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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
 

รหัสหลักสูตร 25501941102712 
 
อาจารยประจาํหลักสูตร 
 

มคอ. 2  ปจจุบัน หมายเหตุ 

1 ดร.ไพรัตน ปุญญาเจริญนนท 1 ดร.ไพรัตน ปุญญาเจริญนนท สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร 
วันที่ 8 มีค 2555 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
วันที่ 28 มีค 2555 
สกอ.รับทราบการใหความเหน็ชอบหลักสูตร 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

2 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 2 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 

3 ดร.กาญจนา ลือพงษ 3 ดร.กาญจนา ลือพงษ 

4 ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 4 ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 

5 อ.จําลอง สาริกานนท 5 อ.จําลอง สาริกานนท 

 
 
อาจารยผูสอน  
 

1 ดร.ไพรัตน ปุญญาเจริญนนท 11 อ.ปวีณา จารุศิริ 

2 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 12 อ.ประดิษฐ พยุงวงศ 

3 ดร.กาญจนา ลือพงษ 13 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 

4 ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 14 ดร.ณิศรา สุทธิสังข 

5 อ.จําลอง สาริกานนท 15 ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ 

6 ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 16 ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน 

7 อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง 17 Mr.Gabor Szanyi Naga 

8 อ.วิโรจน สารการโกศล (อาจารยพิเศษ) 18 ผศ.ดร.เกษสุนีย บํารุงจิตต 

9 อ.พรกนก ศรีงาม 19 ผศ.ดร.จิรภัทร ตันติทวีกุล 

10 อ.อรพร พุทธพงษ 20 ผศ.ภาวิณี อุนวัฒนา 

 
 

สถานทีจั่ดการเรียนการสอน    

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

หลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 3 คน 
ผศ 1 คน  
ซึ่งเปนคุณวุฒิที่สัมพันธกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม 
ป 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปด
หลักสูตรเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ป 2555 ทั้งน้ีหลักสูตรมี
กําหนดในการปรับปรุงหลักสูตรวันที่ 1 เดือน สิงหาคม ป 2559 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัว
บงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

(1) หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง ตามชวงเวลาดังน้ี  

ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
 
 (2) หลักสูตรมีรายละเอียดตามแบบ 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 กล
ยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคนคณาจารย หมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และเริ่มใชกับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
1/2555 
 
(3) หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 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 
 โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มีการจัดการเรียนการสอน
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ขอ เกณฑการประเมิน    ผลการดําเนนิงาน 
จํานวน 21 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 21  รายวิชา 
ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มีการจัดการ
เรียนการสอนจํานวน 21 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน  
21 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน 

 
 (4) หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน มีกําหนด
สง มคอ 5 ในปการศึกษา 2557 ดังน้ี 

 

เอกสาร มคอ 
กําหนดสง 

1/2557 2/2557 
มคอ.5 15 มกราคม 2558 11 มิถุนายน 2558 

 

โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ.5 จํานวน 21  รายวิชา 
ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี มคอ.5 
จํานวน  21 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 

(5) หลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 และไดจัดสงภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมี
ระยะเวลาไมเกิน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา  แตในปการศึกษา 
2557 ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหใชรูปแบบการรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และ มคอ. 7 เปนเอกสารชุดเดียวกัน การ
ดําเนินการจัดทํามีการปรับแกไขไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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หมวดที่ 2 อาจารย 
อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย 
(เกณฑขอ 4.1) 

1. การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
 ในการจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนไปตามกรอบมาตรฐารคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติน้ัน ทาง
สาขาวิชาไดคัดเลือกอาจารยในสาขาวิชาเพ่ือแตงต้ังเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดย
กําหนดคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย
ประจําหลักสูตรดังน้ี 

1. พิจารณาอาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไมตํ่า
กวาระดับปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

2. เสนอรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรใหคณะพิจารณา 
3. สงหลักสูตรใหสํานักวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา และนําเขาสภาวิชาการ

พิจารณาเห็นชอบ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
จากการดําเนินการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรที่ผานมา ไมพบปญหาใน

กระบย 
จากการทวนสอบคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน จากทางคณะ 

สํานักวิชาการและงานทะเบียน สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาแลวเห็นวามี
คุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 นอกจากน้ันอาจารย
ประจําหลักสูตรทุกคนไดเรียนรูและเขารวมการอบรมการจัดทําหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่จัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัย 
ต้ังแตกอนและหลังการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานอยางตอเน่ือง สงผล
ใหอาจารยประจําหลักสูตรมีความรูในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑที่กําหนดไว  

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ไม
มีการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรใหม อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ยังคง
ดํารงตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรต้ังแต 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน  

ในทุกภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชา มีการประชุม
และปรึกษาหารือกันอยางตอเน่ือง ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในการ
บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย การติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และอ่ืนๆ ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรเกิดความผูกพันและเกิด
ความมุงหมายเดียวกันในการบริหารหลักสูตรใหประสบผลสําเร็จ สงผลใหอาจารยประจํา
หลักสูตรยังคงอยูรวมบริหารหลักสูตรอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 

 
2. การบริหารอาจารย 
   หลักสูตรวางแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับสาขาวิชา ทั้งในดาน
กรอบอัตรากําลังของอาจารยประจําสาขาวิชา การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

การพัฒนาอาจารยในดานตางๆ การกําหนดภาระการสอน และหนาที่ความรับผิดชอบอ่ืนที่
นอกเหนือจากการสอน  
          กรอบอัตรากําลังอาจารย 
           คณะมีแผนกรอบอัตรากําลังของบุคลากรสายอาจารยทั้งระยะปานกลางและระยะ
ยาว ซึ่งการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังเกิดขึ้นจากสาขาวิชาและอาจารยประจําหลักสูตร 
ตรวจสอบสัดสวนจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาตอจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร โดยใน
แผนระยะปานกลางสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอไมมีการรับอัตรากําลังเพ่ิมเติม เน่ืองจาก
จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชามีเพียงพอและเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่ควรจะมีใน
สาขาวิชา ต้ังแตเริ่มใชหลักสูตรในปการศึกษา 2555 ถึงปจจุบัน ไมมีอาจารยลาออก ยาย 
หรือเกษยณอายุราชการ และไมมีอาจารยที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปขางหนา จากขอมูลที่มี
สงผลใหการบริหารอาจารยมุงเนนไปที่การดําเนินงานตามพันธกิจ และการพัฒนาอาจารย
ใหมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
          การบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

- ดานการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาและอาจารยประจําหลักสูตร จะ
มอบหมายภาระการสอนใหอาจารยแตละคนในแตละภาคการศึกษาตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณการสอน การทํางาน 
กําหนดใหอาจารยสอนคนละไมเกิน 3 รายวิชาตามนโยบายมหาวิทยาลัย การจัดการเรียน
การสอนเปนไปตามหลักสูตรใน มคอ.2 ที่กําหนด และกระบวนการเรียนการสอนเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 มีการสงรายงาน มคอ.5 ภายหลังกระบวนการเรียนการสอนเสร็จ
สิ้น โดยสง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด การจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาของอาจารยแตละคนจะถูกประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา และไดรับการทวน
สอบรายวิชาตามเง่ือนไขของหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับ
มอบหมายรายวิชาในหลักสูตรดังตาราง 

-  
ลําดั
บ 

ชื่อ – สกุล 
รายวิชาที่สอน 

1/2557 2/2557 
1 ดร.ไพรัตน  

ปุญญาเจรญินนท 
1.เสนใยประดิษฐ 1.เคมีของสียอมและพิก

เมนท 
2.สิ่งทอเพ่ืองานเทคนิค 

2 นายพิชิตพล  
เจริญทรัพยานันท 

1.การปฐมนิเทศและศึกษา
ดูงานทางสิ่งทอ 
2.ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2 

1.การเตรียมความ
พรอมสหกิจศกึษา 
2.ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1 

3 ดร.กาญจนา ลอืพงษ 1. ระบบการพิมพสิ่งทอ  
 

1.การเทียบและผสมสทีาง
วัสดุสิ่งทอ 1  
2.ระบบการพิมพสิ่งทอ 1 
3.สีและการวัด 
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4 ผศ.เสาวณีย  
อารีจงเจริญ 
 

1.กระบวนการผลิตทาง 
สิ่งทอ 
2.ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

1.เสนใยธรรมชาติ 
 

5 นายจําลอง  
สาริกานนท 

1.การปฐมนิเทศและศึกษา
ดูงานทางสิ่งทอ 
2.การเตรียมสิง่ทอ 

1.การเตรียมโครงงาน 
2.การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 
 

          อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนสง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด ผลการประเมินการเรียนการสอนพบวามีคาเฉลี่ยเกิน 4.00 ทุกรายวิชา ความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมจากการประเมินของนักศึกษา อาจารยผูสอนนําไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมตามแตละรายวิชา  

- ดานงานวิจัย คณะมีนโยบายใหอาจารยทุกคนทํางานวิจัย โดยการขอรับเงิน 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงเงินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะมีการ
จัดสรรเงินรายไดบางสวนเพ่ือใหการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยในคณะ โดยในป
การศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยดังน้ี 

 

ป งปม ชื่อโครงการ ผูวิจัย แหลงทุน 

2557 การพัฒนาการเตรียมสีผง
จากสียอมธรรมชาติ 

ดร.ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท 
ดร.กาญจนา  ลือพงษ 
นายจําลอง  สาริกานนท 

งบรายได
คณะ 

2558 
การพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบลวดลายทอและสี
ผาไหมนาโพธ์ิ บุรีรัมย 

ผศ.จรูญ  คลายจอย 
ดร.รัตนพล  มงคงรัตนาสิทธ์ิ  
นายพชิิตพล  เจริญทรัพยานันท 
นายจําลอง  สาริกานนท 
ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ อริยะเครือ 

งบ
รายจาย 

(มทร.พระ
นคร) 

 
2558 การยอมสีดวยสมุนไพรไทย

เพ่ือปองกันรังสียูวีสําหรับ
ประยุกตใชงานดาน
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 

ผศ.เสาวณีย  อารีจงเจริญ 
นายธวัชชัย   แสงนํ้าเพชร 

งบรายได
คณะ 

 

2558 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การเรียนของนักศึกษาที่ไม
เปนไปตามหลักสูตร: กรณ ี
ศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

ดร.ไพรัตน   ปุญญาเจรญินนท 
ดร.กาญจนา  ลือพงษ 
นายทวีศักด์ิ   สาสงเคราะห 
นายวิโรจน    ย้ิมขลิบ 

งบรายได
คณะ 
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           ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับเงินสนับสนุนการวิจัย 
- ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารยในหลักสูตรตองมีสวนรวมในกิจกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เกิดจากการ
จัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ทางคณะและมหาวิมยาลัยไดจัดขึ้น เชน กิจกรรมวันไหวครู 
วันสถาปนาคณะและมหาวิทยาลัย วันสงกรานต กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา ฯลฯ   

- ดานบริการวิชาการแกสังคม อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมที่จัดข้ึนทั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 อาจารย
ประจําหลักสูตร มีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบใหเปลาหลายโครงการ 
โดยนําความรูในสายวิชาชีพของหลักสูตรไปถายทอดใหกับชุมชนและหนวยงานตางๆ  

 
โครงการ อาจารยประจาํหลักสูตรทีเ่ขารวม 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง ณ โรงเรียนบาน
ยางนํ้ากลัดใต จังหวัดเพชรบุรี  
ระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 

ดร.กาญจนา  ลือพงษ 

โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม  
ณ ฑัณทสถานหญิงกลาง จ.นนทบุรี 
ระหวางวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 

นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท 

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากเสนใย
ผักตบชวา ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบาน
บางหวาย จ.นครปฐม  
ระหวางวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 

ดร.กาญจนา  ลือพงษ 

      
             ในแตละโครงการไดมีการบูรณาการเรียนการสอนและงานวิจัยเขามามีสวนรวม
ในโครงการบริการวิชาการ เชน โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม ไดบูรณาการเรียน
การสอนรวมกับรายวิชา 06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง และโครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากเสนใยผักตบชวา บูรณาการกับการเรียนการสอนดานการยอมสี
วัสดุสิ่งทอและงานวิจัยดานการยอมสีทั้งจากสีสังเคราะหและสียอมธรรมชาติ จากผลการ
ใหบริการวิชาการในแตละโครงการ จะถูกนํามาใชเปนกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนดานการยอมและพิมพสิ่งทอในปการศึกษา 2558 
           งานอาจารยที่ปรึกษา 
            ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา คือ ใหการดูแลทั้งทางดานวิชาการและการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาอัตราการคงอยูและใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่
กําหนดไว อาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชามีแนวคิดที่ใหอาจารยประจําสาขาวิชาทุก
คนผานภาระการเปนอาจารยที่ปรึกษา โดยเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือจะไดรับ
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ขอมูลและขอเสนอแนะตางๆ โดยตรงจากนักศึกษา ในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนในหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยประจําหลักสูตรไดรับมอบหมาย
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาดังน้ี 
 

อาจารยประจาํหลักสูตร กลุมนักศึกษาในความรับผิดชอบ 
ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท 56 ปคม 
ดร.กาญจนา ลอืพงษ 57 ปคม 
ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 55 ปคม 
นายจําลอง  สาริกานนท 53 ปคม (นักศกึษาตกคาง) 

 
           ผลการดําเนินงานในปการศึกษาที่ผานมา พบวา นักศึกษากลุม 57 ปคม ในการ
ดูแลของ ดร.กาญจนา ลือพงษ มีพนสภาพเน่ืองจากผลการเรียนไมเปนไปตามเกณฑจํานวน 
1 คน ในภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษากลุมอ่ืนไมมีพนสภาพ และในกลุมของนักศึกษา
ตกคางจํานวน 6 คนในความดูแลของอาจารยจําลอง  สาริกานนท ซึ่งทางอาจารยไดวาง
แผนการเรียนเปนรายบุคคลสําหรับกลุมนักศึกษาตกคาง และในภาคเรียน 1/2557 มี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน 1 คน และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอน/2557 
จํานวน 2 คน นักศึกษาที่เหลือ 3 คน คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 
จํานวน 2 คน และอีก 1 คน ไดมีการพูดคุยกับนักศึกษาแลวคาดวาจะไมศึกษาตอดวย
เหตุผลสวนตัว การดําเนินงานตามภาระงานอาจารยที่ปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย ดําเนินการไดโดยไมมีปญหาทั้งการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ 
ปญหาตางๆ ที่พบในปการศึกษา 2557  จะถูกนําไปปรับปรุง แกไข และปองกัน ในป
การศึกษา 2558  เพ่ือรักษาอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร และสามารถทําให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตามแผนการเรียนที่กําหนดไว 
           การพัฒนาอาจารย 
           คณะมีนโยบายลงสูสาขาวิชาและหลักสูตรใหอาจารยพัฒนาตนเองในดานตางๆ อยู
เสมอ โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือใหอาจารยนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
          การพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
          มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และ
มีนโยบายพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนดวยเชนกัน โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขอตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขาวิชา ทําใหคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ันนํานโยบายในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูง
ขึ้นมาดําเนินการภายในคณะและลงสูสาขาวิชาและหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 อาจารย
ประจําหลักสูตร ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากเดิม แตอาจารยมีแผนที่จะย่ืนขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งในขณะน้ีอยูระหวางการจัดทําเอกสาร และการตีพิมพบทความวิจัย 
         การหาอาจารยทดแทนอาจารยประจําหลักสูตร 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

  ในกรณีมีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร บุคลากรในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอทุกคน มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของ สกอ และมีจํานวนเพียง
พอที่จะทดแทนกันได  
  

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรอื
สัมพันธกับ

สาขาทีเ่ปดสอน 
1 ดร.รัตนพล   

มงคลรัตนาสิทธ์ิ 
Ph.D Textile Technology 
วท.ม ปโตรเคมีและ
วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 

อาจารย  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่

สัมพันธกับ
สาขาที่เปด
สอน 

2 น.ส.จิตราวรรณ 
ไวสาหลง 

Master of Science 
(Advanced materials) 
วท.บ เคมี 

อาจารย  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่

สัมพันธกับ
สาขาที่เปด
สอน 

  
3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
          คณะมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเอง โดยการเขารวมการสัมมนา 
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน การนําเสนอผลงานทางวิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือใหอาจารยนําความรูที่
ไดมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพตามตารางที่ 4 ในภาคผนวก 
  นอกจากน้ันคณะไดจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพอยางต       
ในการขอตําแหนงทางวิชาการ หรือเพ่ือชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
ของหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัย และมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน  1 คน คือ ดร.

