปบฟ. - 51  

54 ปบฟ. - - 40 

 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาเปนไปแผนที่วางไวเนื่องจากนกัศึกษามีรายวิชาตกคาง

ที่เปนวิชาชีพบงัคับและในรายวชิาศึกษาทัว่ไป ซึ่งในปการศึกษา 2556 สาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นและส่ิงทอ มีนักศึกษาตกคางในปการศึกษา 2556 จํานวน 4 คน และคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวน 1 คน ซึ่งทางอาจารยประจําหลักสูตรจะมีการติดตาม
นักศึกษาและดแูลเปนรายบุคคลเพื่อใหนกัศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ซึง่คาดวาในป
การศึกษา  2558  นักศึกษาตกคางอกี  3  คน  จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  
1/2558 
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ผลตอการจัดการเรียนการสอน 
     จากผลการสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษาชั้นปที ่4 ของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ
ส่ิงทอ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนของหลักสูตรไดผลดงันี-้ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 

จํานวน
นักศึกษา 

ที่ตอบแบบ
สํารวจ 

คะแนนจาก 
การสํารวจ 

รอยละของ
คะแนนจาก   
การสํารวจ 

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร 41 38 3.12 62.40 
2. การจัดการเรียนการสอน 41 38 3.92 78.40 

   3. ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของสิ่งอํานวยความสะดวก 

41 38 3.47 69.40 

4. เจตคติตอหลักสูตร 41 38 4.25 85 

รวม 41 38 3.69 73.80 
  

 
 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
       ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
แฟชั่นและส่ิงทอ ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรูอยางนอย 6 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทกัษะ 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะพิสัย 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผลการประเมิน 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.88 
2. ดานความรู 4.97 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.90 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.94 
5. ความสามารถดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4.92 
6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย 
(บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) 

4.91 

รวม 4.92 
 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน หนวย 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด 51 คน 
จํานวนบัณฑิตที่ทํางานในสถานประกอบการ 31 คน 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดรับการประเมินฯ 11 คน 

รอยละของคะแนนที่ไดรับ         98.45 เปอรเซ็นต 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผูใชบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5)         4.92 คาคะแนน 
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
วันที่สํารวจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558    

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 51 100% 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ 45 88.24% 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา               
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไมตรงสาขาที่เรียน 

 
45 
38 
7 

 
 
84.44% 
15.56% 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว 

13 28.89% 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0% 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ 6 12.24% 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0% 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 0% 

รอยละของบัณฑิตที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 45 100% 

 
การวิเคราะหผลที่ได 
   ภาวะการมีงานของบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ  จากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2556                         
มีจํานวนทั้งส้ิน  51  คน มีผูตอบแบบสํารวจ  45  คน  โดยที่ทํางานตรงสาขาที่เรียนจํานวน  38  คน  ไมตรงสาขาที่เรียน  7  
คน  ซึ่งคิดเปนรอยละ  15.56  %   โดยในภาพรวมบัณฑิตไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระคิดเปนรอยละ  100  ซึ่งถือวา
อยูในเกณฑที่ดี  ซึ่งนักศึกษาที่ไมไดตอบแบบสอบถามจํานวน  2  คนนั้น  ไดอุปสมบท  1  คน  และไมสามารถติดตามใหทํา
แบบสอบถามได  1  คน 
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

รหัส ชือ่วิชา ภาค/ป
การศึกษา 

  การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

  A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

01-003-112 
อาเซียนศึกษา 

1/2557 31.03 18.96 29.31 12.07 8.63 - - - 58 58 

06-011-109 
การบริหารงาน
อุตสาหกรรมส่ิง

ทอ 

1/2557 32.76 27.59 39.65 - - - - - 58 58 

06-412-206 
การออกแบบ

แฟชั่น3 

1/2557 29.82 24.56 14.03 12.28 5.26 7.02 7.02 - 57 57 

06-412-325 
การทําแบบตัด
และการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น3 

1/2557 27.77 24.07 18.52 16.66 11.11 1.87 - - 54 54 

06-412-328 
การถักและการ

ทอเพือ่งาน
แฟชั่น 

1/2557 60.34 39.66 - - - - - - 58 58 

06-413-124 
สัมมนาทางการ
ออกแบบแฟชั่น

และส่ิงทอ 

1/2557 100 - - - - - - - 58 58 

01-002-205 
ภาษาอังกฤษ

เทคนิค 

1/2557 2.13 12.76 44.68 21.28 17.02 2.13 - - 47 47 

01-004-101 
สารสนเทศและ
การศึกษาคนควา 

 
 

1/2557 

 
 

93.62 

 
 

6.38 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

47 

 
 

47 

06-011-105 
สีกับส่ิงทอ 

1/2557 - - 4.17 4.17 18.75 22.92 20.83 29.16 47 33 

06-412-204 
การออกแบบ
แฟชั่น1 

 
1/2557 

 
97.87 

 
- 

 
2.13 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
47 

 
47 
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06-412-223 
การทําแบบตัด
และการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 1 

1/2557 52.08 22.92 12.50 8.33 2.08 - - - 47 47 

06412-229 
การออกแบบ

ลวดลายพิมพส่ิง
ทอเพือ่งาน

แฟชั่น 

1/2557 55.32 25.53 12.77 2.13 - 2.13 2.13 - 47 47 

06-412-312 
ส่ิงทอพื้นถิ่น 

1/2557 91.49 6.38 - 2.13 - - - - 47 47 

01-001-107 
ภาษาไทยเพื่อ
การนําเสนอ 

1/2557 8.33 16.67 15.28 16.67 15.28 5.55 9.72 12.50 72 63 

01002-101 
ภาษาอังกฤษ 1 

1/2557 5.48 2.74 2.74 8.22 19.18 24.66 28.76 8.22 73 67 

01-003-108 
ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

1/2557 47.22 22.22 16.66 6.94 - 1.41 - 5.55 72 68 

01-005-116 
ลีลาศ 

1/2557 75.34 10.96 2.74 - - 2.74 2.74 5.48 73 69 

06-011-105 
สีกับส่ิงทอ 

1/2557 - - - 4.17 - - - - 1 1 

02-0020101 
วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

2/2557 6.90 8.62 29.31 34.49 13.79 3.45 1.72 1.72 58 57 

06-0110110 
การเตรียมความ

พรอมสหกิจ
ศึกษา 

2/2557 - 1.75 17.45 17.45 22.81 22.81 17.54 - 57 57 

06-412-224 
การทําแบบตัด
และการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น2 

2/2557 70.21 - - - - - - - 1 1 

06-412-320 
การออกแบบ

แฟชั่น 4 

2/2557 3.51 21.05 71.93 3.51 - - - - 57 57 

06-412-326 
การทําแบบตัด
และการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 4 

2/2557 24.07 20.34 31.48 14.81 7.41 1.86 - - 54 54 
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06-412-327 
การทําแบบตัด

