
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

การรายงานผลการดาํเนินงานหลกัสูตร (มคอ.7) 
 
 

     หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 

      (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2555) 
 

 

 

 

 

คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประจําปการศกึษา 2557 
 

วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2558    
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร  25501941102701 
อาจารยประจาํหลักสูตร   
 

มคอ. 2  ปจจุบัน หมายเหตุ 

1. ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ 1. ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 
8 มีนาคม 2555 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 
28 มีนาคม 2555 
สกอ .  รั บท ร าบ ให ค ว าม เห็ น ชอบ
หลักสูตร วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

2. อ.วิภาดา  กระจางโพธ์ิ 2. อ.วิภาดา  กระจางโพธ์ิ 
3. ผศ.วาสนา  ชางมวง 3. ผศ.วาสนา  ชางมวง 
4. ผศ.จิราพร  จิตตภูภักดี 4. ผศ.จิราพร  จิตตภูภักดี 
5. อ.พจนา  นูมหันต 5. อ.พจนา  นูมหันต 

 
อาจารยผูสอน  
 1.  อ.กิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ 

2.  อ.ชลิสา  วงศวิศวะกร 
3.  ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ 
4.  อ.ปวีณา  จารุศิริ 
5.  ผศ.ดร.เกษสุนีย  บํารุงจิตต 
6.  อ.มงคล  คําสุวรรณ 
7.  อ.พิชญา  พุกผาสุข 
8.  อ.สรรษนีย  เต็มเปยม 
9.  ผศ.เสาวณีย  อารีจงเจริญ 
10. ผศ.อุษา  ต้ังธรรม 
11. ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ 
12. ผศ.จิราพร  จิตตภูภักดี 
13. ผศ.ภูวพัสส  เอกตาแสง 
14. ผศ.สุรีย  สุทธิสังข 
15. อ.วิภาดา  กระจางโพธ์ิ 
16. ผศ.วาสนา  ชางมวง 
17. ผศ.วัฒนา  วัชรเสรีกุล 
18. ผศ.ณัฐกร  บินอับดุรามัน 
19. อ.สุจิตรา  ชนันทวารี 
20. ผศ.อาภาพรรณ  ยุเหล็ก 
21. อ.พจนา  นูมหันต 
22. อ.เสาวนีย  เถากิตติกุล 
23. อ.ไชยชาญ อารี 
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24. ผศ.ดร.ชญานนท  กุลฑลบุตร 
25. อ.ระวิวรรณ  ธรณี 
26. อ.ประดิษฐ  พยุงวงศ 
27. อ.กองเกียรติ  มหาอินทร 
28. อ.ชลธิชา  สาริกานนท 
29. อ.พิชิตพล  เจริญทรัพยานันท 
30. ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน    
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน                       
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร   มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ 
2 ของคุณสมบัติอาจารยประจํา

หลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก - คน 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน 
ผศ. 3 คน ,  รศ. - คน  ,  ศ. - คน 
ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 
1.ผูชวยศาสตราจารยกมล  พรหมหลาวรรณ     
   ค.อ.ม บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
2.อาจารยวิภาดา  กระจางโพธ์ิ  
   วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
3.ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  ชางมวง  
   วศ.ม. สิ่งทอ 
4.ผูชวยศาสตราจารยจิราพร  จิตตภูภักดี  
   กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
5.อาจารยพจนา  นูมหันต  
   คศ.ม.คหกรรมศาสตร 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
เปดหลักสูตรเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทั้งน้ีหลักสูตรมี
กําหนดในการปรับปรุงวันที่ 1 สิงหาคม 2559  

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัว
บงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

(1) หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง ตามชวงเวลา ดังน้ี 
    ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 มีอาจารยประจํา
หลักสูตรเขารวม จํานวน 5 คน คิดเปนจํานวนรอยละ 100 
    ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 มีอาจารยประจํา
หลักสูตรเขารวม จํานวน 5 คน คิดเปนจํานวนรอยละ 100 
(2) หลักสูตรมีรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
และหลักสูตรไดจัดทํา มคอ.2 ตามรายละเอียดของหลักสูตรครบ 
ทั้ง 8 หมวดตอไปน้ี หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ขอมูล
เฉพาะของหลักสูตร หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา         
การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑใน
การประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคนคณาจารย 
หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่  8         
การประเมินและปรับปรุ งการ ดํา เ นินการของหลักสูตร         
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
สกอ. รับทราบการเปดหลักสูตรเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
และเริ่มใชกับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2555 

  (3) หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 กอนเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา ดังน้ี 

เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 3 
และมคอ. 4 

1 สิงหาคม  
2557 

2 ธันวาคม 
2557 

20 พฤษภาคม 
2558 

     โดยภาคเรียนที่ 1/2557 มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน   
25 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ. 3 จํานวน 25 รายวิชา ครบ
ทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มีการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 28 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ. 3 
จํานวน 27 รายวิชา และในภาคเรียนที่ 3/2557มีการฝก
ภาคสนามจัดทํา มคอ. 4 จํานวน 1 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่
เปดสอน 
(4) หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน โดยมีทุกรายวิชาครบตามภาคการศึกษาที่
เปดสอน ดังน้ี 

เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 5 และ
มคอ. 6 

16 มกราคม 
2558 

19 มิถุนายน 
2558 

28 สิงหาคม 
2558 

     โดยภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ. 5 จํานวน 25 รายวิชา 
ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี มคอ. 5 
จํานวน 27 รายวิชา และในภาคเรียนที่ 3/2557มีการจัดทํา 
มคอ. 6 จํานวน 1 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน 
(5) หลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร   
ตามแบบ มคอ.7 และไดจัดสงภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 
ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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หมวดที่ 2 อาจารย 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้ 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย 
(เกณฑขอ 4.1) 

1) ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
     1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาจัดการเรียนการสอนหลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิตตอง
มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 ทาน  ยังคงดํารงตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตร ต้ังแต 28 
มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน ดังน้ันทางหลักสูตรจึงยังไมมีการรับและแตงต้ังอาจารย
ประจําหลักสูตรใหม    
           1.2 อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน มีคุณวุฒิตรงและเกี่ยวเน่ืองกับหลักสูตรที่จัด
การศึกษา โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการหลักสูตรละ 3 ทาน  
       1.3 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ
ในจํานวนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
          1.4 มีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรไดใหคําแนะนําแกอาจารยใหมทุกทานวาหลักสูตรเทคโนโลยีเสื้อผามี
ความสําคัญอยางไร 
         1.5  มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารยใหม 2 ครั้งตอป 
 
    ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร เน่ืองจากมีอาจารยประจําหลักสูตร 
1 ทานจะเกษียณปการศึกษา 2559 จึงจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดดังน้ี 
 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหนง 
ทาง 

วิชาการ 

สาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่

เปดสอน 
1 ดร.จารุวรรณ 

ดิศวัฒน 
Ph.D Textile Technology อาจารย  สาขาวิชาท่ีตรง 

 สาขาวิชาท่ีสัมพันธ 
     กับสาขาวิชา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย 
(เกณฑขอ 4.1) 

2.) ระบบการบริหารอาจารย  
    2.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน.มีนโยบายในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ โดยจัดทําเปนแผนระยะยาวดานอัตรากําลังคนในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นและการจัดทําตําแหนงทางวิชาการ ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย     รองศาสตราจารย 
  2.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรในสาขาได
ศึกษาตอที่ตรงสายในระดับที่สูงขึ้น ในสถาบันการศึกษาภาครัฐโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
 2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาไดรับการจัดสรรอัตราอาจารยผูสอนเพ่ิม เพ่ือเปนไปตามเกณฑ 
สกอ. ในเรื่องสัดสวนของอาจารยประจําตอนักศึกษา มีระบบการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลัง
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเน่ืองจากปการศึกษา 2559 ไดมีการวางแผนอัตรากําลังใน
วุฒิปริญญาเอก 1ทานทดแทนมีอาจารยเกษียณอายุราชการ 
 2.4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จัดทําคําสั่งแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
เพ่ือกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผามีเกณฑในการกําหนดอาจารยประจําวิชาจากประสบการณใน
การสอนโดยใหอาจารยกรอกประวัติการสอนและความเช่ียวชาญเฉพาะดานและนํามากําหนด
ภาระการสอนในแตละภาคการศึกษา 

2.6 คณะ ฯมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ รักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหอยู
กับคณะฯลดอัตราการลาออก หรือการยายงานแผนบริหารหลักสูตรประกอบดวยอัตรากําลัง 
แผนการสรรหาอาจารยและรับอาจารยใหม 

2.7 มีระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 
3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
     3.1 อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา.ไดรับการพัฒนาความรูทางวิชาการและวิชาชีพอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  โดยงบประมาณของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันนอกจากน้ัน
คณะฯและมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรูทางวิชาการใหอาจารยในภาพรวมใหแกอาจารย 
    3.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันไดจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาสงเสริมใหอาจารยในสาขาวิชา ฯ 
เขารับการอบรมกับองคกรทางวิชาชีพ เชน สมาคมเครื่องนุมหมไทย  กรมพัฒนาฝมือแรงงานและ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมกลวยนํ้าไท ฯ เพ่ือใหอาจารยนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต 
     3.3 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน มีนโยบายใหอาจารยตองจัดทํางานวิจัยอยาง
นอย1 เรื่องและงานวิจัยทุกเรื่องตองนําไปใชประโยชนหรือไดรับการเผยแพร โดยการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทางคณะใหความสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดเพ่ือใหอาจารยทํางานวิจัย เพ่ือนําผลงานวิจัยไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการหรือเพ่ือ
ชวยในการพัฒนาการเรียนการสอน ในปงบประมาณ 2557 และ 2558 มีอาจารยประจําหลักสูตร
ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัยอยางตอเน่ือง ทั้งงบประมาณรายไดของคณะและ
งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
 
ป งปม. ชื่อโครงการ รายชื่อผูวิจัย แหลงทุน 
2557 พัฒนาภูมิปญญาเสื้อผาชนกลุม

น อย ไทย -จีน  เ พ่ื อสู ป ระชาคม
อาเซียน กรณีศึกษาชาวไทยทรงดํา
กับชาวจวงกวางสี 

ผศ.วาสนา  ชางมวง 
นางพจนา   นูมหันต 
ผศ.อุษา     ต้ังธรรม 
ผศ.สุรีย     สุทธิสังข 

รายจาย 

2558 ก า ร พัฒนาน วัตกร รมรู ปแบบ
กระเปาแฟช่ันจากผาไหมนาโพธ์ิ  
บุรีรัมย 

ผศ.วาสนา  ชางมวง 
นางวิภาดา  กระจางโพธ์ิ 
น.ส.นิตยา  วันโสภา 
นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ 
ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ อริยะเครือ 

รายจาย 

2558 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเคหะ
สิ่งทอจากผาไหมนาโพธ์ิ  บุรีรัมย 

ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ อริยะเครือ
ผศ.จรูญ  คลายจอย 
ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ 
นางสุจิตรา  ชนันทวารี 

รายจาย 

2558 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเสื้อผา
แฟช่ันจากผาไหมนาโพธ์ิ  บุรีรัมย 

นางพจนา  นูมหันต 
ผศ.วาสนา  ชางมวง 
ผศ.อุษา  ต้ังธรรม 
ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ อริยะเครือ 

รายจาย 

 
คุณภาพ
อาจารย 
(เกณฑขอ 4.2) 

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก  - 
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ  คิดเปนรอยละ 60  
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา 

ลําดับ ชื่อผลงาน คาคะแนน 
1 - - 

 

ผลที่เกิดกับ
อาจารย 
(เกณฑขอ 4.3) 

แสดงผลที่เกิด 
- การคงอยูของอาจารย   ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีอาจารยประจํา

สาขาทั้งส้ิน จํานวน 14 คน และอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2557 

ป พ.ศ. ที่เขามาเปน 
อาจารยประจําหลักสูตร 

สถานะของอาจารย 
ในปการศึกษา 2557 

คงอยู เกษียณ ลาออก 

1. ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ 2555    

2. นางวิภาดา  กระจางโพธิ ์ 2555    

3. ผศ.วาสนา  ชางมวง 2555    

4. ผศ.จิราพร  จิตตภูภักดี 2555    

5. นางพจนา  นูมหันต 2555    

    
อาจารยประจําหลักสูตรมกีารประชุมและปรึกษาหารือกันอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบทีเ่ปนทางการ
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
และไมเปนทางการ ในการบรหิารจัดการหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การพฒันาอาจารย การ
ติดตาม และอื่นๆทําใหเกดิปฏิสัมพันธและความผูกพันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร สงผลให
อาจารยประจําหลักสูตรยงัคงอยูรวมบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

- ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลกัสูตร ปการศึกษา  ป 2557 ได  4.12 

       ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารยประจําหลักสูตรในแตละประเด็นพบวา อยูในคะแนนระดับดี 
ยกเวนความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและคุณภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกซึ่งอยูในระดับพอใช 
      อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร มีความพงึพอใจอยูในระดับ 4.07 
      หองเรียนและหองปฏิบัติการ มีความพึงพอใจในระดับ 3.92 โดยพบวาปญหาเกดิจากความไม
พอเพียงของพื้นที่ใชสอยของหองเรยีนและหองปฏิบัติการ ซึง่ทางหลักสูตรและสาขาวิชาไดของบประมาณ
ในป 2557 ไดหองปฏิบัติการตนแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑส่ิงทอ ( ชุดปฏิบัตกิารทําเส้ือตัวอยาง) ซึง่คาดวา
จะสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของนกัศึกษาไดมากขึ้น 
      หองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีความพึงพอใจอยูในระดับ 3.11 โดยพบวาปญหาเกดิจาก
จํานวนหนังสือและวารสารไมมีความทันสมัยและไมมีความสะดวกสบายในการใชบริการ จากผลการ
ประเมินที่ไดคะแนนนอยอันเนือ่งมาจากทางคณะไมมีงบประมาณสนับสนุนในการจดัทําหองสมุดเฉพาะ
ทาง เพราะมหาวิทยาลัยไมมีนโยบายใหมหีองสมุดประจําคณะ แตทางคณะไดรวบรวมหนงัสือที่เกีย่วของ
และขอเปดใหบริการเอง การจดัซื้อหนังสือและวารสารเพิ่มเตมิจําเปนตองแบงงบประมาณจากแตละ
สาขาวิชาซึ่งมงีบประมาณจํากดั ทําให ณ ปจจุบันหองสมุดเฉพาะทางยงัไมสามารถตอบสนองการใชงานได
อยางของอาจารยและนักศึกษา แตทางคณะมแีผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดใหตอบสนองตอการใช
งานใหมากยิง่ขึน้ 
     บริการแนะแนวใหคําปรึกษา  มีความพงึพอใจอยูในระดับ 4.01 