กาญจนา  ลือพงษ ที่มีบทความวิจัยตีพิมพเผยแพร 
 
 

ผลงานที่ตีพิมพ/เผยแพร แหลงตีพิมพเผยแพร ปที่พิมพ 
Preparation of thickener from dry dioscorea 
hispida powder for textile printing 

RMUTP Research 
Journal 

กย 2557 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

คุณภาพอาจารย 
(เกณฑขอ 4.2) 

รอยละอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 40 
รอยละอาจารยประจําหลักสตูรที่มีตําแหนงทางวิชาการ 20 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
ลําดับ ช่ือผลงาน คาคะแนน 

1 Preparation of thickener from dry dioscorea hispida 
powder for textile printing 

0.60 

 

ผลทีเ่กิดกับ
อาจารย 
(เกณฑขอ 4.3) 

-อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ต้ังแต
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน ไมมี
อาจารยเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตร 

 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2557 

ป พ.ศ. ทีเ่ขามาเปน
อาจารยประจํา

หลักสูตร 

สถานะของอาจารย 
ในปการศึกษา 2557 

คงอยู เกษียณ ลาออก 

1. ดร.ไพรัตน ปุญญาเจริญนนท 2555    

2. อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 2555    

3. ดร.กาญจนา ลือพงษ 2555    

4. ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 2555    

5. อ.จําลอง สาริกานนท 2555    
 

อาจารยประจําหลักสูตร มีการประชุมและปรึกษาหารือกันอยางตอเน่ือง ทั้งใน
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา 
การพัฒนาอาจารย การติดตาม และอ่ืนๆ ทําใหเกิดปฏิสัมพันธและความผูกพันระหวาง
อาจารยประจําหลักสูตร สงผลใหอาจารยประจําหลักสูตรยังคงอยูรวมบริหารหลักสูตรอยาง
ตอเน่ือง 
-ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน คะแนนจากการสาํรวจ 
1.ความพึงพอใจดานโครงสรางหลักสูตร 4.54 
2.ความพึงพอใจดานเอกสารหลักสูตร 4.25 
3.ความพึงพอใจดานรายวิชาในหลักสูตร 4.58 
4.ความพึงพอใจดานบริหารหลักสูตร 4.84 
5.ความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่ง

อํานวยความสะดวก 
3.09 

6.เจตคติตอหลักสูตร 4.38 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

   ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารยประจําหลักสูตรในแตละประเด็นพบวา อยูใน
ระดับดี-ดีมาก ยกเวนความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอํานวยความ
สะดวกซึ่งอยูในระดับพอใช ประเด็นคําถามในหัวขอน้ีสอบถาม 3 เรื่อง คือ  

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร มีความพึงพอใจอยูในระดับ 4.06 
หองเรียนและหองปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ 3.96 โดยพบวาความเปน

ระเบียบและความพอเพียงของพ้ืนที่ใชสอยของหองเรียนและหองปฏิบัติการมีผลประเมินอยู
ในระดับตํ่า ปญหาเรื่องความไมพอเพียงของพ้ืนที่ใชสอยในคณะ เปนปญหาหลักที่ถูกพูดถึง
บอยครั้งทั้งในระดับอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา และนักศึกษา และมักไดผลการ
ประเมินจากนักศึกษาอยูในระดับตํ่าเสมอ ปญหาดังกลาวทางหลักสูตรและสาขาวิชาได
ปรึกษาหารือกันอยูเสมอ และมีการพูดคุยกับในระดับกรรมการบริหารในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ใชสอยที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางคณะพยายามปรับปรุง
หองเรียน หองปฏิบัติการ และพ้ืนที่ใชสอยใหสามารถใชงานไดอยางเต็มศักยภาพ ทาง
หลักสูตรและสาขาวิชาไดของบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพยอม ใน
ปงบประมาณ 2559 ซึ่งคาดวาจะสามารถปรับปรุงหองปฏิบัติการใหดีขึ้น มีความเปน
ระเบียบ และตอบสนองตอความสามารถในการใชพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากัดไดเต็มศักยภาพ
มากขึ้นกวาเดิม 

หองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีความพึงพอใจอยูในระดับ 1.78 ซึ่งผลที่ได
ระดับการประเมินนอยที่สุด คือ ความเหมาะสมของบรรยากาศภายในหองสมุด ความ
หลากหลาย ความทันสมัย และความเพียงพอของสื่อเสริมการเรียนรู และผลการประเมินที่
อยูในระดับนอยคือ จํานวนและความทันสมัยของหนังสือและวารสาร และความสะดวกใน
การใชบริการ จากผลการประเมินที่อยูในระดับนอย-นอยที่สุดน้ี สวนหน่ึงเปนผลจากการที่
หองสมุดเฉพาะทางไมมีงบประมาณสนับสนุนโดยตรง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไมมีนโยบายให
มีหองสมุดประจําคณะ แตทางคณะไดรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวของและขอเปดใหบริการ
หองสมุดเอง การจัดซื้อหนังสือและวารสารเพ่ิมเติมจําเปนตองแบงงบประมาณจากแตละ
สาขาวิชาซึ่งมีงบประมาณจํากัด ทําให ณ ปจจุบันหองสมุดเฉพาะทางยังไมสามารถ
ตอบสนองการใชงานไดอยางครบถวนตามความตองการของอาจารยและนักศึกษา แตทาง
คณะมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดใหตอบสนองตอการใชงานที่ดีขึ้น 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  
 

ขอมูลนักศึกษา      
 

ปการศึกษาทีร่ับเขา 
จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 
2555 19 11 10 
2556 - 22 15 
2557 - - 29 

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่ลดลงจากจํานวนที่ลงทะเบียนแรกเขาในแตละปการศึกษานั้น มีนักศึกษาบางสวนไมมาเรียน
ต้ังแตเปดภาคการศึกษา ลาออกระหวางปการศึกษา ยายสาขาวิชา และมีพนสภาพนักศึกษาจากผลการเรียน สงผล
ใหจํานวนนักศึกษาลดลงในแตละช้ันป 

 
2. อัตราการสําเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 
ภาคปกติ ป 2557 
รุนป 57 - 
รุนป 56 - 
รุนป 55 - 

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา  
 เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF นั้น ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร แตถาพิจารณาถึงนกัศึกษาหลักสูตรกอนการปรับปรุง ปจจัยที่มผีลกระทบทําใหนักศึกษาไมสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร คือ  

- นักศึกษาสอบไมผานในบางรายวิชาและไมวางแผนการลงทะเบียนเพื่อปรับแกรายวิชานั้น   
- มีการลงทะเบียนเรียนแกไขรายวิชาที่สอบไมผาน แตนักศึกษาไมมีความตั้งใจในการเรียน ทําใหตกซ้ํา 
- รายวิชาโครงการในงานเคมีส่ิงทอ นักศึกษาขาดความเอาใจใสและไมปฏิบัติงานแผนงานของรายวิชาทีก่ําหนด

ไว 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
การรับนักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.1) 

1. การรับนักศึกษา 
 การวางแผนกําหนดจํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอใน

แผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา พิจารณาจากความพรอมของหองปฏิบัติ 
เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนอาจารยในสาขาวิชา เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑกําหนดของ 
สกอ. และจํานวนนักศึกษาที่รับเขาสะทอนถึงความตองการของตลาดแรงงานดานเคมีสิ่ง
ทอ ซึ่งพิจารณาเบ้ืองตนจากสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตดานเคมีสิ่งทอทั่วประเทศ 
และภาวะการมีงานทําของนักศึกษาที่จบในหลักสูตร 

 การรับนักศึกษาเปนไปตามรูปแบบการรับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยแบง
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
ออกเปน 3 สวนคือ 

   1. โควตาคณะ/โควตา MOU ของมหาวิทยาลัย 
   2. รับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   3. Admissions (สกอ.) 
 หลักสูตรกําหนดแผนการรับในแตละประเภทและผลการรับนักศึกษาในป

การศึกษา 2557 ที่ไดดังตาราง  
 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยเีคมีสิ่งทอ 

จํานวน 

ประเภทการรบันักศึกษา 
ปการศึกษา 2557 

โควตา รับตรง admissions 

แผนรับ 25 5 10 10 

รับไวจริง 29 7 19 3 

 

  ผลการรับนักศึกษาในแตละประเภท เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
พบวา การรับโควตาและรับตรงมีผลการรับเกินกวาแผนที่กําหนดไว  แตการรับนักศึกษา
ผานระบบ Admissions ไดนักศึกษาตํ่ากวาแผนที่กําหนดไว  สาเหตุที่รับนักศึกษาเกิน
กวาแผน เน่ืองจากแนวโนมในปที่ผานๆ มา จํานวนนักศึกษาที่มาเรียนวันเปดภาคเรียน
จะมีนักศึกษาลดลงจากยอดที่มารายงานตัว จึงจําเปนตองรับนักศึกษาไวเกินกวาแผนรับ 
         
 

 
        จากขอมูลการรับนักศึกษายอนหลังต้ังแตปการศึกษา 2555 เมื่อเปรียบเทียบผล
การรับนักศึกษาในแตละประเภทพบวา จํานวนนักศึกษาหลักมาจากกระบวนการรับแบบ
รับตรงและโควตา แนวโนมของนักศึกษาที่ไดจากระบบ admissions มีแนวโนมลดลงใน
ปการศึกษา 2557 จากขอมูลที่ไดน้ีแสดงใหเห็นวาการประชาสัมพันธขอมูลของทาง
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
สาขาวิชาอาจยังไมทั่วถึง  ทางสาขาวิชาและหลักสูตรจะปรับปรุงแนวทางในการ
ประชาสัมพันธขอมูลของหลักสูตรในการรับนักศึกษาปการศึกษา 2558 ใหดีขึ้น เพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาจากกระบวนการ admissions  
 
2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกคณะและทุกสาขาวิชาจัดสอน
ปรับพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ในรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพ 
โดยที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอสอนมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตของรายวิชาชีพ 
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคุนเคย เขาใจภาพรวมของสาขาวิชา แนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต และตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพน้ีเมื่อเขามาศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือใหนักศึกษาใหมสามารถการ
ปรับตัวในดานการอยูรวมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแตงกาย 
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ และรูปแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ นอกจากน้ัน
ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันยังมีการจัดปฐมนิเทศรวมของคณะให
กอนเปดภาคการศึกษา และมีการจัดกิจกรรมสัมพันธของแตละสาขาวิชาในชวง 2 
สัปดาหแรกหลังเปดภาคเรียนเพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความคุนเคยระหวางรุนพ่ีรุนนองใน
สาขาวิชา นอกจากน้ีคณะยังจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาในหลักสูตร  
 ผลการปรับพ้ืนฐานพบวา ความรูความสามารถดานคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ ไมเห็นความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ไมผานการ
ปรับพ้ืนฐาน ในขณะที่รายวิชาชีพ นักศึกษากลุมที่เขารวมการปรับพ้ืนฐานมีเจตคติและ
ความเขาใจในวิชาชีพดานเคมีสิ่งทอดีขึ้น แตก็ไมไดแตกตางจากนักศึกษาที่ไมผานการ
ปรับพ้ืนฐาน ทั้งน้ีการใหความรูพ้ืนฐานภาพรวมทางวิชาชีพ ทางหลักสูตรไดจัดรายวิชา 
การปฐมนิเทศและศึกษางานดานสิ่งทอ ไวในภาคเรียนที่ 1 อยูแลว เพ่ือใหนักศึกษา
เรียนรูระบบงานอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ และมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น 
 ปญหาที่พบในการเตรียมความพรอมของนักศึกษา คือ จํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมไมครบ 100 เปอรเซ็น มีนักศึกษาเขารวมการเตรียมความพรอมจํานวน 20 คนจาก
จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด 29 คน เน่ืองจากการแจงกําหนดการปรับพ้ืนฐานลาชา 
นักศึกษาตางจังหวัดบางสวนยังไมสามารถหาที่พักได จึงไมสามารถเขารวมโครงการใน
ชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทางอาจารยประจําหลักสูตรจึงไดเสนอปญหาใหทาง
คณะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือวางแผนปรับแก
ไขในปการศึกษา 2558 ตอไป 
  

การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.2) 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะนําแกนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดย

มอบหมายใหสาขาวิชาเปนผูกําหนดอาจารยที่ปรึกษาในแตละช้ันป คณะมีคําสั่งแตงต้ัง
อาจารยที่ปรึกษาและมอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ตลอดจนใหคําแนะนําตางๆ แกนักศึกษา
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร และคณะมีการกําหนดช่ัวโมงพบอาจารยที่ปรึกษา
อยางชัดเจน ในตารางสอนของนักศึกษาทุกช้ันป 

 นากจากน้ันมหาวิทยาลัยฯ ยังมีระบบทะเบียนออนไลนที่ใชเปนฐานขอมูลของ
นักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาจะสามารถเขาดูขอมูลของนักศึกษาที่อยูในภาระที่ปรึกษา
ได เชน ประวัติการศึกษา ที่อยูที่สามารถติดตอได ผลการเรียนในอดีตถึงปจจุบัน หน้ีคง
คาง และอ่ืนๆ  

 คณะมีนโยบายใหสาขาวิชาและอาจารยที่ปรึกษา ดูแลการเรียนของนักศึกษา
อยางใกลชิด ตรวจสอบผลการเรียนสุดทายกอนสงใหคณะพิจารณาในแตละภาค
การศึกษา และทุกภาคการศึกษาคณะจะมีคณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
เรียนของนักศึกษาทุกช้ันป กอนสงขอมูลผลการเรียนสุดทายใหกับมหาวิทยาลัย ในกลุม
นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง คือ มีเกรดเฉลี่ยตํ่าเกือบถึงเกณฑพนสภาพ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะมอบหมายใหสาขาวิชาและอาจารยที่ปรึกษา ดูแล
และวางแผนการเรียนใหกับนักศึกษาอยางใกลชิด เชน กรณีนายฐิติกร  ตระกูลสม รหัส
นักศึกษา 135750602041-4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอช้ันปที่ 1 ในภาค
เรียนที่ 1/2557 มีระดับผลการเรียน 1.57 และสอบไมผานในรายวิชา 01-002-101 
ภาษาอังกฤษ 1 ทางสาขาวิชามอบหมายให ดร.กาญจนา  ลือพงษ ซึ่งเปนอาจารยที่
ปรึกษา ดูแลและแนะแนวการเรียนใหนักศึกษาอยางใกลชิดเน่ืองจากผลการเรียนอยูใน
กลุมเสี่ยง ทําใหผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 ดีขึ้นมาเปน 2.13 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรุในศตวรรษที่ 21 

 หลักสูตรมีนโยบายใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในหลายๆ ดาน จากการทํากิจกรรมกลุม
รวมกับนักศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนหรือตางคณะ นักศึกษาในสาขาวิชาเขาไปมีสวนรวมกับ
องคการนักศึกษา ไดแก นางสาวลัลนลลิต ขาวเขียว รหัสนักศึกษา 135650602008-5 
เขาไปเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะ มีสวนรวมกันวางแผนเพ่ือกําหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามความตองการของนักศึกษา กิจกรรมที่คณะดําเนินการ
และนักศึกษาในหลักสูตรมีสวนรวมคือ 

 โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีความตระหนักในสิทธิ
และหนาทีของพลเมืองที่ดี 

 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือเทิดทูนพระ
เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 โครงการจัดพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ เพ่ือแสดงความเคารพตอผูประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู และรักษาจารีตประเพณีไทยในการรําลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย  

 โครงการดนตรีกีฬารณรงคปองกันโรคเอดสและสารเสพติด เพ่ือใหนักศึกษา
ตระหนักถึงโทษภัย และรูวิธีการในการปองกันตัวเองจากสารเสพติดและโรคเอดส 

 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
และปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามีความรัก กตัญู และเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ 
รวมทั้งบุคคลในครอบครัว นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัด
โครงการอยางมาก บรรลุวัตถุประสงคตามที่โครงการกําหนดไว นักศึกษามีขอเสนอแนะ
วา อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบน้ีขึ้นอีก แตอยากใหมีความหลายหลาก และจัด
ชวงเวลาที่เหมาะสมมากกวาน้ี  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
      โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย มี

จิตสํานึกในการอนุรักษ สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความพอใจในการจัดโครงการ ไดรับความรูและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

  การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาน้ัน คุณลักษณะหลายขอเกิดข้ึนได
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนของแตละรายวิชาในหลักสูตร เชน 
การศึกษาดูงาน การเขารวมสัมมนากับหนวยงานภายนอกหรือการเชิญวิทยากรที่มีความ
เชียวชาญเฉพาะดานมาใหความรูโดยตรงกับนักศึกษา  
 0คณะมีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสําหรับชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทาง
การศึกษาจํากัด โดยนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอทั้ง 3 ช้ันปไดรับ
เงินกู กยศ. จํานวน 11 คน นอกจากน้ันงานกองทุนการศึกษายังประสานไปยังบุคคล
และหนวยงานตาง ๆ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดย
ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขของทุนแต
ละประเภท ในปการศึกษา 2557 นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอไดรับ
ทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ดังน้ี 
 

รายชื่อนักศึกษา แหลงทุน 
นางสาวเกศินี อุปเงิน  
135650602020-0 

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษ การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาน ประจําป
การศึกษา 2557 

นางสาวธนิตยา นนทองศรี 
135550602011-1 

ธนา  ถิระสุวรรณ 

นางสาวลัลน ลลิ ต  ขาว
เขียว 
135650602008-5 

ผศ.วาสนา  ชางมวง 

นางสาวศศิธร รื่นเริง 
135650602013-5 

ชมรมครูผูปกครอง 

นายมงคล  พัฒนะสาร 
135750602046-3 

วิสุทธิ-เจิมศรี-ฐปนี 

         
ผลทีเ่กิดกับ
นักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.studentloan.or.th%2F&ei=HTiPVbCnBcidugStnKeYDQ&usg=AFQjCNEEQAoIJ_hgSsI3-AoqnptNPgjMaw&sig2=n3I_1zXJV_WZPabgchyB6A
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาทีร่ับเขา 
จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 

นศ.แรกเขา 2555 2556 2557 
2555 19 12 10 9 
2556 22 - 18 13 
2557 29 - - 24 

อัตราการคงอยู (%) - 63.16 68.29 65.71 
 

 
แนวโนมอัตราการคงอยูของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 
มีนักศึกษาบางสวนไมมาเรียนต้ังแตเปดภาคการศึกษา ลาออกระหวางป

การศึกษา ยายสาขาวิชา และมีพนสภาพนักศึกษาจากผลการเรียน สงผลใหจํานวน
นักศึกษาลดลงในแตละช้ันป 
 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ปที่เขาศึกษา 
ปการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 
2557 - - - 24 
2556 - - 18 13 
2555 - 12%% 10 9 
ตกคาง - - - - 

จบ - - - - 
รอยละน.ศ.ที่จบเทียบกับนักศึกษาช้ันปสุดทาย - - - - 
รอยละน.ศ.ที่จบเทียบกับนักศึกษาที่รับเขามา - - - - 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

          นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิยังไมมี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปที่ 1-4 ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ไดผลดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการประเมินนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สวนใหญใหความ
พอใจในเร่ืองระบบของอาจารยที่ปรึกษา ที่มีความเอาใจใส ชวยเหลือ และดูแลนักศึกษา
เปนอยางดี มีเคร่ืองมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและเพียงพอตอการเรียนการสอน และ
นักศึกษาสามารถใชเครื่องมือเครื่องจักเหลาน้ันไดโดยตรง ในสวนของขอเสนอแนะพบวา 
การใชพ้ืนที่โดยรวมของคณะยังมีปญหาในเรื่องความสะอาด จํานวนหองนํ้าที่ไมเพียงพอ 
โรงอาหารไมมีพ้ืนที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา การใชงานระบบไวไฟยังไมครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
 ขอเสนอแนะของนักศึกษาทั้งหมดถูกรวบรวมและนํามาพูดคุย ปรึกษาหารือ ใน
กลุมอาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชา เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ในสวนของโครงสรางพ้ืนฐานถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
หาทางปรับปรุงและพัฒนา ใหสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในสวนที่ทาง
คณะสามารถดําเนินการได  ในสวนของครุ ภัณฑการศึกษา และการปรับปรุง
หองปฏิบัติการ ทางสาขาวิชาไดย่ืนขอตามปงบประมาณที่เห็นสมควร  
 

หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย 
หลักสูตร  3.60 
 ความทันสมัย 3.46 
 ตรงตามความตองการ 3.61 
 นาสนใจ 3.70 
 ความยาก 3.61 

ผูสอน 4.03 
 มีความรูตรงกับเน้ือหาหลักสูตร 4.06 

 มีความสุภาพ / ใสใจผูเรียน 3.91 
 สามารถใหคําปรึกษาในดานการเรียนและทั่วไป 4.13 

สภาพแวดลอม 3.58 
 เครื่องมือ / เครื่องใช ตรงตามหลักสูตร 3.72 
 สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 3.43 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

สิ่งทอ ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู
อยางนอย 6 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะพิสัย  

 
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ผลการประเมิน 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.14 
2. ดานความรู 3.54 
3. ดานทักษะทางปญญา 3.73 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.08 
5. ความสามารถดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

3.27 

รวม 3.78 

6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
(บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) 

4.50 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน  หนวย 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 21 คน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินฯ 12 คน 

รอยละของจํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน 57.14 เปอรเซ็นต 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) 3.78 คาคะแนน 
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป   
วันที่สํารวจ 3 มิถุนายน 2558  

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 21 100 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ 21 100 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา  
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไมตรงสาขาที่เรียน 

19 
 

18 
1 

90.48 
 

85.71 
4.76 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 4.76 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0 0 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ 0 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 0 

รอยละของบัณฑิตที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 20 95.24 

 
การวิเคราะหผลที่ได 
 

 
อัตราการไดงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอต้ังแตป 2554-2556 

 
 จากขอมูลภาวะการมีงานยอนหลังต้ังแตป 2554 – 2556 แนวโนมสวนใหญที่ผานมา บัณฑิตของสาขา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอมีอัตราการไดงานทําสูงเกินกวา 90 เปอรเซ็นต ยกเวนป 2554 ที่มียอดตํ่าเน่ืองจากมีบัณฑิตที่ลา



                 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ     
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา 2557                         21 

 

อุปสมบท 1 คน และไมใหขอมูลสถานะการทํางาน 2 คน ทําใหเปอรเซ็นตตามที่รายงานผลตํ่ากวาสภาพจริง 
เน่ืองจากต้ังแตมีการเปดการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ทางสาขาวิชาไมเคยมีนักศึกษาตกงานเลย 
การที่นักศึกษาในสาขาวิชามีอัตราการไดงานทําสูง เปนเพราะหลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน มีสถานศึกษา
ที่เปดการเรียนการสอนดานเคมีสิ่งทอจํานวนนอย และจํานวนบัณฑิตที่แตละสถานศึกษาผลิตออกมายังไมเพียงพอ
ตอความตองการของสถานประกอบการ จํานวนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการเรียนการสอน
ดานเคมีสิ่งทอแสดงดังรูป จะเห็นไดวาในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผลิตบัณฑิตดานเคมีสิ่ง
ทอไดประมาณ 70 คน สวนปการศึกษากอนนหาน้ัน ถึงแมขาดขอมูลของ มทร.กรุงเทพ ปการศึกษา 2554-2555 แต
ก็สามารถประมาณการไดคราวๆ วาในแตละปการศึกษามีจํานวนบัณฑิตดานเคมีสิ่งทอไมถึง 100 คน นอกจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 3 แหงแลว ยังมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่มีการเรียนการสอนดานเคมีสิ่งทอ 
ผลิตบัณฑิตไดประมาณปการศึกษาละ 30 คน ในสวนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะแฝงอยูในหลักสูตรวัสดุศาสตร 
และมหาวิทยาลัยอ่ืนจะอยูในสาขาวิชาดานสิ่งทอ ซึ่งการเรียนการสอนไมครอบคลุมครบทางดานเคมีสิ่งทอ 
 

 
จํานวนบัณฑิตดานเคมีสิ่งทอที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผลิตในปการศึกษา 2554-2556 

 
ถึงแมขอมูลการสงออกเสื้อผาและเครื่องนุงหมต้ังแตป 2554 – 2556 มูลคาการสงออกมีแนวโนมลดลง เน่ืองจาก
สวนหน่ึงจากปญหาคาแรงรายวันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่ง ณ ปจจุบันยังไมไดสงผลกระทบตออัตรา
การจางงานรายเดือนของบุคลากรหรือพนักงานสายการผลิตดานเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สถิติการสงออกเสื้อผาและ
เครื่องนุงหมต้ังแตป 2554-2556 แสสสดงไดดังรูป 
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สถิติการสงออกเสื้อผาและเครื่องนุงหมต้ังแตป 2554-2556 

 
ถึงแมบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอจะยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน แตบัณฑิตที่ผลิตไปยัง

ไมสามารถตอบสนองตอผูใชบัณฑิตไดอยางครบถวน ในปการศึกษาที่ผานมา ผลการประเมินผูใชบัณฑิตของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 12 คนจากจํานวนบัณฑิต 21 คน ไดรับขอเสนอแนะตางๆ ดังน้ี 

 

ปญหาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
 

ความเหน็ 
จํานวนผูประเมิน

(คน) 
จํานวนผูประเมิน

รอยละ 
n/a 9 75.00 
สาขาที่เรียนจบกับงานที่ทําคนละสายงานกัน จึงทําใหบัณฑิตตองใช
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ิมเติม และตองใชความพยายาม
ในการปรับตัวอยางมากกับงานที่ทําปจจุบัน แตโชคดีที่บัณฑิตมีความ
อดทน จึงทําใหปรับตัวใหเขากับงานไดเร็ว 

1 8.33 

การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในเรองงานคอนขางมีนอยมาก เชน 
ศัพทเทคนิค ตลอดจนวิธีการการทํางานควรจะมีการปรับปรุง 

1 8.33 

ความสามารถในการประยุคตใชภาษาอังกฤษในเรองงานมีนอย 
ตลอดจนคําศัพทเทคนิคและวิธีการทดสอบควรมีการปรับปรุง 

1 8.33 

รวม 12 100 
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ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความเหน็ 
จํานวนผูประเมิน 

(คน) 
จํานวนผูประเมิน

รอยละ 
n/a 9 75.00 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศนอยมาก ปจจุบันแมแตงานขาย
ประกันชีวิตก็ใชภาษาตางประเทศในการเสนอขายลูกคาตางชาติได และ
เพ่ือเปนการเปดรับ AEC มหาวิทยาลัยควรเนนความรูดาน
ภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษามากกวาน้ี 

1 8.33 

-พัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษ  
-การมีไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน 
-เพ่ิมทักษะการเปนผูนํา 

1 8.33 

- ปรับปรุงทางดานภาษาอังกฤษ  
- ความมีไหวพริบในดานการแกปญหาเฉพาะหนาในเรื่องการทํางาน 
ตลอดจนการถามตอบตอเพ่ือนรวมงาน  
- ความคิดสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนตองานที่รับผิดชอบ 

1 8.33 

รวม 12 100 
 
ขอมูลสะทอนกลับจากผูใชบัณฑิตจะใชเปนขอมูลใหหลักสูตรและสาขาวิชานําไปพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองตอตลอดแรงงานที่มากขึ้น ถึงแมขอมูลภาวะการมีงานทํา และขอมูลเชิงสถิติดานตางๆ จะ
แสดงใหเห็นถึงความตองการของตลาดแรงงานดานเคมีสิ่งทอ แตผลการรับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่ง
ทอโดยรวมในแตละปการศึกษายังอยู ตํ่ากวาแผนการรับ ซึ่งทางสาขาวิชาและหลักสูตรยังตองวางแผนการ
ประชาสัมพันธและการใหขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เพ่ิมมากขึ้น  
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

01-001-107 
ภาษาไทยเพ่ือการ

นําเสนอ 

1/2557 - 2 
8.00% 

4 
16.00% 

6 
24.00% 

6 
24.00% 

5 
20.00% 

2 
8.00% 

- 25 25 

01-002-101 
ภาษาอังกฤษ 1 

1/2557 1 
4.00% 

1 
4.00% 

1 
4.00% 

2 
8.00% 

2 
8.00% 

8 
32.00% 

8 
32.00% 

2 
8.00% 

25 23 

01-002-205 
ภาษาอังกฤษเทคนิค 

1/2557 - - - 2 
15.38% 

10 
76.92% 

1 
7.69% 

- - 13 13 

01-003-105  
สังคมกับเศรษฐกิจ 

1/2557 10 
40.00% 

1 
4.00% 

- 7 
28.00% 

3 
12.00% 

2 
8.00% 

2 
8.00% 

- 25 25 

01-003-108 
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1/2557 - 7 
53.85% 

3 
23.08% 

1 
7.69% 

1 
7.69% 

- 1 
7.69% 

- 13 13 

01-006-101 
นันทนาการ 

1/2557 - - 18 
72.00% 

5 
20.00% 

- - 2 
8.00% 

- 25 25 

02-001-103  
สถิติเบื้องตน 

1/2557 4 
30.77% 

- - 1 
7.69% 

1 
7.69% 

2 
30.77% 

1 
7.69% 

- 13 13 

02-002-104 
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรพัยากร 

1/2557 19 
76.00% 

2 
8.00% 

3 
12.00% 

- 1 
4.00% 

- - - 25 25 

02-311-106  
แคลคูลัส 1 

1/2557 - - - 1 
4.00% 

1 
4.00% 

1 
4.00% 

22 
88.00% 

- 25 25 

06-011-101 
กระบวนการผลิตสิ่ง

ทอ  

1/2557 - 7 
28.00% 

5 
20.00% 

6 
24.00% 

4 
16.00% 

3 
12.00% 

- - 25 25 

06-011-108 
คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบ 

1/2557 1 
7.69% 

2 
15.38% 

9 
69.23% 

1 
7.69% 

- - - - 13 13 

06-212-102 
การปฐมนิเทศและ

ศึกษาดูงานทางสิง่ทอ 

1/2557 4 
16.00% 

9 
36.00% 

4 
20.00% 

6 
24.00% 

1 
4.00% 

- - - 25 25 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

06-212-205 
สารชวยทางสิ่งทอ 

1/2557 - - - - 1 
11.11% 

2 
22.22% 

4 
44.44% 

2 
22.22% 

9 7 

06-212-206 
การเตรียมสิ่งทอ 

1/2557 4 
30.77% 

8 
61.54% 

1 
7.69% 

- - - - - 13 13 

06-212-207 
เคมีอินทรียพ้ืนฐาน
สําหรับเคมีสิ่งทอ 

1/2557 - - 1 
6.25% 

 

