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ค ำน ำ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ฉบับนี้เป็นหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2566 โดยได้จัดท าให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหมายให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะการวิจัยทางวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถท างานต่อยอด
งานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ 
วางแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ จึงก าหนดให้ผู้ศึกษาตามหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาตามสภาพการท างานจริง 
ในสถานประกอบการ ซึ่งคาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป 
 หลักสูตรฉบับนี้จัดท าโดยมีสาระส าคัญ 8 หมวด ได้แก่  

1. ข้อมูลทั่วไป  
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  
4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอน และการประเมินผล  
5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา  
6. การพัฒนาอาจารย์  
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร  
8. การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย ปรัชญา และ
หลักการของหลักสูตร เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ข 
 

สำรบญั 
  

   หน้ำ 
ค ำน ำ   ก 
สำรบัญ   ข 
หมวดที ่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอน และการประเมินผล 42 
 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 53 
 6 การพัฒนาอาจารย์ 55 
 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 57 
 8 การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 66 
ภำคผนวก    
 ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
71 

 ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2559         

99 

 ค ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

107 

 ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 111 
 จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 119 
 ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 127 
 ช คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 133 

 



 

 

หลักสตูรเทคโนโลยีมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครือ่งนุ่งห่มและแฟชั่น 

 หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2566  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ/สถาบัน/ศูนย์ คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน ศูนย์พณิชการพระนคร 
                                      

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน 
ภาษาอังกฤษ : Master of Technology Program in  Textile, Clothing  

and Fashion Technology 
 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งหม่และแฟช่ัน) 

(Textile, Clothing and Fashion Technology) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : M.Tech. (Textile, Clothing and Fashion Technology) 

 
3.   วิชาเอก 

      - 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก  
แบบ ก 2 

36 หน่วยกิต (ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

แผน ข 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 
 

1.    ชื่อหล

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต

ักสูตร 
รหสัหลักสูตร : XXXX XXXX XXXX XX 
ภาษาไทย :   

ช่ือย่อ (ไทย) : ทล.ม. (เทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน)           
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Master of  Technology  
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5.   รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปรญิญาโท 2 ป ี
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

 การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

           เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   6.1    สถานภาพของหลักสูตร  
            หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 (เทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและ
แฟช่ัน) 
   6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                เปิดด าเนินการสอน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 
7.    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอ้มเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1   อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสิง่ทอ เครื่องนุง่หม่และแฟช่ันในหน่วยงานของ 

รัฐและเอกชน 
8.2   ผู้บริหารงานสิง่ทอ และเครือ่งนุ่งห่มในโรงงานอุตสาหกรรม 
8.3   ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุง่หม่และแฟช่ัน   
8.4   นักออกแบบระบบการผลิตงานสิ่งทอ เครือ่งนุ่งห่มและแฟช่ัน  

 สภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครง้ัที่ ..8/2565..วันที่ ..3.. เดอืน ..สิงหาคม.. พ.ศ. ..2565..  

 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครง้ัที่ ..(วาระพิเศษ) 4/2565..วันที่ ..5.. เดือน ..ตุลาคม.. พ.ศ. ..2565..  
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8.5   นักเทคโนโลยีสิง่ทอ ในหน่วยงานเอกชนและราชการในองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
และแฟช่ัน  

9.   ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

และสาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 

1 
นายรัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ 

 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Textile Technology) Technical University of 
Liberec, 
Czech Republic 

 2011 
 

วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์ 
พอลิเมอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2546 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 2541 

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย        
ธรรมาธิราช 

2541 

2 
นายก้องเกียรติ มหาอินทร์ 

 
อาจารย์ 

 

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2559 

ศป.ม. (ทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2546 

ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 
 

สถาบันเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้า           
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2539 

3 
นายเกษม มานะรุ่งวิทย์ 

 
อาจารย์ 

 

ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้า              
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี             
พระจอมเกล้า                    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2540 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   

ราชมงคลพระนคร เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้คาดการณ์ว่าอาชีพจ านวนมากในปัจจุบันจะเริม่
ถูกปรับเปลี่ยนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยทั่วโลกจะมีความต้องการการ
พัฒนาทักษะใหม่ให้บุคลากรท างาน (reskill) และการเพิ่มเติมทักษะในความเช่ียวชาญเดิม (upskill) ให้แก่ 
บุคลากรท างานจ านวนกว่า 1,000 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ ในระยะเวลาอันใกล้คือภายในปี 
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ค.ศ. 2022 ร้อยละ 42 ของทักษะหลักที่ใช้ส าหรับการท างานในปัจจุบันจะต้องถูกปรับเปลี่ยน โดยอาชีพที่
เป็นที่ต้องการอย่างสูงหรืออาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงในอนาคตจะมีการกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มเท่านั้น 
เช่น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ AI, cloud computing, product design & development เป็นต้น เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการผลิตจ านวนมากจะเริ่มพัฒนาเข้าสู่ระดับ smart factory ซึ่งเช่ือมต่อการท างานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่อยู่ในโรงงาน หรือแม้แต่โรงงานที่อยู่คนละแห่ง โดยเก็บข้อมลูจาก    ห่วงโซ่
การผลิต ประมวลผล และส่งข้อมูลไปวิเคราะห์แบบ real time ที่แหล่งรวบรวมเพื่อปรับแผนและวาง
แผนการผลิตได้อย่างทันที ทั้งนี้บางโรงงานอาจมีการใช้ระบบอัตโนมัติหรือการใช้หุ่นยนต์หลากหลายชนิด
เพื่อทดแทนแรงงานคน กระบวนการเหล่านี้ ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูล การเรียกใช้ และการประมวล
ข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งมีความซับซ้อนกว่ากระบวนการที่ผูป้ระกอบการส่วนใหญคุ้่นเคย และโครงสร้างภายใน
อย่างที่มีอยู่ อาจจะไม่เอื้อให้ด าเนินการได้ทันที รวมทั้งบุคลากรที่มีอยู่ส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เพื่อให้ มีทักษะใหม่ที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการดังกล่าวได้ 

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการผลิต  การเตรียมความพร้อมของก าลังคน 
การผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต
ระบบอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการ  ซึ่งเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลพระนคร ซึ่งเป็นหน่วยงาน
การศึกษาภาครัฐที่ท าหน้าที่ผลิตนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาสิ่งทอ ครื่องนุ่งห่มและการออกแบบแฟช่ัน เป็น
ศูนย์กลางความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในงานสิ่งทอและแฟช่ันนั้น มีความพร้อมที่จะส่งเสริมความรู้ 
ปัญญา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฐานส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
           ดังนั้นการผลิตนักวิจัยและวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟช่ัน จึงเป็น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถท าได้จากการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ข้ันสูง การสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อสานต่อและกระตุ้นความสนใจของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องให้
เห็นของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างชัดเจน 
 
         11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการพึ่งพา
เทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ันการเพิ่มโอกาสการแข่งขันเชิงพาณิชย์ และการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และผลงานวิจัย สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับประชาคม ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบ
ต่อสังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ทั้งนี้การพัฒนา
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สังคมและวัฒนธรรมที่ดีจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามข้อตกลงว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งต้องมีการแข่งขันสูงด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน นักวิจัย
และนักวิชาการสายวิชาชีพ ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีข้อตกลงร่วมกัน การวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่
ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่เป็นทั้งโอกาสและผลกระทบต่อสังคม และ
ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ันสามารถน า
องค์ความรู้จากการวิจัย มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถ่ินและสร้างมูลค่าเพิ่มจนเป็นสินทรัพย์ทาง
ปัญญา ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนา ด้วย
ความรอบคอบและเป็นไปตามล าดับข้ันตอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้าง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และการด าเนินชีวิตด้วยความเพียร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ความรู้ใหม่ ๆ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ันต้องค านึงถึงความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ เพื่อ
การพัฒนางานและสังคม มุ่งมั่นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังต้องให้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคม และเปิดโอกาสให้มหาบัณฑิตได้ท างานด้านการ
วิจัยกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากข้ึน หลักสูตรจึงฝึกทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากข้ึน เพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการน าเสนอบทความ
จากผลงานวิจัย ในที่ประชุมระดับนานาชาติ มีทั้งความรู้และความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย 
อาเซียนและสังคมโลกในยุคดิจิทัล 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเปน็ต้องพัฒนาหลกัสตูรในเชิงรกุที่

มีศักยภาพ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยียุคดิจิทัล โดยเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม การแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์รวมไปถึงฝกึฝนทกัษะให้เกิดการสรรค์สร้างความรู้ใหม ่ที่จ าเป็นต่อการท างานเชิงวิจยั เพื่อรองรบั
การแข่งขันการท างานด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ันนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม และมีความสามารถในการสร้าง
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สรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ และให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาบุคลากร นักวิจัยและนักวิชาการในระดับสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและ
แฟช่ันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เป็นภารกิจหลักอันหนึ่ง 
ในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ใหม่โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบ จ าเป็นต้อง
มีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นหลักในการศึกษา ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ันนี้ ได้ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิต
บุคลากร นักวิจัยและนักวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะมีความรู้
ความสามารถอย่างน้อย ดังนี้ 

    1) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีผลการวิจัยและพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเหล่าน้ีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

    2) ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าในระดับสูงเพื่อใช้
ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และใช้เทคนิคเหล่าน้ีในการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญหรือท าโครงการ
ค้นคว้าในวิชาชีพ 

    3) ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ ๆ ใน
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

    4) ความสามารถในการสื่อสารถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย โดยการเผยแพร่ในรูปแบบ
ของสื่อต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน 

โดยคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างศักยภาพให้กับประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เน้นการ
สร้างความรู้ใหม่ในระดับสูง ด้านกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และแฟช่ัน ได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้านการผลิตเพื่อส่งออกและทดแทนการน าเข้า รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรเทคโนโลยี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ันที่ด าเนินการนี้ จะเป็นการยกระดับการศึกษา
ของชาติ และยังช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน มีความเข้มแข็งด้านวิชาการสายวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยตามมาตรฐานสากล สามารถ
ช้ีน าทิศทางความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ันในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนว
ทางการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ข้อตกลงว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
อนาคต 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นด้านทักษะ การวิจัยและการสร้างความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิจัย ทั้งนี้เป็นไปตาม    
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบน
พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ความรู้ใหม่ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรนี้ยังมี
การส่งเสริมความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้มหาบัณฑิต สาขาวิชาเ ทคโนโลยีสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ใน
การถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ ชุมชน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผ่าน
กระบวนการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         1.1  ปรัชญา 
           มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต เป็นผู้มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัย
พื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ ภายใต้การสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม และการวางแผนบริหารจัดการ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1.2 ความส าคัญ 

           หลักสูตรเทคโนโลยีหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน ของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน หลักสูตรใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมหาบัณฑิตที่จะเป็น
นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ัน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการวิจัยและ
พัฒนา เปิดโลกทัศน์ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลก  ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างนักคิดให้คนคิดอย่าง
สร้างสรรค์  มีการจัดการศึกษาที่จะกระตุ้นให้เกิดนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งใหม่  ๆ 
ข้ึนมา เพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3.2 มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการ และเทคโนโลยีข้ันสงู สามารถประยกุต์และพจิารณา

ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสิง่ทอ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
1.3.3 มีความสามารถในการท างานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์                     

องค์ความรู้  เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสามารถบูรณาการในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องได้ หรือเพื่อพัฒนา
กระบวนการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ดี มีความเป็นผู้น าได้อย่าง
เหมาะสม 

1.3.5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสน เทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องและมีมาตรฐาน
ตามที่ สป.อว. ก าหนด 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด 

 ติดตาม ประเมินผล หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

 เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 
 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลย ี

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในสภาวการณ์ของ
โลกปัจจุบัน 

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจตอ่งานวิจัยหรือด้าน
การสร้างนวัตกรรมของ
มหาบัณฑิตโดยโรงงานหรือ
สถานประกอบการ 

 ความพึงพอใจในทกัษะ  
ความรู้ ในการท างานด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของ
มหาบัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
      การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา

หนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 
      (1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์

รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
      (2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 

สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งก าหนดไว้ให้เป็นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่  1             มิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2             พฤศจิกายน - มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม 
ภาคสมทบ วันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 9:00-17:00 น. 