ประเด็นการประเมิน คะแนนจากการสาํรวจ 
1.โครงสรางหลักสูตร 4.13 
2.เอกสารหลักสูตร (หลักสูตร/โครงการสอน) 4.32 
3.รายวิชาในหลักสูตร 4.07 
4.การบริหารจัดการหลักสูตร 4.10 
5.ประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก 3.78 
6. เจตคติตอหลักสูตร 4.35 
                                  รวม 4.12 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  
 

ขอมูลนักศึกษา               
ปการศึกษาทีร่บัเขา 
(ตั้งแตปการศึกษา              
ที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. 55 ปทส. 8 20 28 8 19 27 8 19 27 

2. 55 ททส. 1 4 5 0 3 3 - - - 
3. 56 ปทส. - - - 9 24 33 8 20 28 

4. 56 ททส. - - - 8 0 8 1 7 8 
5. 57 ปทส. - - - - - - 9 19 28 
6. 57 ททส. - - - - - - 3 12 15 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาที่ลดลง อันเน่ืองมาจากมีนักศึกษาลาออกในภาคเรียนที่ 2 เพราะไม
ตรงกับความตองการของนักศึกษาและมีปญหาในเรื่องการเงิน 
2. อัตราการสาํเร็จการศึกษา - ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ภาคปกติ  ป 2557 

รุนป 57 - 

รุนป 56 (ททส.) 7 

รุนป 55 (ททส.) 3 

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสาํเร็จการศึกษา 

เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF น้ัน ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบระยะเวลาของหลักสูตร แตถาพิจารณาถึงนักศึกษาหลักสูตรกอนการปรับปรุง ปจจัยที่มีผลกระทบทาให
นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร คือ 
- นักศึกษาสอบไมผานในบางรายวิชาและไมวางแผนการลงทะเบียนเพ่ือปรับแกรายวิชาน้ัน 
- มีการลงทะเบียนเรียนแกไขรายวิชาที่สอบไมผาน แตนักศึกษาไมมีความต้ังใจในการเรียน ทําใหตกซ้ํา 
- รายวิชาโครงการในงานเทคโนโลยีเสื้อผา นักศึกษาขาดความเอาใจใสและไมปฏิบัติงานแผนงานของรายวิชาที่
กําหนดไว 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.1) 

1) การรับนักศกึษา  
      คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา ไดจัดทํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไวตาม TQF 5 ขอและ  ตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เช่ียวเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา จึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต โดยการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอน้ันจะตองมีคุณสมบัติตามที่
กลาวขางตนแบงเปน 3 กรณี ไดแก 

1.  โควตาวิชาการ /โควตา MOU ของมหาวิทยาลัย พิจารณารับนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมกรณีโควตาวิชาการไมตํ่ากวา 2.5 
และนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้อผา สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกายหรือเทียบเทา ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมตํ่า
กวา 2.75  เขาศึกษาโดยการเทียบโอนหนวยกิต การพิจารณารับนักศึกษาโดยการสอบ
สัมภาษณ โดยนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและสอบสัมภาษณผาน
เกณฑ  

2.  การรับตรง คุณสมบัติเชนดียวกับโควตา แตไมกําหนดเกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า ใช
วิธีการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดและมีคะแนนการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณผานเกณฑ 

3. Admissions  กําหนดตาม สกอ. และใชเกณฑตามองคประกอบในกลุมที่ 2 
วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ การพิจารณาใชกระบวนการตามเกณฑ ADMISSIONS 
ของ สกอ. และการสอบสัมภาษณ นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด 

สาขาฯไดวางแผนการรับนักศึกษาในป 2557 จํานวน 35 คน นักศึกษาที่เขาเรียน
จํานวน 28 คน เปนรอย ละ 80  เน่ืองจากนักศึกษาปวช.สาขาผาและเคร่ืองแตงกายมี
จํานวนลดลง 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรสรุปการรับนักศึกษาวาจะทําการประชาสัมพันธ
ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมปลายมากย่ิงขึ้นเพ่ือใหจํานวนครบตามแผน 

 ในการคัดเลือกนักศึกษาดวยวิธีการสอบขอเขียน ผูเขารับการคัดเลือกตองทําขอสอบ
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา.และเมื่อผานการทดสอบขอเขียน จึงจะมีสิทธิเขารับ
การสอบสัมภาษณ ในการสอบสัมภาษณจะเนนถึงความต้ังใจจริงในการศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้อผา และสอบถามทัศนคติของผูเขารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในการจะเปนผูประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาในอนาคต เชน ความซื่อสัตย
และความมีคุณธรรมจริยธรรม และความละเอียดรอบคอบ 
2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
   2.1 คณะจัดสอนปรับพ้ืนวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาใหแกนักศึกษาใหมทุกคน โดย
มีนักศึกษาที่เขารวมจํานวน 13 คน ในวันที่15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2557  มีอาจารยใน
สาขาทําการสอน เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคุนเคยและตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพน้ี
มากขึ้น  การประเมินผลของนักศึกษาผานทุกคนและนักศึกษาที่เขารับการอบรมทุกคนไดเขา
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
ศึกษาตอประจําปการศึกษา 2557และผูสอนสังเกตพฤติกรรมและรายงานใหทราบวา
นักศึกษากลุมที่ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพมีความรูความเขาใจในพ้ืนฐานดานวิชาชีพทางเทคโนโลยี
เสื้อผา  การติดตามโดยคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาการปรับพ้ืนฐานแลวเปนกิจกรรมที่ดี
และเหมาะสม 

2.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ คายลูกเสือพรหมวัฒนา อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
เพ่ือใหนักศึกษาใหมสามารถปรับตัวในดานการอยูรวมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพ
และการแตงกาย  ใหนักศึกษาเขาใจในภาพรวมของคณะไดกอนเปดภาคการศึกษา และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาไดจัดกิจกรรมพ่ีนองสัมพันธเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันใหแกนักศึกษา  ทําใหนักศึกษามีความสามัคคี 
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางรุนพ่ีรุนนองอยางมีความสุขนอกจากน้ียังจัดใหมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือใหคําปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร  

การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.2) 

1) การควบคมุการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาในระดับ
ปริญญาตร ี

1.1 เมื่อสาขาไดรับนักศึกษาใหมตามแผนรับที่กําหนดไวหองละ 35 คน สาขาฯมีการ
กําหนดอาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอจํานวนนักศึกษา 1 หอง โดยคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษา
ตามลักษณะเฉพาะของอาจารย เชน อาจารยประจําสาขาที่มีความถนัดเฉพาะสาขา
เทคโนโลยีเสื้อผา 

1.2 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาจะถูกกําหนดไวในคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา โดยตอง
ใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยการจัดตารางพบที่
ปรึกษาและการพบนอกตารางที่กําหนดไว 

1.3 สาขาวิชากําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแผนการเรียนใหกับนักศึกษาทุกคน 
และจัดแผนการเรียนใหแกนักศึกษาเปนรายบุคคลที่มีผลการเรียนตางจากคนอ่ืน และเขา
รวมประชุมในระดับสาขาเพ่ือเลือกรายวิชาทีนักศึกษามีความตองการ และสาขามีอาจารยที่
สามารถจัดสอนในรายวิชาดังกลาวได 

1.4 มีระบบทะเบียนออนไลน ที่ใชเปนฐานขอมูลของนักศึกษา เชน ประวัติการศึกษา ที่
อยูที่สามารถติดตอได ผลการเรียนในอดีตถึงปจจุบัน นอกจากน้ันสาขายังใหนโยบายแก
อาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองจัดทําแฟมประวัติของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเพ่ิมเติม  

1.5 อาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตอนักศึกษาไดโดยดูขอมูลของนักศึกษาในระบบ
ทะเบียนออนไลน ซึ่งมีเบอรโทรศัพท และ e-mail ของนักศึกษา update ขอมูลไดจากแฟม
ประวัติสวนตัวของนักศึกษาที่สาขากําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาทุกคนจัดทําไว และสาขายัง
กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลสวนตัวของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
ติดตอไดดวย และมีการติดตอผูปกครองของนักศึกษา 

1.6 สาขาวิชาไดกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษา ดูแลการเรียนของนักศึกษาอยางใกลชิด 
ตรวจสอบผลการเรียนสุดทายกอนสงใหคณะพิจารณาในแตละภาคการศึกษา และทุกภาค
การศึกษาคณะจะมีคณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาทุกช้ันป 
กอนสงขอมูลใหกับทางมหาลัย ในกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง คือมีเกรด
เฉลี่ยตํ่าเกือบถึงเกณฑพนสภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะมอบหมายใหสาขาวิชา
และอาจารยที่ปรึกษา ดูแลและวางแผนการเรียนใหกับนักศึกษาอยางใกลชิด จากการดูแล
และตรวจสอบผลการเรียนในปการศึกษา 2557 นักศึกษามีผลการเรียนตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัยทุกคน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21   
      2.1 สาขาฯไดรับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีอุปกรณที่
ทันสมัย โดยมวัีตถุประสงคผลิตบัณฑิตดานอุตสาหกรรมเสื้อผาให นักศกึษามีความรูทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  
      2.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ มีความรูและเขาใจในเน้ือหาใน
แตละวิชา เชน วิชาวิศวกรรมเสื้อผา วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผา ฯลฯ 
      2.3 เสริมสรางทักษะการอาน  การเขยีน เศรษฐกจิ สิทธิพลเมือง สุขภาพ สิ่งแวดลอม ฯ 
เชน วิชาการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอใหนักศึกษาไปคนควาหาความรูนอกเวลา 
      2.4  สาขาฯจัดการเรียนรูดานวิชาชีพโดยใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค การแกไข
ปญหา การสื่อสาร การรวมงานกับผูอ่ืน การปรับตัว และทักษะทางสังคม เชน ไดสงเสริมให
นักศึกษาเขารวมโครงการแขงทักษะดานวิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2557 
      2.5 สาขาฯเนนใหนักศึกษามีทักษะทางดานสารสนเทศและเทคโนโลยี เชน วิชาการทํา
แบบตัดดวยคอมพิวเตอรไดสอนใหนักศึกษาใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมเฉพาะ และ 
วิชาการดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปไดใหนักศึกษาสงงานทาง e-mail และตรวจงานกลับให
นักศึกษารับทราบผานทาง Internet 
       2.6 สาขาฯเสริมลักษณะดานการทํางาน ดานการเรียนรู และดานศีลธรรม มีการสง
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับฝายกิจการนักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑติพึงประสงคทั้ง 5 
ดาน นักศึกษาในสาขาวิชาไดมีสวนรวมในการบริหารกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ดังน้ี 
       - นางสาวอาริยา ดีสัน นักศึกษากลุม 55 ปทส. 
      - นายธานินทร    หัตถา นักศึกษากลุม 55 ปทส. 
      - นายพชรพล     สรรพดนตรี นักศึกษากลุม 55 ปทส. 
      - นางสาวมิ่งขวัญ พ่ึงยอด นักศึกษากลุม 55 ปทส. 
      - นางสาวณัฏฐาพร สายสิญจน  นักศึกษากลุม 55 ปทส. 
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตางๆตามความ
ตองการของนักศึกษา กิจกรรมที่คณะดําเนินการและนักศกึษาในหลักสูตรมีสวนรวม เชน 
      โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 
      โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางจิตสาธารณะ 
      โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งทอ 
      โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
      โครงการจัดพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธ 
      โครงการดนตรีกีฬารณรงคปองกันโรคเอดสและสารเสพติด 
      โครงการเครือขายนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 
       การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาน้ันไดมีการจัดกิจกรรมเสริมในแตละ
รายวิชา เชน การศึกษาดูงาน การเขารวมสัมมนากับหนวยงานภายนอกหรือเชิญวิทยากรที่มี
ความรูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหความรูโดยตรงกับนักศึกษา 
       คณะมีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสาหรับชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทาง 
การศึกษาจํากัด โดยนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสิ้อผาทั้ง 3 ช้ันปไดรับ 
เงินกู กยศ. จานวน 21 คน นอกจากน้ันงานกองทุนการศึกษายังประสานไปยังบุคคลและ 
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาทีข่าดแคลนทุนทรัพย โดยให 
อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขของทุนแตละ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

ประเภท ในปการศึกษา 2557 นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอไดรับ 
ทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ดังน้ี 

รายชื่อนักศึกษา แหลงทุน 
นางสาวใจญาดา  นกยุงทอง    57 ปทส. พรพรรณ มณคีุม 
นางสาวทัศนีย  จันทรแสง   56 ปทส. ชวิศา  อินทรเรือง 
นายภัทรวุฒิ  โพธ์ิภักด์ิ      55 ปทส. ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ 
นางสาวยุพิน   ศรชีัยมูล       57 ททส. ชวิศา  อินทรเรือง 

 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(เกณฑขอที่ 3.3) 

แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู   

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษา              
ท่ีเริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. 55 ปทส. 8 20 28 8 19 27 8 19 27 

2. 55 ททส. 1 4 5 0 3 3 - - - 
3. 56 ปทส. - - - 9 24 33 8 20 28 
4. 56 ททส. - - - 8 0 8 1 7 8 
5. 57 ปทส. - - - - - - 9 19 28 
6. 57 ททส. - - - - - - 3 12 15 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาที่ลดลง อันเน่ืองมาจากมีนักศึกษาลาออกใน
ภาคเรียนที่ 2 เพราะไมตรงกับความตองการของนักศึกษาและมีปญหาในเรื่องการเงิน 