บนหุน 1 

2/2557 73.69 22.81 1.75 1.75 - - - - 57 57 

06-412-332 
การวจิัยทางดาน
ออกแบบแฟชั่น

และส่ิงทอ 

2/2557 49.12 50.88 - - - - - - 57 57 

06-413-118 
การถายภาพ
สําหรับงาน

แฟชั่น 
 

2/2557 96.55 1.72 - - - - - - 58 58 

01-002-206 
ภาษาอังกฤษ 

เพื่ออาชีพ 

2/2557 4.35 6.52 28.25 17.39 34.79 6.52 - 2.17 46 45 

02-001-101 
คณิตศาสตร

พื้นฐาน 

2/2557 13.95 6.98 6.98 20.93 23.25 13.95 6.98 6.98 43 40 

06-412-205 
การออกแบบ

แฟชั่น2 

2/2557 93.48 4.35 - - - - - 2.17 46 45 

06-412-224 
การทําแบบตัด
และการตัดเย็บ
เพื่องานแฟชั่น 2 

2/2557 70.21 17.02 8.51 - 2.13 - - 2.13 46 45 

06-412-230 
การยอมส่ิงทอ
เพื่องานแฟชั่น 

2/2557 30.43 23.91 28.26 4.35 6.52 2.18 2.18 2.18 46 45 

06-412-231 
คอมพิวเตอรเพือ่

งานออกแบบ
แฟชั่นและส่ิงทอ 

2/2557 26.10 15.22 19.56 21.72 15.22   2.18 46 45 

06-413-104 
ศิลปะส่ิงทอ 

2/2557 76.07 10.87 8.70 - 2.18 - - 2.18 46 45 

01-002-102 
ภาษาอังกฤษ 2 

2/2557 3.23 3.23 12.90 14.52 14.52 8.06 32.25 11.29 62 55 

01-006-101 
นันทนาการ 

2/2557 38.46 44.61 12.31 1.54 3.08 - - - 65 65 

06-011-101 
กระบวนการผลิต

ทางส่ิงทอ 

2/2557 1.54 6.15 13.85 26.16 12.31 9.23 15.38 15.38 65 55 
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06-011-108 
คอมพิวเตอรเพือ่

การออกแบบ 

2/2557 20.31 20.31 21.87 14.06 7.81 10.94 4.70 - 64 64 

06-412-101 
หลักการ
ออกแบบ
เบื้องตน 

2/2557 5.00 23.33 18.33 18.33 16.67 11.67 5.00 1.67 60 59 

06-412-102 
ประวัติศาสตร
เครื่องแตงกาย 

2/2557 6.15 20.02 29.23 16.92 7.69 9.23 6.15 4.61 65 62 

06-412-122 
การวาดภาพคน

เพื่อการ
ออกแบบแฟชั่น 

2/2557 - 1.54 40 41.54 15.38 - 1.54 - 65 65 

คุณภาพหลกัสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวชิา
ในหลักสูตร 
(ตัวบงชี้ 5.1) 

อธิบายผลการดาํเนินงาน 
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร  
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรในป 
พ.ศ. 2555 ใหมีความทันสมัยทันกับสถานการณในปจจุบัน โดยไดทําการวิพากษหลักสูตรจาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานคือ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ  คุณศิริชัย ธหรานนท และคุณอริยะ อินทรา 
รวมทั้งการพิจารณาโดยอาจารยประจําหลักสูตรประกอบกับวิสัยทัศนของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟชั่น ที่วาเปนผูนําการจัดการศึกษาดานส่ิงทอและแฟชั่นสูมาตรฐานสากลรวมทั้งอัต
ลักษณของคณะฯที่วาดวยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานส่ิงทอและแฟชั่นสูโลกอาชีพ  
 โดยมีขั้นตอนและกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยมีระบบขั้นตอน
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2. สํารวจความตองการของผูเรียน 

3. ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและตางประเทศในสาขาที่ใกลเคียง 

4. ศึกษาเกณฑการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. และจัดทําหลักสูตร 

5. วิพากษหลักสูตรโดยเชิญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

กลไกหรือส่ิงที่ทําใหการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามขอกําหนด คือ แตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สํารวจความตองการของผูเรียน ศึกษาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอื่น 

ศึกษาเกณฑของ สกอ. และกําหนดผูวิพากษหลักสูตร โดยใหประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรเปน

ผูเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

2. คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาหลักสูตรเมื่อมีขอแกไข ใหสงคืนคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร แตถาเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะจะสงตอไปยังสํานักงานวิชาการและงาน

ทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของหลักสูตร 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
3. เมื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของหลักสูตรแลว หากมีขอแกไขจะสงคืนตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรของคณะฯ หากมีความ

ถูกตองและสมบูรณจึงสงตอใหคณะอนุกรรมการวิชาการ 

4. คณะอนุกรรมการวิชาการตรวจสอบความพรอม เพื่อเสนอตอสภาวิชาการ หากยังมี

ขอแกไขจะสงกลับไปยังคณะอนุกรรมการวิชาการ 

5. สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรแลว เลขานุการวิชาการเพื่อนําหลักสูตรเสนอ

ใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

โดยการพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  คํานึงถึง
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   แนวโนมสถานการณหรือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ดังนี้    

 
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย   “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนําดานการผลิตบัณฑิตมือ

อาชีพ” โดยมีพันธกิจที่วา   
 

1. จัดการศึกษาทีมุ่งเนนวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

2. สรางงานวิจัย ส่ิงประดษิฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมลูคาเพิ่มใหแก 
ภาคการผลิตและภาคบริการ 

3. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 
4. ใหบรกิารวิชาการแกสังคม เพือ่สรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
5. ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและรกัษาส่ิงแวดลอม 

   
 แนวโนมสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ดังนี้ 

  1.  ประเทศไทยจะตองดําเนินการตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน(ASEAN 
Free Trade Area -AFTA) พ.ศ.2535 เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขนัใหกับสินคาอาเซียนใน
ตลาดโลก (2015) 

 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่
มุงเนนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาและบริการ การสรางความเปนธรรมในสังคมลดความ
เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และสรางภูมิคุมกันเมื่อเกิดวิกฤตการณการเปล่ียนแปลง ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

 3.  ปจจุบันความตองการแรงงานของสถานประกอบการ ตองการผูมีความรู 
ความสามารถในการส่ือสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 4.  การเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ รวมทั้ง
นวัตกรรมและองคความรูใหม ที่กาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 1.  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม และสังคม รวมทั้งการส่ือสาร ในยุค
โลกาภิวัฒน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบกับวัฒนธรรมและสังคม  

 2.  การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
2542 มาตรา 15 มีการเทียบโอนผลการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 3.  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสราง
ความเขมแข็งและมาตรฐาน ในสาขาวิชา 