 
      2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
       2.2.1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม
สิ่งทอ หรือเครื่องนุ่งห่ม หรือแฟช่ัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 

2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ในวุฒิที่ ก.พ. รับรองและเป็นผู้มี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานทางอุตสาหรรมสิ่งทอ หรือเครื่องนุ่งห่ม 
หรือแฟช่ัน อย่างน้อย 1 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
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3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 

                นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งทอหรือเทียบเท่า อาจไม่มีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน อย่างเพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
              2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าข้ันตอนและวิธีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย การแบ่งเวลาเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม การใช้ห้องสมุดดิจิทัล การบริการ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนของนักศึกษา 

2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่มอบหมายให้มีกิจกรรม 
ค าแนะน าด้านวิชาการเฉพาะ แก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัวที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ มี
ระบบและกลไกในการ ก ากับ ติดตาม ผลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประเมินผลจาก
นักศึกษาที่มาขอเข้าพบทุกคน น าผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
               2.4.3 จัดเวทีกิจกรรมทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยซึ่งกันและกันในทีม
นักวิจัยด้วยกัน เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์ผลงานวิจัยของนักศึกษา และให้ข้อเสนอในการพัฒนา
ข้ันต่อไป ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

2.4.4 จัดเตรียมห้องวิจัยและคู่มือการปฏิบัติงานที่จ าเป็นในห้องวิจัย   
2.4.5 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในข้อ (1) – (4) อย่างต่อเนื่อง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะจบการศึกษา -                10 10 10 10 
หมายเหต:ุ ถัวเฉลี่ยจ านวนรบันักศึกษาระหว่างแผน ก แบบ ก2 และแผน ข  
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ส าหรับแผน ข  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

 
2.6   งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ ภาคสมทบ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

(จ านวนเงิน/เทอม/คน) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 5 5 5 5 
หมายเหต:ุ ถัวเฉลี่ยจ านวนรบันักศึกษาระหว่างแผน ก แบบ ก2 และแผน ข  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย ภาคสมทบ (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ก. งบด าเนินงาน      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 ) 

489,000 978,000 978,000 978,000 978,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 240,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

รวม ก. 729,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม ข. - - - - - 

รวม ก. + ข. 729,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 

จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (บาท) 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 

  2.7 ระบบการศึกษา 

                      แบบช้ันเรียน 
                      แบบทางไกล 
                             ผ่านสิ่งพิมพเ์ป็นสื่อหลัก 
                             ผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลกั  
                             ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
                             ทางอินเทอรเ์น็ต 
                             การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  
                      แบบอื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................... 
   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอื่น ในระดับอุดมศึกษามาก่อน เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) หรือประกาศเพิ่มเติมฉบับ
ล่าสุด 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 
         3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 
แผน ข 36 หน่วยกิต 

   
   3.1.2 หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

                  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

แผน ก แบบ ก 2  

1. หมวดวิชาบังคับ    15  หน่วยกิต 

1.1 รายวิชาบังคับ  
  นับหน่วยกิต    15  หน่วยกิต 

  ไม่นับหน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก   9  หน่วยกิต 

3. วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 

 

แผน ข  

1. หมวดวิชาบังคับ    15  หน่วยกิต 

1.1 รายวิชาบังคับ  
  นับหน่วยกิต    15  หน่วยกิต 

  ไม่นับหน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก   15  หน่วยกิต 

3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ    6  หน่วยกิต 
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          3.1.3 รายวิชา 

 รหัสวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจ านวน 9 ตัว จ าแนกตามแผนภูมิ 

ดังนี ้

AA X XX X X XX   ช่ือวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)                   นก. (ท-ป-น) 
                              ล าดับวิชาในกลุ่ม (01-99)                                        ช่ัวโมงศึกษานอกเวลา 
                              ช้ันปีที่ควรศึกษา                                                    ช่ัวโมงปฏิบัติ 
                              กลุ่มวิชา                                                              ช่ัวโมงทฤษฎี 
                               สาขาวิชา                                                             หน่วยกิต 
                              ระดับการศึกษา 

คณะ 
 

 รหัสคณะ 
TF คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอละออกแบบแฟช่ัน  
    (Faculty of Industrial Textiles & Fashion Design) 
 

 รหัสสาขาวิชา 
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิง่ทอ เครื่องนุง่ห่มและแฟช่ัน 
 

 ระดับการศึกษา  
            4  ปริญญาโท 
 

 กลุ่มวิชา               
1  กลุ่มวิชาบังคับ 2  วิทยานิพนธ์ 
3  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 4  กลุ่มวิชาเลือก 
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 รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี  
แผน ก แบบ ก 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ  15 หน่วยกิต 

1.1 รายวิชาบังคับ 

 นับหน่วยกิต 
TF4061101 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน 3(3-0-9) 

 
Research Methodology in Textile, Clothing and Fashion 
Technology 

 

TF4061102 นวัตกรรมเส้นใยชีวภาพจากทรัพยากรหมุนเวียน 3(3-0-9) 
 Innovative Biofibers from Renewable Resource  

TF4061103 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ันเครื่องแตง่กาย  3(3-0-9) 
 Development of Apparel Fashion Products  

TF4061104 การสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  3(3-0-9) 
 Creation of Added Value for Textile and Clothing  

TF4061105 การเป็นผูป้ระกอบการและการจัดการธุรกจิสิง่ทอ  3(3-0-9) 
 Entrepreneurship and Textile Business Management  

ส าหรับนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรรมสิง่ทอและแฟช่ัน
หรือเทียบเท่าจะต้องเรียนรายวิชาปรบัพื้นฐานทางสิง่ทอและแฟช่ัน (แบบไม่นับหน่วยกิต) ในรายวิชาดังต่อไปนี ้

 ไม่นับหน่วยกิต 
TF4061106 เทคโนโลยีสิง่ทอ เครื่องนุง่ห่มและการออกแบบ 3(3-0-9) 

   Textile, Clothing and Design Technology  
2. หมวดวิชาเลือก     9 หน่วยกิต 

TF4064101 เทคโนโลยีการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ  3(3-0-9) 
 Technology of Textile Finishing  

TF4064102 นาโนเทคโนโลยีสิง่ทอ  3(3-0-9) 
 Textile Nanotechnology  

TF4064103 วิทยาศาสตร์ในส่วนความรูส้ึกสบายของเครือ่งนุ่งห่ม 3(3-0-9) 
 Science in Clothing Comfort  

TF4064104 วิทยาการเส้นใยไหมและกญัชง  3(3-0-9) 
 Silk and Hemp Fiber Sciences  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF4064105 วัสดุส าหรับสิ่งทอและแฟช่ัน 3(3-0-9) 

 Materials for Textile and Fashion  
TF4064106 สิ่งทอเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-9) 

 Technical Textile and Applications  
TF4064107 ลักษณะคุณภาพของเครือ่งแต่งกายและการทดสอบ  3(3-0-9) 

 Quality Characterisation of Apparel and Testing  
TF4064108 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมสิง่ทอ 3(3-0-9) 

 Solutions to Problems in Textile Industry  
TF4064109 เศรษฐกจิหมุนเวียนในสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  3(3-0-9) 

 Circular Economy in Textile and Apparel  
TF4064110 การรีไซเคิลของเสียในสิง่ทอและแฟช่ัน  3(3-0-9) 

 Recycling from Waste in Fashion and Textile  
TF4064111 การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอและการจัดการ  3(3-0-9) 

 Textile Handicraft Design and Management  
TF4064112 การออกแบบสิ่งทอส าหรบัประชากรสงูวัย 3(3-0-9) 

 Textile Design for The Ageing Population  
TF4064113 การวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ันสิง่ทอ  3(3-0-9) 

 Textile Fashion Trend Analysis  
TF4064114 การสร้างแบรนด์และการค้าปลกีแฟช่ัน 3(3-0-9) 

 Fashion Branding and Retailing  
TF4064115 หัวข้อเลือกทางด้านเทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งหม่และแฟช่ัน 3(3-0-9) 

 Selected Topics in Textile, Clothing and Fashion 
Technology 

 

TF4064116 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิง่ทอ เครือ่งนุง่ห่มและแฟช่ัน 1(0-3-6) 
 Textile Clothing  and Fashion Technology Seminar  

      3. วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
TF4062101 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis  
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แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ  15 หน่วยกิต 
          1.1 รายวิชาบังคับ 

 นับหน่วยกิต 
TF4061101 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน 3(3-0-9) 

 
Research Methodology in Textile, Clothing and Fashion 
Technology 

 

 นวัตกรรมเส้นใยชีวภาพจากทรัพยากรหมุนเวียน 3(3-0-9) 
 Innovative Biofibers from Renewable Resource  

TF4061103 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ันเครื่องแตง่กาย 3(3-0-9) 
 Development of Apparel Fashion Products  

TF4061104 การสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  3(3-0-9) 
 Creation of Added Value for Textile and Clothing  

TF4061105 การเป็นผูป้ระกอบการและการจัดการธุรกจิสิง่ทอ 3(3-0-9) 
 Entrepreneurship and Textile Business Management  

ส าหรับนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอหรือเทียบเท่าจะต้องเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานทางสิ่งทอ (แบบไม่นับหน่วยกิต) ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 ไม่นับหน่วยกิต 
TF4061106 เทคโนโลยีสิง่ทอ เครื่องนุง่ห่มและการออกแบบ 3(3-0-9) 

   Textile, Clothing and Design Technology  
2. หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกิต 

TF4064101 เทคโนโลยีการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ  3(3-0-9) 
 Technology of Textile Finishing  

TF4064102 นาโนเทคโนโลยีสิง่ทอ  3(3-0-9) 
 Textile Nanotechnology  

TF4064103 วิทยาศาสตร์ในส่วนความรูส้ึกสบายของเครือ่งนุ่งห่ม 3(3-0-9) 
 Science in Clothing Comfort  

TF4064104 วิทยาการเส้นใยไหมและกญัชง 3(3-0-9) 
 Silk and Hemp Fiber Sciences  

TF4064105 วัสดสุ าหรับสิ่งทอและแฟช่ัน  3(3-0-9) 
 Materials for Textile and Fashion  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TF4064106 สิ่งทอเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-9) 

 Technical Textile and Applications  
TF4064107 ลักษณะคุณภาพของเครือ่งแต่งกายและการทดสอบ  3(3-0-9) 

 Quality Characterisation of Apparel and Testing  
TF4064108 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมสิง่ทอ 3(3-0-9) 

 Solutions to Problems in Textile Industry  
TF4064109 เศรษฐกจิหมุนเวียนในสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  3(3-0-9) 

 Circular Economy in Textile and Apparel  
TF4064110 การรีไซเคิลของเสียในสิง่ทอและแฟช่ัน  3(3-0-9) 

 Recycling from Waste in Fashion and Textile  
TF4064111 การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอและการจัดการ 3(3-0-9) 

 Textile Handicraft Design and Management  
TF4064112 การออกแบบสิ่งทอส าหรบัประชากรสงูวัย 3(3-0-9) 

 Textile Design for The Ageing Population  
TF4064113 การวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ันสิง่ทอ  3(3-0-9) 

 Textile Fashion Trend Analysis  
TF4064114 การสร้างแบรนด์และการค้าปลกีแฟช่ัน 3(3-0-9) 

 Fashion Branding and Retailing  
TF4064115 หัวข้อเลือกทางด้านเทคโนโลยสีิ่งทอ เครื่องนุ่งหม่และแฟช่ัน 3(3-0-9) 

 Selected Topics in Textile, Clothing and Fashion 
Technology 

 

TF4064116 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิง่ทอ เครือ่งนุง่ห่มและแฟช่ัน 1(0-3-6) 
 Textile Clothing  and Fashion Technology Seminar  

      3. การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
TF4063201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 3 หน่วยกิต 

 Independent Study 1  
TF4063202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 3 หน่วยกิต 

 Independent Study 2  
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3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ 
                         (1) แผน  ก แบบ ก 2  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF4061101 
ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เคร่ืองนุ่งห่มและแฟชั่น 

3 3 0 9 

TF4061102 
นวัตกรรมเส้นใยชีวภาพจากทรัพยากร
หมุนเวียน 

3 3 0 9 

TF4061103 การพัฒนาผลติภัณฑแ์ฟชั่นเคร่ืองแตง่
กาย 

3 3 0 9 

TF406xxxx วิชาเลือก (1)  3 x x x 

รวม 12 x x x 
                                ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF4061104 การสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับสิง่ทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

3 3 0 9 

TF4061105 
การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ
ธุรกิจสิ่งทอ 

3 3 0 9 

TF406xxxx วิชาเลือก (2)  3 x x x 

TF406xxxx วิชาเลือก (3) 3 x x x 

รวม 12 x x x 
ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF4062101 วิทยานิพนธ ์ 6 0 0 18 

รวม 6 0 0 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF4062101 วิทยานิพนธ ์ 6 0 0 18 

รวม 6 0 0 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 
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                 (2) แผน ข  
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF4061101 
ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เคร่ืองนุ่งห่มและแฟชั่น 

3 3 0 9 

TF4061102 
นวัตกรรมเส้นใยชีวภาพจากทรัพยากร
หมุนเวียน 

3 3 0 9 

TF4061103 การพัฒนาผลติภัณฑแ์ฟชั่นเคร่ืองแตง่
กาย 

3 3 0 9 

TF406xxxx วิชาเลือก (1)  3 x x x 

รวม 12 x x x 
                                ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF4061104 การสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับสิง่ทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