ความพึงพอใจชองนักศึกษาทีมี่ตอการจัดการเรียนการสอน  
จากผลการสํารวจความพึงใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ชองสาขาวชิาเทคโนโลยีเส้ือผา               
เพื่อนํามาใช 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรไดผลดงันี ้
ประเด็นการประเมิน คาเฉลี่ย 

1.ดานเนื้อหาหลักสูตร 3.54 
2.ดานอาจารยผูสอน 3.76 
3.ดานการจัดการเรยีนการสอน 3.64 
4.ดานการวัดประเมิน 3.27 
5.ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนา
คุณลักษณะของผูเรียน 

3.46 

6.ดานการใหคําปรึกษา 3.33 
7.ดานการจัดบริการขอมูล ขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนกัศึกษา 
 

3.70 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

8.ดานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 3.71 
รวม 3.55 

     จากผลการประเมินนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา สวนใหญมีความพึงพอใจอาจารย
ผูสอน ที่มีความเอาใจใส ไดใหคําแนะนํานอกจากเวลาเรยีน และมีความเปนกันเองกับนกัศึกษา 
และการใหบริการขอมูล ขาวสารจากทางสาขาวิชาเชน ขาวสารการเขารวมแขงขันทักษะ การเขา
รวมอบรมดานที่เกีย่วของกับหนวยงานภายนอก ขาวการรับสมัครงานจากสถานประกอบการ และ
นักศึกษามีความพึงพอใจกับกจิกรรมตางๆที่คณะไดจัดทําเพื่อพัฒนานักศึกษา 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เส้ือผา ไดมีการกําหนดคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกาํหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรูอยางนอย 6 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะพิสัย 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวนผูใชบณัฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

คะแนนจาก
การสํารวจ 

รอยละของคะแนน
จากการสาํรวจ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 8 4.02 80.36 
2. ดานความรู 8 3.88 77.50 
3. ดานทักษะทางปญญา 8 4.03 80.63 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
8 3.97 79.38 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารละการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 3.70 74.00 

รวม 8 3.92 78.44 
 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวนผูใชบณัฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

คะแนนจาก
การสํารวจ 

รอยละของคะแนน
จากการสาํรวจ 

คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย 8 4.13 82.50 
รวม 8 4.13 82.50 

 
รายละเอยีดผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวนหนวย หนวย 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 23 คน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมิน 8 คน 

รอยละของจํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมนิ 30.43 เปอรเซนต 

ผลกรประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5) 3.92 คาคะแนน 
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
วันที่สํารวจ 3 มิถุนายน 2558 

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 23 100 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ 21 91.30 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา               
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไมตรงสาขาที่เรียน 

14 
 

11 
3 

- 
 
- 
- 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา
อยูแลว 

0 - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ 0 - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 1 - 

รอยละของบัณฑิตที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 19 95.00 

 
การวิเคราะหผลที่ได 

 จากขอมูลภาวะการมีงาน บัณฑิตของสาขาเทคโนโลยีเสื้อผามีอัตราการไดงานทํา 95 เปอรเซ็นต ที่มียอดตํ่า
เน่ืองจากมีบัณฑิตที่เกณฑทหาร 1 คน ทําใหเปอรเซ็นตตามที่รายงานผลตํ่ากวาสภาพจริง เน่ืองจากต้ังแตมีการเปด
การเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีเสื้อผา ทางสาขาวิชาไมเคยมีนักศึกษาตกงานเลย การที่นักศึกษาในสาขาวิชา   
มีอัตราการไดงานทําสูง เปนเพราะหลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน มีสถานศึกษาที่เปดการเรียนการสอน
ดานเทคโนโลยีเสื้อผา จํานวนนอย และจํานวนบัณฑิตที่แตละสถานศึกษาผลิตออกมายังไมเพียงพอตอความตองการ
ของสถานประกอบการ ถึงแมขอมูลการสงออกเสื้อผาและเครื่องนุงหมต้ังแตป 2554 – 2556 มูลคาการสงออก       
มีแนวโนมลดลง เน่ืองจากสวนหน่ึงจากปญหาคาแรงรายวันที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน                    
ซึ่ง ณ ปจจุบันยังไมไดสงผลกระทบตออัตราการจางงานรายเดือนของบุคลากรหรือพนักงานสายการผลิต           
ดานเทคโนโลยีเสื้อผา สถิติการสงออกเสื้อผาและเครื่องนุงหมต้ังแตป 2554-2556 แสดงไดดังรูป 
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลกัสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

01-001-107 
ภาษาไทยเพื่อการ

นําเสนอ 

1/57 0.00 0.00 7.14 10.71 17.86 32.14 25.00 7.14 28 26 

01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1 

1/57 0.00 0.00 6.90 6.90 17.24 20.70 24.14 24.14 29 22 

01-002-205
ภาษาอังกฤษ

เทคนิค 

1/57 0.00 0.00 2.27 18.18 50.00 25.00 4.55 0.00 44 44 

01-003-108
ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

1/57 3.33 20.00 30.00 23.33 13.33 3.33 0.00 6.67 30 28 

01-004-101
สารสนเทศและ

การศึกษาคนควา 

1/57 89.47 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 38 

01-005-101 
พลศึกษา 

1/57 34.62 57.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 26 24 

02-001-101 
คณิตศาสตร

พื้นฐาน 

1/57 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 0.00 25 25 

02-002-101
วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

1/57 7.14 7.14 14.28 39.28 25.00 3.57 3.57 0.00 28 28 

06-011-101
กระบวนการผลิต

ทางส่ิงทอ 

1/57 0.00 7.41 18.52 40.74 22.22 3.70 0.00 7.41 27 25 

06-011-105 
สีกับส่ิงทอ 

 

1/57 11.76 14.71 29.41 23.53 8.82 11.77 - - 34 34 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

06-011-107
พื้นฐานเกีย่วกับ

เครื่องนุงหม 
 

1/57 57.14 14.29 14.29 7.14 0.00 0.00 0.00 7.14 28 26 

06-011-109 
การบริหารงาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 

1/57 35.71 35.71 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 

06-112-104 
การทําแบบตัด2 

 

1/57 45.16 16.13 16.13 6.45 9.68 6.45 0.00 0.00 31 31 

06-112-107 
การผลิตเส้ือผา1 

 

1/57 30.77 26.92 23.08 15.38 0.00 0.00 0.00 3.85 26 25 

06-112-121 
การปฐมนเิทศทาง
เทคโนโลยีเส้ือผา 

 

1/57 48.57 20.00 25.71 0.00 0.00 0.00 0.00 5.71 35 33 

06-113-205 
การทําแบบตัดดวย

คอมพิวเตอร 
 

1/57 34.15 12.19 39.02 9.76 2.44 2.44 0.00 0.00 41 41 

06-112-213
วิศวกรรมเส้ือผา 

 

1/57 7.32 4.88 17.07 26.83 24.39 12.20 7.32 0.00 41 41 

06-112-211
โครงสรางผา 

1/57 0.00 14.29 64.28 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 

06-112-224 
ระบบการผลิต

เส้ือผา
อุตสาหกรรม 1 

1/57 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 8 

06-112-325 
ระบบการผลิต

เส้ือผา
อุตสาหกรรม 2 

 

1/57 44.44 3.70 33.33 14.81 3.70 0.00 0.00 0.00 27 27 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

06-112-420 
การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต
งานอุตสาหกรรม

ส่ิงทอ 
 

1/57 3.33 10.00 13.33 16.67 26.67 26.67 13.33 0.00 30 30 

06-113-211 
การบริหารงานเพื่อ

การเพิ่มผลผลิต 
 

1/57 15.38 23.08 30.77 23.08 7.69 0.00 0.00 0.00 26 26 

06-113-213 
เทคนิคการตัดเย็บ

ผาถัก 
 

1/57 72.73 9.09 0.00 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00 11 11 

06-113-212 
การดําเนินธุรกจิ
เส้ือผาสําเร็จรูป 

 

1/57 7.14 7.14 42.86 35.71 7.14 0.00 0.00 0.00 14 14 

06-113-207 
การทําเส้ือบนหุน 
 

1/57 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7 
 

01-002-102 
ภาษาอังกฤษ 2 

 

2/57 0.00 4.35 13.04 21.74 21.74 13.05 26.08 0.00 23 23 

01-002-206 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ 

2/57 0.00 4.76 9.52 14.28 19.05 45.25 7.14 0.00 42 42 

01-003-104 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

สังคม 

2/57 20.00 32.50 32.50 12.50 0.00 0.00 0.00 2.50 40 39 

01-006-101 

นันทนาการ 

2/57 24.14 68.96 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 29 29 

06-112-103 

การทําแบบตัด1 

2/57 14.81 25.92 29.63 7.4 11.11 3.71 3.71 3.71 27 26 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

06-011-106 

สุนทรียศาสตร 
2/57 18.18 36.36 9.09 21.21 3.03 3.03 9.10 0.00 33 33 

06-011-108 

คอมพิวเตอรเพ่ือ
การออกแบบ 

2/57 36.00 8.00 20.00 16.00 4.00 8.00 8.00 0.00 25 25 

06-011-109 

การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิง่

ทอ 

2/57 7.41 11.11 18.52 29.63 14.81 18.52 0.00 0.00 27 27 

06-011-110 

การเตรียมความ
พรอมสหกิจ

ศึกษา 

2/57 0.00 0.00 7.15 14.28 21.43 35.71 21.43 0.00 28 28 

06-112-106 

พ้ืนฐานวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยี

เสื้อผา 
 

2/57 48.00 12.00 0.00 16.00 8.00 12.00 0.00 4.00 25 24 

06-112-122 

สัมมนาทาง
เทคโนโลยีเสื้อผา 

 

2/57 50.00 30.77 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 

06-112-123 

เทคโนโลยี
เครื่องจักรเสื้อผา

อุตสาหกรรม 
 

2/57 40.62 9.37 21.87 9.37 12.5 3.13 0.00 3.13 
 

32 31 

06-112-208 

การผลิตเสื้อผา2 
 

2/57 34.62 26.92 19.23 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 

06-112-211 

โครงสรางผา 
 

2/57 3.85 19.23 34.62 19.23 15.38 3.85 3.85 0.00 26 26 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

06-112-212 

การออกแบบ
เสื้อผา 

2/57 10.34 10.34 17.24 10.34 17.24 13.80 17.24 3.45 29 28 

06-112-224 

ระบบการผลิต
เสื้อผา

อุตสาหกรรม1 

2/57 26.92 30.77 19.23 7.69 11.54 3.85 0.00 0.00 26 26 

06-112-314 

การจัดการการ
ผลิตเสื้อผา

อุตสาหกรรม 
 

2/57 0.00 7.14 38.10 42.86 11.90 0.00 0.00 0.00 42 42 

06-112-315 

การควบคุม
คุณภาพ

เครื่องนุงหม 
 

2/57 0.00 2.38 21.43 23.81 30.95 11.90 9.52 0.00 42 42 

06-112-416 

การทําเสื้อ
ตัวอยาง 

 

2/57 34.84 10.60 19.70 12.12 12.12 6.09 4.54 0.00 66 66 

06-112-417 

การเตรียม
โครงงาน 

 

2/57 35.71 11.90 33.33 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 42 42 

06-113-213 

เทคนิคการตัด
เย็บผาถัก 

 

2/57 18.52 14.81 22.22 18.52 7.41 3.70 14.81 0.00 27 27 

06-113-218 

การทดสอบสิ่งทอ
และผลิตภัณฑ 

 

2/57 32.70 19.23 36.54 9.61 0.00 0.00 1.92 0.00 52 52 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

06-112-418 

โครงงานทาง
เทคโนโลยีเสื้อผา 

2/57           

06-112-419 

คอมพิวเตอรใน
งานอุตสาหกรรม

เสื้อผา 

2/57 58.07 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 

06-112-420 

การวางแผนและ
ควบคุมงาน

อุตสาหกรรมสิง่
ทอ 

2/57 10.81 5.40 18.92 8.11 27.03 27.03 2.70 0.00 37 37 

06-212-318 

การดําเนินธุรกิจ
สิ่งทอ 

2/57 4.55 4.55 27.27 40.91 22.73 0.00 0.00 0.00 22 22 

06-112-325 

ระบบการผลิต
เสื้อผา

อุตสาหกรรม2 

2/57 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7 

 
หมายเหตุ ในวิชาที่นักศึกษาติด F เกิดจากสาเหตุนักศึกษาออกในระหวางการศึกษา นักศึกษาไมมาเรียนตามเกณฑ 
 
คุณภาพหลกัสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 
(ตัวบงชี้ 5.1) 

 1. การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร  
1.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ในปการศึกษา 2557 สาขาฯไดใชหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555  ไดอธิบายไววาอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประชุมและพิจารณาการออกแบบหลักสูตร
ใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ 
การจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจึงตองเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ และสามารถปรับตัวใหดํารงอยูไดภายใต
สถานการณแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
1.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

1.2.1 ประเทศไทยจะตองดําเนินการตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน(ASEAN Free 
Trade Area -AFTA) พ.ศ.2535 เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับสินคาอาเซียนใน
ตลาดโลก (2015) เนื่องจากอุตสาหกรรมส่ิงทอเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญประกอบดวย
อุตสาหกรรมขนาดยอมหลายอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกเปนอันดับตนของประเทศ ทําใหมี
ความตองการบุคลากรเปนจํานวนมากจึงจําเปนตองพิจารณาวางแผนจัดทําหลักสูตรอยางรอบดาน 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่มุงเนน
ใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาและบริการ  การสรางความเปนธรรมในสังคม ลดความ
เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และสรางภูมิคุมกันเมื่อเกิดวิกฤตการณการเปล่ียนแปลง ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนากําลังคนใหเหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ 

1.2.3 ปจจุบันความตองการแรงงานของสถานประกอบการ ตองการผูมีความรูดาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอรวมทั้งความสามารถในการส่ือสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

1.2.4 การเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ รวมทั้งนวัตกรรม
และองคความรูใหม ที่กาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอ จึงจําเปนตองสราง
ความแข็งแกรงใหสอดคลองกับโครงสรางของระบบตางๆภายในประเทศ ใหมีศักยภาพ สราง
ฐานความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา เพื่อสรางความพรอมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