 4.  การเคล่ือนยายแรงงาน เขามาในเมือง ทําใหเกิดปญหาทางสังคม และ
คุณภาพชีวิต 

 
 2.  การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา 

2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอมีแผนการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อการพัฒนาใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของประเทศ ในการพัฒนา
ศึกษาการแขงขันในอาเซียน ในปงบประมาณ 2559 โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับวิสัยทัศ
นของคณะฯและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถานการณและบริบททางสังคม มุงการตอบสนองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานทางดานการ
ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอที่มีมาตรฐาน 

2.2 เปาหมายในการพัฒนาหลักสูตร มุงพัฒนาหลักสูตรที่มีการยืดหยุน เนื่องจากศาสตร
ทางดานแฟชั่นและส่ิงทอ มีการเชื่อมโยงกับการเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมที่เปนไปตามกระแสและ
การเปล่ียนแปลง ซึ่งทําใหตองมีการศึกษาคนควาและเชื่อมโยงตลอดเวลา อีกทั้งการมุงเนนให
นักศึกษาปรับตัวใหเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลง ยกตัวอยางเชน รายวิชาการออกแบบแฟชั่น 1-
4 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ การออกแบบลวดลายพิมพส่ิงทอเพื่องานแฟชั่น การจัดการ
สินคาแฟชั่น เปนตน 

2.3 ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
จะตองนําขอมูลจากการประเมินของบัณฑิต นักศึกษา และผูใชบัณฑิต มาพิจารณาเพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะกับความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

 2.4 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชาปรับปรุงใหทันสมัย โดยเฉพาะเนื้อหา
สาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ ไดกําหนดตามเกณฑความรูแบงเปน 3 ดาน ดังนี้  

2.4.1 ความรูดานจิตพิสัย 
2.4.2 ความรูดานทักษะพิสัย 
2.4.3 ความรูดานพุทธพิสัย 

        2.5 หลักสูตรของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีคําอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับ
ชื่อวิชา มีจํานวน 
หนวยกิตและเนื้อหาครอบคลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน ทางดานเนื้อหาและรายวิชามี
ความตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางรายวิชาตามรายวิชาบังคับกอนและรายวิชาตอเนื่อง โดย
เนื้อหาที่กําหนดในแตละรายวิชาจะไมมีความซับซอนกัน และเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี 
 2.6 สาขาวิชากําหนดใหอาจารยประจําวิชาจัดทํา มคอ. 3 ในแตละรายวิชา 
 2.7 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระที่
กําหนดในคําอธิบายรายวิชาอยางครบถวน ซึ่งเกิดจากการแบงหนวยเรียนใน มคอ. 3 
 2.8 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิชา
บังคับกอนและรายวิชาตอเนื่องตามลําดับกอนหลัง เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูพื้นฐานมาตอ
ยอดในรายวิชาตอเนื่องได และกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบรายวิชาบังคับกอน กอน
ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง นอกจากนั้นกําหนดใหอาจารยประจําวิชาแจงรายละเอียด
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
รายวิชา โดยเนนการสอบถามนักศึกษาถึงรายวิชาบังคับกอน กอนเริ่มเรียนในรายวิชาตอเนื่องทุก
ครั้ง 
 2.9 สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาของ
หลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษามีผล                การเรียนซึ่งไมเปนไปตามแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรที่กําหนดไว สาขามีแนวทางใหนักศึกษาขอเปดรายวิชา               ภาคฤดูรอนนอก
แผนการเรียน เพื่อใหสําเร็จการศึกษาไดในเวลาที่เหมาะสม โดยใหถือปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ  
 2.10 สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ จัดทําหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการ และหนวยงานราชการที่เปนผูใชบัณฑิต เพื่อรวมกันวิพากษหลักสูตรและได
ปรับเปล่ียนรายวิชา 
 
 2.11 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ ไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรไว ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 

1.  กลุมวิชาแกน  19 หนวยกิต 
2.  กลุมวิชาชีพบังคับ 60 หนวยกิต 
3.  กลุมวิชาชีพเลือก                                           18 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 

การวางระบบผูสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
(ตัวบงชี้ 5.2) 

อธิบายผลการดําเนินงาน 
1. การกําหนดผูสอน 

1.1 หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยการวางแผนการกําหนดตัวผูสอนใหมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญใหตรงกับ
รายวิชาที่สอน จากการพิจารณาคุณวุฒิในเอกสารกําหนดอาจารยผูสอน เพื่อใหการกําหนดตัว
ผูสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 อาจารยประจําหลักสูตร มรการพิจารณากําหนดตัวผูสอนกอนเปดภาคการศึกษาในป
การศึกษา2557 เพื่อใหเห็นภาพรวมของอาจารยผูสอนประจํารายวิชา พรอมทั้งสํารวจภาระการ
สอนของแตละทานวามีความเหมาะสมหรือไม เพื่อใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบรายวิชาตางๆ มีเวลา
ในการสืบคน และมีขอมูลที่เปนประโยชนในรายวิชา อีกทั้งใหมีความทันสมัยตรงกับความตองการ
ของผูประกอบการ ซึ่งกําหนดใหอาจารยรับผิดชอบงานสอนในแตละภาคเรียนไมเกิน 3 รายวิชา
และมีจํานวนชั่วโมงไมเกิน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห 

1.3 อาจารยประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบการจัดตารางสอน เพื่อเปนการทวนสอบวา
การกําหนดภาระงานสอนในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 มีความเหมาะสมหรือไมโดย
พิจารณาจาก การแบงชวงเวลาของวันที่มีภาระสอน ประกอบกับจํานวนช่ัวโมสอนที่ไดรับวา
สามารถพัฒนาศักยภาพการดําเนินการสอน รวมไปถึงการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยผูสอน และ
การพัฒนาประสบการณ ทั้งนี้เพื่อใหมีความเหมาะสม และสามารถนําประสบการณที่ไดรับมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอนตอไป 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดแผนการเรียนรู มคอ.3 
           2.1 หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ กําหนดใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบการสอน
ในรายวิชาตางๆของหลักสูตร โดยกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 1/2557 
วันที่ 4 สิงหาคม2557 และ ในภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 5 มกราคม 2558  ซึ่งในการจัดทํา
เอกสารดังกลาวจะตองไมนอยกวา  2 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษา เพื่อการทวนสอบวามีความ
เหมาะสมกับรายวิชาหรือไม 

2.2 ในรายวิชาไมมีความเหมาะสมอาจารยประจําหลักสูตรจะพิจารณาและเสนอแนวทาง
ใหอาจารยผูสอนปรับแกเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงครายวิชาและลักษณะรายวิชา เพื่อใหการ
บบริหารหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะแจงผานไปยังหัวหนาสาขาวิชา 