5 
31.25% 

 

6 
37.50% 

2 
12.50% 

2 
12.50% 

- 16 16 

06-212-208 
เสนใยประดิษฐ 

1/2557 - - - - - 1 
7.69% 

10 
76.92% 

2 
15.38% 

13 11 

06-212-213 
ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2 

1/2557 - 1 
12.50% 

1 
12.50% 

- - 2 
25.00% 

4 
50.00% 

- 8 8 

06-212-215 
ระบบการพิมพสิ่งทอ 2 

1/2557 - 3 
33.33% 

3 
33.33% 

2 
22.22% 

- 1 
11.11% 

- - 9 9 

06-212-316 
ระบบการวิเคราะหและ

ทดสอบสิ่งทอเชิง
กายภาพ 

1/2557 4 
44.44% 

4 
44.44% 

1 
11.11% 

- - - - - 9 9 

06-213-207 
การควบคุมคุณภาพ 

ทางสิ่งทอ 

1/2557 1 
11.11% 

4 
44.44% 

4 
44.44% 

- - - - - 9 9 

06-213-219 
ความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม 

1/2557 2 
25.00% 

3 
37.50% 

3 
37.50% 

- - - - - 8 8 

01-002-102 
ภาษาอังกฤษ 2 

2/2557 - 2 
8.70% 

1 
4.35% 

- 5 
21.74% 

6 
26.09% 

9 
39.13% 

- 23 23 

01-002-218 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 

2/2557 9 
69.23% 

2 
15.38% 

- 2 
15.38% 

- - - - 13 13 

01-005-101 
สารสนเทศและ

การศึกษาคนควา 

2/2557 21 
87.50% 

3 
12.50% 

- - - - - - 24 24 

01-005-101 
พลศึกษา 

2/2557 9 
37.50% 

9 
37.50% 

6 
25.00% 

- - - - - 24 24 

06-011-105 
สีกับสิ่งทอ 

2/2557 - - - 3 
12.50% 

8 
33.33% 

3 
12.50% 

9 
37.50% 

1 
4.17% 

24 23 

06-011-106 
สุนทรียศาสตร 

2/2557 4 
30.77% 

2 
15.38% 

3 
23.08% 

3 
23.08% 

- - 1 
7.69% 

- 13 13 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

06-011-107 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

เครื่องนุงหม 

2/2557 6 
25.00% 

6 
25.00% 

6 
25.00% 

3 
12.50% 

2 
8.33% 

- 1 
4.17% 

- 24 24 

06-011-110 
การเตรียมความพรอม 

สหกิจศึกษา 

2/2557 - 1 
11.11% 

1 
11.11% 

3 
33.33% 

4 
44.44% 

- - - 9 9 

06-112-417 
การเตรียมโครงงาน 

2/2557 3 
33.33% 

2 
22.22% 

2 
22.22% 

1 
11.11% 

- - 1 - 9 9 

06-212-101 
เคมีอนินทรียพ้ืนฐาน

สําหรับเคมีสิ่งทอ 

2/2557 1 
4.35% 

4 
17.39% 

3 
13.04% 

4 
17.39% 

3 
13.04% 

8 
34.78% 

- - 23  

06-212-103 
เสนใยธรรมชาติ 

2/2557 - - 7 
29.17% 

5 
20.83% 

9 
37.50% 

1 
4.17% 

1 
4.17% 

1 
4.17% 

24 23 

06-212-209 
เคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน

สําหรับเคมีสิ่งทอ 

2/2557 4 
28.57% 

 

5 
35.71% 

1 
7.14% 

3 
21.43% 

1 
7.14% 

- - - 14 14 

06-212-210 
การเทียบและผสมสีทาง

วัสดุสิ่งทอ 1 

2/2557 5 
55.56% 

3 
33.33% 

1 
11.11% 

- - - - - 9 9 

06-212-211 
เคมีของสียอมและพิก

เมนท 

2/2557 - - - - - 1 
7.69% 

11 
84.62% 

1 
7.69% 

13 12 

06-212-212 
ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1 

2/2557 - - 2 
14.28% 

2 
14.28% 

4 
28.57% 

6 
42.86% 

- - 14 14 

06-212-214 
ระบบการพิมพสิ่งทอ 1 

2/2557 - - 2 
15.38% 

- 5 
38.46% 

1 
7.69% 

- 5 
38.46% 

13 8 

06-212-314 
การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 

2/2557 - 1 
11.11% 

3 
33.33% 

4 
44.44% 

- - 1 
11.11% 

- 9 9 

06-212-315 
ระบบการวิเคราะหและ
ทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี 

2/2557 2 
22.22% 

3 
33.33% 

- - 3 
33.33% 

1 
11.11% 

- - 9 9 

06-212-317 
สีและการวัด 

2/2557 4 
44.44% 

4 
44.44% 

1 
11.11% 

- - - - - 9 9 

06-212-320 
สัมมนาเคมีสิ่งทอ 

2/2557 - - 6 
66.67% 

2 
22.22% 

- - 1 
11.11% 

- 9 9 

06-213-205 
สิ่งทอเพ่ืองานเทคนิค 

2/2557 - 1 
12.50% 

- - 1 
12.50% 

- 6 
75.00% 

- 8 8 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบงชี้ 5.1) 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร  
การออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ น้ัน 

พิจารณาเบ้ืองตนจากกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความตองการกําลังคนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของตลาดแรงงานในดานตางๆ ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระ
นครกําหนดอัตลักษณในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ันเห็นวา อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ประกอบดวยอุตสาหกรรม
ยอยๆ หลายอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกทํารายไดเปนอันดับตนๆ ของประเทศ 
นอกจากน้ียังมีการเปดเขตการคาและการศึกษาเสรีของประชาคมอาเซียน ทําใหมีความ
ตองการบุคลากรอีกเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองพิจารณาวางแผน ออกแบบ และจัดทํา
หลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือการพัฒนากําลังคนให
เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ันยังพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม และ
คุณธรรมจริยธรรม สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยออกแบบหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย ในขั้นตอนการทําหลักสูตรไดเชิญผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอรวมวิพากยหลักสูตร หลักสูตรที่ไดจึงตอบสนองตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วในดาน
อุตสาหกรรมการผลิตดานสิ่งทอ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  

โดยหลักสูตรประกอบไปดวยรายวิชาที่ชวยเสริมสรางและสงเสริมการใชชีวิตใน
สังคม ดวยการพัฒนาทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม สังคม มีความสามารถ
ในการแกปญหาและรูเทาทันโลก กลุมรายวิชาเพ่ือใชสําหรับการประกอบวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางความรูในดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝกทักษะและความเช่ียวชาญในดานวิชาชีพ และ
เตรียมความพรอมของนักศึกษาในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอมีโครงสรางหลักสูตรซึ่งประกอบไปดวยหมวดวิชาดังน้ี 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษาไทย 3     หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 
 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต 
 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 
 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 
 กลุมวิชาแกน 19 หนวยกิต 
 กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต 
 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต 
 ในระหวางการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรไดรวบรวมขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะในแตละรายวิชาจาก มคอ 5 และความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ผลการ
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
ประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา และผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนได
สวนเสีย เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในรอบตอไป 

 2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตรอยางตอเ น่ืองทุกปการศึกษา และใน

ขณะเดียวกัน ทางหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรอยางตอเน่ืองจากนักศึกษา อาจารย และผู
ใชบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และมีโครงสรางหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดง
ผลลัพทการเรียนรูอยางชัดเจน มีคําอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา มีจํานวนหนวยกิต
และเน้ือหาครอบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน และรายวิชามีความตอเน่ือง
เช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางรายวิชาตามรายวิชาบังคับกอนหลังอยางเหมาะสม โดยเน้ือหาที่
กําหนดในแตละรายวิชาจะไมมีความซับซอนกัน และเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
การเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนใหทันสมัยตามความรูและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
เน่ืองจากคําอธิบายรายวิชาในแตละรายวิชาของกลุมวิชาชีพ ถูกเขียนไวใหผูสอนสามารถ
เพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในแตละสถานการณ ในแตละรายวิชาจึงมี
เน้ือหาสาระที่ทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความกาวหนาในศาสตรของ
แตละรายวิชา                                                                                   
  สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
และขอกําหนดของมหาวิทยาลัย มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิชาบังคับกอน
และรายวิชาตอเน่ืองตามลําดับกอนหลัง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูพ้ืนฐานมาตอยอด
ในรายวิชาตอเน่ืองได และจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาของ
หลักสูตร นอกจากน้ันทางมหาวิทยาลัยยังเอ้ือการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ในกับนักศึกษา
ในกรณีติดบางรายวิชาและจะจบการศึกษาในปการศึกษาน้ัน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนและสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร  
  เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชามีจํานวนไมนากนัก ทําใหในหมวดวิชาชีพ
เลือกทางสาขาไมสามารถเปดรายวิชาที่มีความหลากหลายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนไดตามความชอบและสนใจ แตทางสาขาวิชาไดมีการปรึกษาหารือในการเลือก
รายวิชาที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร โดยพิจารณาเลือกรายวิชาที่มีความจําเปนสําหรับ
การประกอบอาชีพ และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหนักศึกษา
พรอมประกอบอาชีพ และมีหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชา
ที่ตัวเองใหความสนใจเปนพิเศษไดจากรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
 

การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 1. การกําหนดผูสอน 
 การกําหนดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ทางสาขาวิชาพิจารณาจากความรู 

ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางของอาจารยผูสอน สําหรับอาจารยประจํา 
สาขาวิชาพิจารณาเบ้ืองตนจากคุณวุฒิ ประสบการณในการสอน และประสบการณการ
ทํางานที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากอาจารยที่หลากหลาย 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
(ตัวบงชี้ 5.2) สําหรับอาจารยพิเศษ สาขาวิชาจะพิจารณาจากประสบการณตรงในการทํางานที่เกี่ยวของ

กับรายวิชาที่จะสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากผูมีความรูความสามารถจาก
สถานประกอบการ  

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

รายวิชาที่
สอนภาคเรียน

ที่ 1/2557 

รายวิชาที่สอน
ภาคเรียนที่ 
2/2557 

1 นายไพรัตน 
ปุญญาเจรญินนท 

วท.ด.วัสดุศาสตร 
วท.ม.วิทยาศาสตรพอ
ลิเมอร 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่ง
ทอ 

1.เสนใย
ประดิษฐ 

1.เคมีของสียอม
และพิกเมนท 
2.สิ่งทอเพ่ืองาน
เทคนิค 

2 นายพิชิตพล  
เจริญทรัพยา
นันท 

วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
ป.บัณฑิต การจัดการ
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่ง
ทอ 

1.การ
ปฐมนิเทศและ
ศึกษาดูงาน
ทางสิ่งทอ 
2.ระบบการ
ยอมสีสิ่งทอ 2 

1.การเตรียม
ความพรอมสหกิจ
ศึกษา 
2.ระบบการยอมสี
สิ่งทอ 1 

3 นางสาวกาญจนา 
ลือพงษ 

วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่ง
ทอ 

1. ระบบการ
พิมพสิ่งทอ 2 
 

1.การเทียบและ
ผสมสีทางวัสดุสิ่ง
ทอ 1  
2.ระบบการพิมพ
สิ่งทอ 1 
3.สีและการวัด 

4 นางสาวเสาวณย 
อารีจงเจริญ 
 

วศ.ม.วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ 

1.กระบวนการ
ผลิตทางสิ่งทอ 
2.ความปลอด 
ภัยในงาน
อุตสาหกรรม 
 

1.เสนใยธรรมชาติ 
 

5 นายจําลอง  
สาริกานนท 

วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ 
ป.บัณฑิต การจัดการ
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่ง
ทอ 

1.การ
ปฐมนิเทศและ
ศึกษาดูงาน
ทางสิ่งทอ 
2.การเตรียม
สิ่งทอ 
 
 

1.การเตรียม
โครงงาน 
2.การตกแตง
สําเร็จสิ่งทอ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

6 ดร.รัตนพล   
มงคลรัตนาสิทธ์ิ 

Ph.D Textile 
Technology 
วท.ม ปโตรเคมีและ
วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่ง
ทอ 

1.ระบบการ
วิเคราะหและ
ทดสอบสิ่งทอ
เชิงกายภาพ 
2.การควบคุม
คุณภาพทาง
สิ่งทอ 

1.ระบบการ
วิเคราะหและ
ทดสอบสิ่งทอเชิง
เคมี 
 

7 นางสาวจิตราวร
รณ ไวสาหลง 

Master of Science 
(Advanced 
materials) 
วท.บ เคมี 

1.เคมีอินทรีย
พ้ืนฐานสําหรับ
เคมีสิ่งทอ 
 

1.เคมีอนินทรยี
พ้ืน 
ฐานสําหรับเคมีสิ่ง
ทอ 
2.เคมีวิเคราะห
พ้ืน 
ฐานสําหรับเคมีสิ่ง
ทอ 

8 นายวิโรจน  สาร
การโกศล 
(อาจารยพิเศษ) 
ผูจัดการฝายวิจัย
และพัฒนา  
บริษัท 
Worldtext 
Commercial 
จํากัด 

วท.ม.วิทยาศาสตรพอ
ลิเมอร 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่ง
ทอ 

1.สารชวยทาง
สิ่งทอ 

- 

 
2. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  
หลักสูตรมีระบบและกลไก การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ 

มคอ.4 โดยกําหนดใหอาจารยผูสอนในทุกรายวิชาตองมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) 
ครบทุกรายวิชา โดยกําหนดการสง มคอ.3/มคอ.4 ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดแจงไว
ดังน้ี  

 

เอกสาร มคอ 
กําหนดสง 

1/2557 2/2557 
มคอ 3 4 สิงหาคม 2557 26 ธันวาคม 2557 

 
อาจารยประจําวิชาแจกรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ใหแกนักศึกษาพรอมทั้ง

อธิบายรายละเอียดดังกลาวในครั้งแรกที่พบนักศึกษาในรายวิชาน้ัน และใหอาจารยผูสอนทุก
คนดําเนินการสอนตามกําหนดการสอนที่ระบุไวในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) น้ัน  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ 3 จํานวน 21  รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปด

สอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี มคอ 3 จํานวน  21 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน 
 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนตามกําหนดการสอนที่ระบุใน มคอ.3 และนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการเรียนการสอน เชน การคนควาขอมูลและเทคโนโลยี
ทางอินเตอรเน็ต ใชชองทางการสื่อสารผานระบบ social network และฝกปฏิบัติจริงจาก
จัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม (Task based learning)  สาขาวิชามีหองเรียนปฏิบัติ
พรอมครุภัณฑที่ทันสมัย พรอมใชงาน และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา โดยที่สาขาวิชามีหองเรียนปฏิบัติดังน้ี 