1.3  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
1.3.1  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม และสังคม รวมทั้งการส่ือสาร ในยุคโลกาภิวัฒน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบกับวัฒนธรรมและสังคม  
1.3.2  การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 15 มีการเทียบโอนผลการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
1.3.3   ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางความ

เขมแข็งและมาตรฐาน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาซึ่งสงผลใหเกิดการเคล่ือนยายองคความรู 
ภาษาและวัฒนธรรมรวมกัน 

1.3.4  การเคล่ือนยายแรงงาน เขามาในเมือง ทําใหเกิดปญหาทางสังคม และคุณภาพ
ชีวิต จึงจําเปนตองผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน 

 2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 
2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป ซึ่งกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และมี
โครงสรางหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใชประกอบการพิจารณารับรองวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาชาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา 

2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา  ไดถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองตอ
สถานประกอบการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีเส้ือผา 

2.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา. มีโครงสรางหลักสูตรทีม่ีเนื้อหา
สาระวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
และมีรายละเอียด เนื้อหารายวชิาเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเส้ือผา ในปการศึกษา 2557 

2.4 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชาปรับปรุงใหทันสมัย โดยเฉพาะเนื้อหาสาระสําคัญ
ของหมวดวิชาเฉพาะ ไดกําหนดตาม เกณฑการพัฒนาผลการเรียนรู แบงเปน 6 ดาน ดังนี้  

2.4.1 ความรูดาน คุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ความรูดาน ความรู 
2.4.3 ความรูดาน ทักษะปญญา 
2.4.4  ความรูดาน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.5  ความรูดาน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.4.6  ความรูดาน ทักษะพิสัย 

 2.5 หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีคําอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา มี
จํานวนหนวยกิตและเนื้อหาครอบคลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน ทางดานเทคโนโลยี
เส้ือผา และรายวิชามีความตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางรายวิชาตามรายวิชาบังคับกอนและ
รายวิชาตอเนื่อง โดยเนื้อหาที่กําหนดในแตละรายวิชาจะไมมีความซับซอนกัน และเหมาะสมกับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 2.6 สาขาวิชากําหนดใหอาจารยประจําวิชาจัดทํา มคอ. 3 ในแตละรายวิชา โดยกําหนด
น้ําหนักคะแนนตามผลการเรียนรูที่ยกมาจาก มคอ. 2 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนจึงตรงกับ
ผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชา และหลักสูตร 
 2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระที่กําหนดใน
คําอธิบายรายวิชาอยางครบถวน ซึ่งเกิดจากการแบงหนวยเรียนใน มคอ. 3 ตามคําอธิบายที่ปรากฏ
ใน มคอ. 2  
 2.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิชาบังคับกอน
และรายวิชาตอเน่ืองตามลําดับกอนหลัง เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูพื้นฐานมาตอยอดใน
รายวิชาตอเนื่องได และกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบรายวิชาบังคับกอน กอนให
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง นอกจากนั้นกําหนดใหอาจารยประจําวิชาแจงรายละเอียด
รายวิชา โดยเนนการสอบถามนักศึกษาถึงรายวิชาบังคับกอน กอนเริ่มเรียนในรายวิชาตอเนื่อง 
 2.9 สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาของ
หลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนซึ่งไมเปนไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่กําหนดไว 
สาขามีแนวทางใหนักศึกษาขอเปดรายวชิาภาคฤดูรอนนอกแผนการเรยีน เพื่อใหสําเร็จการศึกษาได
ในเวลาที่เหมาะสม  
   2.10  สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา จัดทําหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ 
และหนวยงานที่เปนผูใชบัณฑิต เพื่อรวมกันวิพากษหลักสูตรและไดปรับเปล่ียนรายวิชา โดยเฉพาะ
กลุมวิชาชีพ ใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน และมีความทันสมัย 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
2.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา ไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรไว ดังนี้ 
  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                  133   หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 
1.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   9 หนวยกิต 
2.  กลุมวิชาภาษา  
      - ภาษาไทย                                            3   หนวยกิต 
      - ภาษาตางประเทศ                                   6   หนวยกิต 
3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       6   หนวยกิต 
4.  กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ     2   หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   95   หนวยกิต 
1.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ(แกน)    19 หนวยกิต 
2.  กลุมวิชาชีพบังคับ   58 หนวยกิต 
3.  กลุมวิชาชีพเลือก                                             18 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา กําหนดใหนักศึกษาตองออกปฏิบัติสหกิจในกรณีที่ไม

สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจทางเทคโนโลยีเส้ือผา ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางเทคโนโลยีเส้ือผา 
 2.13 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีการรับนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา โดยสําเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา สาขาวิชาผาและเรื่องแตง
กาย หรือเทียบเทา สามารถนําผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมในรายวิชาที่มีเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาครอบคลุมไดถึง 3 ใน 4 ของเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรนี้ และได
ระดับคะแนนตั้งแต C ขึ้นไป โดยจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  

การวางระบบผูสอน
และกระบวนการ
จัดการเรยีนการ
สอน 
(ตัวบงชี้ 5.2) 

1. การกําหนดผูสอน 
1.1 อาจารยผูสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

เนื่องจากอาจารยผูสอนทุกทานจบการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาหรือสาขาที่มีความ
เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา และรายวิชาที่จัดใหอาจารยแตละทานสอน จะมีเกณฑใน
การกําหนดอาจารยประจําวิชาจากประสบการณในการสอนโดยใหอาจารยกรอกประวัติการสอน
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและนํามากําหนดภาระการสอนในแตละภาคการศึกษา 

1.2 หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา ไดมีการกําหนดใหนักศึกษาไดเรียนจากอาจารย
ที่มีประสบการณในการสอนและตามความถนัดของอาจารยผูสอนทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู
และประสบการณจากอาจารยที่หลากหลาย โดยสาขาจะจัดอาจารยผูสอนไวในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรของนักศึกษา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการพบกันระหวางนักศึกษากับอาจารยประจํา
วิชาตลอดหลักสูตร 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
1.3 อาจารยประจําหลักสูตรกําหนดรายวิชาใหผูสอนไวไมควรเกิน 3 วิชาตอภาคเรียน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

รายวิชาทีส่อน
ภาคเรียนที่ 
1/2557 

รายวิชาทีส่อนภาค
เรียนที่ 2/2557 

1 ผศ.กมล 
พรหมหลาวรรณ 

คอ.ม.บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา 
คศ.บ. อุตสาหกรรม
เครื่องแตงกาย 

1 .  การปฐมนิ เทศ
ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
เสื้อผา 
2. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

1 . สั ม ม น า ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผา 
2 . โ ค ร ง ง า น ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผา 
3 .การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

2 นางวิภาดา  
กระจางโพธิ์ 

วศ.ม. วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 
ว ศ . บ .  เ ท ค โ น โ ล ยี
เสื้อผา 

1. วิศวกรรมเสื้อผา 
2. การวางแผนและ
ควบคุมงานผลิตฯ 
3. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 

1.พ้ืนฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผา 
2 . ก า ร ค ว บ คุ ม
คุณภาพเครื่องนุงหม 
3.การวางแผนและ
ควบคุมงานฯ 

3 ผศ.วาสนา   
ชางมวง 

วศ.ม. สิ่งทอ 
คศ.บ. อุตสาหกรรม
เครื่องแตงกาย 

1. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 
2. ระบบการผลิต
เสื้อผาอุตสาหกรรม 

1. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 
2. เทคโนโลยี
เครื่ อ งจั กร เสื้ อผ า
อุตสาหกรรม 
3 . ร ะบบก า รผลิ ต
เสื้อผาอุตสาหกรรม1 
 

4 ผศ.จิราพร   จิตต
ภูภักดี 

กศ.ม. อุตสาหกรรม
ศึกษา 
คศ.บ. อุตสาหกรรม
เครื่องแตงกาย 

1. การทําแบบตัด2 
2. การผลิตเสื้อผา1 
3.  ระบบการผลิต
เสื้อผาอุตสาหกรรม 

1. การทําแบบตัด1 
2. การผลิตเสื้อผา2 
3.  การทําแบบตัด
และการตัดเย็บเพ่ือ
งานแฟชั่น4 
 

5 นางพจนา   
นูมหันต 

คศ.ม.คหกรรมศาสตร 
กศ.บ. คหกรรมศาสตร 

1. การทําเสื้อบนหุน 
2. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 

1.การทําเสื้อตัวอยาง 
2 .  ก า ร เ ต รี ย ม
โครงงาน 
3 .  โ ค ร ง ง า น ท า ง
เทคโนโลยีเสื้อผา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
รายวิชาที่สอนภาค
เรียนที่ 1/2557 

รายวิชาที่สอนภาค
เรียนที่ 2/2557 

6 ผศ.อาภาพรรณ 
ยุเหล็ก 

กศ.ม. การอุดมศึกษา 
กศ.บ. คหกรรมศาสตร 

1. การบริหารงาน
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

1 .  โ ค ร ง ก า ร
ออกแบบแฟชั่นและ
สิ่งทอ 
 
 
 

7 ผศ.อุษา 
ตั้งธรรม 

คศ.บ. ผาและครื่อง
แตงกาย 

1. สีและสิ่งทอ 
 
2. โครงสรางผา 
3. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 
4.เ ทค โน โ ล ยี ก า ร
ผลิตผืนผา 
 

1.พ้ืนฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผา 
2. โครงสรางผา 
3 .  ก า ร อ อ ก แ บ บ
เสื้อผา 
 

8 นางสุจิตรา 
ชนันทวารี 

M.F.M. (Fashion 
Mamangement) 
อ ส . บ .  เ ทค โน โ ล ยี
เสื้อผา 

1. การดําเนินธุรกิจ
เสื้อผาสําเร็จรูป 
2. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 
3 . ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ3 

1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
2. การจัดการการ
ผ ลิ ต เ สื้ อ ผ า
อุตสาหกรรม 
3.กฎหมายธุรกิจและ
การสงออก 
4. การดําเนินธุรกิจ
สิ่งทอ 

9 นางสาวเสาวนีย 
เถากิตติกุล 

คศ.ม. ออกแบบแฟชั่น
ผาและเครื่องแตงกาย 
ทล . บ .  เ ทค โน โ ล ยี
เสื้อผา 

1. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 
2. การทําแบบตัด
ดวยคอมพิวเตอร 
3 .  เทคนิคการตัด
เย็บผาถัก 

1.การทําเสื้อตัวอยาง 
2 .  เทคนิคการตั ด
เย็บผาถัก 
3 . ร ะบบก า รผลิ ต
เสื้อผาอุตสาหกรรม2 
4.การทําเสื้อตัวอยาง 

 
2. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 การ
จัดการเรียนการสอน 
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา กําหนดใหทุกรายวิชาตองมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดย 

อาจารยประจําวิชาทุกทานรวมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ให
ทันสมัยเปนไปตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพ กําหนดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแตละรายวิชา และสงใหอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน  
กอนเปดภาคการศึกษา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
 

เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 3 
และมคอ. 4 

1 สิงหาคม  
2557 

2 ธันวาคม 
2557 

20 พฤษภาคม 
2558 

 
2.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา กําหนดใหอาจารยประจําวิชาตองแจกรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) ใหแกนักศึกษาพรอมทั้งอธิบายรายละเอียดดังกลาวในครั้งแรกที่พบนักศึกษาในรายวิชา
น้ัน และใหทุกทานดําเนินการสอนตามกําหนดการสอนที่ระบุไวในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
นั้น โดยอาจารยที่สอนในรายวิชาเดียวกันตองใชขอสอบชุดเดียวกันทั้งสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

 
      2.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา มีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณสมบัติดาน
ความรูตรงหรือเกี่ยวของกับสาขาวิชา มีประสบการณและมีเวลาในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
โดยนักศึกษาสามารถมาพบอาจารยประจําวิชาไดที่หองพักอาจารย หรือติดตอส่ือสารผานระบบ
ออนไลน  
 

 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผามีการจัดการเรียนการสอนโดยการนํางานวจิัยเรือ่ง การพฒันาภูมิ
ปญญาเส้ือผาชนกลุมนอยไทย จีน เพื่อสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาชาวไททรงดํา รวมบูรณา
การกับรายวิชา พื้นฐานเกี่ยวกบัเครื่องนุงหม ในหนวยการเรียนฝกปฏิบัติออกแบบ เลือกตะเข็บเย็บ
และตกแตงสําหรับเส้ือผา มีการนําวิชาโครงสรางผาไปบูรณาการกับการบรกิารวิชาการทางสังคม
ใหกับชุมชนโดยการถายทอดความรู เพือ่ใหชมุชนนําไปประกอบอาชีพได รวมทั้งมกีารบรูณาการ
นํานักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาเขารวมโครงการบําเพ็ญประประโยชน ทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 
        การจดัการเรยีนการสอนในสาขาวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
การคนควาขอมลูและเทคโนโลยีทางอินเตอรเน็ต ใชชองทางการส่ือสารผานระบบ social 
network และฝกปฏิบัติที่มีครภัุณฑที่ทันสมัย พรอมใชงาน โดยที่สาขาวิชามหีองเรียนปฏิบัติดงันี ้

1. หองปฏิบัตกิารตัดเย็บ 
2. หองปฏิบัตกิารการสรางแบบตดัดวยคอมพวิเตอร 
3. หองปฏิบัตกิารวางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 
4. หองปฏิบัตกิารทอผา 
5. หองปฏิบัตกิารถัก-ทอ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
          นอกจากนั้นทางคณะยงัมีหองเรยีนและหองปฏิบัติการที่จดัไวสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนสําหรับทุกสาขาวิชาไดแก 

1. หองเรียนทฤษฎีพรอมโสตทัศนูปกรณ 
2. หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 
3. หองสมุดเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
4. หองศูนยการเรยีนรูดานส่ิงทอและแฟชั่น 