2.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะทําการติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใน
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ โดยพิจารณาจากการเขขาสอนของอาจารยผูสอน รวมถึงการ
ใชส่ือ การเสริมทักษะในการเรยีนรูของนักศึกษา และประเมินผลการประเมินการเรียนการสอนของ
นักศึกษาประจําภาคเรียน ทั้งนักศึกษาจะตองทําการประเมินหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน ผาน
ระบบทะเบียนออนไลนของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะมีการแจงผลการประเมินมายัง
คณะฯ และสาขาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอจะตองพิจารณาคาระดับคะแนนควบคูไปกับการติดตาม
การเขาสอน การใชส่ือ และการฝกทักษะในรายวิชานั้นๆ 
 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1 หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีการ  
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย งานบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิปะ
วัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย ตัวอยางเชน รายวิชาการยอมส่ิงทอเพื่องาน
ออกแบบแฟชั่น บูรณาการรวมกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาลวดลายผาจกไทยวนเพื่องานออกแบบ
แฟชั่น เปนการบูรณาการ การประยุกตการใชสีเพื่องานออกแบบลวดลาย และตอยอดสูงานแฟชั่น 

- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน การบูรณาการวิชาส่ิงทอพื้นถิ่น รวมกับ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นทางดานส่ิงทอ ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2558 เปน
การบูรณาการการเรียนรูทางดานส่ิงทอพื้นถิ่น รวมกับการศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให
นักศึกษาเกิดกระบวนทัศนในการออกแบบเครื่องแตงกาย ที่นําเอาผาทอพื้นถิ่น แลละองคความรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรมมาประยุกตใชในการศึกษา โดยมีการประเมินขบวนการดวยวิธีการสอบ
ทาน กระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชาส่ิงทอพื้นถิ่น ที่ไดนําความรูจากการศึกษาดูงานทา
ศิลปวัฒนธรรมมาประยุกตใชในงานออกแบบ ซึ่งถานักศึกษามีการนําความรูที่ไดจากการศึกษาดู
งานทางดานศิลปวัฒนธรรมมาใชไดจริง เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวากระบวนการการศึกษาดูงาน
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
การประเมินผูเรียน 
(ตัวบงชี้ 5.3) 

 
อธิบายผลการดําเนินงาน 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ ไดมีการกําหนดเกณฑในการพัฒนาผลการเรียนรูของ

นักศึกษาเปน 5 ดาน ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ. 2 และนํามากําหนดกลยุทธวิธีการสอนตาม 
มคอ.3 โดยมีการกําหนดน้ําหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา 

 เมื่อเปดภาคการศึกษาอาจารยทุกทานแจก มคอ. 3 ใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาได
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่จะตองศึกษาตลอดจนเกณฑในการประเมินผลรายวิชา 

1.2 ในการประเมินผลของผูเรียนดังกลาวนั้น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  ไดใช
เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินแลวแตสภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากขอสอบปรนัย 
อัตนัย งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเขาเรียน การมีสวนรวมใน
หองเรียน การเขารวมกิจกรรมที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

1.3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู โดยขอสอบกลางภาคและปลายภาคนั้น
จะตองไดรับการอนุมัติหรือผานความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ จึงจะสามารถนําไปใชในการประเมินนักศึกษาได 

1.4 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษานั้น อาจารยผูสอนจะตัดเกรดตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาไดทราบเกณฑการประเมินตั้งแตครั้งแรกที่พบกับ
อาจารยประจําวิชา ซึ่งไดแจงรายละเอียดไวใน มคอ.3 

 2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  มีนโยบายในการตรวจสอบผลการเรียนของ

นักศึกษาในแตละภาคการศึกษา  โดยกําหนดใหหัวหนาสาขาวิชาทบทวนเกรดของรายวิชาที่เปด
สอบในสาขาวิชา  และนําขอมูลดังกลาวเขารวมพิจารณาในคณะกรรมการบริหารคณะ  กอนนําสง
เกรดกับมหาวิทยาลัยตอไป 

 3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 
และ มคอ.7)   

มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการใหนักศึกษาประเมินใน
ระบบทะเบียนนักศึกษาที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบงเปน 3 ดาน 
ไดแก ดานอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูสอน ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และดานวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ซึ่งอาจารยผูสอนก็จะนําขอมูลดังกลาวมาใสไวใน มคอ. 5 ที่เปนจุดเดน และ
จุดดอย เพื่อที่จะนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ซึ่งตองจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแตวันส้ินภาคการศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรจะนําขอมูลที่สรุปตามแบบ
มคอ. 5 นั้นมาจัดทําเปน มคอ. 7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันหลังส้ินสุดปการศึกษา 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน                 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการ เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปน     
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 
มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร  4  คน  
จากจํานวน  5  คน  มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน  ตดิ 
ตามและทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร  ซึง่คิดเปนรอยละ  80 

 
 

- 

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

มีรายละเอียดหลักสูตร  ตาม
แบบ  มคอ. 2 
 
 

 
 

- 

 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของ มคอ. 3 และ 
มคอ.4  กอนเปดภาคการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/57  จํานวน 25 รายวิชา 
ภาคเรียนที่  2/57  จํานวน  25  รายวิชา 
ภาคเรียนที่  3/57  จํานวน 1 รายวิชา 

 
 

- 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

มีการรายงานผลตามแบบ มคอ.
5 หลังเสร็จส้ินการสอนในภาค
การศึกษา  ภายใน 30  วัน 

 
 

- 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

มีการจดัทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7  ภายใน 60  วัน  หลัง
ส้ินปการศึกษา  โดยกําหนดให
สง 30  มยิ. 58 

 
 

- 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จํานวน 12 รายวิชา 

-  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

ใน  มคอ.7 ปการศึกษา 2556  
มี่มีการระบุแผนการพัฒนาหรอื
อปรับปรงุไว 

 - 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรบัการปฐมนเิทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

อาจารยประจําหลักสูตรใหมผาน
การปฐมนิเทศ เพ่ือเรียนรูหลักและ
วิธีการสอนและการประเมินและมี
การอบรมอาจายใหมในสาขาวิชา  
1  คน  สําหรับอาจารยใหมใน

 - 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน                 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปน     

ไปตามเกณฑ 
สาขาวิชาไดรับคําแนะนําดานการ
จัดเรียนการสอนจากอาจารย

ประจําหลักสูตร 
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครัง้ 

ปการศึกษา 2557  อาจารย
ประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
จํานวน  5  คน 

 
 

- 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 
(ถาม)ี ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ไมมีบุคคลากรสายสนับสนุนใน
สาขาวิชา 

- - 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มตีอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- -  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 9   
จํานวนตัวบงชีท้ี่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชีท้ี่ 1-5 5   

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5 100   
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 8   

รอยละของตัวบงชี้ทัง้หมดในปนี้ 88.88   
 
การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุทีท่ําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

