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รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
รหัสหลักสูตร 25501941102701
ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจาปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2559
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ท1ี่ .1)
หมวดที่ 2 : อาจารย์
ผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1)
ผลการดาเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.2)
ผลการดาเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.3)
หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑิต
ผลการดาเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1)
ผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2)
ผลการดาเนินงานผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3)
ผลการดาเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ 2.1)
ผลการดาเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี
(ตัวบ่งชี้ 2.2) (ปริญญาตรี)
หมวดที่ 4 : ข้อมูลสรุปรายงาน
ผลการดาเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.1)
ผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ 5.2)
ผลการดาเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3)
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
หมวดที่ 5 : การบริหารหลักสูตร
ผลการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1)
หมวดที่ 6 : ข้อคิดเห็น
หมวดที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ 8 : แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร
1. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร
2. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
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บทสรุปสาหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง
1. บทนา (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป)
ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี มีความชานาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
2. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะในการทางาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
การประเมินตนเองตามผลการดาเนินงานของหลักสูตร.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดาเนินงาน ได้มาตรฐาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 2.93 (คะแนน)
2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
I

P

O

ผลการประเมิน
คะแนน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

องค์ประกอบที่
1 การกากับมาตรฐาน
ผ่าน
หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 บัณฑิต
4.88 4.88
ระดับคุณภาพดีมาก
3 นักศึกษา
2.00
2.00
ระดับคุณภาพน้อย
4 อาจารย์
2.78
2.78
ระดับคุณภาพปานกลาง
5 หลักสูตร การเรียนการสอน
2.00 3.00
2.75
การประเมินผู้เรียน
ระดับคุณภาพปานกลาง
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
รวม
2.33 3.00 4.88
ผลการประเมิน
2.93
จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
จานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)
จานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 5 6)
จานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพน้อย (องค์ประกอบที่ 3)
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3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. พัฒนากระบวนการการรับนักศึกษา
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ.6
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการ
5.
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร : 25501941102701
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
ระดับ : ปริญญาตรี

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2)
ที่ ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายกมล พรหมหล้าวรรณ
2 อาจารย์

นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
5 อาจารย์

นางสาววาสนา ช้างม่วง
นางจิราพร จิตต์ภู่ภักดี
นางพจนา นูมหันต์
มีการปรับปรุงหลักสูตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด
คอ.ม.บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วศ.ม.วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
คศ.ม.คหกรรมศาสตร์

การรับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร

หมายเหตุ : ปรับปรุงใหม่เนื่องจาก........ โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ....... เมื่อวันที่ ............
สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่........

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน)
1

2

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ข้อมูลประวัติการศึกษา

กมล พรหมหล้าวรรณ

ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : 2542
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
สาขาวิชาที่จบ : บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ข้าราชการ
ประสบการณ์การทาการสอน : 2528-ปัจจุบัน

วิภาดา กระจ่างโพธิ์

ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : 2546
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อสถาบันที่จบ :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ข้าราชการ ประสบการณ์
การทาการสอน : 2537-ปัจจุบัน
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วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
วาสนา ช้างม่วง

4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

จิราพร จิตต์ภู่ภักดี

5

อาจารย์

พจนา นูมหันต์

3. อาจารย์ผู้สอน
ตาแหน่งทางวิชาการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อาจารย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 อาจารย์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 อาจารย์
9 อาจารย์
10 อาจารย์
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
1

ข้อมูลประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : 2552
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่จบ : วิศวกรรมสิ่งทอ
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ข้าราชการ
ประสบการณ์การทาการสอน : ...พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : 2550
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
สาขาวิชาที่จบ : อุตสาหกรรมศึกษา
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ข้าราชการ
ประสบการณ์การทาการสอน : 2523 – ปัจจุบัน
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : 2546
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : สังคมศาสตร์
สาขาวิชาที่จบ : คหกรรมศาสตร์
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ข้าราชการ
ประสบการณ์การทาการสอน : 2525 – ปัจจุบัน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
นายกมล พรหมหล้าวรรณ
นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์
นาวสาววาสนา ช้างม่วง
นางจิราพร จิตต์ภู่ภักดี
นางพจนา นูมหันต์
นางอาภาพรรณ ยุเหล็ก
นางสาวอุษา ตั้งธรรม
นางสุจิตรา ชนันทวารี
นางสาวเสาวนีย์ เถากิตติกุล
นางสาวไอรดา สุดสังข์
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คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ
คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วศ.ม. สิ่งทอ
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
คศ.ม.คหกรรมศาสตร์
กศ.ม. การอุดมศึกษา
คศ.บ. ผ้าและครื่องแต่งกาย
M.F.M. (Fashion Mamangement)
คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 517 ถ.นครสวรรค์
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
5. ผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตัวบ่งชี้ 1.1)
(ระดับปริญญาตรี)
ข้อ
1
2
11

เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์)
 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์
มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก - คน , ปริญญาโท 5 คน
 คุณสมบัติอาจารย์ประจา
มีตาแหน่งทางวิชาการ : ผศ. 3 คน ,รศ .- คน , ศ. - คน
หลักสูตร
ซึ่งเป็นคุณวุฒิทตี่ รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิดหลักสูตร
ระยะเวลาทีก่ าหนด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้หลักสูตรมีกาหนดในการปรับปรุง
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
สรุปผลการประเมิน

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักฐาน
รายการ
ปทส.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 2 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
การบริหารและ 1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร :
พัฒนาอาจารย์
ในการจัดทาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 2555 ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น ทางสาขาวิชาได้คัดเลือก
อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลัก สูต ร โดยก าหนดคุณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
1. สาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 พิจารณาอาจารย์จากรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
2. พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 โดยที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
3. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้คณะพิจารณา
4. ส่งหลักสูตรให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา และนาเข้าสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ผลการดาเนินการรับและคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร สาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ได้อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าจานวน 5 ท่านเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อาจารย์

นายกมล พรหมหล้าวรรณ
นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
5 อาจารย์

นางสาววาสนา ช้างม่วง
นางจิราพร จิตต์ภู่ภักดี
นางพจนา นูมหันต์

คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วศ.ม.วิศวกรรมการจ ดการ
อุตสาหกรรม
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งทอ
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
คศ.ม.คหกรรมศาสตร์

การทวนสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน จากทางคณะ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 นอกจากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
คนได้เรียนรู้และเข้าร่วมการอบรมการจัดทาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิ ทยาลัย ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความรู้ในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เมื่ อ ประเมิ น กระบวนการรั บ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ไม่ พ บปั ญ หาใน
กระบวนการ การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชา วางแผนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร ทั้งในด้ าน
กาหนดกรอบอัตรากาลังของอาจารย์ประจาสาขาวิชา การดาเนินงานตามพันธ์กิจของมหาวิทยาลัย
การพั ฒ นาอาจารย์ ใ นด้ า นต่ า งๆ การก าหนดภาระการสอน และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ที่
นอกเหนือจากการสอน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและสาขาวิชาได้พิจารณาร่วมกัน มีระบบและ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยพิจารณาตามข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
2. พิจารณากรอบอัตรากาลังของอาจารย์ประจาที่ควรมีของสาขาวิชา
3. วางแผนพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
4. พัฒนาอาจารย์ประจาสาขาวิชาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ผลการดาเนินการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
การหาอาจารย์ทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จะมี
อาจารย์เกษียณ 1 ท่าน คือ ผศ.จิราพร จิตต์ภภู่ ักดี สาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาผู้
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้เสนอนางสาวจารุวรรณ ดิศวัฒน์ ขณะนี้กาลังศึกษาอยูท่ ี่
Technical University of Liberec คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2559 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
แทน ซึ่งนางสาวจารุวรรณ ดิศวัฒน์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในเรื่องสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

ที่

ชื่อ – สกุล

1 นางสาวจารุวรรณ ดิศวัฒน์

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.
ตรี)
Ph.D Textile
Technology

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่
เปิดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน

กรอบอัตรากาลังอาจารย์ประจา
คณะมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากรสายอาจารย์ทั้งระยะปานกลางและระยะยาว การจัดทา
แผนกรอบอัตรากาลังเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตรวจสอบสัดส่วนจานวนอาจารย์ประจาสาขาวิชาต่อจานวนนักศึกษาในหลักสูตร โดยในแผนระยะ
ปานกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้ามีอาจารย์เกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี้
ที่
1
2
3

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
นางพจนา นูมหันต์
นางสาวอุษา ตั้งธรรม
นายกมล พรหมหล้าวรรณ

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาววาสนา ช้างม่วง

9

ปีที่เกษียณอายุ
2560
2561
2563
2563

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
จากข้อมูลดังกล่าว อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้วางแผนอัตรากาลังเพื่อทดแทนในระยะปาน
กลางและระยะยาว ส่งผลให้การบริหารอาจารย์มุ่งเน้นไปที่การดาเนินงานตามพันธกิจ และการ
พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมการสัมมนา
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การนาเสนอผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ เพื่อให้อาจารย์นาความรู้ที่ได้มาใช้
ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดังนี้
3.1 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าทุกท่าน ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยงบประมาณของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นนอกจากนั้น
คณะฯและมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการให้อาจารย์ในภาพรวมให้แก่อาจารย์
3.2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชา ฯ เข้า
รับการอบรมกับองค์กรทางวิชาชีพ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และการฝึกอบรมในสถานประกอบการโดยพิจารณา
สารวจถึงความต้องการในการฝึกอบรม และมีการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ภายหลังการ
รายงานผลการฝึกอบรม เพื่อให้อาจารย์นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต
ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2
ศึกษาดูงาน
- โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น
นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2
ศึกษาดูงาน
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- โครงการจัดทาหลักสูตรรายวิชา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
ผศ.วาสนา ช้างม่วง
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น
- โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)
มทร.พระนคร
ผศ.จิราพร จิตต์ภู่ภักดี
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2
ศึกษาดูงาน
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
นางพจนา นูมหันต์
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะที่ 2
ศึกษาดูงาน
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
3.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ทบทวน ติดตามผลการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยการติ ดตามผลหลังจากฝึกอบรมภายใน 1 เดือน ถึงผลการนาไปใช้งานในการ
เรียนการสอน หรือ การพัฒนางานในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
ซึ่งผลการติดตามมีการนาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนจริง ทาให้มีผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทาเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี คุณ วุ ฒิ ที่ สูง ขึ้ น และมี
นโยบายพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขอตาแหน่งทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ทาให้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นนา
นโยบายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นมาดาเนินการภายในคณะ
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สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
และลงสู่สาขาวิชาและหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาศึกษาต่อ และ
ยังไม่มีการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ยั งไม่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ มีแผนที่จะยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาเอกสาร และ
การตีพิมพ์บทความวิจัย
นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีความพร้อมสาหรับการ
การบริหารหลักสูตรทั้งด้านการวางกรอบอัตรากาลัง การพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตร
ยังมีการพัฒนาอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ดังนี้
- ด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร จะมอบหมาย
ภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
การพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์การสอน การทางาน กาหนดให้อาจารย์สอนคนละไม่
เกิน 3 รายวิชาตามนโยบายมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรใน มคอ.2
ที่กาหนด และกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 มีการส่งรายงาน มคอ.5
ภายหลังกระบวนการเรียนการสอนเสร็จสิ้น โดยส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนด การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของอาจารย์แต่ ละคนจะถูกประเมินผลการสอนโดย
นักศึกษา และได้รับการทวนสอบรายวิชาตามเงื่อนไขของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์
ประจาหลักสูตรได้รับมอบหมายรายวิชาในหลักสูตรดังตาราง
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 ผศ.กมล
พรหมหล้าวรรณ
2 นางวิภาดา
กระจ่างโพธิ์
3

ผศ.วาสนา
ช้างม่วง

4

ผศ.จิราพร
จิตต์ภู่ภักดี

5

นางพจนา
นูมหันต์

รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 1/2558

รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่
2/2558
1. การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1.โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
2.การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2.การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
1. วิศวกรรมเสื้อผ้า
1.การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม
2. สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2.การวางแผนและควบคุมงานฯ
3.พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
1. พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
1. พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
2. ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
2
อุตสาหกรรม1
1. การทาแบบตัด2
1. การทาแบบตัด1
2. การผลิตเสื้อผ้า1
2. การผลิตเสื้อผ้า2
3. การทาแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษ
1. การทาเสื้อบนหุ่น
1.การทาเสื้อบนหุ่น
2. การทาเสื้อตัวอย่าง
2. การเตรียมโครงงาน
3. โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า

- ด้านงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีนโยบายให้อาจารย์ต้อง
จัดทางานวิจัยอย่างน้อย1 เรื่องและงานวิจัยทุกเรื่องต้องนาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับการเผยแพร่
โดยการนาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทางคณะให้ความสนับสนุนจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้เพื่อให้อาจารย์ทางานวิจัย เพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการหรือเพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณรายได้ของ
คณะและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยดังนี้
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
ปี งปม.
2558

2558

2558

2559

ชื่อโครงการ
รายชื่อผู้วิจัย
การพั ฒ นานวั ต กรรมรู ป แบ
ผศ.วาสนา ช้างม่วง
กระเป๋ า แฟชั่ น จากผ้ า ไหมนาโพธิ์ นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์
บุรีรัมย์
น.ส.นิตยา วันโสภา
นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเคหะ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือผศ.
สิ่งทอจากผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์
จรูญ คล้ายจ้อย
ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
นางสุจิตรา ชนันทวารี

แหล่งทุน
รายจ่าย

การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเสื้อผ้า นางพจนา นูมหันต์
แฟชั่นจากผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์ ผศ.วาสนา ช้างม่วง
ผศ.อุษา ตั้งธรรม
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่ง นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์
กายสาหรับคนพิการทางการ
ผศ.อุษา ตั้งธรรม
เคลื่อนไหว(วีลแชร์) กลุ่มสถาน
ผศ. จิราพร จิตต์ภู่ภักดี
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ นางสุจิตรา ชนันทวารี
ปากเกร็ด
นางสาวเสาวนีย์ เถากิตติกุล

รายจ่าย

รายจ่าย

รายได้

- ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ในหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เกิดจากการจัดการเรีย นการ
สอน ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาคณะและมหาวิทยาลัย วัน
สงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้นทั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตร มี
ส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าหลายโครงการ โดยนาความรู้ในสายวิชาชีพ
ของหลักสูตรไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
โครงการ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิง
พาณิชย์ ณ กลุ่มชุมชน ป้อมมหากาฬ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13,19-20 และ 26-27 มีนาคม
2559
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อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เข้า
ร่วม
ผศ. วาสนา ช้างม่วง
อ.วิภาดา กระจ่างโพธิ์

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
ผลการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
4.35 แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ผล
การประเมินดังนี้
1
.
2
3
4

รายการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
การวางแผนระยะยาวด้ า นอั ต ราก าลั ง อาจารย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
ภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม

5 ผลการประเมิ น การสอนของอาจารย์ ถู ก น ามาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
6 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะนาด้า นการจั ดการ
เรีย การสอน
รวมด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผลประเมิน
4.2
4.6
4.6
4.2
4
4.2
4.4
4.6
4.35

ผลการประเมินตนเอง : 2.00 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1) ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0.00 คะแนนประเมิน 0.00
2) ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนนประเมิน 5
รายการข้อมูล
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง อ.