       และในปงบประมาณ 2557 ทางสาขาวชิาไดรับการจัดสรรครุภัณฑสนบัสนุนการจัดการเรยีน
การสอนเพิ่มคือ หองปฏิบัตกิารทําตนแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑส่ิงทอ (ชุดปฏิบัตกิารทําเส้ือ
ตัวอยาง)  โดยมีรายละเอียดครุภัณฑดังนี ้
         1. เครื่องปูผาคอมพิวเตอร                                               จํานวน   1  ชุด 
         2.  โตะทําแบบตัด                                                         จํานวน  1   ชุด 
         3.  โปรแกรมสรางแพทเทิรน                                            จํานวน  30  ชดุ 
         4.  คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมคํานวณวัตถดุิบ                      จํานวน  1  ชุด 
         5.  หุนทดลองแบบปรบัขนาด                                            จํานวน  5  ชุด 
         6.  เครือ่งตัดผาอตุสาหกรรมใบมีดตรงขนาด 8 นิว้                   จํานวน 1  เครือ่ง 
         7.  เครือ่งตัดผาอตุสาหกรรมใบมีดกลมขนาด 4 นิว้                   จํานวน 1  เครือ่ง 
         8.  เตารีดไอน้ํา  ขนาดจุน้ํา 3  ลิตร  พรอมโตะรองรดีแบบลมดูด  จํานวน 3 ชุด 
         9.  โตะตัดผาแบบมีลมเปา                                                จํานวน  1  ชุด   
 
       ในปการศึกษา 2557  การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการพานักศึกษาเขาศึกษาดู
งานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปเพื่อการสงออก คือ บริษัท  แมนดาริน
โครทธิ่ง  จํากัด ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 – 16.30 น. จากผลการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการและนํามาอภิปรายในหองเรียน พบวา นักศึกษามีความเขาใจในหลักสูตร
และอาชีพดานอุตสาหกรรมเส้ือผาที่ดีขึ้น  และเขารวมการสัมมนาจากหนวยงานมาใหความรูโดย
คุณกรกนก  เชื้อแหลม  ตําแหนงเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจบรรณารักษจากหองสมุดสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอเขามาใหความรู เปนวิทยากรพิเศษ  เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและ
ประสบการณจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพโดยตรง  และมีการเชิญศิษยเกาของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาเขามาใหความรูกับนักศึกษา 
      รายวิชา 06-112-122  วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีเส้ือผาไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนา
หัวขอเรื่อง “เครื่องหนังกาวไกลใสใจส่ิงทอ” โดยนายธํารง  หาญวนิชสกุล  ตําแหนง Production 
Manager ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. และ หัวขอเรื่อง “เทคโนโลยีนา
โนส่ิงทอ” ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 423 อาคาร 4  
ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      รายวิชา 06-113-212  วิชา การดําเนินธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป  มีการนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 
จํานวน 15 คน  ขอเขาเยี่ยมชมหองสมุดสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ในวันพฤหัสบดีที่ 18  
กันยายน 2557  เวลา 13.00 น.- 16.00 น. 
      หลักสูตรมีการจัดรายวิชา 06-011-110  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 3  ซึ่งจะออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558  เพื่อทําความเขาใจและเตรียมความพรอม
ในการทําสหกิจศึกษา  รวมถึงการจัดหาสถานประกอบการสําหรับสหกิจศึกษา   
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผูเรยีน 
(ตัวบงชี้ 5.3) 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา ไดมีการกําหนดเกณฑในการพัฒนาผลการเรียนรูของ

นักศึกษาเปน 6 ดาน ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดานทักษะพิสัย ตามมคอ. 2 และนํามากําหนดกลยุทธ
วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการกําหนดน้ําหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี 
รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา 

 เมื่อเปดภาคการศึกษาอาจารยทุกทานแจก มคอ. 3 ใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาได
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่จะตองศึกษาตลอดจนเกณฑในการประเมินผลรายวิชา 

1.2 ในการประเมินผลของผูเรียนดังกลาวนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา ไดใชเครื่องมือที่
หลากหลายในการประเมินแลวแตสภาพของรายวชิา มีการวัดผลจากขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน 
งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเขาเรียน การมีสวนรวมในหองเรียน การ
เขารวมกิจกรรมที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

1.3 ในการออกขอสอบนั้นอาจารยทุกทานไมวาจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอน จะมีการออกขอสอบรวมกนัถามีการจดัการเรยีนการสอนในรายวิชาเดียวกนั ทั้งนี้เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนมาตรฐานเดียวกัน ขอสอบนั้นจะมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอและ
สอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา  

1.4 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษานั้น อาจารยผูสอนจะตัดเกรดตาม
เกณฑที่กําหนด จํานวน 8 เกรดซึ่งเปนเหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาไดทราบเกณฑนี้แลวตั้งแต
ครั้งแรกที่พบกับอาจารยประจําวิชา ซึ่งไดแจงรายละเอียดไวใน มคอ.3 

 2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการสงผลการประเมินใหผูแทน

ตรวจสอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาทําการตรวจประเมิน หากพบขอผิดพลาดจากการตรวจ
ประเมินผลการเรียน ผูแทนตรวจสอบจะตองแจงไปยังหัวหนาสาขาวิชาและอาจารยประจําวิชาให
ทําการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง หลังจากนั้นจึงสงใหงานทะเบียนและวัดผลของคณะ เพื่อ
สรุปผลการเรียนของนักศึกษาที่มีคาคะแนนเปน F และ I ในแตละรายวิชา นักศึกษาพนสภาพ และ
คํานวณรอยละ เพื่อนําเขาประชุมอนุมัติผลการศึกษาในระดับคณะและสงตอมหาลัยดําเนินการเพื่อ
เขาระบบเปดประกาศผลการเรียนใหนักศึกษา  ในปการศึกษา 2557 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เส้ือผามีผลการเรียนผานเกณฑ 2.00 ทุกคน แตมีบางคนที่มีผลการเรียนติด F อาจารยประจํา
หลักสูตรไดมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด และวางแผนการเรียนใหเหมาะสมสําหรับ
แตละบุคคล  

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

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

เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 5 และ
มคอ. 6 

16 มกราคม 
2558 

19 มิถุนายน 
2558 

28 สิงหาคม 
2558 

โดยภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ. 5 จํานวน 25 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน 
และในภาคเรียนที่ 2/2557 ม ีมคอ. 5 จํานวน 27 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน สวน
มคอ.6อยูในระหวางการดําเนินงานประเมินผล หลังจากน้ันอาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทํา 
มคอ.7เพ่ือรายงานตอคณบดีและมหาลัยตอไป 
 

 

 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง ตามชวงเวลา ดังน้ี 
    ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวม จํานวน 5 คน คิดเปนจํานวนรอยละ 
100 
    ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวม จํานวน 5 คน คิดเปนจํานวนรอยละ 
100 

  

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

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ได
ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ วันที่ 8 มีนาคม 2555 
และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร วันที่ 28 มีนาคม 
2555 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถา

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 กอน
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา ดังน้ี 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 3 
และมคอ. 

4 

1 สิงหาคม  
2557 

2 ธันวาคม 
2557 

20 พฤษภาคม 
2558 

     โดยภาคเรียนที่ 1/2557 มีการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน   25 รายวิชา และมีการจัดทํา มคอ. 3 จํานวน 25 
รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่ เปดสอน และในภาคเรียนที่ 
2/2557 มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 28 รายวิชา มี
การจัดทํา มคอ. 3 จํานวน 27 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปด
สอน และในภาคเรียนที่  3/2557 มีการฝกภาคสนาม      
จัดทํา มคอ. 4 จํานวน 1 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน 

4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน โดยมีทุกรายวิชาครบตามภาคการศึกษา
ที่เปดสอน ดังน้ี 

เอกสาร 
มคอ. 

กําหนดสง 

1/2557 2/2557 3/2557 

มคอ. 5 และ
มคอ. 6 

16 มกราคม 
2558 

19 มิถุนายน 
2558 

28 สิงหาคม 
2558 

     โดยภาคเรียนที่ 1/2557 มี มคอ. 5 จํานวน 25 รายวิชา 
ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2557 มี 
มคอ. 5 จํานวน 27 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปดสอน และ
ในภาคเรียนที่ 3/2557 มีการฝกภาคสนาม จัดทํา มคอ. 6 
จํานวน 1 รายวิชา อยูในระหวางการดําเนินงานประเมินผล 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
5) จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา  

ในปการศึกษา 2557 ทางมหาวิทยาลัยกําหนดใหใชรูแบบ
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ มคอ. 7 เปน
เอกสารชุดเดียวกัน การดําเนินการจัดทํามีการแกไขไปตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระยะเวลาที่สงเอกสาร   
มคอ. 7 จึงลาชากวาในปการศึกษาที่ผานมา 

 

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

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยการสุมตรวจอยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 
มา 13 วิชา  โดยการทวนสอบผานกระบวนการ เชน การ
สังเกต การมอบหมายงานในรายวิชา การทําแบบประเมิน 
เปนตน 
 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการ
จัดการเรยีนการสอน กลยทุธ
การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปที่แลว  

ไมมีผลการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปการศึกษา 2556  
 

-  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน 
ไดรับการปฐมนเิทศหรอื
คําแนะนําดานการจดัการ
เรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2557มีอาจารยใหม 1 คนคือ นางสาวเสาวนีย  
เถากิตติกุล รอการปฐมนิเทศ โดยมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศ
อาจารยใหม 2 ปตอครั้ง ทางสาขาวิชาไดจัดปฐมนิเทศและให
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารยใน
สาขาวิชา ทั้งน้ีไดมีการมอบหมายใหนางวิภาดา กระจางโพธ์ิ 
เปนอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและชวยเหลืออาจารย
ใหมตลอดปการศึกษา 2557  

  

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุก
คนไดรับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
       -โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  
ระยะที่ 1 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  วันท่ี 27 มิ.ย. 57 
ระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก   
             วันท่ี 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 57 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
             1.ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ 
             2.นางวิภาดา กระจางโพธิ์ 
             3.ผศ.จิราพร จิตตภูภักดี 
             4.ผศ.วาสนา ชางมวง 
             5.นางพจนา นูมหันต 

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

ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาขาวิชา -  

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มตีอคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปการศึกษา 2557 ทางหลกัสูตรไดประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปสุดทายพบวาคะแนนความพึงพอใจที่มี
ตอหลักสูตรมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.55 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบณัฑิตใหม 
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรไดประเมินระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม พบวาคะแนนความ
พึงพอใจที่มีตอหลักสูตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
 

  

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 11   
จํานวนตัวบงชีท้ี่ดําเนินการผาน

เฉพาะตัวบงชีท้ี ่1-5 
5   

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5 100   
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการ

ผาน 
11   

รอยละของตัวบงชี้ทัง้หมดในปนี ้ 100   
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุทีท่ําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

06-112-224 
ระบบการผลิต

เส้ือผา 
อุตสาหกรรม 1 

1/57 กลุมนักศึกษา 
ททส. ลงทะเบียน 
8 คน ไดผลการ
เรียนเกรด A ทั้ง 
8 คน 

นักศึกษากลุม ททส. 
มีทักษะการปฏิบัติที่
ดีจากการเรียน
ระดับ ปวส.  และ
ผานเกณฑที่
หลักสูตรไดตั้งไวทั้ง
ความถูกตอง การสง
งาน คะแนนสอบ
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
และความตั้งใจเรียน
สูง 

- - 

06-113-207 
การทําเส้ือบนหุน 

1/57 กลุมนักศึกษา 
ททส. ลงทะเบียน 
8 คน ไดผลการ
เรียนเกรด A ทั้ง 
8 คน 

นักศึกษากลุม ททส. 
มีทักษะการปฏิบัติที่
ดีจากการเรียน
ระดับ ปวส.  และ
ผานเกณฑที่
หลักสูตรไดตั้งไวทั้ง
ความถูกตอง การสง
งาน คะแนนสอบ
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
และความตั้งใจเรียน
สูง 

- - 

06-112-325 

ระบบการผลิต
เสื้อผา

อุตสาหกรรม 2 

2/57 กลุมนักศึกษา 
ททส. ลงทะเบียน 
8 คน ไดผลการ
เรียนเกรด A ทั้ง 
8 คน 

นักศึกษากลุม ททส. 
มีทักษะการปฏิบัติที่
ดีจากการเรียน
ระดับ ปวส.  และ
ผานเกณฑที่
หลักสูตรไดตั้งไวทั้ง
ความถูกตอง การสง
งาน คะแนนสอบ
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
และความตั้งใจเรียน
สูง 

- - 
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รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการทีด่ําเนินการ 

06-113-209 
การพัฒนาทีมงานการผลิต 

2/2557 เนื้อหาของรายวิชานี้เปนสวนหนึ่ง
ของวิชาการบรหิารงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ลงเรียนรายวิชาการทดสอบส่ิงทอ
และผลิตภัณฑ รหัส 06-113-218 
(แทน) 

01-002-220  
ภาษาจีนเบื้องตน 

2/2557 เห็นความสําคัญของวิชาเทคนิคการ
ตัดเย็บผาถกัมากกวา เพราะตรง
ตามความตองการของสถาน
ประกอบการและนักศึกษาไมมี
ทักษะการตัดเยบ็ผาถัก 

ลงเรียนรายวิชาเทคนิคการตัดเย็บ
ผาถัก  รหัส 06-113-213 (แทน) 

 
รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 
- - - - - 

 
 
 
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ 

ป
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

01-001-107  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-002-101  ภาษาอังกฤษ 1 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-002-205  ภาษาอังกฤษเทคนิค 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-003-108  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-005-101 พลศึกษา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

02-002-101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-101  กระบวนการผลิตทางส่ิงทอ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ 

ป
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

06-011-105  สีกับส่ิงทอ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-107  พื้นฐานเกีย่วกับเครื่องนุงหม  1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-109  การบริหารงานอุตสาหกรรม            
ส่ิงทอ 