06-011-105 
สีกับส่ิงทอ 

1/2557 นักศึกษาไดผล
การเรียน F  
มาก 

สอบถาม
นักศึกษา 
สอบถามอาจารย 

นักศึกษาไมสงงาน
ตามที่กําหนด 

พยายามติดตาม
ใหนักศึกษา
ดําเนินการสง
งานภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด   

 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการทีด่ําเนินการ 
- - - - 

 
รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 
- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน       
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 
01001107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01002101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01003108 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01005116 ลีลาศ 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06011106 สุนทรียศาสตร 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06011107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06412121 การเขยีนภาพราง 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01002205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01004101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06011105 สีกับส่ิงทอ 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06412204 การออกแบบแฟชั่น 1 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06412223 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพือ่งาน
แฟชั่น 1 

1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06412229 การออกแบบลวดลายพิมพส่ิงทอเพื่อ
งานแฟชั่น 

1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06412312 ส่ิงทอพื้นถิ่น 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01003112 อาเซียนศึกษา 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06011109 การบริหารงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06412206 การออกแบบแฟชั่น 3 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06412325 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพือ่งาน
แฟชั่น3 

1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06412328 การถกัและการทอเพื่องานแฟชั่น 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06413124 สัมมนาทางออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 1/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-006-101 นันทนาการ 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-101 กระบวนการผลิตส่ิงทอ 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-108 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-101 หลักการออกแบบเบื้องตน 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-102 ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-122 การวาดภาพคนเพื่อการออกแบบ
แฟชั่น 

2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
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01-002-206 ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-205 การออกแบบแฟชั่น 2 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-224 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น 2 

2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-412-230 การยอมส่ิงทอเพือ่งานแฟชั่น 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-231 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบแฟชั่น
และส่ิงทอ 

2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-413-104 ศิลปะส่ิงทอ 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
02-002-101 วิทยาศาสตรในชวีิตประจําวัน 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-110 การเตรียมความพรอม สหกิจศึกษา 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-320 การออกแบบแฟชั่น 4 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-326 การทําแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องาน
แฟชั่น4 

2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-412-327 การทําแบบตัดบนหุน 1 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-412-332 การวิจัยทางดานการออกแบบแฟชั่น
และส่ิงทอ 

2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-413-118 การถายภาพสําหรับงานแฟชั่น 2/2557   ไมมีแผนการปรับปรุง 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  มีการ

บริหารหลักสูตรโดยองครวม  เนนใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสงเสริมศักยภาพและพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ  และ
สงเสริมการเรียนรูดวยการบูรณาการงานวิจัย  และงานศิลปวัฒนธรรม  เนนการใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที่
มหาวิทยาลัยไดจัดไวให  และการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย   
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม นักศึกษาตองมีความรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  เพื่อให
การศึกษาและการประกอบอาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และไดรับการ
ยอมรับในสังคม  โดยเฉพาะขอมูลดานลิขสิทธ  เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอตองมีการเรียนรู  การศึกษาขอมูลจากนักออกแบบ  
เพื่อนํามาใชในการประกอบในกระบวนการคิด  ซึ่งบางครั้งอาจเกิดปญหาใน
การลอกเลียนแบบผลงานได 

ความรู นักศึกษาตองเสริมสรางความรูดานในดานวิชาชีพ  เพื่อใหการพัฒนาบัณฑิต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ   ตองพัฒนา
ความรูทางดานออกแบบแฟชั่นในสวนของการทําตนแบบแฟชั่น  รวมไปถึงการ
พัฒนาความรูในเรื่องส่ิงทอ  เนื่องจากนักศึกษาจะตองมีพื้นฐานในการตัดเย็บ
และการทําแบบตัด  เพื่อการทําตนแบบเส้ือผาแฟชั่น    
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ทักษะทางปญญา ทักษะทางปญญา  นักศึกษาตองมีการพัฒนาความรูเชิงวิเคราะหเพื่อการนํา
ขอมูลตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  โดยตองจัดใหมีการคิดวิเคราะหเพื่อ
นําเสนอแนวทางในการออกแบบตอไป   

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ตองสงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม  และเห็นความสําคัญของ
การนําเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่เปนประโยชน  เพื่อใหไดมาซึ่งหลักสูตรที่
เปนที่ยอมรับ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดวยการสงเสริม
ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีเปนส่ือในการนําเสนอผลงาน  และการคนควา 

 
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนเิทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี   ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม -      จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  1  คน   อาจารยนิตยา  วันโสภา 
 

กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู ความเปน เลิศ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ฯ 
มทร. พระนคร  
- นําเสนอผลงานวิชาการใน
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ง า น  
International Forum on 
Natural Dyes & WEFT 
TAIWAN 2014 (ISEND  
2014) 
- โครงการสัมมนา เรื่อง     
บ ริ ห ร จั ด ก า รห ลั ก สู ต ร  :     
ตั วบ งชี้ ผลการดํา เนินงาน
หลักสูตร 

- โครงการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี

กองเกียรติ มหาอนิทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ 

  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
มทร.พระนคร 

นิตยา วันโสภา - - 
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- โครงการสัมมนา เรื่อง     
บ ริ ห ร จั ด ก า รห ลั ก สู ต ร  :     
ตั วบ งชี้ ผลการดํา เนินงาน
หลักสูตร 

- โครงการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี

- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบั ติการเ พ่ือการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาการ
เตรี ยมความพร อมสหกิ จ
ศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มท
ร.พระนคร 

- การสัมมนาเทรนดสี วัสดุ 
และแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑAutumn/Winner 
2015/16 และแนวคิดการ
ออกแบบและอารมณแห ง
ฤ ดู ก า ล  Spring/Summer 
2016 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานสิ่งทอและแฟชั่น 

- การสัมมนาบูรณาการทาง
วิชาการ เรื่อง "การพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
กลุมผาและเครื่องแตงกาย 
และกลุมของใช  
ของประดับตกแตง และของท่ี
ระลึก(ทําจากผา) 
- โครงการสัมมนาเทรนดสี 
วัสดุและแนวทางกาออกแบบ
ผลิตภัณฑ Spring/Summer 
2016และแนวคิดการออก 
แบบและอารมณแหงฤดูกาล 
Autumn/Winter2016/17 
  

ธวัชชัย แสงน้ําเพชร - - 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู ความเปน เลิศ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มท
ร.พระนคร 

สัมภาษณ สวุรรณคีรี - - 
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- โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนงาน
ดาน นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (Retreat สภา
มหาวิทยาลัยฯ) 
- โครงการพัฒนาอาจารยดาน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร 

 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู ความเปน เลิศ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มท
ร.พระนคร 

- โครงการสัมมนา เรื่อง     
บริหรจัดการหลักสูตร : ตัว
บ ง ชี้ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
หลักสูตร 

- โครงการอบรมสัมมนา
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ 

  การประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก (พ.ศ. 2559-
2563) 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนงาน
ดาน นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  
(Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ) 