จานวน
5
2

4. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง ผศ.
5. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง รศ.
6. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง ศ.

3
-

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนัก
คะแนนประเมิน 3.33
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
2. นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์
3. ผศ.วาสนา ช้างม่วง

4. ผศ.จิราพร จิตต์ภู่ภักดี
5. นางพจนา นูมหันต์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
Development of Thai-China Ethnic
Clothes Approach to ASEAN
Community: A Case study of Thai Song
Dum and Guangxi Zhuang

ค่าน้าหนัก
0.00
0.00
1.00

0.00
1.0

Development of Thai-China Ethnic
Clothes Approach to ASEAN
Community: A Case study of Thai Song
Dum and Guangxi Zhuang
ผลรวมถ่วงน้าหนัก 1.00

ผลการประเมินตนเอง : คะแนนเฉลี่ย 3.33 คะแนน
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้
ผลทีเ่ กิดกับ
อาจารย์
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
การคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558




















100
100
100
100

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
2. นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์
3. ผศ.วาสนา ช้างม่วง
4. ผศ.จิราพร จิตต์ภู่ภักดี
5. นางพจนา นูมหันต์
ร้อยละการคงอยู่

อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมและปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ในการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การติดตาม
และอื่นๆ ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตร ส่งผลให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรยังคงอยู่ร่วมบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2557
ประเด็นการประเมิน
1.ความพึงพอใจด้านโครงสร้างหลักสูตร
2.ความพึงพอใจด้านเอกสารหลักสูตร
3.ความพึงพอใจด้านรายวิชาในหลักสูตร
4.ความพึงพอใจด้านบริหารหลักสูตร
5.ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวก
6.เจตคติต่อหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน
4.13
4.32
4.07
4.10
3.78
4.35
4.12

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558
ประเด็นการประเมิน
1.ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2.ด้านการบริหารหลักสูตร
3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
4.ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม

คะแนนจากการ
สารวจ
4.35
4.4
4.36
3.68
4.19

จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 พบว่าค่าเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบประเมินใหม่ จึงไม่สามารถนามาเปรียบเทียบ
ผลกันได้ในรายละเอียด
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอยู่ในระดับ 4.36 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน
4 หัวข้อการประเมินหลัก ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละประเด็นพบว่า อยู่
ในระดับดี-ดีมาก ยกเว้นความพึงพอใจด้านด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ประเด็น
คาถามในหัวข้อนี้สอบถาม 4 เรื่อง คือ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.1 ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชามี
เครื่องมือเครื่องจักรที่ตรงกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน ถึงแม้ พื้นที่มีจากัด แต่
ทางสาขาวิ ช าสามารถบริ ห ารจั ด การในการพื้ น ที่ แ ละติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งจากพื้นที่ที่มีอยู่ทาให้การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักร
เพิ่มเติมทาได้ยากขึ้น แต่ทางอาจารย์ประจาหลักสูตรก็มีการพูดถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรทดแทน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับสาขาวิชา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.05 โดยพบว่าความพอเพียงของพื้นที่
ใช้สอยของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีผลประเมินอยู่ในระดั บต่า ปัญหาเรื่องความไม่พอเพียงของ
พื้นที่ใช้สอยในคณะ เป็นปัญหาหลักที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งทั้งในระดับอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา
และนั กศึกษา และมักได้ผลการประเมิน เรื่องพื้นที่ใ ช้สอยจากนั กศึกษาอยู่ใ นระดั บต่าเสมอ ปัญหา
ดั ง กล่ า วทางหลั ก สู ต รและสาขาวิ ช าได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั น อยู่ เ สมอ และมี ก ารพู ด คุ ย กั บ ในระดั บ
กรรมการบริหาร ในการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทาง
คณะพยายามปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.33 ซึ่งผลที่ได้ระดับการประเมินน้อยที่สุด คือ ความ
เหมาะสมของบรรยากาศภายในห้องสมุด ความหลากหลาย ความทันสมัย และความเพียงพอของสื่อ
เสริมการเรียนรู้ และผลการประเมินที่อยู่ในระดับน้อยคือ จานวนและความทันสมัยของหนังสือและ
วารสาร และความสะดวกในการใช้บริการ จากผลการประเมินที่อยู่ในระดับน้อย-น้อยที่สุดนี้ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการที่ห้องสมุดเฉพาะทางไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มี
นโยบายให้มีห้องสมุดประจาคณะ แต่ทางคณะได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่ น และขอเปิ ด ให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ของคณะเองเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและตอบสนองต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดซื้อหนังสือและวารสารเพิ่มเติมจาเป็นต้องแบ่งงบประมาณจาก
แต่ละสาขาวิชาซึ่งมีงบประมาณจากัด ทาให้ ณ ปัจจุบันห้องสมุดเฉพาะทางยังไม่สามารถตอบสนองการ
ใช้งานได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา แต่ทางคณะมีแผนที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุดให้ตอบสนองต่อการใช้งานที่ดีขึ้น
อินเตอร์เน็ท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 2.93 โดยพบว่าความครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ
อินเตอร์เน็ท ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจในการใช้งานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการให้บริการ
ดังกล่าว อยู่ในความดูแลของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับทราบและอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงพื้นที่ในการให้บริการอินเตอร์เน็ทให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินตนเอง : ....3.00.... คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์
รหัสหลักฐาน
รายการ
ปทส 4.1 - 01 มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ปรับปรุง พ.ศ.2555
ปทส 4.1 - 02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
ปทส 4.1 - 03 แผนอัตรากาลังคน
ปทส 4.1 - 04 สรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ปทส 4.1 - 05 ตารางสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปทส 4.1 - 06 ตารางสรุปโครงการวิจัยประจาปีการศึกษา 2558
ปทส 4.1 - 07 โครงการบริการวิชาการที่อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วม
ปทส 4.3 - 01 แบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2555 ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558)
(สามารถปรับปีการศึกษาได้)
แผนรับ
จานวน
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)
ปีการศึกษาที่รับเข้า
นักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
รับเข้า
หลักสูตร)
2555 2556 2557 2558
รุ่นปีการศึกษา 2555
35
รุ่นปีการศึกษา 2556
35
รุ่นปีการศึกษา 2557
35
รุ่นปีการศึกษา 2558
35
รวมทั้งสิ้น
140
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา

36
41
43
35
155

33

30
41

27
35
43

33
91.70

71
92.20

105
87.50

27
26
38
35
126
81.29

ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อจานวนนักศึกษา :
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาที่ลดลง อันเนื่องมาจากมีนักศึกษาลาออกในภาคเรียนที่ 2 เพราะไม่ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาและมีปัญหาในเรื่องการเงิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF นั้น พิจารณาถึงนักศึกษาหลักสูตรก่อนการปรับปรุง
ปัจจัยที่มีผลกระทบทาให้นักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร คือ
- นักศึกษาสอบไม่ผ่านในบางรายวิชาและไม่วางแผนการลงทะเบียนเพื่อปรับแก้รายวิชานั้น
- มีการลงทะเบียนเรียนแก้ไขรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน แต่นักศึกษาไม่มีความตั้งใจในการเรียน ทาให้ตกซ้า
- รายวิชาโครงการในงานเทคโนโลยีเสื้อผ้า นักศึกษาขาดความเอาใจใส่และไม่ปฏิบัติงานแผนงานของรายวิชาที่
กาหนดไว้
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ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)
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ผลการดาเนินงาน

1) การรับนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้จัดทาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้กาหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ตาม TQF 5 ข้อและ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คือ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวเทคโนโลยี
มีคุณธรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จึงได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต โดยการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้นแบ่งเป็น
3 กรณี ได้แก่
1. โควตาวิชาการ /โควตา MOU ของมหาวิทยาลัย พิจารณารับนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมกรณีโควตาวิชาการไม่ต่ากว่า 2.5 และนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกายหรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
การพิจารณารับนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
และสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์
2. การรับตรง คุณสมบัติเช่นเดียวกับโควตา แต่ไม่กาหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่า ใช้วิธีการคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและมี
คะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์
3. Admissions
กาหนดตาม สกอ. และใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบในกลุ่มที่ 2
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การพิจารณาใช้กระบวนการตามเกณฑ์ ADMISSIONS ของ สกอ.
และการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
สาขาฯได้วางแผนการรับนักศึกษาในปี 2558 จานวน 35 คน นักศึกษาที่เข้าเรียนจานวน
36 คน เป็นร้อยละ 102.86 เนื่องจากสาขาสามารถรับทั้งนักศึกษาปวช.สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
และนักเรียน ม.ปลาย
คณะกรรมการประจาหลักสูตรสรุปการรับนักศึกษาว่าจะทาการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมปลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้จานวนครบตามแผน
ในการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องทาข้อสอบวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิ ช าเทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้า .และเมื่ อ ผ่ า นการทดสอบข้ อ เขี ย น จึ ง จะมี สิท ธิ เ ข้ า รั บ การสอบ
สัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะเน้นถึงความตั้งใจจริงในการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า และ
สอบถามทัศนคติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าในอนาคต เช่น ความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรมจริยธรรม และความ
ละเอียดรอบคอบ
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่
4-5 สิงหาคม 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถ
ปรับตัวในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแต่งกาย ให้นักศึกษาเข้าใจ
ในภาพรวมของคณะได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมสัมพันธ์อันดีพี่พบน้อง เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้แก่ นักศึก ษา ทาให้ นักศึก ษามีความสามัคคี ช่วยเหลือ ซึ่งกัน และกั น
ระหว่ า งรุ่ น พี่ รุ่ น น้ อ งอย่ า งมี ค วามสุ ข นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให้ มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการเพื่ อ ให้
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คาปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร
ส่วนรายวิชาที่สามารถอยู่ในหมวดการเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาฯ (เรียนในภาคเรียน
แรก) มี 2 วิชา คือ
1. วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม รหัส 06-011-107 ซึ่งสอนนักศึกษาจากผู้ที่ ไม่มีพื้นฐาน
เลย มาเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจการเย็บผ้าด้วยมือ การเย็บผ้าด้วยจักร ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของเครื่องแต่งกาย เข้าใจและสามารถดูแลรักษาวั สดุและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ กระบวนการสร้าง
แบบและตัดเย็บเบื้องต้นและเข้าใจกระบวนการหลังการเย็บ
2. วิ ช าปฐมนิเ ทศทางเทคโนโลยีเ สื้อ ผ้า รหัส 06-112-121 ได้พ านัก ศึก ษาไปดู ง าน 2 ที่
โดยเป็นสถานประกอบการที่ตรงกับลักษณะงานที่นักศึกษาต้องไปทางานในอนาคตเมื่อจบไปจาก
สาขาวิชานี้ คือ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป (Exporting Garment Manufacturer)
โดย 2 โรงงานนี้เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป และ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ
2.1 บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ในเดือนกันยายน 2558
2.2 บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จากัด ในเดือนตุลาคม 2558
โดยนักศึกษาได้เข้าไปดูงานและบรรยากาศการทางานจริงในสถานประกอบการจริง ทาให้นักศึกษาทุก
คนทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับความชอบในอาชีพในอนาคต ทั้งนี้จากผลการประเมินโดยการสัมภาษณ์
น.ศ. ทุกคนชื่นชอบการไปดูงานเพราะมีความสนุก ได้เห็นบรรยากาศจริง ทาให้สามารถเข้าใจ
บทเรี ย นง่ า ยขึ้ น และได้ เ ห็ น อนาคตของตนเองในอาชี พ นี้ ใ นเชิ ง บวก แต่ ยั ง มี ค วามต้ อ งการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านพาหนะมากกว่านี้ จะทาให้ ท่านอาจารย์ลดภาระงานในการขอรถและลด
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย
ท่านอาจารย์ประจาวิชา ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของนักศึกษา
มีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นภายหลังจากไปดูงานมา และนักศึกษาทุกคนมีคะแนนอยู่ในระดับดีใน
รายวิชาปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า