1/2557 √ 
 

ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-104  การทําแบบตัด2 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-107  การผลิตเส้ือผา1 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-211  โครงสรางผา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-213  วิศวกรรมเส้ือผา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-420  การวางแผนและควบคุมการผลิต
งานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-121  การปฐมนเิทศทางเทคโนโลยีเส้ือผา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-224  ระบบการผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม1 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-325  ระบบการผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม2 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-205  การทําแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-212  การดําเนินธุรกจิเส้ือผาสําเร็จรปู 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-211  การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-207  การทําเส้ือบนหุน 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-213  เทคนิคการตดัเยบ็ผาถัก 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-002-102  ภาษาอังกฤษ 2 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-002-206  ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-003-104  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-006-101  นันทนาการ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-103  การทําแบบตัด1 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-106  สุนทรียศาสตร 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ 

ป
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

06-011-108  คอมพิวเตอรเพือ่การออกแบบ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-109  การบริหารงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-110  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-106  พื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยี
เส้ือผา 

1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-122  สัมมนาทางเทคโนโลยีเส้ือผา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-123  เทคโนโลยีเครื่องจักรเส้ือผา
อุตสาหกรรม  

1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-208  การผลิตเส้ือผา2 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-211  โครงสรางผา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-212  การออกแบบเส้ือผา 
 

1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-224  ระบบการผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม1 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-314  การจดัการการผลิตเส้ือผา
อุตสาหกรรม 

1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-315  การควบคุมคุณภาพเครื่องนุงหม 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-416  การทําเส้ือตัวอยาง 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-417  การเตรียมโครงงาน 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-213  เทคนิคการตดัเยบ็ผาถัก 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-218  การทดสอบส่ิงทอและผลิตภัณฑ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-418  โครงงานทางเทคโนโลยีเส้ือผา 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-419  คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
เส้ือผา 

1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-420  การวางแผนและควบคุมงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-212-318  การดําเนินธุรกจิส่ิงทอ 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ 

ป
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

06-112-325  ระบบการผลิตเส้ือผาอุตสาหกรรม2 1/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-002-102  ภาษาอังกฤษ 2 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-003-104การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

01-006-101 นันทนาการ 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-103การทําแบบตัด1 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-106 สุนทรียศาสตร 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-108 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-109การบริหารงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-106 พ้ืนฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยี
เสื้อผา 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-122 สัมมนาทางเทคโนโลยีเสื้อผา 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-123 เทคโนโลยีเครื่องจักรเสื้อผา
อุตสาหกรรม 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-208 การผลิตเสื้อผา2 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-211 โครงสรางผา 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-212 การออกแบบเสื้อผา 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-224  ระบบการผลิตเสื้อผา
อุตสาหกรรม1 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-314 การจัดการการผลิตเสื้อผา
อุตสาหกรรม 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-315การควบคุมคุณภาพเครื่องนุงหม 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-416 การทําเสื้อตัวอยาง 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 
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รหัส ชือ่วิชา 
ภาค/ 

ป
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

06-112-417 การเตรียมโครงงาน 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-213 เทคนิคการตัดเย็บผาถัก 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-113-218 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-418 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผา 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-419 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
เสื้อผา 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-420 การวางแผนและควบคุมงาน
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-212-318 การดําเนินธุรกิจสิ่งทอ 2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

06-112-325 ระบบการผลิตเสื้อผา
อุตสาหกรรม2 

2/2557 √  ไมมีแผนการปรับปรุง 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 ดําเนินการไปไดตามแผนการสอน ทุกรายวิชาที่จัดการเรียน 
การสอนไดรับการประเมินครบถวนทุกรายวิชา ผลการประเมินอาจารยผูสอนทุกรายวิชาไดคาเฉลี่ยเกิน 3.50  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
 สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลบัจากแหลงตางๆ แนวทางแกไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม จากการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับ 4.02 

คะแนน 
-  ผูสอนสอนใหนัก ศึกษามีวินัย ซื่อ สัตย สุจริตและมีจิต
สาธารณะ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม และตระหนักในคุณธรรม 
- นั ก ศึกษามี วินั ย  ซื่ อ สัตย สุจริ ตและมี จิ ตสาธารณะ มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม และตระหนักในคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ จากการ
เขารวมโครงการของฝายกิจการนักศึกษาในดานจริยธรรมในป
การศึกษา 2557 
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 สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลบัจากแหลงตางๆ แนวทางแกไขปรับปรุง 
ความรู จากการประเมินดานความรู อยูในระดับ 3.88 คะแนน 

- ผูสอนสอนใหนักศึกษาเขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและวิชาชีพอยางกวางขวางและเปนระบบ ทั้งยังนํา
งานวิจัยมาบูรณาการเพื่อตอยอดความรู 
- นักศึกษาเขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
วิชาชีพอยางกวางขวางและเปนระบบ ทั้งยังนํางานวิจัยมา
บูรณาการเพื่อตอยอดความรู แตยังคงมีปญหาดานคณิตศาสตร 
และ ภาษาอังกฤษ 

 
- มหาวิทยาลัยไดจัด English 
Camp 2014 โดยนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาเขา
ร ว ม เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ยภ าพท า ง
ภาษาอังกฤษ 
-  ดานคณิตศาสตร อาจารยที่
ปรึกษาแนะนําใหนักศึกษาทํา
แบบฝกหัดเพิ่ม 
 
 

ทักษะทางปญญา จากการประเมินดานทักษะทางปญญา อยูในระดับ          
4.03 คะแนน 
- ผูสอนสอนใหนักศึกษาคิดอยางมีระบบสามารถสืบคน  ตีความ 
และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
และสามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอน
และเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 
- นักศึกษาสามารถคิดอยางมีระบบ  สืบคน  ตีความ และ
ประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหาและ
สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาได  จากการส่ังงานนักศึกษาให
ศึกษานอกเวลา 
 
 

 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

จากการประเมินดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยูในระดับ 3.97 คะแนน 
- ผูสอนสอนใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถนําเสนอ
แนวความคิดอยางสรางสรรค แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมและมีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการ
นําเสนอ 
- นักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถนําเสนอแนวความคิด
อยางสรางสรรค แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
และมีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
-  แตยังมีนักศึกษาบางรายไมสามารถนําเสนอหนาหองได
เนื่องจากความเขินอาย 
 
 
 
 

 
- ทางอาจารยผูสอนไดฝกฝน
นักศึกษา 
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 สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลบัจากแหลงตางๆ แนวทางแกไขปรับปรุง 
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข             
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากการประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับ 3.70 คะแนน 
- ผูสอนสอนใหนักศึกษาเขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตร
และสถิติ สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติใน
การศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน สามารถเลือกส่ือ 
เครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายได รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม และสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ      
- นักศึกษามีเขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
สามารถประยุกต ใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ ใน
การศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน สามารถเลือกส่ือ 
เครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายได รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม และสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชา
โครงงานทางเทคโนโลยีเส้ือผา 
-  แตยังมีนักศึกษาบางคนเลือกส่ือ เครื่องมือในการสืบคน เก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย ผิดพลาดบาง 

 
-  ทางอาจารย ผู สอน วิชา
โครงงานนักศึกษาไดสอน
นักศึกษาที่มีปญหาใหเลือกสื่อ 
เครื่องมือในการสืบคน เก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล 
แปลความหมาย ไดถูกตอง 

 
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนเิทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี   
จํานวนอาจารยใหม 1  คน   จํานวนอาจารยทีเ่ขารวมปฐมนิเทศ  

 เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมอาจารยใหม 2 ป/ครั้ง จึงรอการเขารวมโครงการในปถัดไป แตมีการ
กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมดังน้ี 

- กําหนดใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประสบการณในการสอนไมตํ่ากวา 5 ป 
- กําหนดใหมีการปฐมนิเทศโดยมีหัวขอดังน้ี 

1. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเหน็และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5 - ชวยใหทางสาขาวิชามีการวางแผนงานและเก็บ
ขอมูลใหเปนระเบียบมากยิง่ขึ้นเพื่อการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพในปตอไป   
และแนวทางการคิดวิเคราะหเปนไปตามระบบ 
PDCA 
 
 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สิ่งทอและแฟช่ัน 

5 - ระดมความคิดจากบุคลากรทัง้สายอาจารย
และสายสนับสนุนเพ่ือวางแผนและกําหนด
โครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาคณะ 
นอกจากน้ันยังมีการศึกษาดูงานภูมิปญญา
ทองถิ่น ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยตอไป 
 
 

3.โครงการสัมมนา เรื่อง บริหารจัดการ
หลักสูตร : ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
หลักสูตร 
 
 

2 - ไดรับความรูการบริหารจัดการหลักสูตรตาม 
ตัวช้ีวัดที่กําหนดในหลักสูตร 

4.การอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ 

3 - ไดทราบหลักเกณฑการทําผลงานวิชาการและมี
แรงจงูใจในการทําผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองในสายงานวิชาการ 
 
 
 

5.การฝกอบรม หลักสูตร "การแกปญหา
ตําหนิและความบกพรองที่เกิดขึ้นบนผา
และผลิตภัณฑสิ่งทอ" 

1 - ไดทราบรายละเอียดขอตําหนิตางๆ หรือ ความ
บกพรองที่เกดิขึน้บนผาจากสถานประกอบการณ
จริง  และจากทานวิทยากรที่มาถายทอด  และ
สามารถนํามาประยุกตใชในการสอนได 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเหน็และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

6.โครงการฝกอบรมดานสิ่งทอและแฟช่ัน 
ภายใตโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ) 

1 - ทําใหเกิดการพฒันาความรูดานส่ิงทอและแฟชั่น  
ตลอดจนการสรางเสริมประสบการณในการเรยีน
การสอนที่สามารถนํามาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม 

7.การสัมมนาบูรณาการทางวิชาการ เรื่อง 
"การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
กลุมผาและเครื่องแตงกาย และกลุมของใช 
ของประดับตกแตง และของที่ระลึก (ทํา
จากผา)" 

1 - ทราบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่ใชในการ 
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่ทาจากผา 
สามารถนามาใชประกอบการจัดการเรียนการ 
สอนถึงมาตรฐานที่ใชทดสอบผลิตภัณฑชุมชน 

 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสตูร 

การบริหารหลกัสูตร 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ในอนาคต 
สภาพแวดลอมโดยรวมของคณะ
ไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของนกัศึกษาไดอยาง
ครบถวน 

ไมมีผลกระทบตอสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร 

ทางหลักสูตร สาขาวิชา และคณะมี
สวนรวมในการวางแผนการจัดการ
พื้นที่ที่มอียูอยางจํากดั ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และทางคณะได
มีแผนปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค
และภูมิทัศนในปงบประมาณ 2559 

 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(ตัวบงชี้ 6) 

 1. การเตรียมความพรอมทางกายภาพ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาวางแผนการเรียนการสอนของทุกรายวิชา  และมีหองเรียน
ทฤษฎีและหองปฏิบัติตัดเย็บ  หองปฏิบัติการทอและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโปรแกรม
วางมารค รวมทั้งส่ือการสอนที่พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยมีผูสอนและ
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ รวมกันตรวจสอบความพรอมของหองเรียน เชนแสงสวาง 
อุณหภูมิ จํานวนโตะ เกาอี้ วัสดุ อุปกรณตางๆ และจักรเย็บผา สําหรับการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติ รวมทั้งส่ือการสอนตางๆ เชนเครื่องฉาย คอมพิวเตอร รวมทั้งระบบเครื่องขยาย
เสียงสําหรับการบรรยาย และโปรแกรมวางมารค  ทุกครั้งกอนเปดเทอม   
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
 จากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรไดรวบรวมความตองการของนักศึกษาในเรื่อง
ของจํานวนอุปกรณดังกลาวยังไมเพียงพอ  โดยวางแผนแกปญหาใหขยายเวลากับนักศึกษา
ใชหองนอกเวลาและนักศึกษามีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ทางหลักสูตรจะดําเนินการ
ของบประมาณซื้อจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในปงบประมาณถัดไป 

 2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา  ไดทําการส่ังซื้อหนังสือเขาหองสมุดตามความตองการของ
นักศึกษาและอาจารยในสาขาใชหองสมุดของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
และหองสมุดกลางเพื่อใหเพียงพอ และชองทางการเรียนรูดวยตัวเองจากฐานขอมูล WGSN 
ที่คณะไดซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชาไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับขาวสาร
ทางดานเทคโนโลยีเส้ือผา รวมทั้งเว็บไซตอื่นๆที่เกี่ยวของกับแฟชั่นและส่ิงทอ วัสดุส่ิงทอ  
ทั้งนี้ทางสาขาวิชาไดมีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่คือศูนยสรางสรรคองคความรู
แฟชั่น FKCC  เพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาทราบแนวโนมทางดานแฟชั่นและส่ิงทอ รวมทั้ง
เพื่อนํามาใชในการอางอิงการศึกษาคนควาของนักศึกษา  
 จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรไดรวบรวมความตองการของนักศึกษาในเรื่อง
ของการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา  นักศึกษามีความพึง
พอใจที่ไดคนหาขอมูลดานนอก  แตติดปญหาดานการเดินทาง ซึ่งอยากใหทางคณะจัดรถ
รับ-สงสําหรับนักศึกษาในกรณีที่ไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ เชน ศูนยสรางสรรคองคความรู
แฟชั่น FKCC และสถานประกอบการณตางๆ   ทั้งนี้ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูในปการศึกษาตอไป 

 3. การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค 
 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคาร
4 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา  ไดใชเปนที่จัดกิจกรรมสันทนาการภายใน
คณะ มีการจัดแสดงผลงานนักศึกษานอกสถานที่ คือศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรลเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูทางดานความคิดสรางสรรคของ โดยการแสดงผลงานจัดทําภายใต
บรรยากาศที่ทันสมัยดวยการออกแบบตกแตงภายในที่ทันสมัย ทั้งรูปแบบ และระบบการ
จัดแสงไฟ   
 จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรไดรวบรวมความตองการของนักศึกษาในเรื่อง
ของการจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค  นักศึกษามีความ
พึงพอใจจากการจัดสรรพื้นที่ภายในคณะที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคามากที่สุด 
  4. มีบริการคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น มีอุปกรณเชื่อมตออินเตอรเน็ตไร
สาย (WIFI) ไวรอบบริเวณอาคารของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น ให
นักศึกษาในสาขาฯ รวมทั้งอาจารยสามารถใชบริการสัญญาณอินเตอรเน็ทไดอยาง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่นไดสะดวก   
จากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรไดรวบรวมความตองการของนักศึกษาในเรือ่งของ
การมีบริการคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  นักศึกษามคีวามพึงพอใจเปนอยางมาก 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผูประเมิน 
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสตูร 
- - - 
   