จรัสพิมพ วังเย็น - - 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลกัสูตร 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ในอนาคต 
สภาพแวดลอมโดยรวมของคณะ
ไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของนกัศึกษาไดอยาง
ครบถวน 
 

ไมมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิข์อง
หลักสูตร 
 
 
 

ทางหลักสูตร สาขาวิชาและคณะมี
สวนรวมในการวางแผนการจัดพื้นที่ที่
มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและทางคณะไดมีแผนปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศนใน
งบประมาณป 2559 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(ตัวบงชี้ 6) 

1. การเตรียมความพรอมทางกายภาพ 
1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอมีการเตรียมความพรอมทางกายภาพใน

ดานของหองเรียนและส่ือการเรียนกานสอนในแตละปการศึกษา  โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการใชงานควบคูกับการสงเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  ซึ่ง
พิจารณาถึงลําดับความสําคัญจากรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2557   

1.2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ มีหองเรียนและหองปฏิบัติการ รวมทั้ง
ส่ือการสอนที่พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยคณะจะมีการจัดเจาหนาที่
โสตทัศนูปกรณในการดูแลและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการใชงาน   ดานสถานที่
คณะไดมอบใหฝายอาคารสถานที่ดูแลดานสถานที่และ จํานวนโตะ เกาอี้  อุปกรณ 
เครื่องปรับอากาศ  แสงสวาง  รวมถึงสภาพหองเรียนที่จําเปนในการเรียนการสอน ซึ่งหาก
มีเหตุขัดของทางอาจารยผูสอนสามารถแจงไปยังฝายอาคารสถานที่เพื่อการปรับปรุงและ
แกไข 

1.3 สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ   มีการประเมินความพรอมทาง
กายภาพกอนการเปดภาคเรียนจากการสํารวจและการใหสอบถามจากนักศึกษาในป
การศึกษา 2556  และนําขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงหองปฏิบัติของสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  ไดแก  หองปฏิบัติการทําแบบตัด   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
หองปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น   เพื่อใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาในปการศึกษา  
2557   

1.4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  มีการปรับปรุงครุภัณฑหองปฏิบัติการ
ทําแบบตัด  โดยการปรับปรุงโตะในการสรางแบบตัดใหมีความพรอมและเหมาะสมกับการ
ใชงานการเรียนการสอน  ทดแทนโตะทําแบบตัดเดิมที่เปนโตะขนาดเล็กที่เหมาะกับการ
เขียนหนังสือออก และนําโตะสําหรับการทําแบบตัดที่มีขนาดหนาโตะที่กวางและเหมาะกับ
การทําแบบตัดมาทดแทน  เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

2.1  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  ไดจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
และส่ิงสนับสนุนการศึกษา  ไดแก  หองสมุดเฉพาะทาง   ศูนยการเรียนรูทางดานส่ิงทอ
และแฟชั่น   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดใหมีหองสมุดกลาง  เพื่อใหนักศึกษาไดสืบคน
ขอมูลในการศึกษา   อีกทั้งยังมีฐานขอมูล  WGSN  ซึ่งเปนฐานขอมูลความรูทางดานส่ิงทอ
และแฟชั่น   ซึ่งเนนการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนกระแสการเปล่ียนแปลงทางดาน
แฟชั่น  และรูปแบบผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับแฟชั่น   ผาและส่ิงทอ  และแนวโนมแฟชั่น  
ฯลฯ   ซึ่งทางสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  จะมีสวนรวมในการแนะนําขอมูลตาง ๆ 
ไปยังมหาวิทยาลัย  และอธิบายถึงประโยชนและความสําคัญของการเขาใชขอมูลตางๆ  
รวมไปถึงการมีสวนรวมในการส่ังซื้อหนังสือที่จําเปนตอการเรียนรูและการคนควาของ
นักศึกษา  โดยทางมหาวิทยาลัยจะทําเรื่องใหเสนอรายชื่อหนังสือไปหองสมุดกลางและทํา
การพิจารณาจัดซื้อหนังสือที่มีความจําเปนเขาไปยังหองสมุดกลางเพื่อใหนักศึกษาไดมีการ
ใชงานรวมกัน 

3. การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค 
  3.1  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ



ผลการดําเนินงานของหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ    
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มทร.พระนคร    ปการศึกษา 2557                                                        36              
               

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในคณะเพื่อใหมีความพรอมในดานพื้นที่สําหรับนักศึกษาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การคนควา  และการพักผอน  โดยนักศึกษาสามารถนั่ง
ทํางานและพักผอนภายในคณะได  อีกทั้งยังสามารถสืบคนขอมูลจากการใช  Internet  
ภายในคณะเพื่อการคนควาขอมูลตาง ๆ  ทั้งภายในเวลาและนอกเวลา   
  3.2  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอมีแนวคิดใหอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยประจําวิชาไดมีเวลาในการพูดคุยและเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ  และวิชาชีพ   
รวมไปถึงการปรึกษาปญหาสวนตัว  เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียนรูโดยสามารถ
เขาพบอาจารยที่หองพักอาจารย  หรือขอใหหองปฏิบัติการเพื่อการพูดคุยในกรณีที่มี
จํานวนนักศึกษามากกวา 5  คน  ขึ้นไป  เพื่อความสะดวกในการพูดคุยหรือการแนะนํา      
  3.3   สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอยังใหการสนับสนุนกับอาจารยและ
นักศึกษา  ในการขอใชพื้นที่ตาง  ๆ ในการจัดทํากิจกรรมซึ่งสาขาวิชาไดมีการใชพื้นที่ตาง 
ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพนักศึกษา ดังนี้    
   -  พื้นที่อาคาร  4  ชั้น  3   เปนพื้นที่ในการจัดการจัดแสดงสินคาและ
นิทรรศการ ในรายวิชาการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 
   -  พื้นที่ลานกิจกรรมดานลาง   จัดใหมีการแสดงแฟชั่นโชวของนักศึกษา 
ในรายวิชาออกแบบแฟชั่น  4  
   -   พื้นที่หนาศูนยการเรียนรูทางดานส่ิงทอและแฟชั่น จัดใหมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะส่ิงทอในรายวิชาศิลปะส่ิงทอเปนตน 
   ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกลาวมุงเนนใหนักศึกษาไดมีพื้นที่ในการ
แสดงออกถึงศักยภาพในการศึกษาดานส่ิงทอและแฟชั่นโดยสาขาวิชาใหการสนับสนุนใน
การขอใชพื้นที่และคอยอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ที่จําเปนโดยประสานงานกับ
คณะเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. มีบริการคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายในการปรับปรุงการใชงาน
เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายของมหาวิทยาลัย   โดยมอบใหคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟชั่น   ไดกําหนดตําแหนงการใชงานและสงขอมูลไปยังสํานักวิทยบริการเพื่อ
การจัดหาอุปกรณเชื่อมตออินเตอรเน็ตไรสาย (WIFI)  ไวบริเวณอาคารของคณะ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  และจุดนั่งพักผอนดานลางของคณะ  เพื่อให
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอรวมทั้งอาจารยในสาขาวิชา สามารถใช
สัญญาณอินเตอรเน็ทไดอยางครอบคลุมพื้นที่ในคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอแลพออกแบบ
แฟชั่นไดสะดวก 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสตูร 
   