3 3 0 9 

TF4061105 
การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ
ธุรกิจสิ่งทอ 

3 3 0 9 

TF406xxxx วิชาเลือก (2)  3 x x x 

TF406xxxx วิชาเลือก (3) 3 x x x 

รวม 12 x x x 
ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF406xxxx วิชาเลือก (4)  3 x x x 

TF406xxxx วิชาเลือก (5) 3 x x x 

TF4063201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 3 0 0 9 

รวม 9 x x x 
ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

TF4063202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 3 0 0 9 

รวม 3 0 0 9 
ชั่วโมง/สัปดาห์ xx 
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          3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาก าหนดไว้ดังน้ี 
ชั้นป ี รายละเอียด 

1 
 

1. สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นตามระเบียบวิธีวิจัย 
2. สามารถประเมินผลตลอดจนน าองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเส้นใยชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น

เครื่องแต่งกายไปใช้ประโยชน์ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นในการเรียนรู้และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ และ

เครื่องนุ่งห่ม  
4. สามารถติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันกับบุคลลอ่ืน ๆ เพื่อด าเนินการจัดการธุรกิจสิ่งทอได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2 
 

1. สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในงานด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น 

2. สามารถบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาหรือการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน หรือสังคมได้  

3. สร้างนวัตกรรมเชิงประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น  
การออกแบบรายวิชาในแต่ละชั้นปี และสมรรถนะวิชาชีพที่คาดหวัง 

ชั้นป ี รายวิชาต่าง ๆ ที่ออกแบบให้นกัศึกษาเรียนเพื่อใหไ้ด้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพที่ต้องการประเมินหรือทดสอบใน
แต่ละชัน้ป ี

1 1. ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น 

3(3-0-9) 1. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัยตาม
ระเบียบวิธีวิจัยอย่างถูกต้อง  

2. นวัตกรรมเส้นใยชีวภาพจาก
ทรัพยากรหมุนเวียน 

3(3-0-9) 2. ประเมินผลวิธีการประยุกต์ใช้งานนวัตกรรมเส้น
ใยชีวภาพ ได้อย่างครบถ้วน 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น                  
เครื่องแต่งกาย 

3(3-0-9) 3. สร้างผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายได้อย่าง
เหมาะสม 

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

3(3-0-9) 4. ออกแบบและสร้างสรรค์ วิธีการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. การเป็นผู้ประกอบการและการ
จัดการธุรกิจสิ่งทอ 

3(3-0-9) 5. การใช้นวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะ ความช านาญ เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ของผู้ประกอบการ 

2 1. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหาในเชิงลึกเก่ียวกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และแฟชั่น โดยได้รับการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับ
ในวงวิชาการ 

2. การศึกษาค้นความอิสระ 6 หน่วยกิต 2 .  ค้นค ว้า  ออกแบบ วางแผน สร้ างส ร ร ค์  
ประมวลผล วิเคราะห์ผลและสรุปผลงานวิจัยใน
หั วข้ อที่ น่ า สน ใ จ เ ก่ี ย ว กับ เ ทค โ น โ ลยี สิ่ ง ท อ 
เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

 กลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  
TF4061101 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น 3(3-0-9) 
 Research Methodology in Textile, Clothing and 

Fashion Technology 
 

                        หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่ งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน             
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน 
การวิจัย การก าหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ แปลผลและการวิจารณ์
ผลการวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ 

                         Principles and research methods in textile technology, clothing and 
fashion; problem analysis for research topic identification; data 
collection for research planning; identification of samples and 
techniques; analysis, interpretation and discussion of research result; 
report writing for presentation and publication 

TF4061102 นวัตกรรมเส้นใยชีวภาพจากทรัพยากรหมุนเวียน 3(3-0-9) 
 Innovative Biofibers from Renewable Resource  
                          วัฒนธรรมทางวัสดุ  แฟช่ันและวัฒนธรรม แฟช่ันอุตสาหกรรม เทคนิค             

การออกแบบภาพส าหรับแฟช่ัน  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ( CAD) และ
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (CAM) ส าหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผา้  การเพิ่มฟังก์ชันการใช้
งานให้กับเสื้อผ้า การปรับปรุงความรู้สึกสบายของเสื้อผ้า การตลาดแฟช่ัน การ
ดูแลผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 

                          Material culture; fashion and culture; fashion industry; visual design 
techniques for fashion; computer-aided design (CAD) and computer-
aided manufacturing (CAM) for apparel products; adding functionality 
to apparel; improvement of comfort of apparel; marketing of fashion; 
care of apparel products 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

TF4061103 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย 3(3-0-9) 
  Development of Apparel Fashion Products  
                        วัฒนธรรมทางวัสดุ  แฟช่ันและวัฒนธรรม แฟช่ันอุตสาหกรรม เทคนิค             

การออกแบบภาพส าหรับแฟช่ัน  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ( CAD) และ
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (CAM) ส าหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผา้  การเพิ่มฟังก์ชันการใช้
งานให้กับเสื้อผ้า การปรับปรุงความรู้สึกสบายของเสื้อผ้า การตลาดแฟช่ัน การ
ดูแลผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 
Material culture; fashion and culture; fashion industry; visual design 
techniques for fashion; computer-aided design (CAD) and computer-
aided manufacturing (CAM) for apparel products; adding functionality 
to apparel; improving the comfort of apparel; the marketing of 
fashion; the care of apparel products 

TF4061104 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมส าหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  3(3-0-9) 
 Creation of Added Value for Textile and Clothing  
                        สมบัติเชิงเคมีและกายภาพของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอ 

และเครื่งนุ่งห่มโดยกระบวนการถักทอ การพิมพ์ ย้อมและตกแตง่ส าเร็จ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการะบวนการตัดเย็บ 

                         Chemical and physical properties of textile and clothing; creation of 
added value for textile and clothing by the weaving knitting, printing, 
dyeing and finishing processes; creation of added value by sewing 
process 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

TF4061105 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจสิ่งทอ 3(3-0-9) 
 Entrepreneurship and Textile Business Management  
                          แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ทฤษฏีของการเป็นผู้ประกอบการ 

วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ 
การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบเกณฑ์ส าหรับการวางแผน การจัดท าแผน
ธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ การจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์                      
การยกระดับการจัดการธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

                          Concepts of entrepreneurship; theoretical applications of 
entrepreneurship; a startup business or a new business development 
venture; analysis and evaluation of business opportunities; feasibility 
study; business planning design and business plan development; 
organizational and human resource management; strategies for 
enhancing competitiveness of businesses 

TF4061106 เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและการออกแบบ 3(3-0-9) 
 Textile, Clothing and Design Technology  

เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ การผลิตเส้นใย การปั่นด้าย การทอผ้า                   
การถักผ้า การผลิตผ้าไม่ทอ โครงสร้างผ้า การเตรียมย้อม  การพิมพ์และย้อมสี  
การตกแต่งส าเร็จ  การออกแบบ  การผลิตเสื้อผ้า  การทดสอบสิ่งทอ 

                         Natural and man-made fiber;  fiber manufacturing;  spinning;  weaving;  
knitting;  nonwoven;  fabric structures;  preparation for dyeing;  printing 
and dyeing;  finishing; designing;  garment manufacturing;  textile 
testing and quality control 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 กลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก  

TF4064101 เทคโนโลยีการตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ 3(3-0-9) 
 Technology of Textile Finishing  

การพัฒนาล่าสุดและความท้าทายในปัจจุบันในการตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ  เทคนิค
การดัดแปลงพื้นผิวส าหรับสิ่งทอ ฟังก์ชันนวัตกรรมของสิ่งทอ คอมโพสิตเสริมแรง
ด้วยเส้นใย 

                           Recent developments and current challenges in textile finishing; 
surface modification techniques for textile; innovative functionalities 
of textile; fiber-reinforced composites 

TF4064102 นาโนเทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-9) 
 Textile Nanotechnology  
                          นาโนศาสตร์และโครงสร้างสิ่งทอ เส้นใยนาโนและการผลิต อนุภาคนาโนและ

เทคโนโลยีสิ่งทอ ลักษณะของวัสดุนาโนในสิ่งทอ นาโนคอมโพสิต แนวโน้มใน
อนาคตในบริบทของสิ่งทอระดับนาโน 
Nanoscience and textile structure; nanofibers and production; 
nanoparticle and textile technology; characteriztion of nanomaterials 
in textile; nanocomposites; future outlook in the context of nanoscale 
textile 

TF4064103 วิทยาศาสตร์ในส่วนความรู้สึกสบายของเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-9) 
 Science in Clothing Comfort  
                          บทน าเกี่ยวกับความรู้สึกสบายของเครื่องนุ่งห่ม  จิตวิทยาความรู้สึกสบาย 

กระบวนการทางประสาทสรีรวิทยาในความรู้สึกสบายของเครื่องนุ่งห่ม ความรู้สึก
สัมผัสของความรู้สึกสบายของเครื่องนุ่งห่ม การถ่ายเทความร้อนและความช้ืน 
ความพอดีของเสื้อผ้าและความรู้สึกสบาย 
Introduction to clothing comfort; psychology and comfort; 
neurophysiological processes in clothing comfort; tactile sensation of 
clothing comfort; thermal  and moisture transmission; garment fit and 
comfort 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

TF4064104 วิทยาการเส้นใยไหมและกัญชง 3(3-0-9) 
 Silk and Hemp Fiber Sciences  
                          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไหมและการเลี้ยงไหม การสาวไหมและการผลิตผ้าไหม 

ลักษณะโครงสร้างของไหม สมบัติเชิงกลและความร้อนของไหม การย้อม                    
การพิมพ์ และการตกแต่งส าเร็จผ้าไหม พัฒนาการในการแปรรูปและการ
ประยุกต์ใช้ไหม สรีรวิทยาและพฤกษศาสตร์ของกัญชง การเพาะปลูกและการเกบ็
เกี่ยวเส้นใยกัญชง การผลิตเส้นใยกัญชง การฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ
เส้นใยกัญชง การประยุกต์ใช้เส้นใยกัญชงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
Introduction to silk and sericulture; silk reeling and silk fabric 
manufacture; structure aspects of silk; mechanical and thermal 
properties of silk; dyeing, printing and finishing of silk fabric; 
development in the processing and application of silk; physiology and 
botany of hemp; cultivation and harvesting of hemp fiber; hemp fiber 
production; bleaching, dyeing, printing and finishing of hemp fiber; 
applications of hemp fiber in the textile industry 

TF4064105 วัสดุส าหรับสิ่งทอและแฟชั่น 3(3-0-9) 
 Materials for Textile and Fashion  
                           ชนิดของเส้นใย การผลิตสิ่งทอจากเส้นด้ายสู่ผืนผ้า การเช่ือมต่อผ้า การตกแต่งผ้า 

สมบัติของผ้าและการประยุกต์ใช้งาน การประเมินความรู้สึกสบายและ
ประสิทธิภาพการท างานของผ้า 

                           Fibers types; manufacturing textile from yarn to fabric; joining fabrics; 
fabric finishing; fabric properties and applications; evaluation comfort 
and functional performance of fabric 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

TF4064106 สิ่งทอเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-9) 
 Technical Textile and Applications  
                           สิ่งทอส าหรับการป้องกัน สิ่งทอส าหรับชุดกีฬา สิ่งทอทางการแพทย์ สิ่งทอ                       

ทางทหาร สิ่งทอทางการเกษตร สิ่งทอในการขนส่ง สิ่งทอส าหรับการกรอง สิ่งทอ
ในวิศกรรมโยธาและรถยนต์ การประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ ของสิ่งทออุตสาหกรรม                 
การทดสอบสิ่งทอเทคนิค 

                           Textile for protection; textile for sportswear; medical textile; military 
textile; agro textile; textile in transportation; textile for filtration; 
textile in civil engineering and automobiles; miscellaneous application 
of technical textile; testing of technical textile 

TF4064107 ลักษณะคุณภาพของเครื่องแต่งกายและการทดสอบ  3(3-0-9) 
 Quality Characterisation of Apparel and Testing  
                           โปรโตคอลคุณภาพและมาตรฐานสมรรถนะของเครื่องแต่งกายและส่วนที่

เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ การเปรียบเทียบคุณภาพในเครื่องแต่งกาย ความส าคัญ
ของความไวไฟ ป้ายดูแลเสื้อผ้า และปริมาณเส้นใยของเครื่องแต่งกาย ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ในเสื้อผ้าเด็ก การเรียกคืนสินค้า                     
ในเสื้อผ้าเด็ก บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณภาพของเครื่องแต่งกาย 
การทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพ การทดสอบสิ่งทอเชิงเคมีและความคงทนของสี   

                           Quality protocols and performance standards of apparels and related 
accessories; benchmarking of quality in apparel; importance of 
flammability, care label and fiber content of apparel; safety issues for 
different accessories in children garment; product recall in children 
garment; role of different stakeholders in the quality of apparel; 
physical textile testing; chemical textile and colorfastness testing 
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หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

TF4064108 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3(3-0-9) 
 Solutions to Problems in Textile Industry  
                           ปัญหาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า ต้นตอของปัญหา เทคนิคการแก้ปัญหา 

การระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ 
การใช้เครื่องมือคุณภาพส าหรับการแก้ไขปัญหา การวินิจฉัยและแนวทางแก้ไข 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

                           Problems in the textile and garment industry; roots of a problem; 
problem solving techniques; brainstorming to solve problems; critical 
and creative thinking; Using quality tools for problem solving; 
diagnosis and remedial journey; management the change 

TF4064109 เศรษฐกิจหมุนเวียนในสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  3(3-0-9) 
 Circular Economy in Textile and Apparel  
                           บทน าและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียนของแฟช่ัน เครื่องมือ

ส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน 3Rs และเศรษฐกิจหมุนเวียน การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอและ
แฟช่ันด้วยอัพไซเคิลและธุรกิจที่ยั่งยืนต้นทุนต่ า กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบและแบบจ าลองเศรษฐกิจหมุนเวียน อนาคตส าหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

                           Introduction and the concept of circular economy; circular economy 
of fashion; tool for circular economy; 3Rs and circular economy; 
value-added textile and fashion with upcycle and low-cost 
sustainable business; sustainable business strategies and circular 
economy; systems and models for circular economy; future for 
circular economy 
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TF4064110 การรีไซเคิลของเสยีในสิ่งทอและแฟชั่น  3(3-0-9) 
 Recycling from Waste in Fashion and Textile  

ภาพรวมเกี่ยวกับการรีไซเคิลของเสียในแฟช่ันและสิ่งทอ วิธีการแก้ปัญหาส าหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ันอย่างยั่งยืน การใช้ของเสียจากธรรมชาติเพื่อสีสิ่งทอ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนในแฟช่ันและสิ่งทอจากของเสีย กลยุทธ์การตลาดส าหรับการ
อัพไซเคิลและการรีไซเคิลสิ่งทอและแฟช่ัน การเคลื่อนย้ายและเส้นทางของเสีย
จากสิ่งทอและแฟช่ันในอนาคต 

                           Overview on recycling from waste in fashion and textile; solutions for 
sustainable fashion and textile industry; utilization of natural waste 
for textile coloration; circular economy in fashion and textile from 
waste; marketing strategies for upcycling and recycling of textile and 
fashion; future mobilizations and paths of waste from textile and 
fashion 

TF4064111 การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอและการจัดการ  3(3-0-9) 
 Textile Handicraft Design and Management  
                           การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของหัตถกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อม                 

ในเชิงความสามารถในการผลิต การออกแบบเพื่อการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด การพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมสิ่งทอโดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต การบริหารการออกแบบบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

                       Business potential analysis of SMEs textile handicrafts in aspects of 
production capability; design for manufacturing; product 
development and marketing; textile handicraft business development 
by applying internet technology; design management based on local 
wisdom 
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TF4064112 การออกแบบสิ่งทอส าหรับประชากรสูงวัย 3(3-0-9) 
 Textile Design for The Ageing Population  
                           ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรสูงวัย การค้นคว้าความต้องการเครื่องแต่งกาย                 

ในหมู่ประชากรสูงวัย ข้อก าหนดการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับประชากร                   
สูงวัย การผลิตเครื่องแต่งกายส าหรับประชากรสูงวัย การพัฒนารองเท้าส าหรับ
ประชากรสูงวัย  
Understanding the ageing population; researching apparel needs 
amongst the ageing population; apparel design requirements for the 
ageing population; manufacturing of apparel for the ageing 
population; developing footwear for the ageing population 

TF4064113 การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นสิ่งทอ  3(3-0-9) 
 Textile Fashion Trend Analysis  

วิธีการออกแบบแฟช่ันตามการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของแบรนด์ จุดก าเนิดของแฟช่ันและแนวโน้ม  กระบวนการพัฒนา
แนวโน้มแฟช่ัน การเลือกและการประยุกต์แนวโน้มแฟช่ันที่สัมพันธ์กับอัตลักษณ์  
ตลาดและสไตล์ของแบรนด์ 
 Methods of fashion design according to the analysis of market needs 
and brand’s target customers;  origin of fashion and trend;  fashion 
trend developing process;  fashion trend selection and application 
related to brand identity;  market and style 
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TF4064114 การสรา้งแบรนด์และการค้าปลีกแฟชั่น 3(3-0-9) 
 Fashion Branding and Retailing  
                           หลักการสร้างแบรนด์แฟช่ัน บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการแบรนด์  

การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การออกแบบ                   
แบรนด์  การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์  การสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ระบบการค้าปลีก ในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการการค้าปลีกและ
วิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขัน  การโฆษณาและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

                           Principles of fashion branding; roles and responsibilities of brand 
manager; market needs and target customer analysis; brand design; 
brand identity creation; communication to target customer; domestic 
and international retail systems;  retail management and competitive 
strategy analysis;  advertising and customer relationship management 

TF4064115 หัวข้อเลือกทางด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น    3(3-0-9) 
 Selected Topics in Textile, Clothing and Fashion 

Technology 
 

                           หัวเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางเทคโนโลยี              
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
ก าหนดหัวข้อโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                           The new knowledge; interesting current topics in textile, clothing and 
fashion technology; topics are subject to change each semester; the 
topics selected by the curriculum instructor 

TF4064116 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น 3(3-0-9) 
 Textile Clothing  and Fashion Technology Seminar  
                           การเข้าร่วมฟังและการอภิปรายในหัวข้อด้านสิ่งทอ จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพจากวิทยากรรับเชิญ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
วิจัย  การน าเสนอบทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อด้านสิ่งทอ ที่ได้รับการ
คัดเลือกต่อที่ประชุมและการจัดท ารายงานตามที่สาขาวิชาก าหนด  

                           Seminar participation and discussion on the topics of textiles ; ethics 
from guest speakers, literature survey to follow the progress in 
researches; presentation of an assigned paper from the department 
committee and preparation of report writing  
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 รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

TF4062101 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 Thesis  

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและ
แฟช่ันภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม  การเขียน
วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมหรือ
วารสารวิชาการ สอบปากเปล่าและจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
Research in an interesting topic in textile, clothing and fashion 
technology under the supervision of a faculty member; writing a thesis 
according to the proper form; research publishing in conferences or 
academic journals; oral examination and writing up a complete thesis 

TF4063201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1  3 หน่วยกิต 
 Independent Study 1  
                           การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียน

เป็นรายงาน 
                           Independent study on interesting topic at the master’ degree level 

and compile into a written report 
TF4063202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2  3 หน่วยกิต 
 Independent Study 2  
                           นักศึกษาแต่ละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์                    

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน โดยหัวข้อดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและจะต้องมีการประเมินผลโดยวิธีการเขียน
รายงานและน าเสนอต่อกรรมการสอบ 

                           Each student is required to undertake an in-depth study of an 
approved topic in textile, clothing and deigning which will lead to 
formulation of thesis proposal; the topic will be supervised by a 
advisor; a written report and oral presentation must be given at the 
end of the semester to the examination committee 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดบั 

ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวฒุิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั, พ.ศ. (ค.ศ.) 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 3 รายการ) 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 นายรัตนพล  มงคลรตันาสิทธิ ์ Jamnongkan T, Jaroensuk O, Khankhuean A, 
Laobuthee A, Srisawat N, Pangon A, 
Mongkholrattanasit R, Phuengphai P, 
Wattanakornsiri A, Huang C-F. (2 0 2 2 ) .  A 
comprehensive evaluation of mechanical, 
thermal, and antibacterial properties of 
PLA/ZnO nanoflower biocomposite 
filaments for 3 D printing application. 
Polymers, 14(3), 1-13 

Mongkholrattanasit, R., Nakpathom, M., & 
Vuthiganond, N. (2021). Eco-dyeing with 
biocolorant from spent coffee ground on low 
molecular weight chitosan crosslinked 
cotton. Sustainable Chemistry and 
Pharmacy, 20, 1-9. 

Mongkholrattanasit, R., Klaichoi, C., & 
Rungruangkitkrai, N. (2021). Reactive dye 
printing on cotton fabric using modified 
starch of wild taro corms as a new thickening 
agent. Cellulose Chemistry and 
Technology, 55 (9-10), 1119-1129. 

3 3 3 3 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Textile Technology),  
Technical University of Liberec,  
Czech Republic, 2011 
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวทิยาศาสตร ์
พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ),   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

2 นายก้องเกียรติ มหาอินทร์ เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ, ก้องเกียรติ 
มหาอินทร์, นงนุช ศศิธร, จาลอง สาริกานนท์, ชลธิ
ชา สาริกานนท์ , สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี , กรชนก 
บุญทร, จรูญ คล้ายจ้อย, ณัฐชา ธารงโชติ, นิอร ดาว
เจริญพร,เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ , เกตุวดี หิรัญ
พงษ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร. (2565). การจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เส้นใย
ป่านศรนารายณ์ . วารสารมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี , 16(1), 93-105. 

ก้องเกียรติ มหาอินทร์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ, วาสนา 
ช้างม่วง, นฤพน ไพศาลตันติวงศ์, นิตยา วันโสภา, 
ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์, เกษม มานะรุ่งวิทย์ , ขวัญ
ฤทัย วงศ์ก าแหงหาญ และจิรพร มหาอินทร์. (2563). 
การจัดการความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนาม
ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา. วารสารสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 22 (1),  

45-59. 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2559 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2546 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                        
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 
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ล าดบั 

ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวฒุิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั, พ.ศ. 
(ค.ศ.) 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 3 รายการ) 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

  ก้องเกียรติ มหาอินทร์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ และจรูญ คล้าย
จ้อย. (2563).  การใช้ประโยชน์ใบล าไยหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ
การย้อมผ้าไหม ต าบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัย
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 12(5): 373-387. 

     

3 นายเกษม มานะรุ่งวทิย ์ เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ, ก้องเกียรติ มหาอินทร,์ 
นงนุช ศศิธร , จาลอง สาริกานนท์ , ชลธิชา สาริกานนท์, 
สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร, จรูญ คล้ายจ้อย, ณัฐ
ชา ธารงโชติ, นิอร ดาวเจริญพร,เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ, 
เกตุวดี หิรัญพงษ์ , ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร. (2565). การ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เส้นใย
ป่านศรนารายณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธนบุรี , 16(1), 93-105. 

เกษม มานะรุ่งวิทย์, กรชนก บุญทร. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้ า ข า ว ม้ า ท อ มื อ  บ้ า น ม า บ ห ม้ อ  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี . 
วารสาร วิช าก ารมนุ ษยศาส ตร และ สังคมศาส ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 4(3), 22-35. 

Lam, Y. L., Wang, W. Y., Kan, C. W., Manarungwit, K., 
Changmuang, W., Pattavanitch, J., Wongphakdee, W. 
& Mongkholrattanasit, R. (2020). Evaluating the air 
permeability properties of summer cooling towels. 
Materials Science Forum, 1007, 125-130. 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวฒันธรรม),  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า            
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า            
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 

4 นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ Punyachareonnon, P., Deerattrakul, V., & Luepong, K. 
(2021). The influence of pH, temperature and time 
on dyeing of silk fabric by black bean anthocyanin-
rich extract as colorant. Progress in Color, 
Colorants and Coatings, 14(3), 179-186. 

วิโรจน์ ย้ิมขลิบ, จรัสพิมพ์ วังเย็น, ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, ทวีศักดิ์ 
สาสงเคราะห์, & ฉันทนา ธนาพิธานนท์. (2564). แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแฟช่ัน. 
วารสารวิจัย ราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม, 7(1), 15-33. 

กาญจนา ลือพงษ์, ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, วนิดา เสียภัย, และ 
ปรมัตถ์ พัฒนะสาร. (2561). การใช้ประโยชน์จากน้ าแช่เมล็ด
ถ่ัวด าแห้งในกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ. วารสาร มทร.อีสาน 
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(2), 138-147. 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
วท.ด.(วัสดศุาสตร)์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552 
วท.ม.(วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ), 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540 
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ล าดบั 

ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวฒุิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั, พ.ศ. (ค.ศ.) 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 3 รายการ) 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 นางสาวนงนุช ศศิธร เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ก้องเกียรติ มหา
อินทร์, นงนุช ศศิธร , จาลอง สาริกานนท์ , ชลธิชา 
สาริกานนท์, สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร, จรูญ 
คล้ายจ้อย, ณัฐชา ธารงโชติ, นิอร ดาวเจริญพร,เกรียง
ไกร พัฒนกุลโกเมธ, เกตุวดี หิรัญพงษ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรือง
กิจไกร. (2565). การจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในเชิงพาณิชย์เส้นใยป่านศรนารายณ์. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธนบุรี , 16(1), 93-105. 

Lam, Y. L., Wang, W. Y., Kan, C. W., Sasithorn, N., Maha-
in, K., Sujarittanonta, L., Puakpong, S. & 
Mongkholrattanasit, R. (2020). Evaluating the 
water vapor transmission properties of summer 
cooling towels. E3S Web of Conferences, 165, 
1-4. 