ผลการประเมินตนเอง : 2.00 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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1) การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1.1 เมื่อสาขาได้รับนักศึกษาใหม่ตามแผนรับที่กาหนดไว้ห้องละ 35 คน สาขาฯมีการกาหนดอาจารย์
ที่ปรึกษา 1 คน ต่อจานวนนักศึกษา 1 ห้อง โดยคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามลักษณะเฉพาะของอาจารย์
เช่น อาจารย์ประจาสาขาที่มีความถนัดเฉพาะสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
1.2 หน้ า ที่ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะถู ก ก าหนดไว้ ใ นค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยต้ อ งให้
คาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยการจัดตารางพบที่ปรึกษาและการพบ
นอกตารางที่กาหนดไว้
1.3 สาขาวิชากาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแผนการเรียนให้กับนักศึกษาทุกคน และจัด
แผนการเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนต่างจากคนอื่น และเข้าร่วมประชุมในระดับ
สาขาเพื่อเลือกรายวิชาทีนักศึกษามีความต้องการ และสาขามีอาจารย์ที่สามารถจัดสอนในรายวิชาดังกล่าว
ได้
1.4 มีระบบทะเบียนออนไลน์ ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลของนักศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา ที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้ ผลการเรียนในอดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นสาขายังให้นโยบายแก่ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้อง
จัดทาแฟ้มประวัติของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเพิ่มเติม
1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อนักศึกษาได้โดยดูข้อมูลของนักศึกษาในระบบทะเบียนออนไลน์
ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของนักศึกษา update ข้อมูลได้จากแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักศึกษาที่
สาขากาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจัดทาไว้ และสาขายังกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลส่วนตัว
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อได้ด้วย และมีการติดต่อผู้ปกครองของนักศึกษา
1.6 สาขาวิชาได้กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบผลการ
เรี ย นสุ ด ท้ า ยก่ อ นส่ ง ให้ ค ณะพิ จ ารณาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา และทุ ก ภาคการศึ ก ษาคณะจะมี
คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ก่อนส่งข้อมูลให้กับทางมหาลัย
ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือมีเกรดเฉลี่ยต่าเกือบถึงเกณฑ์พ้นสภาพตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย คณะมอบหมายให้สาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลและวางแผนการเรียนให้กับ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด จากการดูแลและตรวจสอบผลการเรียนในปีการศึกษา 2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทุกคน
สรุปผลการควบคุมดูแลให้คาปรึกษาประจาปี 2558 คือ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คาปรึกษาให้แก่
นักศึกษาเป็นอย่างดีทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตรวมทั้งการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดซึ่งก็มีผลการเรียนของนักศึกษาตามเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2559 จึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาปรึกษา อย่างใกล้ชิด และติดตามเรื่องของการเรียนตั้งแต่เริ่มเข้าเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาพ้นสภาพ และ
ให้คาปรึกษาในเรื่องของกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องเพื่อให้เกิดความรักในสถาบัน
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย กลุ่มวิชาหลัก
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี ซึ่งทางสาขาวิชาได้ได้เริ่มจัดระบบกลไกในปีการศึกษา 2558 โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ทุกท่านในสาขาวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมภายในและภายนอก สาขาวิชาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมศักยภาพภายในส่วนที่คณะหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้ดาเนินการ มีการนับชั่วโมง
กิจกรรมให้นกั ศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาทั้ง
5 ด้าน ดังนี้
2.1 สาขาฯได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีอุปกรณ์ที่ทนั สมัย โดยมี
วัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าให้ นักศึกษามีความรู้ทงั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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2.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวิชา
เช่น วิชาวิศวกรรมเสื้อผ้า วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า ฯลฯ
2.3 เสริมสร้างทักษะการอ่าน การเขียน เศรษฐกิจ สิทธิพลเมือง สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯ เช่น วิชาการ
บริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอให้นักศึกษาไปค้นคว้าหาความรูน้ อกเวลา
2.4 สาขาฯจัดการเรียนรูด้ ้านวิชาชีพโดยให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา
การสื่อสาร การร่วมงานกับผู้อื่น การปรับตัว และทักษะทางสังคม เช่น ได้ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ และการ
ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558
2.5 สาขาฯเน้นให้นกั ศึกษามีทักษะทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี เช่น วิชาการทาแบบตัดด้วย
คอมพิวเตอร์ได้สอนให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเฉพาะ และ วิชาการดาเนินธุรกิจเสื้อผ้า
สาเร็จรูปได้ให้นักศึกษาส่งงานทาง e-mail และตรวจงานกลับให้นักศึกษารับทราบผ่านทาง Internet
2.6 สาขาฯเสริมลักษณะด้านการทางาน ด้านการเรียนรู้ และด้านศีลธรรม มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน นักศึกษาในสาขาวิชาได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ดังนี้
- นางสาวนัฐทภัทร พรหมสุวรรณ นักศึกษากลุ่ม 57 ปทส.
- นายวรันชิต แจ้งจิตร นักศึกษากลุ่ม 57 ปทส.
- นางสาวจินตพร เซ่งตี้ นักศึกษากลุ่ม 57 ปทส.
- นายพรอินทร์ สมหมาย นักศึกษากลุ่ม 57 ปทส.
- นายดิลก ทองเครือ นักศึกษากลุ่ม 57 ปทส.
2.7 นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการ
ของนักศึกษา กิจกรรมที่คณะดาเนินการและนักศึกษาในหลักสูตรมีส่วนร่วม เช่น
โครงการการเตรียมความพร้อมสัมพันธ์อนั ดีพี่พบน้อง
โครงการ 12 มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี
โครงการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
โครงการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจจิตอาสา ทาดีเพื่อพ่อ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โครงการปลูกป่าชายเลนสนองพระราชดาริ
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
โครงการกีฬาภายในรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นานักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
2.8 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษานั้นได้มกี ารจัดกิจกรรมเสริมในแต่ละรายวิชา เช่น
การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกหรือเชิญวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาให้ความรู้โดยตรงกับนักศึกษา
คณะมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทาง
การศึกษาจากัด โดยนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าทั้ง 3 ชั้นปีได้รับ
เงินกู้ กยศ. จานวน 19 คน นอกจากนั้นงานกองทุนการศึกษายังประสานไปยังบุคคลและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มคี ุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของทุนแต่ละ
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ผลการดาเนินงาน
ประเภท ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอได้รับ
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา
แหล่งทุน
นางสาวพนิดา พุ่มฤทธิ์ 55 ปทส.
ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
นายภัทรวุฒิ โพธิ์ภักดิ์ 55 ปทส.
อาจารย์วิภาดา กระจ่างโพธิ์
นางสาวสุพิน แซ่เฒ่า 57ททส
ชมรมครูผู้ปกครอง
นางสาวลัดดาวัลย์
58ททส
ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
นายจิระพันธ์ ศรีเชียงสา 56 ททส
ผศ.วาสนา ช้างม่วง

ผลการประเมินตนเอง : 2.00 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้
3.3)

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษาที่รับเข้า
จานวน
แผนรับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
นักศึกษา
นักศึกษา
2555
รับเข้า
รุ่นปีการศึกษา 2555
35
36
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจานวนรับเข้า
รุ่นปีการศึกษา 2556
35
41
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจานวนรับเข้า
รุ่นปีการศึกษา 2557
35
43
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจานวนรับเข้า
รุ่นปีการศึกษา 2558
35
35
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. เทียบกับจานวนรับเข้า
รวมทั้งสิ้น
140
155
ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษาทั้งหลักสูตร
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จานวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปี
การศึกษา
2555
2556 2557 2558
33
30
27
27
91.70 90.90 90.00 90.00
41
35
26
100.00 85.36 74.28
43
38
100.00 88.37
35
100.00
33
71
105
126
91.70 92.20 87.50 81.29
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ผลการดาเนินงาน
43

41
Axis Title

33

38

35
30

27 27

35

26

2555

2556

2557

2558

Axis Title

รูปที่ 3.3-01 เปรียบเทียบการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
จากผลการสารวจความพึงใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชองสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า เพื่อนามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้ผลดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
1.ด้านเนื้อหาหลักสูตร
3.86
2.ด้านอาจารย์ผู้สอน
3.95
3.ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.32
4.ด้านการวัดประเมิน
3.88
รวม
3.75

3.88

3.86
1.ด้ านเนื ้อหาหลักสูตร
2.ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน

3.32

3.ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน

3.95

4.ด้ านการวัดประเมิน

รูปที่ 3.3-02 คะแนนความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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จากผลการประเมินนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน ที่มี
ความเอาใจใส่ ได้ให้คาแนะนานอกจากเวลาเรียน และมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา และการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารจากทางสาขาวิชาเช่น ข่าวสารการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ การเข้าร่วมอบรมด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภายนอก ข่าวการรับสมัครงานจากสถานประกอบการ และนักศึกษามีความพึงพอใจกับกิจกรรมต่างๆที่คณะได้
จัดทาเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผลการประเมินตนเอง : 2.00 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา - ตามระยะเวลาของหลักสูตร (สามารถปรับปีการศึกษาได้)
ปีการศึกษา 2558
แผนรับ
หลักสูตรเทคโนโลยี
นักศึกษา
เสื้อผ้า
รุ่นปีการศึกษา 2555
35
35
รุ่นปีการศึกษา 2556
35
รุ่นปีการศึกษา 2557
35
รุ่นปีการศึกษา 2558
รวมทั้งสิ้น
140

จานวน
นักศึกษา
รับเข้า
31
25
36
36
128

2555
จานวน ร้อย
ผู้สาเร็จ ละ
26
83.87
26
83.87

2556
2557
2558
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
ผู้สาเร็จ ละ ผู้สาเร็จ ละ ผู้สาเร็จ ละ
19
76.00
24
66.67
27
75.00
19
76.00
24
66.67
27
75.00

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา :
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา :
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ
1. ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่ออาชีพและการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งผลต่ออาชีพ
ทางด้านสิ่งทอไม่ใช่อาชีพคาดหวังของทั้งผู้ปกครองและนักเรียน
2. การเรียนการสอนด้านเสื้อผ้าที่ไม่อยู่ในความนิยม ส่งผลให้นักศึกษาไม่นิยมเรียนต่อทางด้านนี้
3. ภาพลักษณ์ของคณะที่ ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักเรียน เนื่องจากมีพื้นที่จากัด ไม่มีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับทากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
4. ค่าครองชีพในกรุงเทพสูง ส่งผลให้นักเรียนในต่างจังหวัดเข้าศึกษาในกรุงเทพลดลง ผู้ปกครองคาดหวังเรื่อง
หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่ วน แต่เนื่องจาก มทร.พระนคร ไม่มีสวัสดิการในส่วน
ของหอพักนักศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา
1. นักศึกษาบางส่วนไม่ได้มาเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน เนื่องจากสอบเรียนต่อได้ที่สถาบันการศึกษาอื่น
2. มีนักศึกษาขอย้ายสาขาวิชาตั้งแต่ช่วง 2 สัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา
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1) การรับนักศึกษา
การกาหนดแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าในปีการศึกษา 2558 กาหนด
จานวนจากแผนการรับตาม มคอ.2 ซึ่งแผนการรับดังกล่าวพิจารณาจากความพร้อมของห้องปฏิบัติ
เครื่องมืออุปกรณ์ และจานวนอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดของ สกอ. และ
จานวนนักศึกษาที่รับเข้าสะท้อนถึงความต้องการของตลาดแรงงาน
การรับนักศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. โควตาคณะและโควตา MOU ของมหาวิทยาลัย
2. รับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. Admission (สกอ.)
โดยที่สาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่
ละประเภท และช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นการคัดเลื อกนักศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการของหลักสูตรยังเป็นความรับผิดชอบของสาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
คณะมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละประเภทการรับ ซึ่งหัวหน้า
สาขาวิชาได้หารือร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรในการกาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ไว้ดังนี้
- ความพร้อมทางร่างกายและสติปัญญา
- ทัศนคติต่อสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
- ความตั้งใจและความพร้อมที่จะเรียนจนจบหลักสูตร
ผลการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตามแต่ละประเภทการรับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับแผนการรับนักศึกษาพบว่า ทุกประเภทของการรับเข้านักศึ กษาไม่ได้ตามแผนการรับที่กาหนดไว้
และแนวโน้มการรับเข้าในแต่ละประเภทตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แสดงได้ดังนี้
ปีการศึกษา

จานวน

แผนรับนักศึกษา
2558
2557
2556
2555

35
35
43
41
36

โควตา
5
7
5
11
24

27

ประเภทการรับนักศึกษา
รับตรง
15
15
32
25
9

สกอ.
15
13
6
5
3
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ผลการดาเนินงาน
2555

2556
36

32
2557

24

2558

5
โควตา

7

35

25
15

11

41 43

13

9
3
รับตรง

5

6

สกอ.

รวม

รูปที่ 3.1-01 จานวนนักศึกษาแรกเข้าจาแนกตามประเภทการรับ
จากข้อมูลการรับนักศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เมื่อเปรียบเทียบผลการรับ
นักศึกษาในแต่ละประเภทพบว่า จานวนนักศึกษาที่มาจากกระบวนการรับแบบรับตรงและโควตา แต่ใน
ปีการศึกษา 2558 พบว่า แนวโน้มของนักศึกษาที่รับเข้าระบบรับตรงจานวนนักศึกษาต่ากว่าปี
การศึกษา 2557 จากการหาสาเหตุของปัญหาพบว่า ตารางกาหนดการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษา
ระบบโควตาตรงกับการสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทาให้นักศึกษาไม่มาสอบสัมภาษณ์เป็นจานวนมาก ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ได้
นาเข้าคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีตรวจสอบกาหนดการรับนักศึกษาระบบ
โควตาประจาปีการศึกษา 2559 ไม่ให้ตรงกับการสอบของโรงเรียน วิทยาลัย และการสอบข้อสอบ
กลางต่างๆ และการดาเนินการรับนักศึกษาระบบโควตาในปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยไม่เกิดปัญหาเช่นปีการศึกษา 2558 พบว่า แนวโน้มของนักศึกษาโดยภาพรวมมีนักศึกษาต่ากว่าปี
การศึกษา 2557 โดยเฉพาะการรับตรง จากปัญหาที่พบในสาขาฯ ได้แก่ ระบบรับตรงมีนักศึกษา
ลดลงในปีการศึกษา 2558 จากข้อมูลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของทาง
สาขาวิชาในทุกช่องทางให้มีความทั่วถึงมากขึ้นในทุกช่องทาง ทางสาขาวิชาและหลักสูตรจะปรับปรุง
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ให้ทั่วถึงมากขึ้น
เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. การมอบหมายภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3. การสอนปรับพื้นฐานหรือสอนเสริมในรายวิชาที่มีปัญหาในการเรียน
4. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์
การมอบหมายภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร และ
มีก ารก าหนดตารางพบที่ ป รึก ษาอย่ า งชั ด เจนในตารางสอนของนั ก ศึก ษาแต่ ละชั้น ปี นอกจากนั้ น
อาจารย์ที่ปรึกษายังมีช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียล
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ผลการดาเนินงาน
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประกอบด้วย การปฐมนิเทศรวมในระดับมหาวิทยาลัย และการ
ปฐมนิเทศในระดับคณะ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้บริบทโดยรวมของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ และรูปแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ นอกจากนั้นทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นยังมีการจัดปฐมนิเทศรวมของคณะให้ก่อนเปิดภาคการศึกษา สามารถการปรับตัวใน
ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแต่งกาย
การสอนปรับพื้นฐานหรือสอนเสริมในรายวิชาที่มีปัญหาในการเรียน
ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่รับเข้ามีเฉพาะแต่นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
สาขาที่หลักสูตรกาหนด มีนักศึกษา ปวช. ซึ่งการวางแผนการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาเป็นผลจาก
ความแตกต่างทางพื้นฐานของนักศึกษาที่สาเร็จคุณวุฒิที่เป็นสายสามัญและสายวิชาชีพ และจากการที่
สาขาวิชาได้เคยดาเนินการจัดโครงการปรับพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาใหม่ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
คณิ ต ศาสตร์ และวิ ช าชี พ สาขาวิ ช า ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 เนื่ อ งจากเป็ น โครงการภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย แต่ผลการปรับพื้นฐานพบว่า ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ไม่เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการปรับพื้นฐาน ในขณะที่ราย
วิชาชีพ นักศึกษากลุ่มที่เข้าร่วมการปรับพื้นฐานมีเจตคติและความเข้าใจในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
เสื้อ ผ้า ดี ขึ้ น แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ แตกต่ า งจากนั ก ศึก ษาที่ ไ ม่ ผ่า นการปรั บ พื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ ก ารให้ ความรู้ พื้ น ฐาน
ภาพรวมทางวิชาชีพ ทางหลักสูตรได้จัดรายวิชา การปฐมนิเทศและศึกษางานด้านเสื้อผ้า ไว้ในภาค
เรียนที่ 1 อยู่แล้ว เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ระบบงานอุ ตสาหกรรมเสื้อผ้าทั้งระบบ และมีการศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
สาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าการปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาสามารถดาเนินการได้ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ในกรณีที่
อาจารย์ผู้สอนพบปัญหาจากผลการเรียนและการทากิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาทุกคน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาทางการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะ และในกรณีที่ต้อง
มีการสอนเพิ่มเติมในเรื่องใด อาจารย์ผู้สอนเต็มใจสอนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาทุกคน
การจัดกิจกรรมสัมพันธ์
นอกเหนื อจากการจัดปฐมนิเทศนัก ศึก ษาใหม่ ทางคณะยั งมีก ารจัดกิ จกรรมสัม พันธ์ ของ
นักศึกษาในสาขาวิชาในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคเรียนเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความคุ้นเคยระหว่าง
รุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชา

3. รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)
มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษา 27 คน โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผูใ้ ช้บัณฑิต จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ซึง่ มีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแต่ละด้าน ดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.77
2. ด้านความรู้
4.78
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.81
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ
4.72
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.68

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน

.........4.75........ คะแนน

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

4.75

4. รายงานผลการดาเนินงาน ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2)(ระดับปริญญาตรี)
วันที่สารวจ ………………………
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
27
100
2. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
26
96.29
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
3. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
10
37.03
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
4. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
16
59.25
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
0
0
6. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
0
0
7.จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
0
0
8. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
0
0
9. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมรี ายได้ประจา
0
0
อยู่แล้ว
วิธีคานวณ
(3.+4.)
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
X 100
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี
2.-(5.+6.+7.+8.+9)
ผลการประเมินตนเอง (กาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) : .2.00 คะแนน
การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากข้อมูลภาวะการมีงาน บัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้ามีอัตราการได้งานทา 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
ตั้งแต่มีการเปิดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า ทางสาขาวิชาไม่เคยมีนักศึกษาตกงานเลยการที่นักศึกษาใน
สาขาวิชามีอัตราการได้งานทาสูง เป็นเพราะหลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า จานวนน้อย และจานวนบัณฑิตที่แต่ละสถานศึกษาผลิตออกมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานประกอบการ ถึงแม้ข้อมูลการส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่ปี 2555– 2558 มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากส่วนหนึ่งจากปัญหาค่าแรงรายวันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
อัตราการจ้างงานรายเดือนของบุคลากรหรือพนักงานสายการผลิตด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
รหัสหลักฐาน
รายการ
ปทส 3.1 - 01
เอกสารสรุปจานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
ปทส 3.2 - 01
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2558
ปทส 3.2 – 02
โครงการและกิจกกรมที่นักศึกษาในหลักสูตรมีส่วนร่วม
ปทส 3.2 – 03
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน กยศ
ปทส 3.2 - 04
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาอื่น
ปทส 3.3 - 01
ข้อมูลจานวนนักศึกษาคงอยู่
ปทส 3.3 - 02
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
ปทส 2.1 - 01
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

31

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน/ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน
ในหลักสูตร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

A

B+

ร้อยละการกระจายของเกรด
B
C+
C
D+

D

F

ปทส
01-001-107
ภาษาไทยเพื่อการ
นาเสนอ
01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1
01-002-205
ภาษาอังกฤษเทคนิค
01-003-108
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
01-004-101
สารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้า
01-005-101
พลศึกษา
02-001-101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
02-002-101
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน
06-011-101
กระบวนการผลิตทางสิ่ง
ทอ
06-011-105
สีกับสิ่งทอ
06-011-107พื้นฐาน
เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
06-011-109
การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-112-104
การทาแบบตัด2
06-112-107
การผลิตเสื้อผ้า1
06-112-121
การปฐมนิเทศทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-113-205
การทาแบบตัดด้วย
คอมพิวเตอร์

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

1/58

3.33

3.33

13.33

6.67

13.33

10.00

16.67

33.33

30

20

1/58

11.00

3.60

7.30

14.66

14.66

22.00

40.33

7.33

33

31

1/58

0.00

0.00

4.17

16.67

25.00

29.17

25.00

0.00

24

24

1/58

30.00

30.00

3.33

6.67

3.33

10.00

3.33

13.33

30

30

1/58

8.33

0.00

12.50

37.50

41.67

0.00

0.00

0.00

24

24

1/58

66.67

26.67

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

30

29

1/58

0.00

0.00

4.17

0.00

12.50

12.50

50.00

20.83

24

19

1/58

13.04

4.35

34.78

30.43

17.39

0.00

0.00

0.00

23

23

1/58

6.67

16.67

20.00

23.33

3.33

6.67

13.33

10.00

30

27

1/58

0.00

0.00

0.00

4.17

20.83

12.50

62.50

0.00

24

24

1/58

56.67

6.67

3.33

3.33

6.67

0.00

6.67

16.67

30

25

1/58

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

1/58

24.00

28.00

8.00

24.00

12.00

0.00

4.00

0.00

25

25

1/58

33.33

20.83

33.33

8.33

4.17

0.00

0.00

0.00

24

24

1/58

46.87

21.00

4.00

6.25

9.37

0.00

12.00

3.10

32

31

1/58

24.00

8.00

12.00

0.00

8.00

24.00

24.00

0.00

25

25
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558
06-112-213วิศวกรรม
เสื้อผ้า
06-112-325
ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม2
06112416
การทาเสื้อตัวอย่าง
06-113-211
การบริหารงานเพื่อการ
เพิ่มผลผลิต
0611312
สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
ททส
01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1
01-002-205
ภาษาอังกฤษเทคนิค
01-003-112
อาเซียนศึกษา
01-005-101
พลศึกษา
02-001-103
สถิติเบื้องต้น
06-011-105
สีกับสิ่งทอ
06-111-106
สุนทรียศาสตร์
06-011-109
การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-112-104
การทาแบบตัด 2
06-112-121
การปฐมนิเทศทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-113-205
การทาแบบตัดด้วย
คอมพิวเตอร์
06-112-213วิศวกรรม
เสื้อผ้า
06-112-325
ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม2
06-113-207
การทาเสื้อบนหุ่น
06-113-211
การบริหารงานเพื่อการ
เพิ่มผลผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1/58

4.00

0.00

12.00

20.00

24.00

12.00

28.00

0.00

25

25

1/58

20.00

16.00

32.00

20.00

12.00

0.00

0.00

0.00

25

25

1/57

4.00

8.00

24.00

16.00

20.00

16.00

12.00

0.00

25

25

1/58

16.67

29.17

29.17

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

24

24

1/58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

30

1/58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

1

1

1/58

0.00

33.33

33.33

0.00

33.33

0.00

0.00

0.00

3

3

1/58

100.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

1/58

100.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

4

1/58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 0.00

1

1

1/58

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

12.50

37.50

0.00

8

8

1/58

61.53

38.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

1/58

66.67

0.00

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

1/58

42.86

35.71

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

14

1/58

58.86

29.41

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

17

1/58

33.33

33.33

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

14

1/58

0.00

33.33

33.33

0.00

33.33

0.00

0.00

0.00

3

3

1/58

66.66

30.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

15

1/58

100.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

6

1/58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

100.00

33

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558
06-113-213
เทคนิคการตัดเย็บผ้าถัก
ปทส
01-002-102
ภาษาอังกฤษ 2
01-002-206
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01-003-104
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม
01-006-101
นันทนาการ
06-011-109
การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-011-110
การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา
06-112-106
พื้นฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-112-123
เทคโนโลยีเครื่องจักร
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
06-112-208
การผลิตเสื้อผ้า2
06-112-211
โครงสร้างผ้า
06-112-212
การออกแบบเสื้อผ้า
06-112-224
ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม1
06-112-314
การจัดการการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
06-112-315
การควบคุมคุณภาพ
เครื่องนุ่งห่ม
06-112-417
การเตรียมโครงงาน
06-112-418
โครงงานทางเทคโนโลยี
เสื้อผ้า
06-112-419
คอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
06-112-420
การวางแผนและควบคุม

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1/58

58.82

17.64

29.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

17

2/58

7.40

0.00

14.81

25.92

18.51

11.11

18.57

7.40

27

27

2/58

0.00

0.00

0.00

15.79

26.32

21.05

26.32

10.53

19

17

2/58

33.33

37.50

20.83

0.00

0.00

0.00

0.00

8.33

24

22

2/58

79.17

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.33

24

22

2/58

41.67

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

24

2/58

0.00

16.00

0.00

16.00

28.00

28.00

12.00

0.00

25

25

2/58

32.00

28.00

8.00

4.00

12.00

4.00

4.00

8.00

25

25

2/58

24.00

24.00

24.00

8.00

4.00

4.00

0.00

0.00

25

25

2/58

21.74

34.78

4.35

8.70

30.43

0.00

0.00

0.00

23

23

2/58

0.00

8.70

13.04

26.09

17.39

4.35

26.09

4.35

23

22

2/58

28.00

16.00

8.00

12.00

0.00

8.00

16.00

8.00

25

24

2/58

26.09

30.43

17.39

4.35

8.70

13.04

0.00

0.00

23

23

2/58

16.00

32.00

28.00

8.00

0.00

16.00

0.00

0.00

25

25

2/58

8.70

4.35

8.70

17.39

8.70

26.09

26.09

0.00

23

23

2/58

32.00

24.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

25

2/58

100.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

2/58

11.11

7.41

22.22

22.22

22.22

14.81

0.00

0.00

27

27

2/58

20.83

16.67

0.00

0.00

25.00

16.67

20.83

0.00

24

24
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558
งานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-113-207
การทาเสื้อบนหุ่น
06-113-212
การดาเนินธุรกิจเสื้อผ้า
สาเร็จรูป
06-113-213
เทคนิคการตัดเย็บผ้าถัก
06-113-217
การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
06-113-218
การทดสอบสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์
06-412-230
การย้อมสีเพื่องาน
แฟชั่น
07-113-306
การตัดเย็บเสื้อแบบ
เทเลอร์
ททส
01-002-102
ภาษาอังกฤษ 2
01-002-206
ภาษาจีนเบื้องต้น
06-111-106
สุนทรีย์ศาสตร์
06-112-123
เทคโนโลยีเครื่องจักร
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
06-112-314
การจัดการการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
06-112-315
การควบคุมคุณภาพ
เครื่องนุ่งหุ่ม
06-112-417
การเตรียมโครงงาน
06-112-418
โครงงานทางเทคโนโลยี
เสื้อผ้า
06-112-419
คอมพิวเตอร์ในงาน
เสื้อผ้า
06-113-218
การทดสอบสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์
06-213-214
นวัตกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งหุ่ม

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

2/58

22.22

3.70

51.85

14.81

7.41

0.00

0.00

0.00

27

27

2/58

18.52

7.41

29.63

25.93

18.52

0.00

0.00

0.00

27

27

2/58

8.33

20.83

8.33

29.17

20.83

12.50

0.00

0.00

24

24

2/58

18.52

11.11

14.81

29.63

11.11

11.11

3.70

0.00

27

27

2/58

8.00

4.00

24.00

20.00

8.00

12.00

16.00

8.00

25

25

2/58

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

2/58

100.00 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

2/58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 0.00

0.00

1

1

2/58

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 0.00

0.00

0.00

1

1

2/58

60.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

5

2/58

55.55

22.22

11.11

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

2/58

33.33

33.33

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

2/58

33.33

33.33

0.00

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

2/58

100.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

3

2/58

78.57

21.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

13

2/58

55.55

11.11

22.22

0.00

5.55

0.00

5.55

0.00

18

18

2/58

13.33

33.33

16.16

26.66

6.66

0.00

0.00

0.00

15

15

2/58

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชือ่ รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ
3. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
ภาคการศึกษาตาม
รหัส ชือ่ รายวิชา
แผนการเรียนเดิม

การตรวจสอบ
-

รุ่นของ
นักศึกษา

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ
-

มาตรการแก้ไข
-

สาเหตุที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ
ลงเรียนรายวิชาการทดสอบ
สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
รหัส 06-113-218 (แทน) ใน
ภาคการศึกษา 2/2558
ลงเรียนรายวิชาเทคนิคการ
ตัดเย็บผ้าถัก รหัส 06-113213 (แทน)
ในภาคการศึกษา 2/2558

06-113-209
การพัฒนาทีมงานการ
ผลิต

1/2558

ปทส.56

เนื้อหาของรายวิชานี้เป็นส่วน
หนึ่งของวิชาการบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

01-002-220
ภาษาจีนเบื้องต้น

2/2558

ปทส.56

06-112-122
สัมมนาทางเทคโนโลยี
เสื้อผ้า
06-112-416
การทาเสื้อตัวอย่าง
06-112-420
การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

2/2558

ปทส.57

เห็นความสาคัญของวิชา
เทคนิคการตัดเย็บผ้าถัก
มากกว่า เพราะตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการและนักศึกษาไม่มี
ทักษะการตัดเย็บผ้าถัก
เนื่องจากมีความเหมาะสม
ปรับไปเรียนปี 1/2559
มากกว่า

2/2558

ปทส.56

1/2558

ปทส.56

อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอน
มากเกินไป
เกี่ยวพันกับวิชาการทาเสื้อ
ตัวอย่างที่ย้ายมาเรียนภาค
2/58 ซึ่งทาให้หน่วยกิตที่
นักศึกษาลงทะเบียนต่อภาค
การศึกษาเกินหน่วยกิตที่
กาหนดไว้ จึงย้ายวิชานี้มา
เรียนในเทอมถัดไป

เปลี่ยนการลงเรียนรายวิชานี้
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558
เปลี่ยนการลงเรียนรายวิชานี้
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้ไข
-

4. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชือ่ รายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

หัวข้อที่ขาด
-
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5. รายวิชาที่มกี ารประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ภาคการศึกษา
รหัส ชื่อรายวิชา
ปทส
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
01-005-101 พลศึกษา
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
06-011-101 กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ
06-011-105 สีกับสิ่งทอ
06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-112-104 การทาแบบตัด2
06-112-107 การผลิตเสื้อผ้า1
06-112-121 การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-113-205 การทาแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์
06-112-213 วิศวกรรมเสื้อผ้า
06-112-325 ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม2
06-112-416 การทาเสื้อตัวอย่าง
06-113-211การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
06-113-12 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
ททส
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
01-003-112 อาเซียนศึกษา
01-005-101 พลศึกษา
02-001-103 สถิติเบื้องต้น
06-011-105 สีกับสิ่งทอ
06-111-106 สุนทรียศาสตร์
06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-112-104 การทาแบบตัด 2
06-112-121 การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-113-205 การทาแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์
06-112-213 วิศวกรรมเสื้อผ้า
06-112-325 ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม2
06-113-207 การทาเสื้อบนหุ่น
06-113-211 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
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ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
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06-113-213 เทคนิคการตัดเย็บผ้าถัก
ปทส
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-006-101 นันทนาการ
06-011-109 การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-011-110 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
06-112-106 พื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-112-123 เทคโนโลยีเครื่องจักรเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม
06-112-208 การผลิตเสื้อผ้า2
06-112-211 โครงสร้างผ้า
06-112-212 การออกแบบเสื้อผ้า
06-112-224 ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม1
06-112-314 การจัดการการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
06-112-315 การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม
06-112-417 การเตียมโครงงาน
06-112-418 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-112-419 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
06-112-420 การวางแผนและควบคุมงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
06-113-207 การทาเสื้อบนหุ่น
06-113-212 การดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูป
06-113-213 เทคนิคการตัดเย็บผ้าถัก
06-113-217 การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
06-113-218 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
06-412-230 การย้อมสีเพื่องานแฟชั่น
07-113-306 การตัดเย็บเสื้อแบบเทเลอร์
ททส
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-002-206 ภาษาจีนเบื้องต้น
06-111-106 สุนทรีย์ศาสตร์
06-112-123 เทคโนโลยีเครื่องจักรเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม
06-112-314 การจัดการการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
06-112-315 การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งหุ่ม
06-112-417 การเตรียมโครงงาน
06-112-418 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
06-112-419 คอมพิวเตอร์ในงานเสื้อผ้า
06-113-218 การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
06-213-214 นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