   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผูทีส่ําเร็จการศึกษา  วันที่สํารวจ 8 พฤษภาคม 2558  

ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
ไมมีผลการประเมินจากนกัศึกษาที่มีผลกระทบ 
โดยตรงกับหลักสูตร มีเพียงขอเสนอแนะดาน 
โครงสรางพื้นฐานซึ่งจะใชประกอบการพิจารณาการ 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยรวมของคณะตอไป 

 

คณะมีการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานของคณะ เพื่อ 
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนอยูเสมอ แต 
เนื่องจากพื้นทีท่ี่มีอยูอยางจํากดั ทําใหไมสามารถ 
พัฒนาไดดีครบทุกดาน ในสวนของหลักสูตร ถงึแมจะ 
ไมไดรับขอวิพากษจากนักศึกษาโดยตรง แตทาง 
หลักสูตรและสาขาวิชาก็มกีารวางแผนในการปรับปรงุ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่สงผลตอการจัดการเรียนการ 
สอน ใหมีความทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองตอ 
การเรียนการสอนอยางครบถวนเสมอมา 

ไมมีขอเสนอแนะเปล่ียนแปลงในหลักสูตร 
 
การประเมินจากผูมีสวนเกีย่วของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ระบบประเมินออนไลนภาวะการมีงานทาของบัณฑิต 

ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
1. สถานประกอบมีขอ เสนอแนะ อยากใหมี

รายวิชาที่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง รวมไปถึง
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย และ
การนําแนวคิดมาใชในการออกแบบ 

1. เมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว ไดปฏิบัติงาน
ตรงกับวิชาชีพที่ ได ศึกษาไป ไมว าจะเปน
หลักการออกแบบ และการปฏิบัติงานทางดาน
การออกแบบแฟชั่นอยางเปนที่ยอมรับ 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
       นักศึกษายังไมสามารถประยุกตแนวคิดเพื่อใชในการออกแบบไดทําใหผลงานที่ออกมายงัไมมีความเปนมืออาชีพ
นัก แตนักศึกษายังสามารถปฏิบัติการสรางชิ้นงานไดอยางนาพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ  ยังไมไดรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปงบประมาณ  2559 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 

 
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา 
 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

มีแผนในการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2559 

- - - 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลกัสูตร 
 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ไมมีขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรยังอยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งจะมีการ 
ปรับโครงสรางเมื่อหลักสูตรครบรอบเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ในส้ินปการศึกษา 2558 

2. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ไมมีขอเสนอในการเปล่ียนแปลง เพิ่มลดเนื้อหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์

รายวิชา จะมีการปรับเปล่ียนเนื้อหารายวิชาเพื่อใหเปนไปตามบริบทสังคมและตามความเหมาะสมของแตละรายวิชา ซึ่งจะมี

กําหนดไวใน มคอ.3 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

จํานวนกิจกรรมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2557  มุงเนนไปที่งานดานการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  และการสงใหอาจารยเขารวมสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
ในปการศึกษา 2558   มีการวางแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรเนนดานการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพเฉพาะสาขาใหมาก
ขึ้น เพื่อนําความรูที่ไดมาใชพฒันาการจดัการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 
แผนปฏิบัติการใหมสาหรับปการศึกษา 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
 

ดานคุณวุฒิการศึกษา 
  แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในระดับ
ปริญญาเอก  เพื่อพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร  จํานวน 2  ทาน 
1.อ.กองเกียรติ  มหาอินทร 
2.อ.จรัสพิมพ  วังเย็น 

สิงหาคม  2559 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
 

ดานตําแหนงทางวิชาการ 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
พัฒนาดานตําแหนงทางวิชาการ  
จํานวน 1  ทาน 
1.อ.ธวัชชยั  แสงน้ําเพชร 

สิงหาคม  2559 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
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ดานการปรับปรุงหองเรียน 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
การปรับปรงุหองปฏิบัติการทําแบบ
ตัด  (332) 

สิงหาคม  2559 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ 
ส่ิงทอ/ฝายบริหาร 

หองปฏิบัตกิารดานออกแบบแฟชั่น
และส่ิงทอ (333) 

สิงหาคม  2559 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ 
ส่ิงทอ/ฝายบริหาร 

 
 เปนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  พรอมทั้งการปรับปรุงหองเรียนเพื่อใหมีความพรอมตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา  และเปนการปรับภาพลักษณของหองเรียนใหมีความสมบูรณพรอมตอการเรียนรูของนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก     ผลการดําเนินงานของหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ    
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มทร.พระนคร    ปการศึกษา 2557                                                      ผ 0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 1 
 

ผลการประเมินตนเอง  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

ปการศึกษา  2557 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 1 
  โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตัวบงชี้ทีท่านคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

ขอ ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร   (ระดับป.ตรี) 
ผานเกณฑ/ไม

ผานเกณฑ 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด - 
12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1-5  ขอ 
 

 
 

 ตัวบงชีใ้นหลักสูตร (TQF) (ตัวบงชี้ 1 – 5 ตองดําเนินการทุกตัว                                   มีการ
ดําเนินการ 

1. 
 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 

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

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม   (ถามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

 

 
สรุปผลการประเมิน     ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร       ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 2  บัณฑิต 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

4.92  

2.2 ผลงานของนกัศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

5  
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.96  
 
 
จุดเดน 

1  หลักสูตรมกีารเรียนรูทัง้ทางดานส่ิงทอและทางดานออกแบบแฟชั่น 
2 เนนการฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหนกัศึกษาไดปฏิบัติงานจริง  และสามารถผลิตชิ้นงานไดดวยตนเอง 
3 รายวิชาชีพมีความเชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิตของสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
4   คําอธิบายรายวิชาสามารถยดืหยุนไดเนื่องเปนรายวิชาที่ตองเรียนรูกับกระแสแนวโนมแฟชั่นเปนหลัก 

โอกาสในการพฒันา 
1 พัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรใหมคุีณวุฒิตรงและตําแหนงทางวิชาการ 
2   การพัฒนาตํารา/เอกสารประกอบการสอนที่ใชในหลักสูตร 
3  การพัฒนาหองปฏิบัติการใหมคีวามทันสมัยพรอมใชงาน 

 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหต/ุขอสังเกต (ถามี) 
3.1 การรับนักศึกษา 2  

 เกณฑการรับนกัศึกษา   

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2  

 การใหคําปรกึษาวิทยานิพนธ  
 

 