1  หองปฏิบัติการพิมพยอม 
2  หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิง่ทอเชิงเคมี 
3  หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิง่ทอเชิงกายภาพ 
4  หองปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
นอกจากน้ันทางทางคณะยังมีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่จัดไวสนับสนุนการ

จัดการเรียนสําหรับทุกสาขาวิชาไดแก  
1  หองเรียนทฤษฎีพรอมโสตทัศนูปกรณ 
2  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
3  หองสมุดเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
4  หองศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอและแฟช่ัน 
 และในปงบประมาณ 2557-2558 ทางคณะยังไดรับครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติมจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกาวแรกสูทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร 
ดังน้ี 
 

หนวยงาน 
Smart 

classroom 
E-

classroom 
Language 

hub 
WIFI oasis 

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟช่ัน 

1 หอง 3 หอง 1 หอง 7 จุด 

 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกําหนดอัตลักษณใหนักศึกษาของ มทร.พระ
นคร เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทางสาขาวิชาจึงใหความสําคัญอยางมากในการฝกฝนทักษะทาง
วิชาชีพใหแกนักศึกษาทุกคน โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทั้งภาคทฤษฎี 
ปฏิบัติ โดยในหลักสูตรมีทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ โดยคิดเปนสัดสวนจํานวนช่ัวโมงทฤษฎี
ตอช่ัวโมงปฏิบัติเปน 104:92 หรือประมาณ 1.13:1 และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมวิชาชีพ
สัดสวนจํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอช่ัวโมงปฏิบัติเปน 74:88 หรือประมาณ 1:1.19  

ในการสอนรายวิชาทฤษฎี-ปฏิบัติของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  ในแตละ
สัปดาหอาจารยผูสอนจะวางแผนใหความรูกับนักศึกษาตามรายละเอียดรายวิชาที่แจงไวใน 
มคอ.๓ และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาในหองเรียนโดยการซักถามและพูดคุย
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
กับนักศึกษาในประเด็นที่เรียนในแตละสัปดาห และตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาโดย
การทดสอบยอย และอธิบายผลการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถทราบและประเมินผล
ตัวเองในการเรียนรายวิชาน้ันๆ 

  สวนการปฏิบัติจะใหนักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานในแตละสัปดาหจากเน้ือหาที่
ไดเรียนรู มีการอภิปรายรวมกันระหวางนักศึกษากับผูสอนกอนนักศึกษาลงปฏิบัติ ในระหวาง
การปฏิบัติงานอาจารยผูสอนจะสังเกตและอธิบายเพ่ิมเติมใหแกนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาจะจัดทํารายงานผล
การศึกษาใหอาจารยผูสอนตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง ในกรณีมีขอผิดพลาด หรือขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอาจารยผูสอนจะเขียนลงไปในรายงานฉบับน้ันๆ และรวบรวมประเด็นทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในแตละสัปดาหเพ่ืออธิบายและทําความเขาใจกับนักศึกษากอนฝกปฏิบัติในสัปดาห
ตอไป เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการประมวลความรูนักศึกษาโดยรวมดวยการสอบปฏิบัติในหัวขอ
ตางๆ ที่นักศึกษาฝกปฏิบัติมา และทําการทดสอบความรูดวยการสอบปากเปลารวมดวย ใน
กรณีนักศึกษาไมสามารถตอบคําถามหรือฝกปฏิบัติไดอยางครบถวน อาจารยผูสอนจะ
แนะนํา เพ่ือใหนักศึกษาทําการปรับปรุง และนําไปใชสําหรับการสอบปลายภาคตอไป 
            ในปการศึกษา 2557 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการพานักศึกษาเขา
ศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการดานสิ่งทอ จากผลการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
และนํามาอภิปรายในหองเรียน พบวา นักศึกษามีความเขาใจในหลักสูตรและอาชีพดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ดีขึ้น และเขารวมการสัมมนาที่หนวยงานภายนอกจัด เพ่ือใหนักศึกษาได
เรียนรูจากประสบการณจริงและสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของ นอกจากน้ันยังเชิญบุคลากรจากสถานประกอบการดานสิ่งทอเขามาเปนอาจารย
พิเศษ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากผูมีความรูความเช่ียวชาญในสาย
วิชาชีพโดยตรง และมีการเชิญศิษยเกาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอเขามาใหความรูกับ
นักศึกษา 

รายวิชา 06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ ไดพานักศึกษาเขา
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท พิมพยอมผาไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ  
 1รายวิชา 06-212-316 การวิเคราะหและทอสอบสิ่งทอทางกายภาพ   เขาศึกษาดู
งาน ณ บริษัท อินเตอรเทค เทสต้ิง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด กรงุเทพมหานคร 
   รายวิชา 06-212-320 สัมมนาเคมีสิ่งทอ ไดสงนักศึกษาเขารวมสัมมนาในหัวขอ 
กิจกรรมพัฒนาผาผืนสูเปาหมายการเปนผูนําสิ่งทออาเซียน ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ
อุสาหกรรมแฟช่ันไทย  ณ โรงแรม เซ็นจูรีพารค  กรุงเทพมหานคร 
 รายวิชา 06-212-205 สารชวยทางสิ่งทอ เชิญอาจารยพิเศษ คือ นายวิโรจน สาร
การโกศล ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท Worldtext Commercial จํากัด  
กรุงเทพมหานคร มาใหความรูโดยตรงจากประสบการณความเช่ียวชาญในงานดานสารชวย
ทางสิ่งทอ 
 รายวิชา 06-212-215 ระบบการพิมพสิ่งทอ 2 ไดเชิญศิษยเกาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอที่มีประสบการณในดานการพิมพเขามาใหความรูกับนักศึกษาโดยตรง ใน
หัวขอสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีดานการพิมพสิ่งทอสําหรับงานอุตสาหกรรม วิทยากรไดแก  
  - นายพีระพงษ  พงษวิรัตน  บริษัท พรีเชียส เคมีคอล จํากัด 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofile.yellowpages.co.th%2F160530512782002&ei=xF2LVffpGpKKuAThvICIBg&usg=AFQjCNFdFKrNM8_-H18UJFiSmuE8sng-9g&sig2=YHLdFv5DXOC8vqVdn484Ew
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  - นางสาวสุพัตรา หวางพันธ บริษัท แชมปเอช จํากัด 
  - นายจาตุรงค  คนงานดี  บริษัท พิมพยอมผาไทย จํากัด 
         หลักสูตรมีการจัดรายวิชา 06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา สําหรับ
นักศึกษาช้ันปที่ 3 ซึ่งจะออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 เพ่ือทําความเขาใจและ
เตรียมความพรอมในการทําสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดหาสถานประกอบการสําหรับสหกิจ
ศึกษา 

ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการบูรณาการการวิจัยเขากับรายวิชา คือ 
การนําผลงานวิจัย การเตรียมแปงกลอยเพ่ือใชในการพิมพสิ่งทอ เขามาใชในการเรียนการ
สอนรายวิชา ระบบการพิมพสิ่งทอ 1  

นอกจากน้ันในหลักสูตรยังใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของงานบริการ
วิชาการแกสังคม ไดแก 

 

โครงการ รายชื่อนักศึกษาเขารวมโครงการ 
โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสูสังคม  
ณ ฑัณทสถานหญิงกลาง จ.นนทบุรี 
ระหวางวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 

135650602023-4  นายธนาชัย ราศรี 
135650602018-4  นางสาวนัทธมน สงา
แพทย 

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจาก
เสนใยผักตบชวา ณ กลุมวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมบานบางหวาย จ.นครปฐม  
ระหวาวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 

135550602005-3  นายศุภฤกษ กุลพงศธร 
135550602026-9  นายจิรพันธ การบุญ 

  
 

การประเมิน
ผูเรียน 
(ตัวบงชี้ 5.3) 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ กําหนดเกณฑในการ

พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาเปน 6 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะพิสัยตาม 
มคอ. 2 และนํามากําหนดกลยุทธวิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการกําหนดนํ้าหนักคะแนน
สอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา ทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ และ
รายวิชาฝกทักษะ 

 ในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ผูสอนไดใชเครื่องมือที่หลากหลายในการ
ประเมินตามที่ไดกําหนดไวใน มคอ 3 ซึ่งแตกตางกันตามแตละสภาพของรายวิชา มีการ
วัดผลจากขอสอบปรนัย อัตนัย งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเขา
เรียน การมีสวนรวมในหองเรียน ทักษะการปฏิบัติงาน การสอบปฏิบัติ และการเขารวม
กิจกรรมที่สาขาวิชาฯ คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากการประเมินตามกระบวนการ
ในการเรียนการสอนแลว ทางหลักสูตรยังไดผลสะทอนกลับจากผูใชบัณฑิตอีกทางหน่ึง ทําให
ระบบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาไดขอมูลมาครบทุกดาน ซึ่งเปนประโยชนอยาง
ย่ิงตอการปรับปรุงหลักสูตร  

 อาจารยประจําหลักสูตรนําผลการเรียนของนักศึกษามาประเมินภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน และนําผลที่ไดไปพัฒนาการเรียนการสอนในภาค
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การศึกษาถัดไป    

 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  ในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนตองสงผลการเรียนของนักศึกษาผานหัวหนา
สาขาวิชาเพ่ือทวบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในแตละรายวิชาชีพ กอนสงผลการเรียนของ
นักศึกษาทั้งหมดใหกับงานทะเบียนเพ่ือประมวลภาพรวมของนักศึกษาแตละคน  จากน้ันงาน
ทะเบียนจะนําผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรเขาคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผล
การเรียนของนักศึกษาแตละช้ันป โดยในการประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาน้ัน 
จะมีการซักถามถึงการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา และสอบถามรายละเอียดของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนในกลุมเสี่ยง โดยมีหัวหนาสาขาวิชาและอาจารยที่ปรึกษาใหขอมูล
รายบุคคลของนักศึกษา  
  ในปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ตํ่ากวา 2.00 จํานวน 5 คน  ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาดูแล
อยางใกลชิด และวางแผนการเรียนใหเหมาะสมสําหรับแตละบุคคล  
  มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งสามารถร
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยดูผลสะทอนกลับจากการที่นักศึกษา
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา ซึ่งผลการประเมินดังกลาว
เปนหน่ึงในเคร่ืองมือที่มีสวนชวยใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยแตละบุคคลได นอกจากน้ันอาจารยประจําวิชาแตละคนยังใชผล
การประเมินจากนักศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองในภาคการศึกษา
ถัดไป 
 

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

ในปการศึกษา 2557 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 
ทุกรายวิชาครบตามภาคการศึกษาที่เปดสอน โดยมีกําหนดสง มคอ 5 และ/หรือ มคอ 6 ในป
การศึกษา 2557 ดังน้ี 

 

เอกสาร มคอ 
กําหนดสง 

1/2557 2/2557 
มคอ 5 15 มกราคม 2558 11 มิถุนายน 2558 

 

โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ 5 จํานวน 21 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปด
สอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี มคอ 5 จํานวน  21 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน
ในหลักสูตร หลังจากน้ันอาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทํา มคอ.7 เพ่ือรายงานตอคณบดีและ
มหาวิทยาลัยตอไป 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประ ชุม เ พ่ื อวา งแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง ตามชวงเวลา
ดังน้ี  
ครั้งที่ 1 มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 มี
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 100 
ครั้งที่ 2 มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  มี
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 100 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี) 

หลักสูตรมีรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ โดยไดจัดทํา มคอ.2 
ตามรายละเอียดของหลักสูตรครบทั้ง 8 หมวดตอไปน้ี 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของ
หลักสูตร หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผล
การเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การ
พัฒนาคนคณาจารย หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร สกอ.รับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ
เริ่มใชกับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2555 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 
กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา โดย
มีกําหนดสง มคอ 3 ในปการศึกษา 2557 ดังน้ี 

 

เอกสาร มคอ 
กําหนดสง 

1/2557 2/2557 
มคอ.3 4 สค 2557 26 ธค 2557 

  

โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มีการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 21 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 21  
รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 
2/2557 มีการจัดการเรียนการสอนจํานวน 21 รายวิชา 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
และมีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน  21 รายวิชา ครบทุก
รายวิชาที่เปดสอน  

4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน มีกําหนดสง มคอ 5 ในปการศึกษา 
2557 ดังน้ี 

 

เอกสาร มคอ 
กําหนดสง 

1/2557 2/2557 
มคอ.5 15 มค 2558 11 มิย 2558 
 

โดยในภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ.5 จํานวน 
21  รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียน
ที่ 2/2557 มี มคอ.5 จํานวน  21 รายวิชา ครบทุก
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 

  

5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ในปการศึกษา 2557 ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหใช
รูปแบบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ 
มคอ. 7 เปนเอกสารชุดเดียวกัน การดําเนินการจัดทํามี
การปรับแกไขไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ระยะเวลาที่สงเอกสาร มคอ.7 จึงลาชากวาในป
การศึกษาที่ผานมา 

  

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กาํหนดใน มคอ.
3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

มีการทวนสอบรายวิชาจํานวน 13 รายวิชา จากรายวิชา
ที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 จํานวน 42 รายวิชา คิด
เปนรอยละ 30.95  

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
ก า ร ส อ น  ห รื อ  ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปที่แลว  

ไมมีผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
การศึกษา 2556 

 - 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 

ได รั บการปฐม นิ เทศหรื อ
คําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรไมมีการรับอาจารย
ประจําหลักสูตรใหม 

- - 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุก
คน ได รั บ ก า ร พัฒนาทา ง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพเกินกวา 1 คร้ัง/คน/ป (ขอมูลการเขา
รวมอบรม สัมมนา ตารางที่ 4 ภาคผนวก) 

  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

สาขาวิชาไมมีบุคลากรสายสนับสนุน - - 

11) ระ ดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไมถึงชวงเวลาดําเนินการของหลักสูตร เน่ืองจากไมมี
นักศึกษาช้ันปสุดทาย 

-  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณ ฑิตที่ มี ต อ บัณฑิต ใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไมถึงชวงเวลาดําเนินการของหลักสูตร เน่ืองจากไมมี
บัณฑิตจบการศึกษาของหลักสูตร 

-  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 8   
จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนินการผาน

เฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 
5   

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 100   
จํานวนตัวบงช้ีในปน้ีที่ดําเนินการ

ผาน 
8   

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปน้ี 100   
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 
      
      
      
 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนนิการ 

- - - - 
    
    
    

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - - 
     
     

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปดสอนในปที่รายงาน 
 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

01-001-107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-006-101 นันทนาการ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
02-311-106 แคลคลูัส 1 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 

รหัส ชื่อวิชา ภาค ผลการประเมิน แผนการปรับปรุง 
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การศึกษา โดยนักศึกษา 
มี ไมมี 

06-011-101 กระบวนการผลิตสิ่งทอ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานทางสิ่งทอ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
02-001-103 สถิติเบ้ืองตน 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-108 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-206 การเตรียมสิ่งทอ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-207 เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-208 เสนใยประดิษฐ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-205 สารชวยทางสิ่งทอ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-213 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-215 ระบบการพิมพสิ่งทอ 2 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-316 ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ 
                 เชิงกายภาพ 

1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-213-207 การควบคุมคุณภาพทางสิ่งทอ 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-213-219 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 1/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-005-101 พลศึกษา 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-105 สีกับสิ่งทอ 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-101 เคมีอนินทรียพ้ืนฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-103 เสนใยธรรมชาติ 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-106 สุนทรียศาสตร 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-209 เคมีวิเคราะหพ้ืนฐานสําหรับเคมีสิ่งทอ 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-211 เคมีของสียอมและพิกเมนท 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-112-417 การเตรียมโครงงาน 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุสิ่งทอ 1 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-314 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