1/2558

√

ไม่มีแผนการปรับปรุง

2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง

2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง

2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง

2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

√
√
√
√

ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง

2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง
ไม่มีแผนการปรับปรุง

38

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ดาเนินการไปได้ตามแผนการสอน ทุกรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนได้รับการประเมินครบถ้วนทุกรายวิชา ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้คา่ เฉลี่ยเกิน 3.50
6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
จากการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่
ในระดับ 4.77 คะแนน
- ผู้ ส อนสอนให้ นั ก ศึ ก ษามี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์
สุจริตและมีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และตระหนักในคุณธรรม
- นั ก ศึ ก ษามี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี จิ ต
สาธารณะ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม
แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ มี จิ ต
สาธารณะ จากการเข้าร่วมโครงการของฝ่าย
กิ จ การนั ก ศึ ก ษาในด้ า นจริ ย ธรรมในปี
การศึกษา 2558
จากการประเมินด้านความรู้ อยู่ในระดับ
4.78 คะแนน
- ผู้สอนสอนให้นักศึกษาเข้าใจองค์ความรู้ใน
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปและวิ ช าชี พ อย่ า ง
กว้างขวางและเป็นระบบ ทั้งยังนางานวิจัย
มาบูรณาการเพื่อต่อยอดความรู้
- นักศึกษาเข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ ทั้งยังนางานวิจัยมาบูรณาการ
เพื่อต่อยอดความรู้ แต่ยังคงมีปัญหาด้าน
คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
จากการประเมิ น ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา
อยู่ในระดับ 4.81 คะแนน
- ผู้ ส อนสอนให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด อย่ า งมี ร ะบบ
สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล
แนวคิ ด และหลั ก ฐานเพื่ อ การวิ เ คราะห์
ปั ญ หาและสามารถบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ
การศึ ก ษาปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา
- นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีระบบ สืบค้น
ตี ค วาม และประเมิ น ข้ อ มู ล แนวคิ ด และ
หลั ก ฐานเพื่ อ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
สามารถบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
แก้ ปั ญ หาได้ จากการสั่ ง งานนั ก ศึ ก ษาให้
ศึกษานอกเวลา
จากการประเมิน ด้ า นทั กษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับ 4.72 คะแนน
- ผู้สอนสอนให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถน าเสนอแนวค วามคิ ดอย่ า ง
สร้างสรรค์ แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้
อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อผล
ของการกระทาและการนาเสนอ
- นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
นาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดง
ภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและมี
ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและ
การนาเสนอ
- แต่ ยั ง มี นั ก ศึ ก ษาบางรายไม่ ส ามารถ
นาเสนอหน้าห้องได้เนื่องจากความเขินอาย
จากการประเมิ น ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับ 4.68 คะแนน
- ผู้สอนสอนให้นักศึกษาเข้าใจหลักเบื้องต้น
ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ
สามารถ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
สามารถเลื อ กสื่ อ เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมายได้ รวมถึ ง การน าเสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นั ก ศึ ก ษามี เ ข้ า ใจหลั ก เบื้ อ งต้ น ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ สามารถประยุกต์ใช้
วิ ธี ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น
การศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
สามารถเลื อ กสื่ อ เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมายได้ รวมถึ ง การน าเสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
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- ทางอาจารย์ผู้สอนได้ฝึกฝน
นักศึกษาให้ทางานเป็นทีมสร้าง
ความเป็นผู้นาและผู้ตามเสนอ
หน้าชั้นเรียน

- ท า ง อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น วิ ช า
โ ค ร ง ง า น นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ส อ น
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาให้ เ ลื อ กสื่ อ
เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น เก็ บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย ได้ถูกต้อง

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

มาตรฐานผลการเรียนรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
- แ ต่ ยั ง มี นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ค น เ ลื อ ก สื่ อ
เครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมาย ผิดพลาดบ้าง
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7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน
ได้แก่ นางสาวไอรดา สุดสังข์ ทาหน้าที่สอนในสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศ
และให้ความรู้เกี่ยวกับ การทา มคอ. การทาผลงานวิชาการ กฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาฯประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์วิภาดา กระจ่างโพธิ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้
คาแนะนา ด้านการจัดการเรียนการสอนและช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ตลอดปีการศึกษา 2558
8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1 โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
2 โครงการจัดทาหลักสูตรรายวิชา

จานวนที่เข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสาย
สนับสนุน
1
1

-

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอ
และแฟชั่น ระยะที่ 1 อบรมสัมมนา และระยะ
ที่ 2 ศึกษาดูงาน

5

-

4 โครงการอบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

5

-

5

-

6 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
7 โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอฯ

5

-

4
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สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
มีความรู้เรื่องการจัดทาหลักสูตร
ทราบความสาคัญของสมรรถนะวิชาชีพ
ต่อการพัฒนากาลังคนในศตวรรษที่ 21
ระดมความคิดจากบุคลากรทั้งสาย
อาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อวางแผน
และกาหนดโครงการและกิจกรรมที่จะ
พัฒนาคณะ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาดู
งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและวิจัยต่อไป
ได้รับความรู้การประเมินคุณภาพ ตาม
เกณฑ์ สกอ./สมศ.
ช่วยให้ทางสาขาวิชามีการวางแผนงาน
และเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
เพื่อการดาเนินงานประกันคุณภาพในปี
ต่อไป และแนวทางการคิดวิเคราะห์
เป็นไปตามระบบ PDCA
ได้รับความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ได้รับความรู้การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558
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9. รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาใน 1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
หลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมหลายอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นของประเทศ ทาให้มีความต้องการบุคลากร
เป็นจานวนมากจึงจาเป็นต้องพิจารณาวางแผนจัดทาหลักสูตรอย่างรอบด้าน และความสามารถใน
การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
รวมทั้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึง
จาเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างของระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพ สร้าง
ฐานความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในปีการศึกษา 2558 สาขาฯได้ใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ได้อธิบายไว้ว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุมและพิจารณาการออกแบบหลักสูตรให้
สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของประเทศ
การจัดทาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจึงต้องเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ และสามารถปรับตัวให้ดารงอยู่ได้ภายใต้
สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ด้ า นเทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้ า
ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
การสร้างบัณฑิตนั กปฏิบัติให้สนองกับความต้องการ ของสถานประกอบการ ในการนี้สาขาวิชา
มุ่งผลิต โดยจัดหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี มีความชานาญเฉพาะใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
2.เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะในการทางาน การให้ ความรู้ ประสบการณ์และการอบรม
จริยธรรมแก่คนงาน หรือช่างฝีมือ ตลอดจนการประสานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี กิ จ นิ สั ย ในการค้ น คว้ า สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักการ และเหตุผล
4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
สานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
โดยหลักสูตรประกอบไปด้วยรายวิชาที่ช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมการใช้ชีวิตในสังคม
ด้ว ยการพั ฒ นาทั้ง ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา คุณ ธรรม จริ ย ธรรม สัง คม มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและรู้เท่าทันโลก กลุ่มรายวิชาเพื่อใช้สาหรับการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป การสร้างรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ ถูกกาหนดเป็น 2 กลุ่มวิชาหลักคือ
กลุ่มวิชาแกน เป็นรายวิชาที่ได้จากการพิจารณาร่วมกัน 4 สาขาวิชา เพื่อให้ได้รายวิชาที่
แสดงความเป็นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยได้รายวิชาที่เป็นตัวแทนจากทั้ง
42

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
4 สาขาวิชา ที่ทุกสาขาวิชาต้องเรียน
กลุ่มวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า กาหนดรายวิชาเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษามีความจาเป็นต้องรู้ก่อนการเรียนในรายวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพที่กาหนดจากขอบเขต
งานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ผลการดาเนินงานในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แสดงดังตาราง และ
รายวิชาที่ได้จากแนวทางการออกแบบหลักสูตรแสดงใน มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมวดวิชา

จานวนหน่วยกิต
133 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 8 มีค 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ 28 มีค 2555 และ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรเริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน
การประเมิ นหลักสูตรในระหว่า งการจัด การเรี ยนการสอน อาจารย์ ประจาหลักสูต รได้
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละรายวิชาจาก มคอ 5 และความพึงพอใจของผู้ใช้
หลักสูตร ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา และผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา และ
เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ครบรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 เพื่อจะเริ่ม
ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรและสาขาวิชาได้ร่วมกัน
วางแผนประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 การประเมินหลักสูตรเบื้องต้นในปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการดังนี้
1. เข้าร่วมพูดคุยกับสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตของสาขาวิชา ในประเด็นเรื่อง ความ
เหมาะสมของรายวิชา พื้นฐานความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพที่สถานประกอบการ
ต้องการ ชื่อหลักสูตรที่ควรพัฒนา และอื่นๆ สถานประกอบการที่เข้าพูดคุยได้แก่
- บริษทั ไนซ์แอพาเรล จากัด
- บริษทั SML จากัด
- บริษทั โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จากัด
- บริษทั ครีเอทีฟโพลิเมอร์ล
- บริษทั คัฟเวอร์แนนท์ จากัด
2. การประชุมพูดคุยร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการพัฒนาหลักสูตรใน
ประเด็นเดียวกับที่คุยกับสถานประกอบการ
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ผลการดาเนินงาน
3. เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรของคณะ
4. เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
5. รายงานผลจากแบบประเมินการพัฒนาหลักสูตรที่ได้จากนักศึกษาทุกชั้นปี
จากผลการประเมินหลักสูตรและร่วมกันร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนหลักสูตรในหลายส่วนได้แก่
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหมวดวิชาใหม่ดังนี้
หมวดวิชา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
133 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560
131 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
64 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

- ปรับแก้ไขชื่อวิชารายวิชาใหม่ และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ยกเลิกรายวิชาและเพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
มหาวิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และในขณะเดียวกัน
ทางหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากนักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างชัดเจน มีคาอธิบาย
รายวิชาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา มีจานวนหน่วยกิตและเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่
ควรเรียน และรายวิชามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างรายวิชาตามรายวิชาบังคับ
ก่ อ นหลั ง อย่ า งเหมาะสม โดยเนื้ อ หาที่ ก าหนดในแต่ ละรายวิ ช าจะไม่ มี ความซั บ ซ้ อ นกั น และ
เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี การเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตาม
ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากคาอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชาของกลุ่ม
วิ ช าชี พ ถู ก เขี ย นไว้ ใ ห้ ผู้สอนสามารถเพิ่ ม เติ ม และปรั บ เปลี่ย นไปตามความเหมาะสมในแต่ ล ะ
สถานการณ์ ในแต่ละรายวิชาจึงมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าในศาสตร์ของแต่ละรายวิชา เช่น การปรับเนื้อหาคาอธิบายรายวิชาใหม่ไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อนกัน รวมทั้งการเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับให้ทันสมัยและตรงกั บความต้องการ
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ตัวบ่งชี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดาเนินงาน
ของสถานประกอบการ เช่น การประกอบการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าขนาดย่อม, การสื่อสารธุรกิจ
เสื้อผ้าเพื่อการส่งออก ซึ่ง ในหลักสูตรเดิมไม่มีในกลุ่มวิชาชีพเลือกได้เพิ่มรายวิชาหลายวิชา เช่น
การตัดเสื้อโอกาสพิเศษ การทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กฎหมายธุรกิจและการส่งออก
เทคนิคการปักจักร การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร และ
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย มี การจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิช าบังคับก่อนและ
รายวิชาต่อเนื่องตามลาดับก่อนหลัง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้พื้นฐานมาต่อยอดในรายวิชา
ต่อเนื่องได้ และจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตร นอกจากนั้น
ทางมหาวิทยาลัยยังเอื้อการเปิดภาคการศึกษาฤดู ร้อน ในกับนักศึกษาในกรณีติดบางรายวิชาและ
จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและสาเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
เนื่องจากจานวนนักศึกษาในสาขาวิชามีจานวนไม่นากนัก ทาให้ในหมวดวิชาชีพเลือกทาง
สาขาไม่สามารถเปิดรายวิชาที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตาม
ความชอบและสนใจ แต่ทางสาขาวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการปรึกษาหารือในการ
เลือกรายวิชาที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร โดยพิจารณาเลือกรายวิชาที่มีความจาเป็นสาหรับการ
ประกอบอาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาพร้อมประกอบ
อาชีพ และมีหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ตัวเองให้ความ
สนใจเป็นพิเศษได้จากรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินตนเอง : 2.00 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
การวางระบบผู้สอน 1. การกาหนดผู้สอน
และกระบวนการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา มีกระบวนการพิจารณากาหนดอาจารย์
จัดการเรียนการสอน ผู้สอนในแต่ละรายวิชาดังนี้
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
1. พิจารณาแผนการเรียนประจาภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะ
2. ส่งแผนการเรียนประจาภาคการศึกษาให้กับงานทะเบียนเพื่อรวบรวมแผนการเรียนทุก
สาขาวิชา
3. อาจารย์ ผู้สอนของสาขาวิชาเทคโนโลยี เสื้อ ผ้า มี คุณ สมบั ติเ หมาะสมกับรายวิช าที่ สอน
เนื่ อ งจากอาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก ท่ า นจบการศึ ก ษาสาขาวิ ช าเทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้ า หรื อ สาขาที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า และรายวิชาที่จัดให้อาจารย์แต่ละท่านสอน จะมีเกณฑ์ใน
การกาหนดอาจารย์ประจาวิชาจากประสบการณ์ในการสอนโดยให้อาจารย์กรอกประวัติการสอน
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนามากาหนดภาระการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4. หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้มีการกาหนดให้นักศึกษาได้เรียนจากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนและตามความถนัดของอาจารย์ผู้สอนทั้งนี้เพื่ อให้นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์จากอาจารย์ที่หลากหลาย โดยสาขาจะจัดอาจารย์ผู้สอนไว้ในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจา
วิชาตลอดหลักสูตร
5.
สาขาวิชาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมาให้ ความรู้แก่นักศึกษาโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตรงในการทางานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ตรงจากผู้มีความรู้ความสามารถจากสถานประกอบการ
ผลการดาเนินการในการกาหนดตัวผู้สอนในปีการศึกษา 2558 ได้ผลดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