   

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูที่สําเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ 8 พฤษภาคม 2558  

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ไมมีผลการประเมินจากนักศึกษาที่มีผลกระทบ 
โดยตรงกับหลักสูตร มีเพียงขอเสนอแนะดาน 
โครงสรางพ้ืนฐานซึ่งจะใชประกอบการพิจารณาการ 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยรวมของคณะตอไป 
 
 

คณะมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของคณะ เพ่ือ 
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนอยูเสมอ แต 
เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหไมสามารถ 
พัฒนาไดดีครบทุกดาน ในสวนของหลักสูตร ถึงแมจะ 
ไมไดรับขอวิพากษจากนักศึกษาโดยตรง แตทาง 
หลักสูตรและสาขาวิชาก็มีการวางแผนในการปรับปรุง 
สิ่งอานวยความสะดวกที่สงผลตอการจัดการเรียนการ 
สอน ใหมีความทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองตอ 
การเรียนการสอนอยางครบถวนเสมอมา 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  

ไมมีขอเสนอแนะเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร 
 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ระบบประเมินออนไลนภาวะการมีงานทาของบัณฑิต 
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. สาขาที่เรียนจบกับงานที่ทาคนละสายงานกัน จึง
ทําใหบัณฑิตตองใชความสามารถในการเรยีนรูสิ่ง
ใหมๆ  เพ่ิมเติม และตองใชความพยายามในการ
ปรับตัวอยางมากกับงานที่ทาปจจุบัน แตโชคดีที่
บัณฑิตมีความอดทน จึงทําใหปรับตัวใหเขากับงานได 
2. การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในเรื่องงาน 
คอนขางมีนอยมาก เชน ศัพทเทคนิค ตลอดจนวิธีการ 
การทางานควรจะมีการปรับปรุง 
 

ความสามารถด้านภาษาองักฤษ 

ปญหาหลักที่พบจากการประเมินของผูใชบัณฑิต คือ 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนปญหา
ใหญของบัณฑติ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทาง 
มหาวิทยาลัยไดทราบผลการประเมินภาพรวมของ
บัณฑิต และกาํหนดนโยบายในการพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
นอกจากน้ันทางหลักสูตรและสาขาวิชาเชิญชวนให
อาจารยประขาสาขาวิชาสอนหนังสือ โดยการ
สอดแทรกศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ หรือใชเอกสาร 
นําเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาเกิด 
ความคุนเคยในปการศึกษา 2557 ในรายวิชา



                 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (ปริญญาตรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา (ฉบับปรับปรุง) ป พ.ศ. 2555     
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     ปการศึกษา 2557                     47 

 

 

ภาษาอังกฤษได เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษผาน
การศึกษาดวยตนเองโดยโปรแกรม speexx ซึ่ง
นักศึกษาสามารถใชงานผานระบบอินเตอรเน็ทไดทุก
ที่ และสามารถใชผานมือถือ แท็ปแล็ต หรืออุปกรณ
อ่ืนๆ ได นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังมี 
โครงการ English camp เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษกับเจาของภาษาโดยตรง 

ข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาบณัฑิตให้ 

สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ความสามารถดานภาษาตางประเทศนอยมาก และ 
เพ่ือเปนการเปดรับ AEC มหาวิทยาลัยควรเนนความรู 
ดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษามากกวาน้ี 
2. การมีไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาในการ 
ทํางาน 
3. เพ่ิมทักษะการเปนผูนํา 
4. ความคิดสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนตองานที่ 
รับผิดชอบ 
 

การมีไหวพริบในการแก้ปัญหา 

การพัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถในการแกปญหา 
เฉพาะหนา จําเปนตองมีการฝกฝนนักศึกษาใหรูจัก
การแกปญหา โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่มี
การใชกรณีศึกษาตางๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติงาน
จริง ไดเจอปญหาจากงานจริง ซึ่งจะทําใหนักศึกษามี
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น 

ทกัษะการเป็นผู้นา 

ลักษณะของบัณฑิตในการจะเปนผูนําไดน่ัน ตองสราง
ใหนักศึกษาเกดิความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความกลา
แสดงออกมีการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา
ดวยกัน และระหวางนักศึกษากับอาจารย ซึ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน
หลักสูตร ผูสอนไดเสริมกิจกรรมตางๆเพ่ือใหนักศึกษา
กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง และ
ความสามารถในการนําเสนอและการสื่อสาร เชน การ 
นําเสนองานในระหวางเรียน การทํางานเปนทีม การ 
ซักถามพูดคุยในระหวางเรียน การศึกษาดูงาน การ 
สัมมนาตางๆ 

ความคดิสร้างสรรค์ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่องาน 

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติตางๆ ใน 
หลักสูตร พยายามวางรูปแบบการเรียนการสอนที่ให 
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบการ 
ทดลองเพ่ือตอบคําถามในแตละเง่ือนไขที่กําหนด ซึ่ง
ชวยพัฒนาแนวคิดและความคิดสรางสรรคให
นักศึกษาได 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน   
       จากขอเสนอแนะที่ไดรับจะพบปญหาหลักเรื่องการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งทางหลักสูตรไดพยายามใหราย
วิชาชีพของหลักสูตร มีการใชศัพทเทคนิค เอกสารประกอบการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาเกิด
ความเคยชินกับศัพทเฉพาะของสาขาวิชา 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

ไมมีแผนการดําเนินงาน 
ที่วางไวในรายงานของ 
ปที่ผานมา 
 

- - - 

ขอเสนอในการพัฒนาหลกัสูตร 
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ) 
     ไมมีขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร เน่ืองจากหลักสูตรยังอยูระหวางการดาเนินงาน ซึ่งจะมีการ 

                ปรับโครงสรางเมื่อหลักสูตรครบรอบเวลาของการพัฒนาหลักสูตร 
2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวชิาฯ) 

               ไมมีขอเสนอในการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน 
     ผลสมัฤทธ์ิรายวิชา จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแตละรายวิชา ซึ่งจะมีกําหนดไวใน 

มคอ.3 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    

               จาํนวนกิจกรรมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2557 มุงเนนไปที่งานดานการบริหาร 
               จดัการหลักสูตรมากกวาดานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา ในปการศกึษา 2558 ควรมุงเนนไปที่การ                
               พัฒนาทางวิชาชีพเฉพาะสาขาใหมากขึ้น เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ       
               งานวิจัย 
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ภาคผนวก 1 
 

ผลการประเมินตนเอง  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 

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) (ตัวบงชี้ 1 – 5 ตองดําเนินการทุกตัว                                   มีการดําเนินการ 

1. 
 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

 
สรุปผลการประเมิน     ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร       ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ                              

3.92  

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา หรอื 
ประกอบอาชพีอิสระ 

4.75  
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.34  
 

 
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
ศตวรรษที่ 21 

  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

 อัตราการคงอยูของนกัศึกษา       
 อัตราการสําเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของ

นักศึกษา 
 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  
 
จุดเดน 

1 ระบบอาจารยทีป่รึกษามีประสิทธิภาพ 
2 มีอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่เทียบเทาสถานประกอบการสามารถตอบสนองตอการจดัการเรียนการ 

สอนใหมีประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพฒันา 

1 จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับนกัศึกษาทีก่ําหนดไว 
2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชวยการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยงัมีนอย 
3 การรักษาอัตราการคงอยูของนกัศึกษายังไดผลไมเปนที่พอใจ 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 4  อาจารย 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร   
 การบริหารอาจารย  
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย 1.67  

 รอยละอาจารยที่มีวุฒิปรญิญาเอก   
 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ   
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.00  

 อัตราการคงอยูของอาจารย   
 ความพึงพอใจของอาจารย  
 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ 

 
2.22  

 
 
จุดเดน 

1 มีอาจารยที่มีคุณวุฒิตามมหาวทิยาลัยกําหนด และรับผิดชอบความถนัดตรงตามวิชาที่สอนเพือ่การเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาสในการพฒันา 
1 การเพิ่มตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรในทานที่ยังไมได 
2 การเพิ่มวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร 
3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรยงัมีจํานวนนอย 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้
คะแนนที่

ได 
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 หลักสูตรสามารถสนองตอบตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 
โอกาสในการพฒันา 

1 ระบบการประเมินสาหรับนักศึกษามีจานวนมาก ควรจัดระบบการประเมินใหม ใหนกัศึกษาตอบ 
แบบสอบถามเพียงครัง้เดยีว แลวสามารถนาผลไปใชในการประเมินไดหลายๆ 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 

หองนา พื้นที่ใชสอยสวนกลาง ระบบไวไฟ 
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ภาคผนวก 2 

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

 

การกํากับตามมาตรฐานหลกัสูตร   
ปทส.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ปทส.1.1-02 ทําเนียบประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
ปทส.1.1-03 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปทส.1.1-04 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปทส.1.1-05 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 

 
 

รายการเอกสาร  หมวดที่ 2  อาจารย 
 

2.1 -  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ปทส.1.1-02 ทําเนียบประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
ปทส.2.1-01 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 
ปทส.2.1-02 แผนอัตรากําลังคน 
ปทส.2.1-03 สรุปโครงการพัฒนาอาจารยทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
ปทส.2.1-04 ตารางสอนอาจารยประจําหลักสูตร 
ปทส.2.1-05 ตารางสรุปโครงการวจิัยประจําปการศึกษา 2557 
ปทส.2.1-06 โครงการบรกิารวิชาการที่อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวม 
2.2 คุณภาพอาจารย 
- - 

  
2.3 ผลที่เกดิกับอาจารย 
ปทส.2.3-01 แบบการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยที่มตีอการบริหารหลักสูตร 
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รายการเอกสาร  หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต  
3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ปทส.3-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  
3  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ปทส.3-02 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
  

 
 
 

3.1  การรับนกัศึกษา 
ปทส.3.1-01 เอกสารสรุปจํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2557 
ปทส.3.1-02 โครงการเตรียมความพรอมนกัศึกษา 

  
3.2  การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
ปทส.3.2-01 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาประจําปการศึกษา 2557 
ปทส.3.2-02 โครงการและกิจกกรมที่นกัศึกษาในหลักสูตรมีสวนรวม 
ปทส.3.2-03 รายชื่อนกัศึกษาที่ไดรับทุน กยศ 
ปทส.3.2-04 รายชื่อนกัศึกษาที่ไดทุนการศึกษาอื่น 

  
3.3  ผลที่เกดิกบันักศึกษา3 
ปทส.3.3-01 ขอมูลจํานวนนกัศึกษาคงอยู 
ปทส.3.3-02 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอคุณภาพหลักสูตร 
  

 

รายการเอกสาร  หมวดที่ 4   ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
                                     ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ปทส.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  
4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ปทส.4.2-01 ทําเนียบอาจารยประจําสาขาวชิาเทคโนโลยีเส้ือผา 
ปทส.4.2-02 ตารางสอนอาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา 
ปทส.4.2-03 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 
ปทส.4.2-04 หนังสือขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการ 
ปทส.1.1-04 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 

  
4.3  การประเมนิผูเรียน 
ปทส.4.3-01 ผลการเรยีนในแตละรายวิชาและการกระจายคะแนน 
ปทส.1.1-04 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 



                 

ภาคผนวก    ประกอบการรายงาน  มคอ.7  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2557 
ปการศึกษา  2557                                                                                                                              ผ -  11 

    

 

ปทส.1.1-05 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
4.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ปทส.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ปทส.1.1-03 รายงานการประชุมการดําเนินงานหลักสูตร 
ปทส.1.1-04 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ปทส.1.1-05 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
ปทส.4.4-01 รายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ปทส.4.4-02 เอกสารการปฐมนิเทศอาจารยใหม 
ปทส.2.1-03 สรุปโครงการพฒันาอาจารยทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
ปทส.3-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ปทส.3-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

 
 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
5.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ปทส.3-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

 
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
เอกสาร  
ปทส.3-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ปทส.3-02 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
  
  

  
  
  
  

 
 
หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
เอกสาร  
ปทส.7.1-01 มคอ.7 ปการศึกษา 2556 
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ภาคผนวก 3 

ตารางข้อมูลประกอบการรายงาน 
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ตารางที ่1 รายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 ปการศึกษา 2557  
 

ลําดับ
ที่ 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ

อาจารยผูสอน 

ภาค
การศึกษา 

ช้ันปที่
เรียน 

หมาย
เหตุ 

1 01-001-107  ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ อ.กิจทวีสิน   1/57 1  
2 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 อ.ชลิสา 1/57 1  
3 01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค ผศ.สุนทร ี 1/57 2และ

ททส ป
1 

 

4 01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปวีณา 1/57 1  
5 01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา ผศ.ดร.เกษสุนีย 1/57 2 และ

ททส ป
1 

 

 

6 01-005-101 พลศึกษา อ.มงคล 1/57 1  
7 02-001-101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน อ.พิชญา 1/57 2  
8 02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน อ.สรรษนีย 1/57 3  

9 06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ ผศ.เสาวณีย 1/57 1  
10 06-011-105 สีกับสิ่งทอ ผศ.อุษา 1/57 2 และ

ททส ป
2 

 

11 06-011-107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องนุงหม ผศ.วาสนา/ผศ.
อุษา 
 

1/57 1  

12 06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผศ.กมล 1/57 ททส ป
1 

 

13 06-112-104 การทําแบบตัด2 ผศ.จิราพร 1/57 2 และ
ททส ป

2 

 

14 06-112-107 การผลิตเสื้อผา1 ผศ.จิราพร/ผศ.
ภูวพัสส 
 

1/57 2  

15 06-112-211 โครงสรางผา ผศ.อุษา/ ผศ.
สุรีย 
 

1/57 ททส ป
1 
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ลําดับ

ที่ 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ

อาจารยผูสอน 

ภาค
การศึกษา 

ช้ันปที่
เรียน 

หมาย
เหตุ 

16 
 

06-112-213 
 
วิศวกรรมเสื้อผา 

 
อ.วิภาดา 

 
1/57 

3 และ
ททส ป

1 
 

17 06-112-420 การวางแผนและควบคุมการผลิตงาน
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