06-212-315 ระบบการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-317 สีและการวัด 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-212-320 สัมมนาเคมสีิ่งทอ 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 
06-213-205 สิ่งทอเพ่ืองานเทคนิค 2/57   ไมมีแผนการปรับปรุง 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 ดําเนินการไปไดตามแผนการสอน ทุกรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนไดรับการประเมินครบถวนทุกรายวิชา ผลการประเมินอาจารยผูสอนทุกรายวิชาไดคาเฉลี่ยเกิน 3.50 
 
ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน (ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2556) 
 

มาตรฐานผลการเรยีนรู สรุปขอคิดเหน็ของผูสอนและขอมูล
ปอนกลบัจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตไดผล
ประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมอยูใน
ระดับ 4.14 แตไดคะแนนตํ่าในเร่ือง 
มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ  

ฝกใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ โดย
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทาง
สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ในระหวางการเรียนการ
สอนจัดกิจกรรมการสอนที่ตอง
ทํางานเปนทีม มีการแบงหนาที่
การทํางาน  
 

ความรู ผลการประเมินพบว า  ความรู ใน
วิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ และ
ความรูในเชิงวิชาการทั่วๆ ไป ไดผล
การประเมินอยูในระดับตํ่า 

อาจตองใหเน้ือหา ความรู  และ
ประสบการณทางวิชาการใหมาก
ขึ้น เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานใน
การเรียนปฏิบัติใหมากขึ้น  
 

ทักษะทางปญญา ผลการประเมินที่ไดคะแนนนอยจะ
เปนเรื่อง ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ประยุกตความรูและการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  

มีการฝกฝนนักศึกษาใหรูจักการ
แกปญหา โดยผานกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีการใชกรณีศึกษา
ตางๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติงาน
จริง ไดเจอปญหาจากงานจริง ซึ่ง
จะทําใหนักศึกษามีทักษะการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น 
 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

ผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะวา ทาง
หลักสูตรควรเพ่ิมหรือสอนทักษะการ

ตองสอนใหนักศึกษามีความรูใน
สาขาวิชาชีพของตัวเอง เพ่ือใหเกิด
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มาตรฐานผลการเรยีนรู สรุปขอคิดเหน็ของผูสอนและขอมูล
ปอนกลบัจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

เปนผูนํา  ความมั่นใจในการตอบคําถามใน
ศาสตรของตัวเอง และสรางให
นักศึกษาเกิดความเช่ือมั่นในตัวเอง 
มี ค ว ามกล า แสดงออก  ซึ่ ง ใ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาในหลักสูตร ผูสอนได
เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ  เ พ่ื อ ใ ห
นักศึกษากลาแสดงออก มีความ
มั่นใจในตัวเอง และความสามารถ
ในการนําเสนอและการสื่อสาร 
เชน การนําเสนองานในระหวาง
เรียน การทํางานเปนทีม การ
ซักถามพูดคุยในระหวางเรียน ฯลฯ 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า รและการ ใช เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 

ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตไดรับ
ขอเสนอแนะวา บัณฑิตของสาขาวิชา
มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดไมคอยดีนัก 

ใหอาจารยประจําสาขาวิชาสอน
ห นั ง สื อ โ ด ย ก า ร ส อ ด แ ท ร ก
ศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ หรือใช
เอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารนําเสนอในรูปแบบทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ทําใหนักศึกษาคุนเคย  
 

 
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม ………………………. จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ………………… 
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กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเหน็ และประโยชนทีผู่เขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสิ่ง
ทอและแฟช่ัน 

5  ระดมความคิดจากบุคลากรทั้งสายอาจารยและ
สายสนับสนุนเพ่ือวางแผนและกําหนดโครงการ
และกิจกรรมที่จะพัฒนาคณะ นอกจากน้ันยังมี
การศึกษาดูงานภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งสามารถ
นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและวิจัยตอไป 

โครงการสัมมนา เรื่อง บริหารจัดการ
หลักสูตร : ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
หลักสูตร 

3  ไดรับความรูการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
ตัวช้ีวัดที่กําหนดในหลักสูตร 

โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

4  ทราบกระบวนการในการติดตามและการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร เพ่ือนํามา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียได 

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับ การประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก (พ.ศ. 2559-2563) 

3  ทราบเกณฑการประเมินคุณภาพเพ่ือเตรียมรับ
การตรวจประเมินในระดับหลักสูตรและคณะ 

โครงการเตรียมความพรอมสูสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

1  รูกระบวนการและแนวทางในการบริหารจัดการ
การจัดสหกิจศึกษาในตางประเทศ เพ่ือเปน
แนวทางในอนาคตสําหรับสงนักศึกษาในคณะ
ออกสหกิจศึกษาในตางประเทศ 

โครงการการพัฒนาผาไหมไทยรวมสมัยสู
สากล (Modern Thai Silk) ภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
แฟช่ันไทย 

1  2รูการสรางมูลคาเพ่ิมของไหมไทยดวยอัตลักษณ
ที่โดดเดน ผานการ วิจัยอัตลักษณไหมไทย สราง
ความเขาใจ การรับรู การยอมรับในคุณสมบัติ
ของไหมไทยแกนักออกแบบไทยและสากล 
รวมทั้ง วิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรู
คุณสมบัติไหมไทยของผูบริโภคไทย เพ่ือสราง
แนวทางในการประชาสัมพันธ  จุดขายทาง
การตลาด สูเปาหมายการสรางความนิยมในผา
ไหมไทยแกกลุมชาวไทย และชาวตางชาติ ทั้งที่
เปนผูบริโภคโดยตรงกับกลุมนักออกแบบ 

- การฝกอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการ
เครือขายการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลโครงการ" ภายใตกิจกรรมการ

2  ทราบกระบวนการบริหารจัดการเครือขายการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโครงการ 
เ พ่ื อ นํ า ม า ใ ช กั บ โ ค ร งก า ร ที่ ไ ด รั บ อ นุ มั ติ
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สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

งบประมาณในแตละป 

- โครงการฝกอบรม หลักสูตร การ
ประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย รุนที่ 
2 

1  มีความเขาใจในการประเมินผลโครงการวิจัย
ตางๆ เพ่ือนํามาปรับแกไขการเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรับเงินสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ และไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัยเพ่ิมขึ้น  

- โครงการพัฒนาอาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเน้ือหาใน
หลักสูตร 

1  ทราบกระบวนการในการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับเน้ือหาในหลักสูตร เพ่ือให
สามารถตอบสนองตอผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 

- การสัมมนาบูรณาการทางวิชาการ เรื่อง 
"การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
กลุมผาและเครื่องแตงกาย และกลุมของ
ใช ของประดับตกแตง และของที่ระลึก 
(ทําจากผา)" 

1  ทราบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่ ใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่ทําจากผา 
สามารถนํามาใชประกอบการจัดการเรียนการ
สอนถึงมาตรฐานที่ใชทดสอบผลิตภัณฑชุมชน 

- การสัมมนาโครงการพัฒนาสิ่งทอที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมจากเสนใยธรรมชาติสู
อุตสาหกรรมสิง่ทอดวยนวัตกรรมดาน
การแยกเสนใยจากพืชและการปนดาย
จากเสนใยธรรมชาติ 

1  รูการพัฒนาเสนใยธรรมชาติที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมกับการนํามาพัฒนาสูระบบงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ใชเปนแนวทางในการทํางาน
วิจัยหรือพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเสนใย
ธรรมชาติ 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาใหเกดิ
ประสิทธิภาพ 

2  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การเตรียมความพรอมสหกิจ ศึกษาใหกับ
นักศึกษากอนออกสหกิจศึกษา  
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลกัสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
สภาพแวดลอมโดยรวมของ
คณะไมสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของนักศึกษาได
อยางครบถวน 

ไมมีผลกระทบตอสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร 

ทางหลักสูตร สาขาวิชา และคณะ
มีส วนร วมในการวางแผนการ
จัดการพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากัด  ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทาง
คณะได มี แผนป รับป รุ ง ระบบ
สาธารณูปโภคและภูมิทัศน ใน
ปงบประมาณ 2559  

 
สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 
(ตัวบงช้ี 6) 

1. ระบบการดําเนินงานเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
  อาจารยประจําหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชา มีสวนรวมในการวาง
แผนการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน 
หองปฏิบัติการ ตลอดจนแผนการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดังจะเห็นได
จาก ในปการศึกษา 2557 ทางสาขาวิชาไดรับการสงมอบครุภัณฑประจํา
หองปฏิบัติการพิมพยอม จํานวน 1 ชุด และไดรับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุง
หองปฏิบัติการพิมพยอม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร 3 ใน
ปงบประมาณ 2559 และทางอาจารยประจําหลักสูตรยังประสานไปยังสํานักวิทย
บริการ ตรวจสอบระบบไวไฟใหครอบคลุมการใชงานของนักศึกษาในทุกพ้ืนที่ที่
สาขาวิชารับผิดชอบ  

 2. จํานวนสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรุ 
  สาขาวิชามีหองเรียนและหองปฏิบัติการพรอมครุภัณฑ (รายการครุภัณฑ
ของสาขาวิชาแสดงในภาคผนวก) ที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
ดานเคมีสิ่งทอ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรมีความทันสมัย และเพียงพอตอการใชงานของ
นักศึกษาในสาขาวิชา ในปจจุบันสาขาวิชามีหองเรียนปฏิบัติดังน้ี 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

หองปฏิบัติการ จํานวน 
หองปฏิบัติการปนดาย (111) 1 
หองปฏิบัติการพิมพยอม  (112,113) 2 
หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี (344) 1 
หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ (343) 1 
หองปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน (352) 1 
หองปฏิบัติการเตรียมแมพิมพสกรีน 1 
หองปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัยและโครงงาน (342,351) 2 

 
นอกจากน้ันทางทางคณะยังมีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่จัดไวสนับสนุน

การจัดการเรียนสําหรับทุกสาขาวิชาไดแก  
 1  หองเรียนทฤษฎีพรอมโสตทัศนูปกรณ 

  2  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
  3  หองสมุดเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 
  4  หองศูนยการเรียนรูดานสิ่งทอและแฟช่ัน 
 

       และในปงบประมาณ 2557-2558 ทางคณะยังไดรับครุภัณฑสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติมจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกาวแรกสูทศวรรษที่ 2 
ของ มทร.พระนคร ดังน้ี 
 

Smart 
classroom 

E-classroom 
Language 

hub 
WIFI oasis 

1 หอง 3 หอง 1 หอง 7 จุด 
 

 นอกจากการสนับสนุนครุภัณฑการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไดจัดหา
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพ่ือการสืบคนสําหรับการเรียนรูผานระบบ
อินเตอรเน็ท การทําโครงการ การวิจัยตาง เชน Sciencedirect, Academic 
Search Premium, ACM Digital Library, American Chemical Society 
Journal, ฐานขอมูล E-book ฯลฯ 

 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูและ
สภาพแวดลอมไดผลดังน้ี 
 
 
 

สภาพแวดลอม 3.58 
 เครื่องมือ / เครื่องใช ตรงตามหลักสูตร 3.72 

 สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 3.43 

https://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
http://ebook.rmutp.ac.th/knowledgetree/login.php
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
     การจัดการเรียนการสอนพบวา ในสวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดาน
อุปกรณ เครื่องมือ เคร่ืองจักร นักศึกษามีความพึงพอใจในความพรอม ทันสมัย 
และสามารถใชงานครุภัณฑการเรียนการสอนไดจริง ทางอาจารยประจําวิชายังมี
การตรวจสอบครุภัณฑใหมีความพรอมตอการใชงานอยูเสมอ นอกจากน้ันในสวน
ของผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของคณะ อาจารยประจํา
หลักสูตรและสาขาวิชาไดนําขอเสนอแนะของนักศึกษาไปวางแผนในการปรับปรุง
และพัฒนาคณะตอไป 
       หลักสูตรและสาขาวิชามีการวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอน 
และปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีความทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองตอการ
เรียนการสอนอยางครบถวนในทุกปงบประมาณ  
 

 
หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 
ขอคิดเห็นหรอืสาระจากผูประเมิน ความเหน็ของผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ตําแหนงทางวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรไมไดตามเกณฑ 
2. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ  ในตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ 
3. ตัวบงช้ีที่มีการประเมินแนวโนม
ผลการดําเนินงานที่ ดีขึ้น ตองมี
รายงานผลการดําเนินงานอยางนอย 
3 ป เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ 
 

- หลักสูตรจะดําเนินการตามที่ผู
ประเมินใหขอเสนอแนะ  
- ในประเด็นการประเมินแนวโนม
ผลการดําเนินงาน อาจดําเนินการ
ไดไมครบทุกเรื่อง เน่ืองดวยกรอบ
ระยะเวลา และหลักสูตรเพ่ิงมีการ
ประเมินครั้งแรกในปการศึกษา 
2557 

สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเพ่ิมตําแหนง
ทางวิชาการและผลงานทาง
วิชาการ 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผูทีส่ําเร็จการศึกษา  วันที่สํารวจ 8 พฤษภาคม 2558  

ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
ไ ม มี ผ ลก า รประ เมิ น จ าก นัก ศึ กษาที่ มี
ผลกระทบโดยตรงกับหลักสูตร มี เ พียง
ขอเสนอแนะดานโครงสรางพ้ืนฐานซึ่งจะใช
ประกอบการพิจารณาการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานโดยรวมของคณะตอไป 
 
 

คณะมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของคณะ เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียนอยูเสมอ แตเน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากัด ทํา
ใหไมสามารถพัฒนาไดดีครบทุกดาน ในสวนของหลักสูตร ถึงแมจะ
ไมไดรับขอวิพากษจากนักศึกษาโดยตรง แตทางหลักสูตรและ
สาขาวิชาก็มีการวางแผนในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สงผลตอการจัดการเรียนการสอน ใหมีความทันสมัย ปลอดภัย และ
ตอบสนองตอการเรียนการสอนอยางครบถวนเสมอมา 
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ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
     ไมมีขอเสนอแนะเปลี่ยนแปลงในหลักสตูร 
 
 
 
การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน ระบบประเมินออนไลนภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ปญหาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
1. สาขาที่เรียนจบกับงานที่ทําคนละสายงานกัน จึงทํา
ใหบัณฑิตตองใชความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 
เพ่ิมเติม และตองใชความพยายามในการปรับตัวอยาง
มากกับงานที่ทําปจจุบัน แตโชคดีที่บัณฑิตมีความ
อดทน จึงทําใหปรับตัวใหเขากับงานไดเร็ว 
2. การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในเรองงาน
คอนขางมีนอยมาก เชน ศัพทเทคนิค ตลอดจนวิธีการ
การทํางานควรจะมีการปรับปรุง 

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
     ปญหาหลักที่พบจากการประเมินของผูใชบัณฑิต 
คือ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนปญหา
ใหญของบัณฑิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทาง
มหาวิทยาลัยไดทราบผลการประเมินภาพรวมของ
บัณฑิต และกําหนดนโยบายในการพัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา นอกจากน้ันทาง
หลักสูตรและสาขาวิชาเชิญชวนใหอาจารยประขํา
สาขาวิชาสอนหนังสือโดยการสอดแทรกศัพทเทคนิค
ทาง วิชา ชีพ หรือ ใช เอกสาร นํา เสนอในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคุนเคย  
     ในปการศึกษา 2557 ในรายวิชาภาษาอังกฤษได 
เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษผานการศึกษาดวย
ตนเองโดยโปรแกรม speexx ซึ่งนักศึกษาสามารถใช
งานผานระบบอินเตอรเน็ทไดทุกที่ และสามารถใชผาน
มือถือ แท็ปแล็ต หรืออุปกรณอ่ืนๆ ได นอกจากน้ัน
มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ English camp เพ่ือให
นักศึกษาไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา
โดยตรง 