รายวิชาที่สอนภาค
เรียนที่ 1/2558

รายวิชาที่สอนภาค
เรียนที่ 2/2558

1

ผศ.กมล
พรหมหล้าวรรณ

2

นางวิภาดา
กระจ่างโพธิ์

คอ.ม.บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
คศ.บ. อุตสาหกรรมเครื่อง
แต่งกาย
วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า

1.โครงงานทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2.การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
1.การควบคุมคุณภาพ
เครื่องนุ่งห่ม
2.การวางแผนและ
ควบคุมงานฯ

3

ผศ.วาสนา
ช้างม่วง

วศ.ม. สิ่งทอ
คศ.บ. อุตสาหกรรมเครื่อง
แต่งกาย

4

ผศ.จิราพร
จิตต์ภู่ภักดี

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
คศ.บ. อุตสาหกรรมเครื่อง
แต่งกาย

5

นางพจนา
นูมหันต์

คศ.ม.คหกรรมศาสตร์
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์

1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.การปฐมนิเทศทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
1. วิศวกรรมเสื้อผ้า
2. สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
3.พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม
1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม
2. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม
1. การทาแบบตัด2
2. การผลิตเสื้อผ้า1
3. การทาแบบตัดเสื้อผ้า
บุรุษ
1. การทาเสื้อบนหุ่น
2. การทาเสื้อตัวอย่าง
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1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม
2. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม1
1. การทาแบบตัด1
2. การผลิตเสื้อผ้า2
1.การทาเสื้อบนหุ่น
2. การเตรียมโครงงาน
3. โครงงานทาง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

6

ผศ.อาภาพรรณ
ยุเหล็ก

กศ.ม. การอุดมศึกษา
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์

1. การบริหารงานเพื่อ
เพิ่มผลผลิต

7

ผศ.อุษา
ตั้งธรรม

คศ.บ. ผ้าและครื่องแต่งกาย

1. การทาเสื้อตัวอย่าง
2. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม

1.พื้นฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2. โครงสร้างผ้า
3. การออกแบบเสื้อผ้า

8

นางสุจิตรา
ชนันทวารี

M.F.M. (Fashion
Mamangement)
อส.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า

1. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม 2
2.พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม

9

นางสาวเสาวนีย์
เถากิตติกุล

คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
ทล.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า

1. การทาแบบตัดด้วย
คอมพิวเตอร์
2. เทคนิคการตัดเย็บ
ผ้าถัก

10

นางสาวไอรดา
สุดสังข์

คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
ทล.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า

1 พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม
2 ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม 2

1 การจัดการการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
2. การดาเนินธุรกิจสิ่งทอ
3. การดาเนินธุรกิจ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป
1.พื้นฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2. เทคนิคการตัดเย็บ
ผ้าถัก
3.การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
1 เทคโนโลยีเครื่องจักร
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
2. คอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ผลการประเมินผู้สอนในปีการศึกษา 2558
ในการกาหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2558 พบว่าผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีศักยภาพและ
ความรู้มากเพียงพอในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา และอาจารย์พิเศษสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงในการทางานมาใช้ในการสอนให้นักศึกษาเห็นจากสภาพการทางานจริง จากผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาได้ผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมินการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
ที่

ชื่อ-สกุล

1

ผศ.กมล
พรหมหล้าวรรณ

2

นางวิภาดา
กระจ่างโพธิ์

รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 1/2558 รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 2/2558
ชื่อวิชา
ผลการ
ชื่อวิชา
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
1. การบริหารงาน
4.81
1.โครงงานทาง
4.51
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2.การปฐมนิเทศทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
1. วิศวกรรมเสื้อผ้า

4.72

2. สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
3.พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม

4.28
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4.4

4.62

2.การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
1.การควบคุมคุณภาพ
เครื่องนุ่งห่ม
2.การวางแผนและ
ควบคุมงานฯ

4.39
4.65
4.59

ระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
3

ผศ.วาสนา
ช้างม่วง

4

ผศ.จิราพร
จิตต์ภู่ภักดี

5

นางพจนา
นูมหันต์

6

ผศ.อาภาพรรณ
ยุเหล็ก
ผศ.อุษา
ตั้งธรรม

7

8

9

10

นางสุจิตรา
ชนันทวารี

นางสาวเสาวนีย์
เถากิตติกุล

นางสาวไอรดา
สุดสังข์

1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม
2. ระบบการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2
1. การทาแบบตัด2
2. การผลิตเสื้อผ้า1
3. การทาแบบตัด
เสื้อผ้าบุรุษ
1. การทาเสื้อบนหุ่น
2. การทาเสื้อตัวอย่าง

4.62

1. การบริหารงาน
เพื่อเพิ่มผลผลิต
1. การทาเสื้อ
ตัวอย่าง
2. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม

4.38

4.84
4.53
4.47
4.73
4.72
4.35

4.38
4.62

1. ระบบการผลิต
4.45
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2
2.พื้นฐานเกี่ยวกับ
4.62
เครื่องนุ่งห่ม
1. การทาแบบตัด
4.27
ด้วยคอมพิวเตอร์
2. เทคนิคการตัดเย็บ 4.83
ผ้าถัก
1 พื้นฐานเกี่ยวกับ
4.66
เครื่องนุ่งห่ม
2 ระบบการผลิต
4.37
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2

1. พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม
2. ระบบการผลิตเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม1
1. การทาแบบตัด1
2. การผลิตเสื้อผ้า2

4.76

1.การทาเสื้อบนหุ่น
2. การเตรียมโครงงาน
3. โครงงานทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
1. การบริหารงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
1.พื้นฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2. โครงสร้างผ้า
3. การออกแบบเสื้อผ้า

4.53
4.66
4.51

1 การจัดการการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
2 การดาเนินธุรกิจ
สิ่งทอ
3. การดาเนินธุรกิจ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป
1.พื้นฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2. เทคนิคการตัดเย็บ
ผ้าถัก
3.การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
4. การทาแบบตัดเสื้อสตรี
1 เทคโนโลยีเครื่องจักร
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
2. คอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า

4.69

4.61
4.62
4.56

4.39
4.64
4.72
4.70

4.40
4.40
4.64
4.54
4.52
4.60
4.66
4.56

จากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลั กสูตร ไม่พบข้อร้องเรียนในส่วน
อาจารย์ผู้สอน ได้ระดับคะแนนดี 4.00 ขึ้นไป ทุกท่าน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงยังคงใช้ระบบ
การดาเนินงานแบบเดิมและประเมินผลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้ า ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดรายวิ ช า (มคอ. 3)
โดย อาจารย์ประจาวิชาทุกท่านร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ
ให้ทันสมัยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ กาหนดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา และส่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมทั้งบันทึกผลการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน ให้
จัดทา มคอ 5 และมคอ 6 หลังสิ้นปีการศึกษา 60 วันจัดทา มคอ 7 และนาผลการดาเนินงาน
รายงาน มคอ.7 ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
เอกสาร มคอ.
มคอ. 3 และ
มคอ. 4

1/2558

กาหนดส่ง
2/2558

3/2558

13 ก.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59

1 ก.พ. 59 -15 ก.ค. 59

1 ก.พ. 59 - 30 ก.ค. 59

กระบวนการการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และมคอ.4 และการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้ากาหนดให้มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
โดยมีผู้ตรวจสอบคือหัวหน้าสาขาวิชาและน.ส.เสาวนีย์ เถากิตติกุล อาจารย์ประจาสาขาฯเป็นผู้
ตรวจสอบจานวนรายวิชา มีขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้
- มทร.พระนครนาโดยสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้มีการจัดทา มคอ . 3
ทุกรายวิชา
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้มอบฝ่ายวิชาการดาเนินการต่อ
- มอบให้สาขาวิชา ฯ ดาเนินการต่อโดยเชิญอาจารย์ผู้สอนรับทราบถึงการจัดทา มคอ. 3
และมคอ. 4 และจัดทาในระบบที่มทร.พระนครจัดทาไว้ โดยเน้นให้มีความทันสมัยเป็นไป
ตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ กาหนดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดผลที่
เหมาะสมในแต่ละรายวิชา
- คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องทุกวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสม เพื่ออนุมัติก่อนเปิดภาคเรียน
ผลการดาเนินงานการจัดทา มคอ. 3 และ 4
ในภาคเรียนที่ 1/2558 มี มคอ. 3 จานวน 24 รายวิชา มคอ. 4 จานวน 1 รายวิชา
ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2558 มี มคอ. 3 จานวน 27 รายวิชา ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้ง
อธิบายรายละเอี ยดดังกล่าวในครั้ งแรกที่พ บนักศึก ษาในรายวิชานั้น และดาเนินการสอนตาม
กาหนดการสอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) นั้นๆ ในภาคเรียนที่ 3/2558 มี มคอ. 4
จานวน 1 รายวิชา
ในปีการศึกษา 2558 ไม่พบปัญหาในด้านการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
มคอ. 3 และการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรจึงยังคงใช้วิธีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบเช่นเดียวกับปี
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ผลการดาเนินงาน
การศึกษา 2558 และจะทาการประเมินผลการดาเนินงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2559
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดาเนินการระบบและกลไกที่ทางสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้ให้แนวปฏิบัติไว้
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ผลการดาเนินงาน
แผนผังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

แผนผังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามกาหนดการสอนที่ระบุใน มคอ.3 และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต
ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ social network และฝึกปฏิบัติจริงจากจัดการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรม (Task based learning) สาขาวิชามีห้องเรียนปฏิบัติพร้อมครุภัณฑ์ที่ ทันสมัย พร้อมใช้
งาน และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ในการสอนรายวิ ช าทฤษฎี -ปฏิบั ติ ข องสาขาวิ ช าเทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้ า ในแต่ ล ะสั ป ดาห์
อาจารย์ผู้สอนจะวางแผนให้ความรู้กับนักศึกษาตามรายละเอียดรายวิชาที่แจ้งไว้ใน มคอ.๓ และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องเรียนโดยการซักถามและพูดคุยกับนักศึกษาใน
ประเด็นที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ และตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาโดยการทดสอบย่อย
อธิบายผลการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทราบและประเมินผลตัวเองในการเรียนรายวิชานั้นๆ
ส่วนการปฏิบัติจะให้นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์จากเนื้อหาที่ได้
เรียนรู้ มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างนักศึกษากับผู้สอนก่อนนักศึกษาลงปฏิบัติ ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอาจารย์ผู้สอนจะสังเกตและอธิบายเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาจะจัดทารายงานผลการศึกษาให้
อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีมีข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอาจารย์ผู้สอน
จะเขียนลงไปในรายงานฉบับนั้นๆ และรวบรวมประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์เพื่อ
อธิบายและทาความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ต่อไป เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการ
ประมวลความรู้นักศึกษาโดยรวมด้วยการสอบปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติมา และทา
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ผลการดาเนินงาน
การทดสอบความรู้ด้วยการสอบปากเปล่าร่วมด้วย ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถตอบคาถามหรือฝึก
ปฏิบัติได้อย่างครบถ้ วน อาจารย์ผู้สอนจะแนะนา เพื่อให้นักศึกษาทาการปรับปรุง และนาไปใช้
สาหรับการสอบปลายภาคต่อไป
ในปีการศึกษา 2558 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการพานักศึกษาเข้าศึกษาดู
งานในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้า จากผลการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
และน ามาอภิ ป รายในห้ อ งเรี ย น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจในหลั ก สู ต รและอาชี พ ด้ า น
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ดีขึ้น และเข้าร่วมการสัมมนาที่ หน่วยงานภายนอกจัด เพื่อให้นักศึกษาได้
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริง และสามารถน ามาประยุ กต์ ใ ช้ กับ การเรี ยนการสอนในรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเชิญบุคลากรจากสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเข้ามาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สายวิชาชีพโดยตรง และมีการเชิญศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าเข้ามาให้ความรู้กับ
นักศึกษา โดยในปีการศึกษา2558 มีกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนดังนี้
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูปเพื่อการส่งออก บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัท
ไนซ์แอพพารเล จากัด จากผลการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและนามาอภิปรายในห้องเรียน
พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตรและอาชีพด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ดีขึ้น และเข้าร่วมชม
การจัดนิทรรศการผลงานนักวิจัยไทยหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม ณ แกลอรี่ 2 TCDC ชั้น 5 ดิเอ็มโพเรียม สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ และเข้าชม
งานพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นาสิ่งทออาเซีย ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กทม ทาให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพโดยตรง
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชาฯจะแบ่งเป็นวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก ส่วนใหญ่ของรายวิชาจะเป็นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติดังนั้นการศึกษาภาค
ปฎิบัติทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะสอดแทรกงานวิจัยในส่วนของการดาเนินงานและการวิเคราะห์
ปัญหา ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อย ไทย – จีน เพื่อสู่ประชาคม
อาเซียน โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบการสอนในแผนการสอน (มคอ.3)ในรายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้สาหรับการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าว
การดาเนินการบูรณาการด้านการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้า ในวิชาการรายวิชา06-011-107 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนดังนี้
ชิ้นที่ 1 งานเย็บด้วยมือบนผ้าที่ผู้สอนแบบเบื้องต้นและสอดแทรกความรู้เกีย่ วกับการ
เย็บด้วยมือในโครงการวิจัยให้นักศึกษาสามารถนาความรู้เรื่องการเย็บนามาประยุกต์สร้างสรรค์ให้
เป็นรูปแบบการปักผ้าได้
ชิ้นที่ 2 งานเย็บด้วยมือตกแต่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ที่นักศึกษาสร้างสรรค์เอง 1 ชิ้น
(นารูปแบบงานวิจัยเรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อย ไทย – จีน เพื่อสู่ประชาคม
อาเซียน)
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ผลการดาเนินงาน
และงานอื่นๆแต่ไม่เกี่ยวข้องการโครงการวิจัย
สรุปการบูรณาการงานวิจัยสอดแทรกในวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจเนือ่ งจาก
นักศึกษาสามารถประยุกต์รูปแบบการปักมาใช้ในการเรียนการสอนได้
การดาเนินการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและสังคม
เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้รับงบประมาณในการบริการ
วิชาการและสังคมให้บริการวิชาการโดยการนางานวิจัยเรื่องการพัฒนาภูมิปญ
ั ญาเสื้อผ้าชนกลุ่ม
น้อย ไทย – จีน เพื่อสู่ประชาคมอาเซียนไปบริการวิชาชีพแก่ชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้จากงานวิจัยที่สอดข้องกับวิชาชีพทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาฯได้นาอาจารย์และนักศึกษา
รวมจานวน 5 คนโดยคัดเลือกนักศึกษาที่ได้เรียนวิชา
06-112-212 ออกแบบเสื้อผ้า เข้าร่วมบริการวิชาชีพโดยประยุกต์ในงานรูปแบบของงานปฏิบตั ิดังนี้
1. งานการออกแบบเสื้อผ้าแบบง่าย และสะดวกเพือ่ ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการ
ยกตัวอย่างในโครงการวิจัยฯ เรื่องการตัดเย็บของชนกลุ่มน้อย
2. งานการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยการปัก ปะผ้าด้วยการเย็บด้วยมือ ซึ่งเป็นการออกแบบการ
ตัดเย็บในโครงการวิจัยฯ
3. แนะนาแนวโน้มเรื่องสีที่ใช้ในชนกลุ่มน้อยของไทย – จีน และนามาประยุกต์ให้ชุมชน
เลือกสีในการออกแบบเสื้อผ้า
4. เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายของชนกลุ่มน้อยไทย – จีน จากอดีตซึ่งสามารถถ่ายทอด
ให้กับชุมชนได้ทราบและประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันเป็นการอนุรกั ษ์ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
สรุปการบูรณาการงานวิจัยมาบริการชุมชนจากงานวิจัยข้างต้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากชุมชนสามารถประยุกต์รูปแบบการออกแบบและการตกแต่งไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การทบทวนกระบวนการ
- คณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณาถึงกระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนที่นางานวิจยั มาสอดแทรกในบทเรียนถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา
- การบูรณาการงานบริการวิชาการและสังคมรวมทัง้ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว
สรุปว่าการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สรุปการทบทวนกระบวนการไม่ซับซ้อน
สามารถปฎิบัติได้และเข้าใจง่าย ไม่พบปัญหาในการจัดกระบวนการสมควรคงไว้ และได้
ร่วมกันนาเสนอการวางแผนกระบวนการแนวทางที่สามารถปฎิบัติได้อีกแนวทางหนึงคือ
- การนาปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา มาจัดทาโครงการวิจัย เพื่อนาผลจากงานวิจัยมาสอดแทรกในบทเรียนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง อาจจะหลายวิชาก็ได้
- การนาปัญหาและข้อเสนอแนะจากชุมชนหรือแนวทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนาเสนอ
เป็นโครงการวิจัยของบประมาณและนาผลที่ได้มาพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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ผลการประเมินตนเอง : ..2.00.... คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