 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/การเสริมสรางทกัษะ

ศตวรรษที่ 21 
 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2  

 อัตราการคงอยูของนกัศึกษา   
 อัตราการสําเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของ

นักศึกษา 
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  
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จุดเดน 

1 รายวิชาสามารถบูรณาการเรียนการสอนกับงานดานศิลปวัฒนธรรม 
โอกาสในการพฒันา 

1 ตองมกีารบรูณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 4  อาจารย 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2  

 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร   
 การบริหารอาจารย  
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย 0  

 รอยละอาจารยที่มีวุฒิปรญิญาเอก   
 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ   
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3  

 อัตราการคงอยูของอาจารย   
 ความพึงพอใจของอาจารย  
 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ 1.67  

 
 
 
 
จุดเดน                                                                   - 
โอกาสในการพฒันา 

1 พัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
2 สงเสริมการตีพมิพเผยแพรบทความทางวิชาการ 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/
ขอสงัเกต    
(ถามี) 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 2  

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร   
การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมยั  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  

การกําหนดผูสอน 2  
การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และมคอ. 4)  
 

 
 

การจดัการเรยีนการสอน  
การควบคุมหัวขอวทิยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบณัฑิตศึกษาให
สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ทีม่ีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรอืสัมพันธกับหวัขอวทิยานิพนธ 

  
 

การชวยเหลือ กํากับ ตดิตามในการทําวิทยานพินธและการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 

 
5.3 การประเมินผูเรียน 2  

การประเมินผูเรยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ   
การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนกัศึกษา  
การกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 
 

การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4  

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ 2.50  
 

จุดเดน 
1 หลักสูตรมุงพัฒนาแนวคิดทางดานการออกแบบแฟชั่นควบคูกับการเรียนรูงานดานส่ิงทอและแฟชั่นทั้งตนน้าํ

และปลายน้ํา 
โอกาสในการพฒันา 

1 หลักสูตรมุงพัฒนาแนวคิดทางดานการออกแบบแฟชั่นควบคูกับการเรียนรูงานดานส่ิงทอและแฟชั่นทั้งตนน้าํ
และปลายน้ํา 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/ขอสังเกต 

(ถามี) 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2.00  

 ระบบการดําเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมีสวนรวม
ของอาจารยประจําหลักสูตรเพือ่ใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

  
 

 จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรยีนการสอน 

 
 

 กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 

 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  

 
จุดเดน 

1 มีส่ือการเรียนการสอนทีท่ันสมัยและพรอมใชงาน 
2 มีระบบสืบคนขอมูลที่มีมาตรฐานและสามารถประยุกตใชในการศึกษาไดเปนอยางด ี
  

โอกาสในการพฒันา 
1 พัฒนาหองปฏิบัติที่มีความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย   
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ภาคผนวก 2 
รายการเอกสารอางอิงตามหมวดใน มคอ.7 
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รายการเอกสาร  หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป  ( หมวด  -  เลขทีเ่อกสาร) 
 

การกํากับตามมาตรฐานหลักสูตร   
ปบฟ. 1 - 01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 
ปบฟ. 1 - 02 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปบฟ. 1 - 03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปบฟ. 1 - 04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 

 

รายการเอกสาร  หมวดที่ 2  อาจารย 
 

2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ปบฟ. 2.1 - 01 คําส่ังแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
ปบฟ. 2.1 - 02 แผนพัฒนาคุณภาพคุณวุฒิอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
ปบฟ. 2.1 - 03 รายงานประชุมสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
ปบฟ. 2.1 – 04 รายชื่องานวิจัยของอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
ปบฟ. 2.1 – 05 ตารางแสดงการเขารับการฝกอบรมของอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
2.2 คุณภาพอาจารย  
 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอไมมีคะแนนในขอนี ้
2.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 
ปบฟ. 2.3 - 01 แบบสอบถามอาจารย การประเมินหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ปบฟ. 2.3 - 02 แบบสรุปการประเมิน แบบสอบถามอาจารย การประเมินหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

รายการเอกสาร  หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต  
 

3.1  การรับนักศึกษา 
ปบฟ. 3.1 - 01 แผนรับนักศึกษา ปงบประมาณ 2558 
ปบฟ. 3.1 - 02 รายการสรุปยอดนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2557 
ปบฟ. 3.1 - 03 ขั้นตอนการรับนักศึกษา 
3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ปบฟ. 3.2 - 01 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษา 
ปบฟ. 3.2 - 02 ตารางสอนอาจารย 
ปบฟ. 3.2 - 03 ขอมูลทะเบียนออนไลนของนกัศึกษา 
ปบฟ. 3.2 – 04 รายงานผลการดําเนินโครงการที่เกีย่วของกับการพัฒนานักศึกษา(งบประมาณ ของคณะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น) 
ปบฟ. 3.2 – 05 รายงานการจัดกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน 
3.3  ผลที่เกิดกบันักศึกษา3 
ปบฟ. 3.3 - 01 จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 (สสท.) 
ปบฟ. 3.3 - 02 รายชื่อนกัศึกษาตกคางประจําปการศึกษา 2557 
ปบฟ. 3.3 – 03 ทําเนียบผูใชบณัฑิตประจําปการศึกษา 2556 



ภาคผนวก     ผลการดําเนินงานของหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ    
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ปบฟ. 3.3 – 04 แบบสรุปผลการประเมินผูใชบณัฑิต 
 

รายการเอกสาร  หมวดที่ 4   ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอนในหลักสูตร 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 

4.1  สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
ปบฟ. 4.1 - 01 มคอ. 2 หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2555 
4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ปบฟ. 4.2 - 01 ทําเนียบอาจารยผูสอน 
ปบฟ. 4.2 - 02 ตารางสอนอาจารยประจําวิชาสาขาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
ปบฟ. 4.2 - 03 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรยีนการสอนกับการวิจยัและการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.3  การประเมินผูเรียน 
ปบฟ. 3.3 - 01 มคอ.3 ประจําปการศึกษา 2557 
ปบฟ. 3.3 - 02 มคอ.5 ประจําปการศึกษา 2557 
4.4  ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ปบฟ. 4.4 - 01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 
ปบฟ. 4.4 - 02 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปบฟ. 4.4 - 03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปบฟ. 4.4 – 04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
ปบฟ. 4.4 – 05 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ปบฟ. 4.4 – 06 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

5.1  สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
ปบฟ. 5.1 - 01 ตารางแสดงหองปฏิบัติของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
ปบฟ. 5.1 - 02 ภาพถายสภาพหองปฏิบัตกิารของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
ปบฟ. 5.1 - 03 ขอมูลเกีย่วกับฐานขอมูล  WGSN 

 
หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

เอกสาร                                                       -  
 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

เอกสาร  
ปบฟ. 7 - 1 มคอ. 7 ปการศึกษา 2556 
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