อ.วิภาดา 1/57 3 
 

18 06-112-121 การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผา ผศ.กมล 1/57 1 และ
ททส ป

2 

 

19 06-112-224 ระบบการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม1 ผศ.วาสนา 1/57 ททส ป
2 

 

20 06-112-325 ระบบการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม2 ผศ.จิราพร/ผศ.
วัฒนา 

1/57 3  

21 06-113-205 การทําแบบตัดดวยคอมพิวเตอร ผศ.กมล, ผศ.
ณัฐกร 

1/57 3 และ
ททส ป

1 
 

22 06-113-212 การดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป อ.สุจิตรา 1/57 ททส ป
1 

 
 

23 06-113-211 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต ผศ.อาภาพรรณ 1/57 3 
 

 

24 06-113-207 การทําเสื้อบนหุน อ.พจนา 1/57 ททส ป
2 
 

 

25 06-113-213 เทคนิคการตัดเย็บผาถัก อ.เสาวนีย/  
อ.ไชยชาญ  
 

1/57 ททส ป
2 

 

26 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 ผศ.ดร.ชญา
นนท 
 

2/57 1  

27 01-002-206 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ผศ.สุนทร ี 2/57 2และ
ททส ป
1และ2 
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ลําดับ

ที่ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ

อาจารยผูสอน 

ภาค
การศึกษา 

ชั้นปที่
เรียน 

หมา
ยเหตุ 

28 01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม อ.รวิวรรณ 2/57 1และ
ททส ป

1 

 

 

29 01-006-101 นันทนาการ อ.ประดิษฐ 2/57 1  
30 06-112-103 การทําแบบตัด1 ผศ.จิราพร 2/57 1  
31 06-011-106 สุนทรียศาสตร อ.กองเกียรติ 2/57 2 และ

ททส ป
2 

 

 

32 06-011-108 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ อ.ชลธิชา 2/57 2  
33 06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ.สุจิตรา 2/57 3  
34 06-011-110 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา อ.พิชิตพล 2/57 3  
35 06-112-106 พ้ืนฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเสื้อผา อ.วิภาดา/ผศ.

อุษา 
 

2/57 1  

36 06-112-122 สัมมนาทางเทคโนโลยีเสื้อผา ผศ.กมล 2/57 2  
37 06-112-123 เทคโนโลยีเครือ่งจักรเสื้อผา

อุตสาหกรรม 
ผศ.วาสนา 2/57 1 และ

ททส ป
2 
 

 

38 06-112-208 การผลิตเสื้อผา2 ผศ.จิราพร 2/57 2  
39 06-112-211 โครงสรางผา ผศ.อุษา 2/57 2  
40 06-112-212 การออกแบบเสื้อผา ผศ.อุษา 2/57 1  
41 06-112-224 ระบบการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม1 ผศ.วาสนา 2/57 2  
42 06-112-314 การจัดการการผลิตเสื้อผา

อุตสาหกรรม 
อ.สุจิตรา 2/57 3 และ

ททส ป
1 

 

 

43 06-112-315 การควบคุมคุณภาพเครื่องนุงหม อ.วิภาดา 2/57 3 และ
ททส ป

1 
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ลําดับ

ที่ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ

อาจารยผูสอน 

ภาค
การศึกษา 

ชั้นปที่
เรียน 

หมา
ยเหตุ 

44 06-112-416 การทําเสื้อตัวอยาง อ.เสาวนีย และ 
อ.พจนา 

2/57 3 ,4
และ

ททส ป
1 

 

45 06-112-417 การเตรียมโครงงาน อ.พจนา 2/57 3 และ
ททส ป

1 

 

46 06-113-213 เทคนิคการตัดเย็บผาถัก อ.เสาวนีย เถา
กิตติกุล 

2/57 3 
 

47 06-113-218 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ ดร.รัตนพล 2/57 3,4 
และ

ททส ป
2 

 

48 06-112-418 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผา อ.พจนา  
และ ผศ.กมล 

2/57 4 และ
ททส ป

2 

 
 
 

49 06-112-419 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
เสื้อผา 

ผศ.กมล 2/57 4 และ
ททส ป

2 
 

50 06-112-420 การวางแผนและควบคุมงาน
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

อ.วิภาดา 2/57 4 และ
ททส ป

1 

 
 
 

51 06-212-318 การดําเนินธุรกิจสิ่งทอ อ.สุจิตรา 2/57 4  
52 06-112-325 ระบบการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม2 ผศ.จิราพร/ 

ผศ.วัฒนา 
2/57 ททส ป

2 
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ตารางที ่2   รายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา อาจารยผูสอน 
ผลการทวนสอบ 

ขอเสนอแนะ  
ตรง 

 
ไมตรง 

1 06-011-109 การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

ผศ.กมล     

2 06-113-205 การทําแบบตัดดวย
คอมพิวเตอร 

ผศ.ณัฐกร,  
อ.เสาวนีย  

    

3 06-112-213 วิศวกรรมเสื้อผา อ.วิภาดา     
4 06-112-211 โครงสรางผา ผศ.อุษา/ ผศ.สุรีย 

 
    

5 06-011-107 พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม 

ผศ.วาสนา/ผศ.อุษา     

6 06-112-212 การออกแบบเสื้อผา ผศ.อุษา     
7 06-112-315 การควบคุมคุณภาพ

เครื่องนุงหม 
อ.วิภาดา     

8 06-212-318 การดําเนินธุรกิจสิ่งทอ อ.สุจิตรา     
9 06-112-416 การทําเสื้อตัวอยาง อ.เสาวนีย และ 

อ.พจนา 
    

10 06-113-313 การฝกงานทาง
เทคโนโลยีเสื้อผา 

ผศ.กมล   
พรหมหลาวรรณ 

    

11 06-112-104 การทําแบบตัด2 ผศ.จิราพร     
12 06-112-103 การทําแบบตัด1 ผศ.จิราพร     
13 06-113-213 เทคนิคการตัดเย็บผา

ถัก 
อ.เสาวนีย เถากิตติ
กุล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

ภาคผนวก    ประกอบการรายงาน  มคอ.7  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2557 
ปการศึกษา  2557                                                                                                                              ผ -  18 

    

 

 
ตารางที ่3  สรุปโครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรทางดานวิชาการ/วิชาชีพ  ประจําปการศึกษา 2557 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง/หลักสูตร/หัวขอฝกอบรม/
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน/เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา หนวยงานผูจัด 
 

1 ผศ.จิราพร 
จิตตภูภักดี 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

27 มิ.ย. 57 
 

30 มิ.ย.-1 
ก.ค. 57 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ฯ มทร.พระนคร 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานสิ่ง
ทอและแฟชั่น 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ จังหวัดเลย 
และเพชรบูรณ 

6 ม.ค. 58 
7 - 10 ม.ค. 

58 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ฯ มทร.พระนคร 

โครงการสัมมนา เรื่อง บริหรจัดการ
หลักสูตร : ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
หลักสูตร 

หองประชุม D - Hall 
คณะครุศาสตรฯ 

5 ก.พ. 58 สสท.  มทร.พระนคร 

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลการสอนและผลงานทางวิชาการ 

หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 
4 
สํานักอธิการบด ี

17 ก.พ. 58 กองบริหารงานบุคคล 
มทร.พระนคร 

2 นางพจนา 
นูมหันต 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

27 มิ.ย. 57 
 

30 มิ.ย.-1 
ก.ค. 57 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ฯ มทร.พระนคร 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานสิ่ง
ทอและแฟชั่น 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ จังหวัดเลย 
และเพชรบูรณ 

6 ม.ค. 58 
7 - 10 ม.ค. 

58 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ฯ มทร.พระนคร 

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (พ.ศ. 2559-2563) 

หองประชุมกรมหลวง 
คณะครุศาสตรฯ 

19 มี.ค. 58 สํานักประกันคุณภาพ 
มทร.พระนคร 
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ที่ ชื่อ – สกุล เรื่อง/หลักสูตร/หัวขอฝกอบรม/
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน/เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา หนวยงานผูจัด 
 

3 ผศ.กมล 
พรหมหลา
วรรณ 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

27 มิ.ย. 57 
 

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 
57 

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอฯ มทร.พระนคร 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานสิ่ง
ทอและแฟชั่น 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ จังหวัด
เลย และเพชรบูรณ 

6 ม.ค. 58 
7 - 10 ม.ค. 58 

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอฯ มทร.พระนคร 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการ
จัดการแขงขันฝมือคนพิการ แหงชาติ 
ครั้งท่ี 7 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 
กรุงเทพมหานคร 

21 - 23 ม.ค. 
58 

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน 

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก (พ.ศ. 2559-2563) 

หองประชุมกรมหลวง 
คณะครุศาสตรฯ 

19 มี.ค. 58 สํานักประกันคุณภาพ 
มทร.พระนคร 

4 ผศ.วาสนา 
ชางมวง 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

27 มิ.ย. 57 
 

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 
57 

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอฯ มทร.พระนคร 

โครงการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF 

ไวท แอท ซี รีสอรท 
จ.ระยอง 

3 - 5 ก.ค. 57 กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.พระนคร 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานสิ่ง
ทอและแฟชั่น 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
ระยะที่ 2 ณ จังหวัด
เลย และเพชรบูรณ 

6 ม.ค. 58 
7 - 10 ม.ค. 58 

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอฯ มทร.พระนคร 

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 

หองประชุมบัวมวง 1 
ชั้น 4 
สํานักอธิการบด ี

17 ก.พ. 58 กองบริหารงานบุคคล 
มทร.พระนคร 
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ที่ ชื่อ – สกุล เรื่อง/หลักสูตร/หัวขอฝกอบรม/
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน/เสนอผลงานวิชาการ 

สถานที่ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

ดูงาน เสนอผลงาน 

ระยะเวลา หนวยงานผูจัด 
 

5 นางวิภาดา  
กระจางโพธิ์ 

การฝกอบรม หลักสูตร "การแกปญหาตําหนิ
และความบกพรองท่ีเกิดขึ้นบนผาและ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ" 

ณ กองพัฒนา
อุตสาหกรรม สาขา 1 
ถ.พระราม 4 เขต
คลองเตย กทม. 

11, 13, 18, 
20 มิ.ย. 57 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 

27 มิ.ย. 57 คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ มทร.พระ
นคร 

โครงการฝกอบรมดานสิ่งทอและแฟชั่น 
ภายใตโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 

ณ Dong-Ah 
Institute of Media 
and Arts ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 

5 - 20 ก.ค. 
57 

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ 
มทร.พระนคร 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานสิ่งทอ
และแฟชั่น 

ระยะที่ 1 ณ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 

6 ม.ค. 58 คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ มทร.พระ
นคร 

การสัมมนาบูรณาการทางวิชาการ เรื่อง "การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กลุมผาและ
เครื่องแตงกาย และกลุมของใช ของประดับ
ตกแตง และของท่ีระลึก (ทําจากผา)" 

โรงแรมดิเอ็มเมอรัล 
กรุงเทพฯ 

14 - 15 ม.ค. 
58 

สํานักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาห
กรรม 

โครงการสัมมนา เรื่อง บริหารจัดการ
หลักสูตร : ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตร 

หองประชุม D - Hall 
คณะครุศาสตรฯ 

5 ก.พ. 58 สสท.  มทร.พระ
นคร 

โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

หองประชุม D - Hall 
คณะครุศาสตรฯ 

6 ก.พ. 58 สสท.  มทร.พระ
นคร 

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผล
การสอนและผลงานทางวิชาการ 

หองประชุมบัวมวง 1 
ชั้น 4 
สํานักอธิการบด ี

17 ก.พ. 58 กองบริหารงาน
บุคคล 
มทร.พระนคร 

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (พ.ศ. 2559-2563) 

หองประชุมกรมหลวง 
คณะครุศาสตรฯ 

19 มี.ค. 58 สํานักประกัน
คุณภาพ 
มทร.พระนคร 
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ตารางที ่4 ครภัุณฑประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา 
ลําดับที ่ รายการครุภัณฑ 

1 จักรพันริม 
2 จักรอุตสาหกรรม (คอม) 
3 จักรฝเข็มประสาน 3 เสน 
4 จักรอุตสาหกรรมเข็มเด่ียว 
5 จักรติดกระดุม 
6 เครื่องจักรติดกระดุม  แบบโรยกระดุม 
7 จักรถักรังกระดุม 
8 เครื่องอัดความรอน 
9 จักรเย็บผาคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว 
10 เครื่องตัดผาชนิดใบมีดตรงขนาด 6 น้ิว และ 8 น้ิว 
11 เครื่องตัดใบมีดสายพาน 
12 หุนทดลองแบบ 
13 ชุดคอมพิวเตอรวางมารค 
14 เครื่องถักผาดวยมือแบบแทนเข็มตรง 
15 เครื่องถักผาอัตโนมัติดวยระบบคอมพิวเตอร 
16 เครื่องทอมือสําหรับออกแบบลายผา 
17 เครื่องบรรจุเสื้อผาชนิดแขวน  สําหรับต้ังพ้ืน 
18 เครื่องเจาะรูผาสําหรับทําเครื่องหมายกําหนดตําแหนง 
19 จักรปกอัตโนมัติขนาด 6 หัว 
20 เคร่ืองปูผาคอมพิวเตอร                                                

21 โตะทําแบบตัด                                                          
22 โปรแกรมสรางแพทเทิรน                                             
23 คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมคํานวณวัตถุดิบ                       
24 หุนทดลองแบบปรับขนาด                                             
25 เคร่ืองตัดผาอุตสาหกรรมใบมีดตรงขนาด 8 น้ิว                    
26 เครื่องตัดผาอุตสาหกรรมใบมีดกลมขนาด 4 น้ิว                    
27 เตารีดไอนํ้า  ขนาดจุนํ้า 3  ลติร  พรอมโตะรองรีดแบบลมดูด   
28 โตะตัดผาแบบมีลมเปา                                                 
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