Wang, W., Heng, H., Yim, L., Kan, C. W., Sasithorn, N., 
Wangkanai, P., Vuthiganond, N., & 
Mongkholrattanasit, R. (2019).  Evaluation of 
wickability of quick dry inner wear. Key 
Engineering Materials, 814, 285-290. 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
Ph.D. (Textile and Material 
Engineering), Technical University of 
Liberec, Czech Republic, 2016 
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวทิยาศาสตร ์
พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549 
ศ.ศบ. (สื่อสารมวลชน),  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ),   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 

6 นางสาวกรชนก บุญทร เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ก้องเกียรติ มหา
อินทร์, นงนุช ศศิธร , จาลอง สาริกานนท์ , ชลธิชา 
สาริกานนท์, สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร, จรูญ 
คล้ายจ้อย, ณัฐชา ธารงโชติ, นิอร ดาวเจริญพร,เกรียง
ไกร พัฒนกุลโกเมธ, เกตุวดี หิรัญพงษ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรือง
กิจไกร. (2565). การจัดการความ รู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในเชิงพาณิชย์เส้นใยป่านศรนารายณ์. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธนบุรี , 16(1), 93-105. 

เกษม มานะ รุ่งวิทย์ , กรชนก บุญทร. (2564). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ บ้านมาบหม้อ จังหวัดชลบุรี. 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 4(3), 22-35.ภัทรา ศรีสุโข, 
ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, และ กรชนก บุญทร. 
(2562). การศึกษาสีธรรมชาติจากพันธุ์พืชป่าชายเลน 
ต าบลบ่อ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน.วารสารวิจัยร าไพพรรณี, 3(1), 64-
73. 

Fan, Y. N., Wang, W.Y., Kan, C. W., Visesphan, K., 
Boontorn, K., Pattavanitch, J., Intasean, T.& 
Mongkholrattanasit, R. (2020). An analysis of air 
permeability of men’s quick-dry sportswear. E3S 
Web of Conferences, 165, 1-4. 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
ค.อ.ด. (การศึกษาสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555 
ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ),   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
2550 

 



37 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 

 
ล าดบั 

ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวฒุิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั, พ.ศ. (ค.ศ.) 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 นางสาวจรัสพิมพ์ วังเย็น วิโรจน์ ย้ิมขลิบ, จรัสพิมพ์ วังเย็น, ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท,์ 
ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์, & ฉันทนา ธนาพิธาน น ท์. 
(2564). แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ัน. วารสารวิจัย ราชภัฏ
ธนบุรีรับใช้สังคม, 7(1), 15-33. 

 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2559 
กศ.ม. (ศิลปศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2547 
ศษ.บ.(หัตถกรรม),  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

2 นางมธุรส เวียงสีมา Wang, W., Hui, K. T., Kan, C. W., Viengsima, M., 
Wansopa, N., Promlawan, K., Wongphakdee, 
W., and   Mongkholrattanasit, R. (2020). 
Examining the water vapour transmission of 
socks. Key Engineering Materials, 831, 159-
164. 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ),
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 
กศ.ม. (ศิลปศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2546 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 

3 นางสาวฐิติมา พุทธบูชา Feng, Y., Wang, W., Chan, M. W., Kan, C. W., Sasitsorn, 
N., Puttabucha, T., and Mongkholrattanasit, R. 
(2018). Comparative study of moisture 
management and thermal conductivity 
properties ofcotton T-shirts between on-line 
and off-line shops. The 9th RMUTP 
International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable 
Development (Section: Textiles and 
Clothing Sustainability), Sukosol hotel, 
Bangkok, Thailand, 21st – 22nd June 2018, 49-
52. 

3 3 3 3 3 
อาจารย์ 
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ),
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563 
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร)์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553 
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบ
แฟชั่น), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตโชติเวช, 2546 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ/
ต าแหน่ง 

สถานที่ท างาน 

1 นายทองใส จ านงการ Ph.D. (Organic Materials Engineering) รองศาสตราจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วท.ม. (พอลิเมอร์) 

วท.บ. (เคม)ี 

2 นายอโนทัย ชลชาติภิญโญ Ph.D. (Fashion Design & Management) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บริษัท คิวเรเตอร์ จ ากัด 
M.Sc. (Textile Design Technology and 
Design Management) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร)์ 

3 นางรังสิมา ชลคุป Ph.D. (Sciences pour L ingenieur-
Textile) 

นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (วทิยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ) 

4 นางณัฐยา วฒุิกานนท ์ Ph.D. (Fiber and Polymer Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์M.Sc. (Polymer Science) 

วท.บ. (วัสดุศาสตร)์ 

5 นางสาวสาคร ชลสาคร Ph.D. (Tropical Agriculture) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

คศ.ม. (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) 
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

6 นางสาวนารีรัตน ์จริยะปัญญา Ph.D. (Textile Technics and Materials 
Engineering) 

อาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเส้ือผ้า) 

7 นายสมชาย อุดร Ph.D. (การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ) 

8 นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ Ph.D. (Textiles) ผู้อ านวยการ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
B.Sc. (Textile Management) 

9 นายมณฑล นาคปฐม  Ph.D. (Fiber and Polymer Science) นักวิจัย  ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ, หน่วยวิจัย
โพลิเมอร์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

M.Sc. (Textile Chemistry) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

10 นางสาวลาวัณยฉ์วี สุจริตตา
นนท ์

Ph.D. (Marketing) 
M.A. (International Relations) 
M.A. (Regional Studies) 
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ประถมศึกษา) 

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกสอน) 
  ไม่มี 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

       การท างานวิจัยของนักศึกษาระดับปรญิญาโทจะตอ้งเป็นงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ันและมีขอบเขตของงานวิจัยที่ชัดเจน ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาจะต้องไดร้ับการอนุมัตหิัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ โดยสอบผ่านการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายต่อคณะกรรมการสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามทีข้่อบังคับก าหนด รวมทัง้ต้องได้รบัการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และมีการเรียบเรยีงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยหรอืคณะก าหนด 

5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 
       งานวิจัยภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเน้นในหัวข้อ ที่มีแนวความคิดใหม่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์และขยายวิทยาการทางด้านเทคโนโลยี การน าเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการใน
ระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การสอบปากเปล่าและจัดท ารปูเลม่
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     แผน ก แบบ ก2  

1. สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีด าเนินงานในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ
ได้ด้วยตนเอง 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องมี
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

3. สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลย
พินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคค านวณและการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิม
หรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยส าคัญ 

แผน ข 
1. สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับ

บริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน 
2. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ันได้อย่าง

สร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งสามารถ

น าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี 
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      5.3 ช่วงเวลา 
          5.3.1 แผน ก แบบ ก 2  เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 
จนกระทั่งการท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษา 5 ปี 

5.3.2 แผน ข  เริ่มลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 
จนกระทั่งการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์  แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษา 5 ป ี
      5.4 จ านวนหน่วยกิต 
          5.4.1 แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
          5.4.2 แผน ข จ านวน 6 หน่วยกิต 
       5.5 การเตรียมการ    

5.5.1 นักศึกษาน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เพื่อให้ค าปรึกษา ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษา รวมทั้งข้อมูลที่เป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา  

5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)                  
5.5.3 ด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  โดยประธานและกรรมการสอบหัวข้อและเค้า

โครงวิทยานิพนธ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในที่ได้รับการแต่งตั้งและมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

5.5.4 ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ หลังจากได้รับอนุมตัิการสอบหวัข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องจัดท ารูปเล่มพร้อมแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

5.5.5 ด าเนินการส่งค่าระดับคะแนน และรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติส าเร็จการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย       

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการ

สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายต่อคณะกรรมการ
สอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ข้อบังคับก าหนด รวมทั้งต้องได้รับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 

5.6.2 นักศึกษา แผน ข ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ สอบผ่านการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายต่อคณะกรรมการ
สอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ข้อบังคับก าหนดและรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ
รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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 5.6.3 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
ก าหนด โดยนักศึกษาที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย “ผ่าน” ต้องด าเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือ
เล่มรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่มีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบครบถ้วนทุกคน 
จ านวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลตามแบบที่ก าหนดให้แก่คณะ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอนเร่ืองการเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ ผ่าน
รายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่มและแฟชั่น เป็นการ
เสริมสร้างและฝึกบุคลิกภาพรวมถึงมารยาทของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

- มีการรายงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองผ่านวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์ 
ท าให้นักศึกษามีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
เกิดความรู้และทักษะทางปัญญา 

2. ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

- การตรงต่อเวลา และสม่ าเสมอต่อการเข้าชั้นเรียน 
- ให้มีการท างานกลุ่มเพื่อฝึกด้านภาวะผู้น าในรายวิชาของหลักสูตร และ
กิจกรรมของสาขาวิชาฯ 

- การกล้าแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระและ/
หรือวิทยานิพนธ์  รวมถึงสามารถวิ เคราะห์  แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงน าปสู่การจัดท าวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  - สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยในตนเอง การบริหาร
จัดการ  การตรงต่อเวลา  ความสม่ าเสมอในการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
และในรายวิชาต่าง  ๆอย่างต่อเน่ืองตลอดการศึกษา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพและเมื่อไม่มี
ข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 

(2) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่ าง ๆ ของ
องค์กรและสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
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(4) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดล้อมของการท างานวิจัยเป็นหมู่คณะ 

 
          2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการท าวิจัย 
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพจากงานวิจัย จากกรณีศึกษาที่ก าหนดให้  
(3) สอดแทรกความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีตัวอย่างที่เป็นประเด็นก าลังพูดคุยในสังคม 

และอภิปรายความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในมุมมองที่หลากหลาย  
(4) จัดกิจกรรมประเด็นการน าเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ฟัง ให้มีการแสดงความเป็นผู้น า สามารถ

ช้ีแจงองค์ความรู้ ตัดสินปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม กรณีศึกษาด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการท างานวิจัย  
(2) ประเมินจากผลการท างานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ประเมินจากการคัดลอกผลงานวิจัยส่วนใหญ่ของคนอื่นมาเป็นผลงานของตนเอง  
(4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ  

 

2.2 ความรู้ 

    2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สาคัญ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน และสามารถประยุกต์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

(2) มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมื อเพื่อค านวณทาง 
เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน 

(3) มีความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและ
แฟช่ันที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบของ
องค์ความรู้นั้นๆ ต่อสภาพปัจจุบันและอนาคต 

(4) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิค
การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิชาการ เพื่อหาข้อสรุปแนวทาง การท างานที่
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เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและ
แฟช่ันและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) ให้ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตอ้งตามบรบิทของสาขาวิชา 
(3) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นทางด้าน Research Based Learning  
(4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหาและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ 

ในสาขาวิชาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินด้านความรูจ้ากการท ากจิกรรมของนักศึกษา 
(2) ประเมินความรูจ้ากการทดสอบ การสง่และการน าเสนอผลงานวิจัย  
(3) ประเมินจากผลการปฏิบัตจิากงานที่มอบหมาย 
(4) สังเกตพฤติกรรมจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

          2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญัหา สามารถใช้ดุลพินิจ

ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
(2) พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้

ใหม่ที่ท้าทาย ใช้เทคนิคเฉพาะทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการ

ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย 
(4) ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพ ที่มีอยู่เดิมได้

อย่างมีนัยส าคัญ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 

(1) มอบหมายงานที่สง่เสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
(2) ส่งเสริมการเรียนรูจ้ากการแก้ปญัหาด้วยงานวิจัย 
(3) การอภิปรายกลุม่ในงานวิจัยของแต่ละคน 
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(4) มอบหมายการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

            2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(2) ประเมินจากกจิกรรมด้านทกัษะการแก้ปญัหาจากงานวิจัย 
(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
(4) สังเกตุนักศึกษาในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบแนวความคิดริเริ่ม 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซอ้น หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
(2) สามารถตัดสินใจและประเมินผลในการด าเนินงานด้วยตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
       

   2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเปน็สมาชิกกลุ่มและผลัดกัน

เป็นผู้รายงาน 
(2) ส่งเสริมให้นกัศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปราย มีการ

เสวนางานทีม่อบหมายที่ให้ค้นคว้าและวิจัย 
(3) ปลูกฝังให้มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายในงานกลุ่ม 
(4) ส่งเสริมการเคารพสทิธิและการรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 
            2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี 
(2) ประเมินผลจากการกจิกรรมสมมุติในการเสวนาและการอภิปราย  
(3) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
(4) สังเกตพฤติกรรมจากกจิกรรมการระดมสมอง การแกป้ัญหางานวิจัย 
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     2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ปัญหา 
สรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปญัหาในด้านต่าง ๆ 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกบักลุม่บุคคลต่าง ๆ ทัง้ในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

(3) การน าเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

(4) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกับการค้นคว้า จัดท า
ข้อมูลเพื่องานวิจัย 

 
 