 
 

ขอเสนอเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1. ความสามารถดานภาษาตางประเทศนอยมาก และ
เพ่ือเปนการเปดรับ AEC มหาวิทยาลัยควรเนนความรู
ดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษามากกวาน้ี 
2. การมีไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาในการ
ทํางาน 
3. เพ่ิมทักษะการเปนผูนํา 

 
การมีไหวพริบในการแกปญหา 
การพัฒนาบัณพิตใหมีความสามารถในการแกปญหา
เฉพาะหนา จําเปนตองมีการฝกฝนนักศึกษาใหรูจักการ
แกปญหา โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่มีการใช
กรณีศึกษาตางๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติงานจริง ไดเจอ
ปญหาจากงานจริง ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีทักษะการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น 
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4. ความคิดสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนตองานที่
รับผิดชอบ 

 
ทักษะการเปนผูนํา 
ลักษณะของบัณฑิตในการจะเปนผูนําไดน่ัน ตองสราง
ใหนักศึกษาเกิดความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความกลา
แสดงออก มีการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาดวยกัน 
และระหวางนักศึกษากับอาจารย ซึ่งในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร ผูสอนได
เสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหนักศึกษากลาแสดงออก มี
ความมั่นใจในตัวเอง และความสามารถในการนําเสนอ
และการสื่อสาร เชน การนําเสนองานในระหวางเรียน 
การทํางานเปนทีม การซักถามพูดคุยในระหวางเรียน 
การศึกษาดูงาน การสัมมนาตางๆ  
 
ความคิดสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนตองาน 
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติตางๆ ใน
หลักสูตร พยายามวางรูปแบบการเรียนการสอนที่ให
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบการ
ทดลองเพ่ือตอบคําถามในแตละเง่ือนไขที่กําหนด ซึ่ง
ชวยพัฒนาแนวคิดและความคิดสรางสรรคใหนักศึกษา
ไดในระดับหน่ึง  
 

 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
       จากขอเสนอแนะที่ไดรับจะพบปญหาหลักเร่ืองการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งทางหลักสูตรไดพยายามใหราย
วิชาชีพของหลักสูตร มีการใชศัพทเทคนิค เอกสารประกอบการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความ
เคยชินกับศัพทเฉพาะของสาขาวิชา  
 

 
 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา 
 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนนิการไดสาํเร็จ 
ไมมีแผนการดําเนินงาน
ที่วางไวในรายงานของ
ปที่ผานมา 

- - - 
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ขอเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ) 

ไมมีขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร เน่ืองจากหลักสูตรยังอยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งจะมีการ
ปรับโครงสรางเมื่อหลักสูตรครบรอบเวลาของการพัฒนาหลักสูตร 

2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา การ
เปลีย่นแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ) 

 ไมมีขอเสนอในการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิรายวิชา จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแตละรายวิชา ซึ่งจะมีกําหนดไวใน มคอ.3  

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ     
              จํานวนกิจกรรมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2557 มุงเนนไปที่งานดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรมากกวาดานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา ในปการศึกษา 2558 ควรมุงเนนไปที่การพัฒนาทาง
วิชาชีพเฉพาะสาขาใหมากขึน้ เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 
แผนปฏิบัติการใหมสาํหรับปการศึกษา 2558 
 

แผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาทีจ่ะแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
การปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพยอม สิงหาคม 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
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ภาคผนวก 1 
 

ผลการประเมินตนเอง  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

ปการศึกษา  2557 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 1 
  โปรดขีดเครือ่งหมาย  ในตัวบงชี้ทีท่านคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

ขอ ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร   (ระดับป.ตรี) 
ผานเกณฑ/ไม

ผานเกณฑ 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน 
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผาน 
11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผาน 
12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1-5  ขอ 
ผาน 

 
 

 ตัวบงชีใ้นหลักสูตร (TQF)                                 มีการดําเนินการ 

1. 
 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 

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 ิ

3.78  

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา หรอื
ประกอบอาชพีอิสระ 

5.00  
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.39  
 
 
 
จุดเดน 

1 ผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการสงผลใหอัตราการไดงานทําสูงถงึ 95 % 
2 ผลิตบัณฑิตที่มคุีณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  

โอกาสในการพฒันา 
1 ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับไมนาพอใจ 
2 ความสามารถดานการวเิคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีมีผลการประเมนิอยูในระดับไม

นาพอใจ 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหต/ุขอสังเกต (ถามี) 

3.1 การรับนักศึกษา 2.00  
 เกณฑการรับนกัศึกษา   

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  

 อัตราการคงอยูของนกัศึกษา   
 อัตราการสําเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของ

นักศึกษา 
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.33  
 
 
จุดเดน 

1 ระบบอาจารยทีป่รึกษามีประสิทธิภาพ 
2 มีอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่เทียบเทาสถานประกอบการสามารถตอบสนองตอการจดัการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ 
  

 
โอกาสในการพฒันา 

1 จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับนกัศึกษาทีก่ําหนดไว 
2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชวยการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังมีนอย 
3 การรักษาอัตราการคงอยูของนกัศึกษายังไดผลไมเปนที่พอใจ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน  มคอ.7  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2555 
ปการศึกษา  2557                                                                                                                              ผ -  5 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 4  อาจารย 
 

โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร   
 การบริหารอาจารย  
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย 3.22  

 รอยละอาจารยที่มีวุฒิปรญิญาเอก   
 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ   
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.00  

 อัตราการคงอยูของอาจารย   
 ความพึงพอใจของอาจารย  
 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ 2.74  

 
 
จุดเดน 

1 มีอาจารยที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถสูง 
  
  

 
โอกาสในการพฒันา 

1 การเพิ่มตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรยงัมีจํานวนนอย 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/

ขอสังเกต (ถามี) 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 2.00  

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร   
การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมยั  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2.00  

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

5.3 การประเมินผูเรียน 2.00  

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

 
 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5.00  
 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ 2.75  
 
จุดเดน 

1 หลักสูตรสามารถสนองตอบตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
  
  

 
โอกาสในการพฒันา 

1 ระบบการประเมินสําหรับนักศึกษามีจํานวนมาก ควรจดัระบบการประเมินใหม ใหนกัศึกษาตอบ
แบบสอบถามเพียงครัง้เดยีว แลวสามารถนําผลไปใชในการประเมินไดหลายๆ ประเด็น 

2 ผลประเมินเรื่องการใชภาษาองักฤษของนกัศึกษาและบัณฑิตอยูในระดับไมนาพอใจ ควรพัฒนาเรื่องการ
ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 
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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 มีหองเรียนและหองปฏิบัติพรอมครุภัณฑที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

  
  

โอกาสในการพฒันา 
1 โครงสรางพื้นฐานภาพรวมยงัตองพัฒนาปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาใหดขีึ้น เชน 

หองน้ํา พื้นที่ใชสอยสวนกลาง ระบบไวไฟ  
  

 
 
 

 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน  มคอ.7  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2555 
ปการศึกษา  2557                                                                                                                              ผ -  8 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 2 

รายการเอกสารอางอิงตามหมวดใน มคอ.7 
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รายการเอกสาร  หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป  (หมวด  -  เลขที่เอกสาร) 

 

การกํากับตามมาตรฐานหลกัสูตร   
ปคม.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ปคม.1.1-02 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปคม.1.1-03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปคม.1.1-04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
  
  

 
 

รายการเอกสาร  หมวดที่ 2  อาจารย 
 

2.1 -  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ปคม.2.1-01 ตารางสอนอาจารยประจําหลักสูตร 
ปคม.2.1-02 ตารางสรุปโครงการวจิัยประจําปการศึกษา 2557 
ปคม.2.1-03 โครงการบรกิารวิชาการที่อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวม 
ปคม.2.1-04 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาประจําปการศึกษา 2557 

  
2.2 คุณภาพอาจารย 
ปคม.2.2-01 เอกสารการตีพมิพบทความวิจยัของ ดร.กาญจนา  ลือพงษ 
  

  
2.3 ผลที่เกดิกับอาจารย 
ปคม.2.3-01 เอกสารการประเมินการบริหารหลักสูตร 
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รายการเอกสาร  หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต  
 
 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ปคม.2.1-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ปคม.2.2-01 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
  
  
3.1  การรับนกัศึกษา 
ปคม.3.1-01 เอกสารสรุปจํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2557 
ปคม.3.1-02 โครงการเตรียมความพรอมนกัศึกษา 
  

  
3.2  การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
ปคม.3.2-01 เอกสารการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา 
ปคม.3.2-02 รายชื่อนกัศึกษาที่ไดรับทุน กยศ 
ปคม.3.2-03 รายชื่อนกัศึกษาที่ไดทุนการศึกษาอื่น 
  

  
3.3  ผลที่เกดิกบันักศึกษา 
ปคม.3.3-01 ขอมูลจํานวนนกัศึกษาคงอยู 
ปคม.3.3-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
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รายการเอกสาร  หมวดที่ 4   ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
                                     ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ปคม.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  

  
4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ปคม.4.2-01 ทําเนียบอาจารยประจําสาขาวชิาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 
ปคม.4.2-02 ตารางสอนอาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 
ปคม.4.2-03 ขอมูลสรุปหนวยกิตและชั่วโมงเรียน 
ปคม.4.2-04 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 
ปคม.4.2-05 หนังสือขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการ 
ปคม.4.2-06 หนังสือขออนุญาตใหนักศึกษาเขารวมโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ปคม.1.1-03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
  

  
4.3  การประเมนิผูเรียน 
ปคม.4.3-01 ผลการเรยีนในแตละรายวิชาและการกระจายคะแนน 
ปคม.1.1-03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปคม.1.1-04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
  
  
4.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ปคม.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ปคม.1.1-02 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปคม.1.1-03 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปคม.1.1-04 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
ปคม.2.1-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ปคม.4.4-01 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
5.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ปคม.5.1-01 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกาวแรกสูทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร 
ปคม.5.1-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
  
  

 
 
หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 
เอกสาร  
ปคม.3.3-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
ปคม.2.1-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  

  
  

 
 
หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
เอกสาร  
ปคม.7.1-01 มคอ.7 ปการศึกษา 2556 
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ภาคผนวก 3 
ตารางขอมูลประกอบการรายงาน 
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ตารางที่ 1 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
 
ลําดับ

ที่ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา อาจารยผูสอน 

ภาคการ 
ศึกษา 

ชั้นปที่
เรียน 

หมายเหตุ 

1 01-001-107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ อ.พรกนก ศรีงาม 1/57 1  
2 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 อ.อรพร ศรีงาม 1/57 1  
3 01-006-101 นันทนาการ อ.ประดิษฐ พยุงวงศ 1/57 1  
4 01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ อ.ปวีณา จารุศิริ 1/57 1  
5 02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 
ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 1/57 1  

6 02-311-106 แคลคลูัส 1 ดร.ณิศรา สุทธิสังข 1/57 1  
7 06-011-101 กระบวนการผลิตสิ่งทอ ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 1/57 1  
8 06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดู

งานทางสิ่งทอ 
อ.จําลอง สาริกานนท 
อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 

1/57 1  

9 01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค ผศ.สุนทร ีสุวรรณสมบูรณ 1/57 2  
10 01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปวีณา จารุศิริ 1/57 2  
11 02-001-103 สถิติเบ้ืองตน ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน 1/57 2  
12 06-011-108 คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบ 
อ.ชลธิชา สาริกานนท 1/57 2  

13 06-212-206 การเตรียมสิ่งทอ อ.จําลอง สาริกานนท 1/57 2  
14 06-212-207 เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับ

เคมีสิ่งทอ 
อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง 1/57 2  

15 06-212-208 เสนใยประดิษฐ ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท 1/57 2  
16 06-212-205 สารชวยทางสิ่งทอ อ.วิโรจน สารการโกศล 1/57 3  
17 06-212-213 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 1/57 3  
18 06-212-215 ระบบการพิมพสิ่งทอ 2 ดร.กาญจนา ลอืพงษ 1/57 3  
19 06-212-316 ระบบการวิเคราะหและ

ทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ 
ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 1/57 3  

20 06-213-207 การควบคุมคุณภาพทางสิ่ง
ทอ 

ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 1/57 3  

21 06-213-219 ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 1/57 3  

22 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 Mr.Gabor Szanyi Naga 2/57 1  
23 01-004-101 สารสนเทศและการศึกษา

คนควา 
ผศ.ดร.เกษสุนีย บํารุงจิตต 2/57 1  

24 01-005-101 พลศึกษา ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล 2/57 1  
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ตารางที่ 1 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 ปการศึกษา 2557 (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา อาจารยผูสอน 
ภาคการ 
ศึกษา 

ชั้นปที่
เรียน 

หมายเหตุ 

25 06-011-105 สีกับสิ่งทอ ผศ.จรูญ คลายจอย 2/57 1  
26 06-011-107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม ผศ.วาสนา ชางมวง 2/57 1  
27 06-212-101 เคมีอนินทรียพ้ืนฐานสําหรับ

เคมีสิ่งทอ 
อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง 2/57 1  

28 06-212-103 เสนใยธรรมชาติ ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 2/57 1  
29 01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ ผศ.ภาวิณี อุนวัฒนา 2/57 2  
30 06-011-106 สุนทรียศาสตร อ.กองเกียรติ มหาอินทร 2/57 2  
31 06-212-209 เคมีวิเคราะหพ้ืนฐานสําหรับ

เคมีสิ่งทอ 
อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง 2/57 2  

32 06-212-211 เคมีของสียอมและพิกเมนท ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท 2/57 2  
33 06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 2/57 2  
34 06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1 ดร.กาญจนา ลอืพงษ 2/57 2  
35 06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 
อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 2/57 3  

36 06-112-417 การเตรียมโครงงาน อ.จําลอง สาริกานนท 2/57 3  
37 06-212-210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุ

สิ่งทอ 1 
ดร.กาญจนา ลอืพงษ 2/57 3  

38 06-212-314 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ อ.จําลอง สาริกานนท 2/57 3  
39 06-212-315 ระบบการวิเคราะหและ

ทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี 
ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 2/57 3  

40 06-212-317 สีและการวัด ดร.กาญจนา ลอืพงษ 2/57 3  
41 06-212-320 สัมมนาเคมสีิ่งทอ อ.จําลอง สาริกานนท 2/57 3  
42 06-213-205 สิ่งทอเพ่ืองานเทคนิค ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท 2/57 3  
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ตารางที่ 2 รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
 
ลําดับ

ที่ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา อาจารยผูสอน 

ภาคการ 
ศึกษา 

ชั้นปที่
เรียน 

หมายเหตุ 

1 01-001-107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ อ.พรกนก ศรีงาม 1/57 1  
2 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 อ.อรพร ศรีงาม 1/57 1  
3 01-006-101 นันทนาการ อ.ประดิษฐ พยุงวงศ 1/57 1  
4 01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ อ.ปวีณา จารุศิริ 1/57 1  
5 02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 
ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 1/57 1  

6 02-311-106 แคลคลูัส 1 ดร.ณิศรา สุทธิสังข 1/57 1  
7 06-011-101 กระบวนการผลิตสิ่งทอ ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 1/57 1  
8 06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน

ทางสิ่งทอ 
อ.จําลอง สาริกานนท 
อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 