ผลการดาเนินงาน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.1 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้ า ได้ มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ใ นการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาเป็น 6 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะพิสัย ตามมคอ. 2 และนามากาหนดกลยุทธ์
วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการกาหนดน้าหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี
รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา
เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก มคอ. 3 ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดจนเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา
1.2 ในการประเมินผลของผู้เรียนดังกล่าวนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้ใช้เครื่องมือ
ที่ห ลากหลายในการประเมิ น แล้ว แต่ สภาพของรายวิ ช า มี ก ารวั ด ผลจากข้อ สอบปรนั ย อั ต นั ย
การบ้าน งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ในการออกข้อสอบนั้นอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจาหลั กสูตร อาจารย์
ผู้สอน จะมีการออกข้อสอบร่วมกันถ้ามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การ
จัดการเรี ยนการสอนเป็น มาตรฐานเดี ยวกัน ข้อ สอบนั้ นจะมี การปรั บปรุง อย่ างสม่าเสมอและ
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา
1.4 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรดตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 8 เกรดซึ่งเป็นเหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาได้ทราบเกณฑ์นี้แล้วตั้งแต่
ครั้งแรกที่พบกับอาจารย์ประจาวิชา ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ใน มคอ.3
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา โดยการส่ ง ผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการประจาหลักสูตรตรวจสอบ หากพบข้อผิดพลาดจากการตรวจประเมินผลการเรียน
คณะกรรมการประจาหลักสูตร จะต้องแจ้งไปยังหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจาวิชาให้ทาการ
ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงส่งให้งานทะเบียนและวัดผลของคณะ เพื่อสรุปผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีค่าคะแนนเป็น F และ I ในแต่ละรายวิชา นักศึกษาพ้นสภาพ และคานวณ
ร้อยละ เพื่อนาเข้าประชุมอนุมัติผลการศึกษาในระดับคณะและส่งต่อมหาลัยดาเนินการเพื่อเข้า
ระบบเปิ ด ประกาศผลการเรี ย นให้ นั ก ศึก ษา ในปี ก ารศึก ษา 1/2558 นั ก ศึก ษาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีเสื้อผ้าพ้นสภาพ 7 คน ปีการศึกษา 2/2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ 2.00 ทุกคน แต่มีบางคนที่มีผลการเรียนติด F อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และวางแผนการเรียนให้เหมาะสมสาหรับแต่ละ
54

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

บุคคล
จากการทบทวนกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พบว่า กระบวนการมีขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยเรื่องการวัดผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา และมีการนาผลการ
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนเพือ่ ทาการตรวจสอบ ก่อนที่จะนาผลส่งไปยังหัวหน้าสาขาวิชาฯและ
นาส่งงานทะเบียนและวัดผลเพื่อนา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตรวจสอบความถูกต้อง
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีความเห็นว่ากระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมและง่ายต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นสมควรให้คงกระบวนการและขั้นตอนนี้ไว้
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักศึกษาประเมินใน
ระบบทะเบียนนักศึกษาที่จัดทาขึ้นโดยสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก็จะนาข้อมูลดังกล่าวมาใส่ไว้ใน มคอ. 5 ที่เป็นจุดเด่น และ
จุดด้อย เพื่อที่จะนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ซึ่งต้องจัดทาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นภาคการศึกษา และอาจารย์ประจาหลักสูตรจะนาข้อมูลที่สรุปตามแบบ
มคอ. 5 นั้นมาจัดทาเป็น มคอ. 7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
เอกสาร มคอ.
1/2558
มคอ. 5 และ 8 ม.ค. -30
มคอ. 6
มิ.ย. 2559

กาหนดส่ง
2/2558
18 พ.ค. -15
ก.ค. 2559

3/2558
28 มิ.ย.-31
ส.ค. 2559

โดยภาคเรียนที่ 1/2558 มี มคอ. 5 จานวน 24 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน และ
ในภาคเรียนที่ 2/2558 มี มคอ. 5 จานวน 27 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ภาคเรียนที่ 3/2558 ฝึกงาน ส่วนมคอ.6 ดาเนินการเรียบร้อย หลังจากนั้นอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้จัดทา มคอ.7 เพื่อรายงานต่อคณบดีและมหาลัยต่อไป
จากการทบทวนกระบวนการการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ 5 มคอ. 6และมคอ.7) ของคณะกรรมการประจาหลักสูตรพบว่ากระบวนการมี
ขั้นตอนการดาเนินงานเป็นไปตามระบบทะเบียนนักศึกษาที่ มทร.พระนครจัดโดยสานักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ซึ่งแบ่งไว้ครบทั้งอ.ที่ปรึกษา อ.ผู้สอน และสิ่งสนับสนุนซึ่งขั้นตอนปฎิบัติ
ได้ง่ายได้ข้อมูลที่ชัดเจนเนื่องจากนักศึกษาต้องประเมินเองด้วยรหัสของตัวเอง มีระบบการประเมิน
มีระยะเวลาเปิด – ปิดชัดเจนเป็นการสร้างนิสัยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ สรุปการทบทวน
กระบวนการให้คงไว้แบบเดิม
คณะกรรมการประจาหลักสูตรให้ข้อสังเกตไว้ในเรียนการประเมินผลการเรียนการสอน อาจารย์ที่
ปรึกษา และสิ่งสนับสนุนไว้ดังนี้
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้จดั ทามคอ.5 และมคอ.6 หลังสิน้ ปี
การศึกษา 60 วัน
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- นาผลการดาเนินงานรายงานในมคอ.7 เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป
การทบทวนกระบวนการ
กระบวนการการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ของการ
ประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร พบว่ า มี
กระบวนการที่เหมาะสมไม่พบปัญหาในการจัดทา

ผลการประเมินตนเอง : ...2.00... คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการ
(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ ดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ …100..
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม 2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3
รายละเอียดของประสบการณ์
และ มคอ.4 ในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน …24. วิชา
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. และภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 27. วิชา
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 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว

ผลการดาเนินการ

 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ภาคเรียนที่ 3/2558 ฝึกงาน
ตรวจสอบก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา
4. หลักสูตรได้จัดทารายงานผลการดาเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 24 วิชา และภาคเรียนที่
2/2558 จานวน 27 วิชา
ในภาคเรียนที่ 3/2558 จานวน 1 วิชา (ฝึกงาน)
ตรวจสอบภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบ
ทุกรายวิชา
5. หลักสูตร มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 และจัดส่ง เมื่อวันที่ 30
กรกฏาคม แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 24 รายวิชา และมี 
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 7
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 29.17
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 27 รายวิชา และมี
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 7 รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 25.92
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา
2558 คิดเป็นร้อยละ 27.45 ของรายวิชาทั้งหมด
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการดาเนินงานใน มคอ. 
7ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษา (ป.เอก) และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ได้ตามเกณฑ์
2.ควรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ในตัวบ่งชี้เชิง
คุณภาพ
3.ตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดี
ขึ้น ด้องมีรายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพื่อ
ใช้ในการเปรียบเทียบ
การพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ใน มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยัง
ไม่มีจานวนเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการจัดทาผลงานเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ ในส่วนของผลงานทางวิชาการนั้น
ในปีการศึกษา 2558 มีจานวนบทความทางวิชาการ
จานวน 1 บทความ มีค่าน้าหนัก 0.60
2. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบางส่วนในตัวบ่งชี้
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

8)

อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ทดี่ าเนินการผ่านเฉพาะตัว
บ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการดาเนินการ

 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะแบบประเมินความพึงพอใจใน
ด้ า นต่ า งๆ ที่ ส ามารถตอบผลการด าเนิ น การของบาง
กระบวนการ แต่ในปีการศึกษา 2558 ยังไม่สามารถ
ดาเนินการปรับปรุงได้ทุกกระบวนการ โดยทางหลักสูตร
คาดหวังจะดาเนินการได้ครบในปีการศึกษา 2559
3. การรายงานผลการดาเนินการในบางเรื่อง สามารถใช้
ข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้มผลการดาเนินการได้ เช่น
ภาวะการมีงานทา อัตราสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จานวน 1 คน และ 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน จานวน 1 คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

-

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ 
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 3.86 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ย 4.75 คะแนน
11
5
100
11
100

ผลการประเมินตนเอง : 5.00 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
ปทส.5.1 - 01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ปทส.5.2 - 01 ทาเนียบอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
ปทส.5.2 - 02 ตารางสอนอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
ปทส.5.2 - 03 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ
ปทส.5.2 - 04 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
ปทส.5.2 - 05 มคอ.3 ปีการศึกษา 2558
ปทส.5.3 - 01 ผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและการกระจายคะแนน
ปทส.5.3 - 02 มคอ.3 ปีการศึกษา 2558
ปทส.5.3 - 03 มคอ.5 ปีการศึกษา 2558
ปทส.5.4 - 01 มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ปทส.5.4 - 02
ปทส.5.4 - 03
ปทส.5.4 - 04
ปทส.5.4 - 05
ปทส.5.4 - 06
ปทส.5.4 - 07
ปทส.5.4 - 08
ปทส.5.4 - 09

รายงานการประชุมการดาเนินงานหลักสูตร
มคอ.3 ปีการศึกษา 2558
มคอ.5 ปีการศึกษา 2558
รายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เอกสารการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
สรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
สภาพแวดล้อมโดยรวมของคณะ
ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในอนาคต
ไม่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิผลของ
ทางหลักสูตร สาขาวิชา และคณะมี
หลักสูตร
ส่วนรวมในการวางแผนการจัดการ
พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และทางคณะได้
มีแผนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และภูมิทัศน์ในปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1)
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 6.1)
ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสงิ่ สนับสนุนการเรียนรู้
1.
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าวางแผนการเรียนการสอนของทุกรายวิชา และมี
ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติตัดเย็บ ห้องปฏิบัติการทอและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมวางมาร์ค รวมทั้งสื่อการสอนที่พร้อมสาหรับการจัดการเรียน
การสอน โดยมีผู้สอนและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ร่วมกันตรวจสอบความพร้อม
ของห้องเรียน เช่นแสงสว่าง อุณหภูมิ จานวนโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และจักร
เย็บผ้า สาหรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตั ิ รวมทั้งสื่อการสอนต่างๆ เช่นเครื่อง
ฉาย คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ระบบเครื่องขยายเสียงสาหรับการบรรยาย และโปรแกรม
วางมาร์ค ทุกครั้งก่อนเปิดเทอม
การมีส่วนร่วมของการจัดหาครุภัณฑ์ในสาขาวิชาฯโดยมีขั้นตอนการขอ
งบประมาณครุภัณฑ์
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาการ
สอบถามความต้องการครุภัณฑ์จากอาจารย์และนักศึกษาในสาขาฯ ทาการสารวจ
ครุภัณฑ์ในแต่ละวิชาที่ยังไม่ตรงความต้องการของนักศึกษา จากนั้นนาผลมาสรุป
ลาดับความจาเป็น และจัดทาข้อมูลเสนอในงบประมาณ (แผน) ของคณะเพื่อเสนอ
ของบประมาณในปีนั้น เช่น ปี2557 พบว่า ครุภัณฑ์ที่มีความต้องการในวิชาการทา
เสื้อตัวอย่างทีย่ งั ขาดครุภัณฑ์ คือ หุ่นฟิตติ้ง เตารีดไอน้า เครือ่ งตัดผ้า และ โต๊ะตัดผ้า
และได้รับงบประมาณในปีการศึกษา 2558 ซึ่งนามาใช้ในการเรียนการสอน วิชา
การผลิตเสื้อผ้า ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม เสื้อตัวอย่างและ วิชาอื่นๆด้วย
ซึ่งเป็นประโยชน์กับสาขาวิชาฯและทุกๆปีจะมีการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ เพื่อให้
ได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการ ตอบสนองการเรียนการสอนต่อไป โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้
1. เครื่องปูผ้าคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด
2. โต๊ะทาแบบตัด
จานวน 1 ชุด
3. โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น
จานวน 30 ชุด
4. คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคานวณวัตถุดิบ
จานวน 1 ชุด
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ตัวบ่งชี้
เครื่อง
เครื่อง
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ผลการดาเนินงาน
5. หุ่นทดลองแบบปรับขนาด
จานวน 5 ชุด
6. เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดตรงขนาด 8 นิว้ จานวน 1
7. เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดกลมขนาด 4 นิ้ว จานวน 1
8. เตารีดไอน้า ขนาดจุน้า 3 ลิตร
พร้อมโต๊ะรองรีดแบบลมดูด
9. โต๊ะตัดผ้าแบบมีลมเป่า

จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด

2. การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้ทาการการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดตาม
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาโดยมีขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือคือ
มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยแจ้งความต้องการเรื่องการสั่งซื้อเข้าห้องสมุดส่วนกลาง
คณะดาเนินการให้สาขาวิชาฯสารวจความต้องการหนังสือจากทั้งคณาจารย์และ
นักศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 แล้วส่งรายชื่อ
หนั ง สื อ ให้ กั บ ส่ ว นกลาง โดยอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าฯ อาจไปร่ ว มซื้ อ หนั ง สื อ กั บ
มหาวิทยาลัยฯได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมีอีกหนึ่งช่องทางการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองจากฐานข้อมูล WGSN ที่คณะได้ซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อให้นักศึกษาใน
สาขาวิชาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า รวมทั้ง
เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นและสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้มีการ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่คือ ศูนย์ประชุม BITECบางนา เพื่อศึกษาดูงาน
นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยในวันนักประดิษฐ์
3. มีบริการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ไว้รอบบริเวณอาคารของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ให้นักศึกษาในสาขาฯ รวมทั้งอาจารย์สามารถใช้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่นได้สะดวก
การติดตามผลการดาเนินงานการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษามี
ความพึงพอใจที่ได้ค้นหาข้อมูลนอกสถานที่ แต่ติดปัญหาด้านการเดินทาง ซึ่งอยาก
ให้ทางคณะจัดรถรับ-ส่งสาหรับนักศึกษาในกรณีที่ไปเยีย่ มชมสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์
ประชุม BITEC บางนา และสถานประกอบการณ์ต่างๆ ทั้งนีท้ างหลักสูตรจะ
ดาเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป ผลการติดตามการ
จัดซื้อหนังสือตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา แต่หนังสือเฉพาะทาง
มีจานวนน้อย อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นในปีการศึกษา 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะดาเนินการสารวจความต้องการต่อไป ทางด้านบริการ
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นักศึกษามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
จากการทบทวนกระบวนการการดาเนินงานของคณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
และออกแบบแฟชั่น โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสงิ่
สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบกระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
1.หลักสูตรดาเนินการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และตรวจสอบรายการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.หลักสูตรสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาและอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างไม่เป็นทางการ
3.หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเรื่องกระบวนการปรับปรุง
ตามผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
4.หลักสูตรนาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป
สรุปผลการทบทวนกระบวนการ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรสรุปกระบวนการที่สาขาวิชา ฯ
กาหนดไว้มีความเหมาะสมทั้งด้านกายภาพ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา รวมถึงจัดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กระบวนการมีความ
เหมาะสมและสมควรคงไว้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน
ทางสาขาวิชาได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
รายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการครุภัณฑ์
จักรพันริม
จักรอุตสาหกรรม (คอม)
จักรฝีเข็มประสาน 3 เส้น
จักรอุตสาหกรรมเข็มเดีย่ ว
จักรติดกระดุม
เครื่องจักรติดกระดุม แบบโรยกระดุม
จักรถักรังกระดุม
เครื่องอัดความร้อน
จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
เครื่องตัดผ้าชนิดใบมีดตรงขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว
เครื่องตัดใบมีดสายพาน
หุ่นทดลองแบบ
ชุดคอมพิวเตอร์วางมาร์ค
เครื่องถักผ้าด้วยมือแบบแท่นเข็มตรง
เครื่องถักผ้าอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ตัวบ่งชี้
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ผลการดาเนินงาน
เครื่องทอมือสาหรับออกแบบลายผ้า
เครื่องบรรจุเสื้อผ้าชนิดแขวน สาหรับตั้งพื้น
เครื่องเจาะรูผ้าสาหรับทาเครื่องหมายกาหนดตาแหน่ง
จักรปักอัตโนมัติขนาด 6 หัว
เครื่องปูผ้าคอมพิวเตอร์
โต๊ะทาแบบตัด
โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคานวณวัตถุดิบ
หุ่นทดลองแบบปรับขนาด
เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดตรงขนาด 8 นิ้ว
เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดกลมขนาด 4 นิ้ว
เตารีดไอน้า ขนาดจุน้า 3 ลิตร พร้อมโต๊ะรองรีดแบบลมดูด
โต๊ะตัดผ้าแบบมีลมเป่า

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
1. ห้องเรียน
1) ห้องเรียนเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
2) อุปกรณ์ประจาห้องเรียนมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งาน
3) มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
4) ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. ห้องปฏิบัติการ
1) ห้องปฏิบัตกิ ารพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ
สอดคล้องกับเรือ่ งที่เรียน
2) เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
3) เครื่องมือ อุปกรณ์ฝกึ ทันสมัย
4) ห้องปฏิบัตกิ ารสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
3. สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้
1) ห้องสมุด หนังสือ ตารา เพียงพอและทันสมัย
2) ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย
3) วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้น เพียงพอ
และทันสมัย
4. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษา และอาจารย์
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน หรือทางานร่วมกัน
1) สถานที่เพียงพอ
2) สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
5. การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
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4.34
4.26
4.21
4.26
4.63
4.22
4.45
4.14
4.01
4.29
4.32
4.33
4.32
4.31
4.16
4.33
3.98
4.24
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
1) การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
6. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
1) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2) ระบบวิดีโอสือ่ การสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน

4.24
4.19
4.32
4.06

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ตอ่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากผลการประเมิน
1. ห้องเรียน ผลการประเมิน 4.34
2. ห้องปฏิบัตกิ ารผลการประเมิน 4.22
3. สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ผลการประเมิน 4.32
4. มีการจัดพื้นที่ สถานที่สาหรับนักศึกษา และพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน หรือ
ทางานร่วมกันผลการประเมิน 4.16
5. การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ผลการ
ประเมิน 4.24
6. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผลการประเมิน 4.19
จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหัวข้อ มีการจัดพื้นที่ สถานที่
สาหรับนักศึกษา และพบปะสังสรรค์ แลกเปลีย่ น หรือทางานร่วมกัน ได้ผลการ
ประเมินได้คะแนน 4.16 ซึง่ น้อยกว่าทุกหัวข้อ
ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงได้จัดสรรงบประมาณเพือ่
ปรับปรุงอาคาร 4 เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ได้ใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมสันทนาการภายในคณะ
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรได้รวบรวมความต้องการของนักศึกษา
ในเรื่องของการจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
นักศึกษามีความพึงพอใจจากการจัดสรรพื้นที่ภายในคณะที่มีอยู่อย่างจากัดให้คุ้มค่า
มากที่สุด
ผลการประเมินตนเอง : 3.00 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการ
ประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
รหัสหลักฐาน
รายการ
6.1 - 01
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก
ผู้ประเมิน
พัฒนากระบวนการการรับ
นักศึกษา

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เนื่อ งจากทางหลัก สูตรยัง ขาดแบบ
ประเมิ น กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษา
ทางอาจารย์ประจาหลักสูตรจะหารือ
ร่วมกับคณะเพื่อสร้างแบบประเมิน
กระบวนการ สาหรับนามาปรับปรุง
กระบวนการให้ดีขึ้น
พัฒนากระบวนการ ควบคุม
อาจารย์ ป ระจ าหลัก สูตรได้ ร่ว มกั น
การดูแลนักศึกษาในเรื่องการ หารือ และวางแนวทางในการรักษา
คงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา 2559 และการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2559

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร
-

การคงอยู่ของนักศึกษา
1. ให้ความรู้กับนักศึกษาแรกเข้าที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิ ช า แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน
แนวทางประกอบอาชี พ และให้ นั ก ศึ ก ษามี
โอกาสได้เรียนรู้สภาพงานในสถานประกอบด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี ตรวจสอบ
การมาเรี ย น และผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่นักศึกษามีผล
การเรี ย นในระดั บ ต่ า และวางแผนการ
ลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ ง
กับศักยาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
การสาเร็จการศึกษา
1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ตรวจสอบรายวิชาตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
ทุกคน และวางแผนการเรียนสาหรับรายวิชาที่
ติด Fและรายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตาม
หลักสูตร
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ติ ด ตามการมาเรี ย นและผลการเรี ย นของ
นักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนซ้า
3. ให้อาจารย์ประจารายวิชาโครงการทาง
เทคโนโลยี เ สื้ อ ผ้ า และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงการติดตามให้นักศึกษาปฏิบัติงานแผนงาน
ของรายวิชาที่กาหนดไว้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความเห็น 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
ร่วมกันในการพยายามสนับสนุนและ หลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่
ผลักดันอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ การขอตาแหน่งทางวิชาการ
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ยื่ น ขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในปี 2. ส่งอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการ
การศึกษา 2559
ฝึกอบรมการขอตาแหน่งทางวิชาการที่จัดขึ้นทั้ง
หน่วยงานภายใและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนและผลักดันการยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ควรมีกระบวนการตรวจสอบ อาจารย์ประจาหลักสูตรจะพิจารณา อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจัดทา
ร่ ว มกั น ในการตรวจสอบความ ความถูกต้องและความครบถ้วนในหัวข้อที่มี
มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ ถูกต้องของเอกสาร มคอ.3 มคอ.4 ความจาเป็นต้องให้ข้อมูลใน มคอ.3 มคอ.4
มคอ.6
มคอ. 5 และ มคอ.6 แต่ขณะนี้ทาง มคอ. 5 และ มคอ.6
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด
รายละเอี ย ดความถู ก ต้ อ งที่ ชั ด เจน
ของรูปแบบ มคอ. ต่างๆ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถดาเนินการได้ชัดเจนขึ้น
ในปีการศึกษา 2559
ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รร่ ว มกั น อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนการบูรณาการ
มีการบูรณาการกับการวิจัย
วางแผนการบูรณาการการเรียนการ การเรี ย นการสอนกั บ การวิ จั ย การบริ ก าร
การบริการวิชาการทางสังคม สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
และการทานุบารุงศิลปะและ ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2559
วัฒนธรรม ให้มากขึ้น โดยให้ และวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ผ ลการ
นักศึกษามีส่วนร่วม
ด าเนิ น งานในปี ก ารศึ ก ษา 2559
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
การประเมิน (รายงานตามปีที่สารวจ) สารวจวันที่สารวจ 24 มิถุนายน 2559
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ไม่พบข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
ไม่มีข้อเสนอแนะเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
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6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกีย่ วข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1. สาขาที่เรียนจบกับงานที่ทาคนละสายงานกัน จึงทาให้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
บัณฑิตต้องใช้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ปัญหาหลักที่พบจากการประเมินของผูใ้ ช้บัณฑิต คือ
เพิ่มเติม และต้องใช้ความพยายามในการปรับตัวอย่าง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
มากกับงานทีท่ าปัจจุบัน แต่โชคดีที่บัณฑิตมีความอดทน ของบัณฑิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทาง
จึงทาให้ปรับตัวให้เข้ากับงานได้
มหาวิทยาลัยได้ทราบผลการประเมินภาพรวมของบัณฑิต
2. การใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารในเรื่องงาน
และกาหนดนโยบายในการพัฒนาความสามารถในการใช้
ค่อนข้างมีน้อยมาก เช่น ศัพท์เทคนิค ตลอดจนวิธีการ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา นอกจากนั้นทางหลักสูตรและ
ทางานควรจะมีการปรับปรุง
สาขาวิชาเชิญชวนให้อาจารย์ประจาสาขาวิชาสอน
หนังสือ โดยการสอดแทรกศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพ หรือ
ใช้เอกสาร
นาเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อให้นกั ศึกษาเกิด
ความคุ้นเคยในปีการศึกษา 2558 ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษได้ เพิ่มการเรียนรูด้ ้านภาษาอังกฤษผ่าน
การศึกษาด้วยตนเองโดยโปรแกรม speexx ซึ่งนักศึกษา
สามารถใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้ทกุ ที่ และ
สามารถใช้ผ่านมือถือ แท็ปแล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมี
โครงการ English camp เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึ ฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
จากข้อเสนอแนะที่ได้รบั จะพบปัญหาหลักเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ซึง่ ทางหลักสูตรได้พยายามให้รายวิชาชีพ
ของหลักสูตร มีการใช้ศัพท์เทคนิค เอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเคยชินกับ
ศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี)

รายการ
ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี)

ไม่มี
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
แผนดาเนินการ
การเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

กาหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา
2558

แผนการดาเนินการ :
- ผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
- จัดทาแผนการพัฒนาคุณวุฒขิ องอาจารย์
ประจาหลักสูตร
- สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีเวลา
ในการค้นคว้าข้อมูลในการทาปริญญานิพนธ์
KPI : จานวนอาจารย์มีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น 1 ท่าน

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
อาจารย์ประจา 1. อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าที่ มี อ ายุ
หลักสูตร
เกิน 45 ปี ไม่มีความประสงค์จะ
ศึกษาต่ อ ป. เอก เนื่อ งจากไม่ มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ
2 . ส า ข า วิ ช า ฯ มี ทุ น ศึ ก ษ า
บุคคลภายนอกซึ่งกาลังศึกษา ป.
เอก อยู่ที่ สาธารณรัฐเช็ก

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยสาหรับหลักสูตรปรับปรุงที่ดาเนินการในปีการศึกษา 2558-2559 นั้น และทางหลักสูตรอยู่ในกรอบเวลาของ
การพัฒนาหลักสูตร จากการประเมินหลักสูตรเบื้องต้นจากสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิ ต ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกท่าน ได้พิจารณาร่วมกัน และวางกรอบโครงสร้างของร่างหลักสูตรปรับปรุง เพื่อใช้ในปีการศึกษา
2560 ดังนี้
หมวดวิชา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
133 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560
131 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย

32 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

4 หน่วยกิต

95 หน่วยกิต

95 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
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กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

19 หน่วยกิต

13 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

58 หน่วยกิต

64 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพเลือก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่ นแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
ร่างหลักสูตรปรับปรุงที่กาลังดาเนินการ มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลายๆ ด้าน ทั้งการยกเลิกรายวิชาที่ไม่
เหมาะสม การเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชาใหม่ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี การเพิ่มรายวิชาใหม่ที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษาของนักศึกษา การ
ปรับแก้ไขมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมและสามารถวัดประเมินได้จริงในทางปฏิบัติ
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ไม่มี
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
แผนปฏิบัติการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

71

ระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
ผลการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.75
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
5.00
1 ปี (ระดับปริญญาตรี)
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.88
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
2.00
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
2.00
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
2.00
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
2.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
2.00
4.2 คุณภาพอาจารย์
3.33
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5.00
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5.00
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
3.00
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
2.78
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
2.00
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.00
5.3 การประเมินผู้เรียน
2.00
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.00
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 2.75
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
I

P

O

องค์ประกอบที่
1 การกากับมาตรฐาน
2 บัณฑิต
3 นักศึกษา
4 อาจารย์
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน
2.00
2.78

-

4.88
-

4.88
2.00
2.78

2.00

3.00

-

2.75

2.33

3.00
3.00

4.88

3.00

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

ได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพน้อย
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง

2.93

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
จานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)
จานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 5 6)
จานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพน้อย (องค์ประกอบที่ 3)
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. พัฒนากระบวนการการรับนักศึกษา
2. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ.6
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการ
5.
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
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