          2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมใหม้ีการตัดสินใจบนฐานข้อมลูและข้อมูลเชิงตัวเลข 
(2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษาน าเสนอหน้า

ช้ันในงานวิจัยของตนเองและที่เกี่ยวข้อง 
(3) การใช้ศักยภาพทางเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานวิจัย 
(4) ส่งเสริมการเรียบเรียงข้อมลูและการน าเสนอ โดยให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มา

ของข้อมูล  
 
 

          2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
                 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมอืทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตผุลในการเลือกใช้เครื่องมือทีเ่หมาะสม 
และการอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

(3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานวิจัยผ่านสื่อดิจทิัลที่เหมาะสม 
(4)     สังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาด้านความมีเหตผุลและมีการบันทกึเป็นระยะ 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี ้

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
และเมื่อไมม่ีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชพี 
หรือไม่มรีะเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวนิิจฉัย
อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 

1) มีความรู้อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญ
และน ามาประยุกต์ในการศึกษาคน้คว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชพี 

1) พัฒนาแนวคิดรเิริม่และสร้างสรรค์เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ 

1) สามารถแก้ไขปญัหาที่มคีวามซับซ้อน หรือ
ความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ
เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

2) สนับสนนุอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การ
วินิจฉัยทางด้านคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2) มีความเข้าใจการวิจัยและการปฏิบัติทาง
วิชาชีพนัน้อย่างลึกซ้ึง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น หรือกลุ่มวิชาเฉพาะ
ในระดับแนวหน้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2) พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบรูณาการให้
เข้ากับองคค์วามรูเ้ดิม หรือเสนอเปน็ความรู้
ใหม่ที่ท้าทาย ใช้เทคนิคเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ปญัหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค ์

2) สามารถตัดสินใจและประเมินผลในการ
ด าเนินงานด้วยตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้ 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบคุคลต่าง ๆ ท้ังในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชมุชนทั่วไป 

3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบังคบัต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคมทีเ่ก่ียวข้องกับงานวิจัย 

3) มีความเข้าใจต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ
การประยุกต์จากงานวิจัย ตระหนักถึงผลกระทบ
ของความรู้ใหม่ ๆ นั้นต่อสภาพปัจจุบันและ
อนาคต 

3) สามารถวางแผนและด าเนินการ
โครงการวิจัย คน้คว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย 

3) มีความรับผิดชอบในการด าเนนิงานของตนเอง 
และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

3) การน าเสนอรายงานทั้งในรปูแบบทีเ่ปน็ทางการ 
และไม่เปน็ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานพินธ์หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ 

4) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมใหม้ีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคณุธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการท างานวิจัยเป็นหมู่
คณะ 

4) มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยที่
ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ใช้
อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 

4) ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์ความรู้ 
หรือแนวทางการปฏิบัติในวชิาชีพ ท่ีมีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 

4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่พนู
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

4) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการคน้คว้า จัดท าข้อมูล
เพื่องานวิจัย 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาบังคับ  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TF4061101   ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสิง่ทอ เครื่องนุง่ห่มและแฟช่ัน 

                    

TF4061102   นวัตกรรมเส้นใยชีวภาพจาก
ทรัพยากรหมุนเวียน                     
TF4061103   การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ัน
เครื่องแตง่กาย 

                    
TF4061104   การสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม                     
TF4061105   การเป็นผู้ประกอบการและ
การจัดการธุรกจิสิ่งทอ                     
TF4061106   เทคโนโลยีสิง่ทอ 
เครื่องนุง่หม่และการออกแบบ 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาบังคับ  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TF4064101   เทคโนโลยกีารตกแตง่ส าเรจ็
สิ่งทอ                     
TF4064102   นาโนเทคโนโลยีสิง่ทอ                     
TF4064103   วิทยาศาสตร์ในส่วน
ความรู้สึกสบายของเครือ่งนุ่งห่ม                     
TF4064104   วิทยาการเส้นใยไหมและ 
กัญชง                     
TF4064105   วัสดุส าหรบัสิง่ทอและ
แฟช่ัน 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  

TF4064106   สิ่งทอเทคนิคและการ
ประยุกต์ใช้งาน                     
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาเลือก  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TF4064107  ลักษณะคุณภาพของเครื่อง
แต่งกายและการทดสอบ                     
TF4064108   การแก้ไขปญัหาใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ                     
TF4064109   เศรษฐกจิหมุนเวียนในสิง่
ทอและเครื่องนุ่งห่ม 

                 
 

  
TF4064110  การรีไซเคิลของเสียในสิ่งทอ
และแฟช่ัน                     
TF4064111  การออกแบบหัตถกรรม              
สิ่งทอและการจัดการ 

                    
TF4064112  การออกแบบสิง่ทอส าหรบั
ประชากรสงูวัย 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาเลือก  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                     
TF4064113   การวิเคราะห์แนวโน้ม
แฟช่ันสิ่งทอ                     
TF4064114   การสร้างแบรนด์และ
การค้าปลีกแฟช่ัน 

                    

TF4064115   หัวข้อเลือกทางด้าน
เทคโนโลยีสิง่ทอ เครื่องนุง่ห่มและแฟช่ัน    

                    

TF4064116  สัมมนาทางเทคโนโลยสีิ่งทอ 
เครื่องนุง่หม่และแฟช่ัน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                     
TF4062101   วิทยานิพนธ์ 
 

                    

TF4063201   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 
 

                    

TF4063202   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 
 

                    



 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

          การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กรให้มีแนวทางในการด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างน้อยเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         2.1.1 กระบวนการการทวนสอบในระดับรายวิชา  
มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผู้สอนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพื่อ
ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการที่ก าหนด หรือตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดและรายงานผล
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะทราบ และเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม 
สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าภาคการศึกษาหรืออย่างน้อยประจ าปี
การศึกษา เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการทวนสอบว่าแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา มีรายวิชาใดบ้างในภาพรวมที่นักศึกษา ผู้สอนและคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ พบปัญหาและอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง พัฒนาและต้องน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

มีกระบวนการในการด าเนินการ เพื่อยืนยันว่าบัณฑิตทุกคน ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร ในแต่ละปี
การศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บัณฑิต โดยอาจใช้การประเมินจาก 

(1) การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก น าข้อมูลในแต่ละปีการศึกษามาประกอบการจัดท า มคอ.7 เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง 
สาระรายวิชาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
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(2) ทักษะความสามารถของมหาบัณฑิตในแต่ละรุ่นปีการศึกษา ในด้านที่เป็นนัยส าคัญต่อการน าข้อมูล
มาใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ที่น าไปใช้ในการท างาน ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างงานนวัตกรรมให้กับองค์กรและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น  

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม คุณสมบัติด้าน
อื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 
 3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้ 

 (1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และต้องสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได ้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ สป.อว. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

(2) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทัง้เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้า
รับฟงัได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรอืส่วนหนึง่ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องไดร้ับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่บืค้นได้ 

    3.2 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
    3.3 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์/รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมลูตามรูปแบบที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อคณะภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    3.4 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
    3.5 ปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นทีร่ะบุไว้ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์    
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ  
    1.2 ช้ีแจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดและ 
         ประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแต่ละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียนและเชิงวิชาการ

เฉพาะ  
    1.3 แนะน าการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    1.4 ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ

ส่งเสริมการสอนและการท างานวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง  
(2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) สนับสนุนให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ร่วมกับคณาจารย์

ในหลักสูตรอื่น รวมทั้งงานวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน 
(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพและเชิง วิชาการ การบูรณาการ

งานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มปีระสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม ให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการใน

ด้านการท าวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
(4) ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ

ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เฉพาะ
ด้าน 

(5) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
(6) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนต ารา หรือจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงข้ึน 
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      2.3 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม)่ 
(1) ส ารวจและวางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ อาทิ 

เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ย้ายหรือสับเปลี่ยนไปประจ าหลักสูตรอื่น เป็นต้น  
(2) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) และมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร

หลักสูตรโดยประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนอื่นที่ถูกมอบหมาย  
(3) ร่วมประชุมและร่วมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าภาค/

ประจ าปี 
(4) ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ ) ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริม

ประสบการณ์   ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ด้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร
หลักสูตรกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  
 

การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 รวมทั้งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 หรือล่าสุด ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้  

1. การก ากบัมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย ์

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

โดยหลักสูตรต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และ/หรือประเด็นส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ
ดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้    

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ก าหนดการก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2557 หรือ
ล่าสุด ค านึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ โดยใน
ระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข    การด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  

ทั้งนี้การก ากับมาตรฐาน  ในด้านการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหาร
หลักสูตรจ านวน 3 คน โดยมีผู้บริหารคณะ เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการก ากับมาตรฐานหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้
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1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 

1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรอื

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รบั

ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มี คุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาในรายวิชาที่สอนและต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมี

ช่ัวโมงสอนโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเป็นไปตามข้อ (1.5) กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตต้องมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเป็นไปตามข้อ (1.5) กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าและมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดบัชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
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1.8 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

1.8.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

      (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา 

(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไปและมีผลงานทางวิชาการตามกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อภาคการศึกษา 

1.8.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทได้ไมเ่กิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้
คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบได้กบัจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 
คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไมเ่กิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  

1.9 กรอบระยะเวลาในการปรับปรงุหลักสูตรไมเ่กิน 5 ปี 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับฝ่ายบริหารและ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีการติดตาม รวบรวมข้อมูลส าหรบัใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาหลกัสตูรทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
2. บัณฑิต 

            หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน มีการติดตาม
คุณภาพของมหาบัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากผลการสอบรายวิชา การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้ 
             นอกจากนั้นหลักสูตรต้องมีการบริหารคุณภาพของมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีประเด็น 
ดังนี้ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ในคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ระดับหลักสูตร) พ.ศ. 2557 หรือ
ล่าสุด 
3. นักศึกษา 

          หลักสูตรมีการด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษา  

    3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา 
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     3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ด าเนินการรับนักศึกษาภายในก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยมี

ด าเนินการตามกระบวนการหรือระบบและกลไก คือ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์และออกข้อสอบ 

(2) ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 

(3) ก าหนดวัน-เวลาการสอบข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์   

(4) ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     3.1.2 การเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 

มีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและการมีคุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพการท างานวิจัย โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก หากมีการพบว่าความรู้พื้นฐาน

ดังกล่าวไม่เพียงพอก็จัดกิจกรรมสอนเสริมให้ ส่วนการปรับตัวของนักศึกษาให้มีความพร้อม

ส าหรับการท างานวิจัย ให้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งทางคณะ/สาขาได้เตรียมไว้เป็นผู้ให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและแนะแนวแก่

นักศึกษาทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน

เข้าเรียนและระหว่างเรียน ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ได้  

    3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

         หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษาได้ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาได้และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทุก
คนต้องก าหนดวัน-เวลาและช่ัวโมง สถานที่ให้ค าปรึกษา โดยมีการประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้อาจมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการท างานวิจัย 

     3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ 
          ข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
         3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา  
                  แต่ละปีการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี หลักสูตรต้องมีการติดตามจ านวนหรืออัตราการคง

อยู่ของนักศึกษาในแต่ละรุ่น อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้ม (Trend) ทางด้าน
การคงอยู่ของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องวิเคราะห์หา
สาเหตุ หรือประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดข้ึน แล้วน ามาวางแผนปรับปรุง ด าเนินการตามแผนปรับปรุง
ดังกล่าวเพื่อท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี      
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          3.3.2 การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรต้องมีการติดตามจ านวนมหาบัณฑิตหรืออัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่ นตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มด้านการส าเรจ็
การศึกษาของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องวิเคราะห์หา
สาเหตุ หรือประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดข้ึน แล้วน ามาวางแผนปรับปรุง ด าเนินการตามแผนปรับปรุง
ดังกล่าวเพื่อท าให้การส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาในหลักสตูรสงูข้ึนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทกุ
ปี      

 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตาม
กิจกรรมด้านการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อย่าง
น้อย 3 ปีต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมาแปลผลเพื่อการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิผล  

4. อาจารย ์

    หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตมหาบัณฑิตจึงมีการก าหนด
ระบบและกลไก ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลที่เกิดกับอาจารย์ 
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์มีการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบด้านอาจารย์ ดังนี้ 

    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

 หลักสูตรต้องมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ มีการก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ
และการคัดเลือกอาจารย์ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีระบบการ
บริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ (โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ .ศ. 2557 หรือล่าสุด) ทั้งด้านการเรียน
การสอน วิจัยการน าเสนอผลงานวิชาการ หรือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน โดยมีนโยบายและ
แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าปีและระยะปานกลาง มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้ ภายใต้ข้อจ ากัด งบประมาณ ทรัพยากรรวมทั้งกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ในการ
พัฒนา ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าว หลักสูตรต้องมีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินการ ให้
ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่ประกอบด้วย (1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2) 
ระบบการบริหารอาจารย์ และ (3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้ง
การก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 
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    4.2 คุณภาพอาจารย ์