1/57 1  

9 01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค ผศ.สุนทร ีสุวรรณสมบูรณ 1/57 2  
10 01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปวีณา จารุศิริ 1/57 2  
11 02-001-103 สถิติเบ้ืองตน ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน 1/57 2  
12 06-011-108 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ อ.ชลธิชา สาริกานนท 1/57 2  
13 06-212-206 การเตรียมสิ่งทอ อ.จําลอง สาริกานนท 1/57 2  
14 06-212-207 เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับเคมี

สิ่งทอ 
อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง 1/57 2  

15 06-212-208 เสนใยประดิษฐ ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท 1/57 2  
16 06-212-205 สารชวยทางสิ่งทอ อ.วิโรจน สารการโกศล 1/57 3  
17 06-212-213 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 2 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 1/57 3  
18 06-212-215 ระบบการพิมพสิ่งทอ 2 ดร.กาญจนา ลอืพงษ 1/57 3  
19 06-212-316 ระบบการวิเคราะหและ

ทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ 
ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 1/57 3  

20 06-213-207 การควบคุมคุณภาพทางสิ่งทอ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 1/57 3  
21 06-213-219 ความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม 
ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 1/57 3  

22 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 Mr.Gabor Szanyi Naga 2/57 1  
23 01-004-101 สารสนเทศและการศึกษา

คนควา 
ผศ.ดร.เกษสุนีย บํารุงจิตต 2/57 1  

24 01-005-101 พลศึกษา ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล 2/57 1  
25 06-011-105 สีกับสิ่งทอ ผศ.จรูญ คลายจอย 2/57 1  
26 06-011-107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม ผศ.วาสนา ชางมวง 2/57 1  
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ตารางที่ 2 รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ปการศึกษา 2557 (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา อาจารยผูสอน 
ภาคการ 
ศึกษา 

ชั้นปที่
เรียน 

หมายเหตุ 

27 06-212-101 เคมีอนินทรียพ้ืนฐานสําหรับ
เคมีสิ่งทอ 

อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง 2/57 1  

28 06-212-103 เสนใยธรรมชาติ ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ 2/57 1  
29 01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ ผศ.ภาวิณี อุนวัฒนา 2/57 2  
30 06-011-106 สุนทรียศาสตร อ.กองเกียรติ มหาอินทร 2/57 2  
31 06-212-209 เคมีวิเคราะหพ้ืนฐานสําหรับ

เคมีสิ่งทอ 
อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง 2/57 2  

32 06-212-211 เคมีของสียอมและพิกเมนท ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท 2/57 2  
33 06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 2/57 2  
34 06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1 ดร.กาญจนา ลอืพงษ 2/57 2  
35 06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 
อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 2/57 3  

36 06-112-417 การเตรียมโครงงาน อ.จําลอง สาริกานนท 2/57 3  
37 06-212-210 การเทียบและผสมสีทางวัสดุ

สิ่งทอ 1 
ดร.กาญจนา ลอืพงษ 2/57 3  

38 06-212-314 การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ อ.จําลอง สาริกานนท 2/57 3  
39 06-212-315 ระบบการวิเคราะหและ

ทดสอบสิ่งทอเชิงเคมี 
ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 2/57 3  

40 06-212-317 สีและการวัด ดร.กาญจนา ลอืพงษ 2/57 3  
41 06-212-320 สัมมนาเคมสีิ่งทอ อ.จําลอง สาริกานนท 2/57 3  
42 06-213-205 สิ่งทอเพ่ืองานเทคนิค ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท 2/57 3  
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ตารางที่ 3 รายงานรายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประจําปการศึกษา 2557 ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนที่
กําหนดใน มคอ.3  
 

ลําดับ
ที่ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ผูสอน 
ผลการทวน

สอบ 

 
ขอเสนอ

แนะ 
ตรง ไมตรง 

1 06-011-101 กระบวนการผลิตสิ่งทอ ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ    
2 06-212-102 การปฐมนิเทศและศึกษาดู

งานทางสิ่งทอ 
อ.จําลอง สาริกานนท 
อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท 

   

3 06-212-206 การเตรียมสิ่งทอ อ.จําลอง สาริกานนท    
4 06-212-207 เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับ

เคมีสิ่งทอ 
อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง    

5 06-212-208 เสนใยประดิษฐ ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท    
6 06-212-101 เคมีอนินทรียพ้ืนฐานสําหรับ

เคมีสิ่งทอ 
อ.จิตราวรรณ ไวสาหลง    

7 06-212-103 เสนใยธรรมชาติ ผศ.เสาวณีย อารีจงเจริญ    
8 06-212-211 เคมีของสียอมและพิกเมนท ดร.ไพรัตน ปุญญาเจรญินนท    
9 06-212-212 ระบบการยอมสีสิ่งทอ 1 อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท    
10 06-212-214 ระบบการพิมพสิ่งทอ 1 ดร.กาญจนา ลอืพงษ    
11 06-011-110 การเตรียมความพรอมสห

กิจศึกษา 
อ.พิชิตพล เจริญทรัพยานันท    

12 06-112-417 การเตรียมโครงงาน อ.จําลอง สาริกานนท    
13 06-212-210 การเทียบและผสมสีทาง

วัสดุสิ่งทอ 1 
ดร.กาญจนา ลอืพงษ    
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ตารางที่ 4  การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล หัวขอเร่ือง ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

1 ดร.ไพรัตน  
ปุญญาเจรญินนท 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 

6 ม.ค. 58 
 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 
- โครงการสัมมนา เรื่อง บริหาร
จัดการหลักสูตร : ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

5 ก.พ. 58 
 

หองประชุม D-
Hall คณะครุ

ศาสตรฯ 

สสท.   
มทร.พระนคร 

- โครงการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

6 ก.พ. 58 
 

หองประชุม D-
Hall คณะครุ

ศาสตรฯ 

สสท.   
มทร.พระนคร 

 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ดานการคลัง 

6-7 มี.ค. 58 
 

โรงแรม เอส.ดี.อเว
นิว 

กรุงเทพมหานคร 

กองคลัง  
มทร. พระนคร 

- โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับ การประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก (พ.ศ. 
2559-2563) 

19 มี.ค. 58 
 

หองประชุมกรม
หลวง คณะครุ

ศาสตรฯ 
 

สํานักประกันคุณภาพ 
มทร.พระนคร 

 

- โครงการเตรียมความพรอมสูสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 

20 มี.ค. 58 
 

โรงแรมนูโว ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 

สสท.  
มทร.พระนคร 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนงานดาน 
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ) 

8-9 พ.ค. 58 
 

โรงแรมเดอะรี
เจนท ชะอําฯ จ.

เพชรบุรี 
 

กองนโยบายและแผน 
มทร.พระนคร 

 

2 อ.พิชิตพล  
เจริญทรัพยานันท 

- โครงการการพัฒนาผาไหมไทยรวม
สมัยสูสากล (Modern Thai Silk) 
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

6 ส.ค. 57 
 

โรงแรม เดอะ สุ
โกศล กรุงเทพฯ 

 

สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 

 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 

6 ม.ค. 58 
 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 
 

7 - 10 ม.ค. 
58 
 

ระยะที่ 2 ณ 
จังหวัดเลย และ

เพชรบูรณ 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 
- โครงการสัมมนา เรื่อง บริหาร
จัดการหลักสูตร : ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

5 ก.พ. 58 
 

หองประชุม D-
Hall คณะครุ

ศาสตร 

สสท.  มทร.พระนคร 
 

- โครงการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

6 ก.พ. 58 
 

หองประชุม D - 
Hall คณะครุ

ศาสตร 

สสท.  มทร.พระนคร 
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ตารางที่ 4  การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 (ตอ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

2 อ.พิชิตพล  
เจริญทรัพยานันท 

- โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก (พ.ศ. 2559-
2563) 

20 มี.ค. 58 
 

หองประชุมกรม
หลวง คณะครุ

ศาสตรฯ 
 

สํานักประกันคุณภาพ 
มทร.พระนคร 

 

3 ดร.กาญจนา  
ลือพงษ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 

6 ม.ค. 58 ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 
- โครงการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

6 ก.พ. 58 
 

หองประชุม D - 
Hall คณะครุ

ศาสตรฯ 
 

สสท.  มทร.พระนคร 
 

- การฝกอบรม เรื่อง "การบริหาร
จัดการเครือขายการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลโครงการ" 
ภายใตกิจกรรมการสงเสริมการนํา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
 

1 เม.ย. 58 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

 

- โครงการฝกอบรม หลักสูตร การ
ประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย 
รุนท่ี 2 
 

9 เม.ย. 58 
 

หองประชุมจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 

สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการ

มหาชน) 
 

- โครงการพัฒนาอาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เนื้อหาในหลักสูตร 
 

27 - 28 
พ.ค. 58 

 

โรงแรมนูโว ซิต้ี 
สามเสน บางลําพู 

 

สสท.  มทร.พระนคร 
 

4 ผศ.เสาวณีย  
อารีจงเจริญ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 

 

6 ม.ค. 58 
 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 
- การสัมมนาบูรณาการทางวิชาการ 
เรื่อง "การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน กลุมผาและเครื่องแตงกาย 
และกลุมของใช ของประดับตกแตง 
และของท่ีระลึก (ทําจากผา)" 

14 - 15 
ม.ค. 58 

โรงแรมดิเอ็ม
เมอรัล กรุงเทพฯ 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- โครงการสัมมนา เรื่อง บริหาร
จัดการหลักสูตร : ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

5 ก.พ. 58 
 

หองประชุม D - 
Hall คณะครุ

ศาสตรฯ 

สสท.  มทร.พระนคร 
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ตารางที่ 4  การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 (ตอ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

4 ผศ.เสาวณีย  
อารีจงเจริญ 

- โครงการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

6 ก.พ. 58 หองประชุม D - 
Hall คณะครุ

ศาสตรฯ 

สสท.  มทร.พระนคร 

- การสัมมนาโครงการพัฒนาสิ่งทอท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากเสนใย
ธรรมชาติสูอุตสาหกรรมสิ่งทอดวย
นวัตกรรมดานการแยกเสนใยจากพืช
และการปนดายจากเสนใยธรรมชาต ิ

12 ก.พ. 58 โรงแรมเซ็นจูรี่
พารค 

กรุงเทพมหานคร 
 

สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

- โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก (พ.ศ. 2559-
2563) 

20 มี.ค. 58 หองประชุมกรม
หลวง คณะครุ

ศาสตรฯ 
 

สํานักประกันคุณภาพ 
มทร.พระนคร 

- การฝกอบรม เรื่อง "การบริหาร
จัดการเครือขายการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลโครงการ" 
ภายใตกิจกรรมการสงเสริมการนํา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

1 เม.ย. 58 กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร
และ 

เทคโนโลยี 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการ
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

22 พ.ค. 58 โรงแรมนูโว ซิต้ี 
สามเสน บางลําพู 

 

สสท.  มทร.พระนคร 
 

5 อ.จําลอง  
สาริกานนท 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสิ่งทอและแฟชั่น 

6 ม.ค. 58 ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 

งานบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฯ 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

22 พ.ค. 58 
 

โรงแรมนูโว ซิต้ี 
สามเสน บางลําพู 

 

สสท.  มทร.พระนคร 
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ตารางที่ 5 ครภัุณฑประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
 

ที่ รายการครุภัณฑ 

1 เครื่องวิเคราะหการดูดกลืนคลื่นแสงชวงอัตราไวโอเลตวิสิเปลชนิดลําแสงคู 

2 เครื่องสางเสนใยขนาดหองปฏิบัติการ  

3 เครื่องรีดปุยขนาดหองปฏิบัติการ  

4 เครื่องปนดายขนาดหองปฏิบัติการ  

5 เครื่องยอมผาแบบวินซ 

6 เครื่องอัดสีและสารตกแตงสิ่งทอแบบ 2 ลกูกลิ้ง 

7 เครื่องยอมผาผืนขนาดหองทดลองแบบเจ็ทควบคุมการยอมที่อุณหภูมิสงู 

8 เครื่องยอมเสนดายขนาดหองทดลองแบบแพ็คเกจควบคุมการยอมที่อุณหภูมิสูง 

9 ชุดปฏิบัติการทดลองการยอมสีแบบตอเน่ืองดวยไอรอน 

10 เครื่องยอมช้ินงานตัวอยางแบบแพคเกจ 

11 เครื่องยอมตัวอยางอัตโนมัติระบบอินฟราเรด 

12 เครื่อง FTIR Spectrometer 

13 ตูอบไฟฟา  

14 เครื่องอบผา Rapid Stentor 

15 อางนํ้าทําความเย็นพรอมสวนควบคุมอุณหภูมิ รุน DL30-W46/B 

16 เครื่องทดสอบการปองกันรังสี UV 

17 เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุตกแตงเสื้อผา (Snap Tester) 

18 เครื่องทดสอบการขึ้นขนของผา (Pilling tester) 

19 อุปกรณทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู 

20 อุปกรณทดสอบความคงทนของสีตอเหง่ือ 

21 เครื่องทดสอบความคงทนตอแรงดึง 

22 อุปกรณทดสอบการระเหิดของสียอม 

23 อุปกรณวัดการทดสอบการรแรงตานของนํ้าบนวัสดุสิ่งทอ 

24 อุปกรณทดสอบการคืนตัวของวัสดุสิ่งทอ 

25 อุปกรณทดสอบความนุมของวัสดุสิ่งทอ 

26 เครื่องทดสอบความคงทนตอแรงฉีกขาด ย่ีหอ SHERLEY 

27 ตูดูความแตกตางของสี 
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ตารางที่ 5 ครภัุณฑประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ตอ) 
 

ที่ รายการครุภัณฑ 

28 เครื่องวัดความคงทนของสีตอแสง ย่ีหอ SOLARBOX 

29 เครื่องทดสอบความแข็งของผืนผา 

30 เครื่องทดสอบความตานทานการเปยกนํ้าของผืนผาแบบสเปรย 

31 เครื่องวัดความแตกตางของสี ย่ีหอ DATA COLOR 

32 ระวิงกรอดาย 

33 เครื่องวัดรอยหยิกของเสนดาย 

34 เครื่องทดสอบจํานวนเกลียวของเสนดาย ย่ีหอ SHERLEY 

35 เครื่องวัดความหนาของผืนผาย่ีหอ PEACOCK  

36 เครื่องทดสอบการเกิดขุยบนผิวผา ย่ีหอ SHERLEY 

37 เครื่องหาขนาดของเสนดาย ย่ีหอ SHERLEY 

38 เครื่องกรอดายเขาหลอด (CONE WINDER) ย่ีหอ MESDAN 

40 เครื่องทดสอบการหดตัวของผา WHIRPOOL 

41 เครื่องยอมตัวอยางอัตโนมัติ 

42 เครื่องวัดความแตกตางของสี 

43 เครื่องพิมพลายผาระบบอิงคเจ็ท 

44 เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล 

45 เครื่องทดสอบความคงทนของสีตอการซัก 

46 เครื่องทดสอบความคงทนของผาตอการขัดถูและการขึ้นขน 

47 เครื่องทดสอบความคงทนของผาตอการฉีกขาดแบบดิจิตอล 

48 เครื่องทดสอบความนุมแบบดิจิตอล 

49 เครื่องทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถูแบบอิเล็คทรอนิค 

50 ครุภัณฑเครื่องทดสอบการเผาไหมของวัสดุ 

51 เครื่องเตรียมเสนใยกอนกระบวนการปนดาย 

52 เครื่องกลั่นระเหยแบบลดความดัน  

53 กลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอพรอมโปรแกรม 

54 เครื่องกําเนิดไอนํ้า  
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