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ด้านความรู้ ทักษะความเช่ียวชาญ
ในหลักสูตรที่สอน การท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนและปริมาณที่
เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อให้การผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และแฟช่ัน มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยการพัฒนาอาจารย์ทางคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการและความก้าวหน้าใน  การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลกัสูตรค านึงถึงประเดน็
ส าคัญให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) ร้อยละของการมีคุณวุฒิปริญญาเอก (2) ร้อยละของการด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกลา่วอย่าง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง 

    4.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย ์

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยู่ที่สูง หรือมีแนวโน้ม
ที่จะไม่โยกย้าย หรือการไม่ถูกปรับให้ไปอยู่ในหลักสตูรอื่นในแต่ละป ีและสิ่งส าคัญหลกัสตูรต้องมีการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ต่อการท า
หน้าที่บริหารหลักสูตรโดยเป็นการประเมนิความพึงพอใจต่อกระบวนการ ที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมต่าง ๆ  ในประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ทั้งนี้หลักสูตรต้อง
เก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมา
แปลผลเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

    5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการก ากับ ติดตาม ควบคุม การจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ก้าวทัน
ความทันสมัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ การเปิด -ปิดรายวิชา ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ก าหนด
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิตและตลาดแรงงาน โดยเน้นการสอนที่ผู้เรียน
เป็นส าคัญ กระบวนการที่ด าเนินการครอบคลุม (1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา และ (2) 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และแฟช่ัน ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอน
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ทุกรายวิชา จากรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา เพื่อหาประเด็นที่มี
นัยส าคัญต่อการออกแบบรายวิชา ให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นประจ าทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
ศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษาที่รายงานใน มคอ .5 ซึ่งจะเป็นนัยส าคัญที่ต้อง
น ามาเขียนในรายงานผลการด าเนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง 
ควบคุมและพัฒนา ในประเด็นการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ทักษะและความ
เช่ียวชาญในรายวิชาที่สอน รวมทั้งการท างานวิจัยและเป็นความรู้ที่ต้องทันสมัยของผู้สอน ที่ถูก
มอบหมายให้รับผิดชอบในรายวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
และนักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากผู้รู้จริง ส าหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรต้องมีการ
ด าเนินการให้ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ (1) การก าหนดผู้สอน (2) การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (3) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ (4) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มี
ความเช่ียวชาญสอดคล้องกับหัวข้อ (5) การก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงาน ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องใช้กระบวนการเรียนการ
สอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา มี
กลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเขียน มคอ.3 และ 
มคอ.5 อย่างมีคุณภาพ  

    5.3 การประเมินผูเ้รียน 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ ที่ใช้ในระบบการประเมินผู้เรียน รวมทั้งวิธีการให้เกรดที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการท างานวิจัย
จริงของนักศึกษา โดยมีข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน เพื่อให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ทั้งนี้กระบวนการหรือระบบการประเมิน หลักสูตรต้องด าเนินการในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ (1) 
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 5 ด้าน 
(2) การตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (3) การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (4) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรต้อง
ตระหนักถึงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา มีระบบและกลไกในการด าเนินการที่ชัดเจน มีการ
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วิเคราะห์ ข้อมูลจากรายงาน มคอ .5 และ มคอ .7 เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning 
Outcomes) ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา/ประจ าปี อย่างต่อเนื่อง 

    5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี ที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 12 ตัวบ่งช้ี ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวด
ที่ 7 ข้อ 7 โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีใน มคอ.7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง     
(Self-Assessment Report - SAR) เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารหลักสตูร 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
         หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรยีนการสอนหรอืสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วยความพร้อม

ทางกายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องท างานวิจัย, ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์
การเรียนการสอน และการท างานวิจัย ห้องสมุดดิจิทัลหรือห้องสมุดอัตโนมัติ และการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ ที่เพียงพอส าหรับการท างานวิจัย รวมทั้งการ
บ ารุงรักษา สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ โดยผลการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทั้งนี้หลักสูตร
อาจระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น (เพิ่มเติม) ในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน นอกเหนือจากสิ่ง
สนับสนุนทั่วไป ส าหรับหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและ
แฟช่ัน มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
(1)  ด้านบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระงานที่

มอบหมายและบุคลากรต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารหลักสูตร 

(2)  ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ  ใช้ร่วมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(3) ห้องประชุม และบริการโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(4) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  มีการส ารวจความต้องการ โดยอาจารย์ผู้สอนแต่

ละรายวิชาและอาจารย์พิเศษมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ครุภัณฑ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็นให้เพียงพอส าหรับให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ได้ค้นคว้าประกอบการ
เรียนการสอน  

(5)  หลักสูตรมีการวางแผนและจัดท างบประมาณของหลักสตูรเปน็รายปีการศึกษาและจัดท าโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน  การจัดเสวนาทางวิชาการใน
รายวิชาโดยเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้กับนักศึกษา 



65 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟช่ัน (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2566)   
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

(6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนในปีถัดไป 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชีต้้องบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑก์ารประเมินที่ก าหนดไว้ในคู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา ซึ่งต้องมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
ทั้งนี้ในแตล่ะปกีารศกึษา หลักสตูรตอ้งด าเนินงานให้ตัวบ่งชีต้ามข้อ 1-5 ผ่านการประเมินทุกปีการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ด้านจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี้บงัคบัทีต่้องด าเนนิการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

หมายเหตุ :   

             ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 ระบุค าว่า “อาจารย์ใหม่” ในข้อ 8 ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพ่ิงเข้ามาท าหน้าที่ในหลักสูตรคนใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่า
ที่มาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอ่ืน ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 
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หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสตูร 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และ

ทักษะในการใช้วิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

รวมทั้งกลยุทธ์ในการท างานวิจัยให้มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ  หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจาก  

การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ

ตอบค าถามจากนักศึกษาในช้ันเรียนหรือในห้องท างานวิจัย ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว

ข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบือ้งต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้

ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนให้มีความ

เหมาะสมกับผู้เรียน โดยช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษาและ/หรือการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา หรือผลงานการวิจัยของนักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน ด้วยเครื่องมือที่

เหมาะสม อาทิ ใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์รายกลุ่ม รายบุคคลและประเมินจาก       

การเรียนรู้ของนักศึกษา จากการท ากิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบและการท างานวิจัย 

(4) ส่วนกระบวนการด้านการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรุงและก าหนดให้ทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนที่ผู้สอนเขียนหรือออกแบบวิธี

สอนหรือกลยุทธ์ในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการ

น าไปใช้จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบว่าไม่มีประสิทธิผล ต้องมี

แนวทางใน   การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 

(3) ประเมินการใช้กลยุทธ์ในการสอนจากผู้ร่วมสอนในรายวิชา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ การ

เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนในช้ันเรียน ดูบริบทต่าง ๆ  ในห้องเรียน ห้องท างานวิจัย สภาพ

ความสนใจของผู้เรียนและการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับกลุ่มอื่น  
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หรือมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ กรณีมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตร
อาจมีเครื่องมือ (tool) ที่เหมาะสมในการส ารวจหรือติดตามทักษะการท างาน หลังส าเร็จการศึกษา
ของมหาบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน /ภายนอก 

ประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง 

รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง จากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอน

ทั่วไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ซึ่งหลักสูตรด าเนินการตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

          การทบทวนผลการประเมินจะท าให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติและโอกาสของการบริหารหลักสูตร 
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาต้องท าการพัฒนาปรับปรุง โดยด าเนินการ ดังนี้  

(1) ผู้สอนวิเคราะห์หรือทบทวนข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหว่างการ

สอน แล้วท าการปรับปรุงทันที ก่อนการสอนในครั้งต่อไป เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้องรายงาน

ผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยส าคัญที่ต้องแก้ไขด้านกลยุทธ์การสอนและ/หรือ     

การประเมินกลยุทธ์การสอนและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือ

ปัญหาดังกล่าว โดยจัดท ารายละเอียดใหม่ในการเขียน มคอ .3 เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ต้องมีการเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสอนจริง 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีการให้

ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าปี จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินโดย 

นักศึกษาปีสุดท้าย มหาบัณทิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท า

แผนพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการและด าเนินการตามแผน มีการก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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(3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

หลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร งบประมาณ ห้องเรียน ห้องท างานวิจัย 

อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนที่มี

คุณภาพ รวมทั้งการทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากการท างาน

วิจัย ให้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ 

(4) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล             

การด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดม ความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการปี

การศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ .7) เสนอ

คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในมุมมองของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ : ภาคผนวก  

 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559         
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559         
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
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ภาคผนวก ง 

ประวตัิและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

Ph.D. Textile Technology 2011 Technical University of Liberec,  
Czech Republic 

วท.ม. ปิโตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ศษ.บ. บริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การฝึกอบรม 2019 International Training Program, Workshop on Processing Technology and 
Innovation Design of Modem Silk Products, Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), 
College of Materials and Textiles; Silk Institute, สาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนของรัฐบาล
จีน) (พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบบแฟชั่น                                                     
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-665-3777, 02-665-3888  ต่อ 3019 
มือถือ : 08 7484 3723  
อีเมล : rattanaphol.m@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2561 –  

พ.ศ. 2563 
คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี               
ราชมงคลพระนคร           

พ.ศ. 2549  
     

นักเคมี แผนกวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัทอีโคแล็บ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

พ.ศ. 2548 -   
พ.ศ. 2548 

นักวิชาการสิ่งทอ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม   
สิ่งทอ 

พ.ศ. 2548 –  
พ.ศ. 2549     

อาจารย์พิเศษ โครงการจัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2546-  
พ.ศ. 2547          

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาผ้าและเครื่อง                
แต่งกาย คณะคหกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2546-  
พ.ศ. 2547        

Assistant Technical Manager  
แผนกประกันคุณภาพ 
 

บริษัทอินเตอร์เทคเทสติ้ง
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 พ.ศ. 2544-  
พ.ศ. 2546 

Technical Supervisor  
แผนกประกันคุณภาพ 
 

บริษัทอินเตอร์เทคเทสติ้ง
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

พ.ศ. 2541 –  
พ.ศ. 2543     

Chemical Textile Testing Supervisor   
แผนกทดสอบสิ่งทอ 
 

บริษัทอินเตอร์เทคเทสติ้ง
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

พ.ศ. 2540 –  
พ.ศ. 2541 

Laboratory Technician                                                                     บริษัทไทยการ์เมนต์         
เอกซ์ปอร์ต จ ากัด (นนทบุรี) 

พ.ศ. 2537 –  
พ.ศ. 2540        

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
แผนกเคมีสิ่งทอ   

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   

ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

1.  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก
สาขาคหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ประจ าหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        

3. พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ  (Auditor) ตามมาตรฐาน  
ISO 17025 ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.  Jamnongkan T, Jaroensuk O, Khankhuean A, Laobuthee A, Srisawat N, Pangon A, 
Mongkholrattanasit R, Phuengphai P, Wattanakornsiri A, Huang C-F. (2022). A 
comprehensive evaluation of mechanical, thermal, and antibacterial properties 
of PLA/ZnO nanoflower biocomposite filaments for 3D printing application. 
Polymers, 14(3), 1-13  (Published: February 2022) 

2. Mongkholrattanasit, R., Klaichoi, C., & Rungruangkitkrai, N. (2021). Reactive dye 
printing on cotton fabric using modified starch of wild taro corms as a new 
thickening agent. Cellulose Chemistry and Technology, 55 (9-10) , 1119-1129. 
(Published: December 2021) 

3.  Mongkholrattanasit, R., Nakpathom, M., & Vuthiganond, N. (2021). Eco-dyeing 
with biocolorant from spent coffee ground on low molecular weight chitosan 
crosslinked cotton. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 20, 1-9. (Published: 
May 2021) 

4. Pooyandeh, S., Shahidi, S., Khajehnezhad, A., & Mongkholrattanasit, R. (2021). In 
situ deposition of NiO nano particles on cotton fabric using sol-gel method-
photocatalytic activation properties. Journal of Materials Research and 
Technology, 12, 1-14. (Published: May-June 2021) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายก้องเกียรติ  มหาอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศศ.ด ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีนครินทรวิโรฒ 
ศป.ม. 

                 
ทัศนศิลป์:  
ศิลปะสมัยใหม่ 

2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม 2539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                                     
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การฝึกอบรม 1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (RMUTP Retreat) 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"         
13 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 

3. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 07 ส.ค. 2561 - 08 ส.ค. 2561   

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่ งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น               
ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-665-3777 
มือถือ : 086-9923305 
อีเมล : kongkiat.m@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ประวัติการท างาน 1. พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น 
3. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561 หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรม   

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ              

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2548 อาจารย์ 2 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยี     

ราชมงคล 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ก้องเกียรติ มหาอินทร์, นงนุช ศศิธร, จาลอง 
สาริกานนท์, ชลธิชา สาริกานนท์, สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร, จรูญ คล้ายจ้อย, 
ณัฐชา ธารงโชติ, นิอร ดาวเจริญพร,เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ, เกตุวดี หิรัญพงษ์, ณัฐดนย์ 
รุ่งเรืองกิจไกร. (2565). การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เส้นใยป่าน
ศรนารายณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี. 16(1), 93-105. 
(ตีพิมพ์: มกราคม-เมษายน 2565) 

2. ก้องเกียรติ มหาอินทร์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ และจรูญ คล้ายจ้อย. (2563).  การใช้
ประโยชน์ใบล าไยหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการย้อมผ้าไหม ต าบลยุหว่า จังหวังเชียงใหม่, 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 12(5), 373-387. (ตีพิมพ์: กันยายน-ตุลาคม 2563) 

3. ก้องเกียรติ มหาอินทร์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, วาสนา ช้างมว่ง, นฤพน ไพศาลตันติวงศ์, 
นิตยา วันโสภา, ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์, เกษม มานะรุ่งวิทย์, ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหงหาญ และ  
จิรพร มหาอินทร์. (2563). การจัดการความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22(1),  45-59. (ตีพิมพ์: กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

4. Lam, Y. L., Wang, W.Y., Kan, C. W., Sasithorn, N., Maha-in, K., Sujarittanonta, L., 
Puakpong, S. & Mongkholrattanasit, R. (2020). Evaluating the water vapor 
transmission properties of summer cooling towels. E3S Web of Conferences, 
165, 1-4. (Published: May 2020) 

5. Wang, W., Hui, KT., Kan, C.W., Maha-In, K., Pukjaroon, S., Wanitchottayanont, S., 
Mongkholrattanasit, R. (2019). An analysis of air permeability of cotton-fibre-
based socks. Key Engineering Materials. 805, 76-81. (Published: June 2019) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายเกษม  มานะรุ่งวิทย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ศิลปอุตสาหกรรม 

2551 
 

2540 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                                 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                                     
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย Google Form เรื่อง การลาและสวัสดิการ      
ของบุคลากร มทร.พระนคร และเรื่อง การเสนอขอครุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์ม ง.4 ออนไลน์ การ
จัดการความรู้ (KM) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิ ชาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ สิ่ งทอ คณะอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่ น                          
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3020 
มือถือ : 099-154-5355 
อีเมล : kasem.m@rmutp.ac.th  

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ประวัติการท างาน 1. พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

2. พ.ศ. 2551 – 2552 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

1. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
จันทรเกษม 

2. วิศวกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออก บริษัทอุตสาหกรรมแอคมิ อินดัสตรี้ จ ากัด   
3. นักออกแบบกรอบรูปจากเรซิ่นส่งออก บริษัทอุษาไทย จ ากัด 

ผลงานทางวิชาการ 
1. 1. งานวิจัย 

1. เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ก้องเกียรติ มหาอินทร์, นงนุช ศศิธร, จาลอง 
สาริกานนท์, ชลธิชา สาริกานนท์, สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร, จรูญ คล้ายจ้อย, 
ณัฐชา ธารงโชติ, นิอร ดาวเจริญพร,เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ, เกตุวดี หิรัญพงษ์, ณัฐดนย์ 
รุ่งเรืองกิจไกร. (2565). การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เส้นใยป่าน
ศรนารายณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี . 16(1), 93-105. 
(ตีพิมพ:์ มกราคม-เมษายน 2565) 

2. เกษม มานะรุ่งวิทย์, กรชนก บุญทร. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ บ้านมาบ
หม้อ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี. 4(3), 22-35. (ตีพิมพ:์ กันยายน-ธันวาคม 2564) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 3. ก้องเกียรติ มหาอินทร์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, วาสนา ช้างม่วง, นฤพน ไพศาลตันติวงศ์, 
นิตยา วันโสภา, ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห,์ เกษม มานะรุ่งวิทย์, ขวัญฤทัย วงศก์ าแหงหาญ และ
จิรพร มหาอินทร์. (2563). การจัดการความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22(1), 45-59. (ตีพิมพ์: กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

4.  Lam, Y. L., Wang, W.Y., Kan, C. W., Manarungwit, K., Changmuang, W., 
Pattavanitch, J., Wongphakdee, W. & Mongkholrattanasit, R. (2020). Evaluating 
the air permeability properties of summer cooling towels. Materials Science 
Forum, 1007, 125-130. (Published: August 2020) 

5. Wang, W., Yau, Y.L.S., Kan, C.W., Manarungwit, K., Rungruangkitkrai, N., 
Mongkholrattanasit, R. (2019). A study of wickability of gauze products for 
infant. Key Engineering Materials. 814, 291-296. (Published: July 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

ภาคผนวก จ 

ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วท.ด. 
 

วัสดุศาสตร์ 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม - 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ศูนย์พณชิยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3019 
มือถือ : 089 775 7557 
อีเมล : phairat.p@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
ประวัติการท างาน 1. พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. พ.ศ. 2537- 2541 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ                                               

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 

1. พ.ศ. 2563-2564 ที่ปรึกษาการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: ผู้ประกอบการ CHABA 

2. พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มสตรีต าบลบ้านพันท้าย      
นรสิงห ์

3. พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มแบรนด์ไฉไลชู Chailai 
Choo   

4. พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (รองเท้า) ต าบลปลายโพงพาง 

5. พ.ศ. 2562 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
: Handmade by Sasinthorn อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  2543 มหาวิทยาลัยมหิดล 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2540 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 6. พ.ศ. 2562 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
: คุณป้าศรีจันทร์ผ้าไทย (พีรยา) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

7. พ.ศ. 2562 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
: วิสาหกิจชุมชนบ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

8. พ.ศ. 2562 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้ วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
: กลุ่มกระเป๋าผ้า (ผ้าต่อ) อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

9. พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อุบลราชธานีและบุรีรัมย์) 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. วิโรจน์ ยิ้มขลิบ, จรัสพิมพ์ วังเย็น, ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์, & ฉันทนา 
ธนาพิธานนท์. (2564). แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
แฟชั่น. วารสารวิจัย ราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม, 7(1), 15-33. (ตีพิมพ:์ มกราคม-มิถุนายน 2564) 

2 . Luepong, K., Punyachareonnon, P., & Sarakarnkosol, W. (2022). A Kinetic and 
Thermodynamic Study of CI Fluorescent Brightener 113 on Cotton. Progress in 
Color, Colorants and Coatings, 15(3), 225-233. (Published: July-September 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Punyachareonnon, P., Deerattrakul, V., & Luepong, K. (2021). The Influence of 
pH, Temperature and Time on Dyeing of Silk Fabric by Black Bean Anthocyanin-
rich Extract as Colorant. Progress in Color, Colorants and Coatings, 14(3), 179-
186. (Published: July-September 2021) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวนงนชุ ศศิธร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

วท.ม. 
 

ศ.ศบ. 

2549 
 

2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
การฝึกอบรม 1. พ.ศ. 2562 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ จัดโดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้องประชุมโรบล ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

2. พ.ศ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

3. พ.ศ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ Auckland University of Technology (AUT) 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
ศูนย์พณชิยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-665-3555 ต่อ 3019 
มือถือ : 063 397 0555 
อีเมล : nongnut.s@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ก้องเกียรติ มหาอินทร์, นงนุช ศศิธร, จาลอง 
สาริกานนท์, ชลธิชา สาริกานนท์, สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร, จรูญ คล้ายจ้อย, ณัฐ
ชา ธารงโชติ, นิอร ดาวเจริญพร,เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ, เกตุวดี หิรัญพงษ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรือง
กิจไกร. (2565). การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เส้นใยป่าน
ศรนารายณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี , 16(1), 93-105. 
(ตีพิมพ์: มกราคม-เมษายน 2565) 

 

 

 

2016 Technical University of Technology,                      
Czech Republic  

Ph.D.  Textile  and  Material
Engineering 
ปิโตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
สื่อสารมวลชน 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

2. Lam, Y. L., Wang, W. Y., Kan, C. W., Sasithorn, N., Maha-in, K., Sujarittanonta, L., 
Puakpong, S. & Mongkholrattanasit, R. (2020). Evaluating the water vapor 
transmission properties of summer cooling towels. E3S Web of Conferences, 165, 
1-4. (Published: May 2020) 

3. Wang, W., Heng, H., Yim, L., Kan, C. W., Sasithorn, N., Wangkanai, P., Vuthiganond, 
N., & Mongkholrattanasit, R. (2019).  Evaluation of wickability of quick dry inner 
wear. Key Engineering Materials, 814, 285-290. (Published: July 2019) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรชนก บุญทร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ค.อ.ด. การศึกษา
สถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ 

2562 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า                                      
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ค.อ.ม. เทคโนโลย ี
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2555 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า                                    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอ 2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การฝึกอบรม 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google app ส าหรับการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 3 ณ. 

อาคารเอนกประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร จัดโดย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 13 ก.ค. 2563 

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด" ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา      
จ.ชลบุรี จัดโดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 25 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 
2560 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและด้านแฟชั่น WGSN 
ณ. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ จัดโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.พระนคร 30 พ.ย. 2560 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : โทรศัพท ์02-665-3555 ต่อ 8502 
มือถือ : 061-9451541 
อีเมล : Kornchanok.b@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ประวัติการท างาน 1. พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
                                    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น                                      
                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2556   อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2554   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 
4. พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553   นักออกแบบ บริษัท VINITY GROUP จ ากัด  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ก้องเกียรติ มหาอินทร์, นงนุช ศศิธร, จาลอง 
สาริกานนท์, ชลธิชา สาริกานนท์, สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร, จรูญ คลา้ยจ้อย, 
ณัฐชา ธารงโชต,ิ นิอร ดาวเจริญพร,เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ, เกตุวดี หิรัญพงษ์, ณัฐดนย์ 
รุ่งเรืองกิจไกร. (2565). การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เส้นใยป่าน
ศรนารายณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี. 16(1), 93-105. 
(ตีพิมพ์: มกราคม-เมษายน 2565) 

2. เกษม มานะรุ่งวิทย์, กรชนก บุญทร. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ บ้าน
มาบหม้อ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏธนบุรี. 4(3), 22-35.   (ตีพิมพ์: กันยายน-ธันวาคม 2564) 

3. ภัทรา ศรีสุโข, ณภัค แสงจันทร์, ธนกฤต ใจสุดา, และกรชนก บุญทร. (2562). การศึกษาสี
ธรรมชาติจากพันธุ์พืชป่าชายเลน ต าบลบ่อ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน.วารสารวิจัยร าไพพรรณี, 3(1), 64-73. (ตีพิมพ์: มกราคม-เมษายน 
2562) 

4. Fan, Y. N., Wang, W.Y., Kan, C. W., Visesphan, K., Boontorn, K., Pattavanitch, J., 
Intasean, T.& Mongkholrattanasit, R. (2020). An analysis of air permeability of 
men’s quick-dry sportswear. E3S Web of Conferences, 165, 1-4. (Published: 
May 2020) 

5. Wang, W., Hui, K. T., Kan, C. W., Boontorn, K., Manarungwit, K., Pholam, K. &   
Mongkholrattanasit, R. (2019). Examining moisture management property of 
socks. Key Engineering Materials, 805, 82-87. . (Published: June 2019) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-สกุล มธุรส  เวียงสีมา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศป.ด. ศิลปะและการออกแบบ 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กศ.ม.     ศิลปศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม 2539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                             

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
การฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ ประจ าปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ  ณ. ห้องประชุมดิเรก
ฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มทร.พระ
นคร  12 พ.ย. 2563 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-665-3777, 02-665-3888  ต่อ 8501 
มือถือ : 089-144-5939 
อีเมล : maturod.v@rmutp.ac.th 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ประวัติการท างาน 1. พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ                             
   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542  นักออกแบบ  บริษัท บางกอกเฟรนส์ไชน์ จ ากัด   

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1. Lam, Y. L., Wang, W.Y., Kan, C. W., Viengsima, M.,Manarungwit, K., Sasithorn, N.,  
Pattavanitch, J., & Mongkholrattanasit, R. (2020). Thermal conductivity 
properties of summer cooling towels. Applied Mechanics and Materials, 901, 
95–102.  (Published: August 2020) 

2. Wang, W., Hui, K.T., Kan, C.W., Viengsima, M., Wansopa, N., Promlawan, K., 
Wongphakdee, W., and   Mongkholrattanasit, R. (2020). Examining the water 
vapour transmission of socks. Key Engineering Materials, 831, 159-164. 
(Published: February 2020)  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. ทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ 

2563 มหาวิทยาลัยบูรพา 

คศ.ม. 
 

คหกรรมศาสตร์ 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย-
ออกแบบแฟชั่น 

2546 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 

การฝึกอบรม โครงการอบรมความรู้และบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง นิทรรศการผ้าบาติกใน
พระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ,พิพิธภัณฑ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
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