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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
Master of Engineering Program in Textile Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งทอ)
ชื่อย่อ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Textile Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Eng. (Textile Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมสิ่งทอ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเข้าใจภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
-ไม่มี1

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 255….
× หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5
วันที่ … เดือน …………….. พ.ศ. …… เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้อ มเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ ปริญ ญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.3 วิศวกรในหน่วยงานเอกชนตาแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรสิ่งทอ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกร
กระบวนการ วิศ วกรผู้ค วบคุ ม กระบวนการ วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ าย
บริการ เป็นต้น
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษาสถานประกอบการ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับ
งานภาคการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายสมนึก
สังข์หนู

2

นายสมประสงค์
ภาษาประเทศ

3

นายอภิชาติ
สนธิสมบัติ

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สาเร็จจาก

ปีทจี่ บ

Ph.D. (Textile Science&Engineering) University of Leeds, Leeds, England 2540
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ M.Sc. (Textile Science&Engineering) University of Leeds, Leeds, England 2536
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
Ph.D. (Textile Science&Engineering)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ M.Sc. (Clothing and Textiles)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
Ph.D. (Textile Chemistry)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ M.Sc. (Textile Dyeing and Finishing)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
University of Leeds, Leeds, England
University of Baroda, India
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
University of Leeds, Leeds, England
University of Leeds, Leeds, England
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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2529
2538
2532
2523
2540
2536
2533

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองค์ความรู้ขั้นสูง
ทาให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและย่ อม ซึ่งต้องใช้ ค วามรู้เป็ นฐานการพั ฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจสามารถทาได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ขั้นสูง การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ
ซึ่งการพัฒนาเพิ่ มขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
การเตรียมรับการเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558
ส าหรั บ วิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอเป็ น ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
วิท ยาศาสตร์ จึงเป็ น สาขาหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ ต่อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จในภาคการผลิต ทาให้ ต้องมี
การพั ฒ นาความรู้ท างด้า นวิศ วกรรมสิ่ งทออย่ างต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชี่ ย วชาญและสามารถ
บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งทอและสาขาอื่นๆ เพื่ อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และทาให้ประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของภาคการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมและ ความต้ อ งการพึ่ ง พา
เทคโนโลยี ต นเองก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ความส าคั ญ ขององค์ ค วามรู้ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ส่งผลคุโณปการต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง
การบริหารจัดการทรัพยากร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้า
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อ การมีคุณ ภาพชีวิตที่สูงขึ้น เพื่ อสร้างความมั่นคง
ให้กับทั้งประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อ
สั งคมและวัฒ นธรรม รวมถึ งการมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จะช่ วยพั ฒ นาประเทศในรูป แบบที่ ยั่ งยื น และ
เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศัก ยภาพแข่งขั นได้ในระดับ สากลเพื่ อสอดรับการเข้าสู่ การเป็นประเทศสมาชิก ของประชาคมอาเซีย น
การเคลื่อนที่ของวิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และระดับโลก
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้ถูกพัฒนาจาก
การสอบถามความคิ ดเห็นจากศิ ษย์ เก่า นัก ศึก ษาระดับบันฑิ ตศึกษาในปัจจุ บัน คณาจารย์ของหลักสูตร
รวมถึงได้รับการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งทอ ในการพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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วิทยาศาสตร์ จาเป็ นต้องมี การเรียน การสอนที่ มี กระบวนการวิจัยเป็ นกระบวนการศึกษาน า ซึ่ งหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งทอนี้ ได้ ถูกพั ฒนาเพื่ อตอบสนองต่อปั ญหาของงาน
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอและการประยุกต์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวน
การผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งทอได้อย่างหลากหลาย เช่น กระบวนการผลิต เครื่องจักรสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ เป็น
ต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านการผลิตเพื่ อส่งออกและทดแทนการนาเข้า รวมทั้งส่งเสริมให้ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีทั้งทาง
สั ง คม วั ฒ นธรรม และสวั ส ดิ ภ าพสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยหลั ก สู ต รนี้ ส ามารถสร้ างนั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามรู้ และ
ความสามารถในการทางานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ห ลัก สู ตรยั งมี ก ารส่งเสริมความส าคัญ ของคุ ณ ธรรม จริยธรรมทั้ งนี้ เพื่ อให้
วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอตระหนั ก ถึ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามแผนทาวิจัยร่วมอุตสาหกรรม 2 วิชา ได้แก่ 04-180-601 ระบบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ และ 04-415-603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามลาดับ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี13.3 การบริหารจัดการ
ก าหนดอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของภาควิ ช า ประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจาก
ภาควิชาอื่นหรือหลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผ ลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมสิ่งทอมีความรู้ มีความสามารถในการทางานวิจัยเชิงลึก
มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ งมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และความรับ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เพื่ อ ตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2.2 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในวิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ขั้ น สู ง สามารถประยุ ก ต์ แ ละ
พิจารณาผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
1.2.3 มีค วามสามารถในการทางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
องค์ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสามารถบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ หรือ
เพื่อพัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรม โดยสามารถประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบั ติต ลอดถึงการใช้เทคนิค การวิจัย และให้ข้ อสรุป ที่ ส มบูรณ์ ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึงสร้างความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ดี มีความเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสม
1.2.5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิท ธิภาพ เพื่ อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
- ติดตามประเมินการใช้
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
กาหนดปรับปรุงหลักสูตร - ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน - ติดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท
คุณวุฒิของประเทศไทย
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยีและ
ตลาดแรงงาน

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย

-

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รายงานผลการประเมินการใช้
หลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
รายงานผลการดาเนินการและ
การประเมินหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
จานวนงานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก
เครือข่ายหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่มีส่วนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

- พัฒนาหลักสูตร โดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยระดับสากล
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาคเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐหรือ
มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย
- สนับสนุนการฝึกอบรมด้าน - จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
การเรียนการสอน การ
ต่อที่ประชุมวิชาการ/บทความ
ประเมินผล และวิชาชีพอื่นๆ
วิชาการ เพิ่มขึ้น
- สนับสนุนการทางานวิจัย
- จานวนอาจารย์ที่เข้ารับการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพหรือ
ดูงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึก ษาเป็ น ระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็น ไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรีย นการสอนภาคฤดู ร้อน ขึ้น อยู่ กั บ การพิ จารณาของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี6

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก1
1. สาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยมีผลการเรียนดี
2. ส าเร็จการศึ กษาวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต วิทยาศาสตรบัณฑิ ต อุตสาหกรรมศาสตร
บั ณฑิ ต ทุ กสาขาวิชา หรือ เทคโนโลยีบัณฑิ ต (สาขาวิชาเคมี สิ่งทอ เทคโนโลยีเสื้อผ้า ออกแบบสิ่งทอ) หรือ
สาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผลการเรียนดีมาก
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 แผน ก แบบ ก2
1. สาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
2. ส าเร็จการศึ กษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต วิทยาศาสตรบัณฑิ ต อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือ เทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีเสื้อผ้า ออกแบบสิ่งทอ)
3. ส าเร็จการศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สาขาอื่น ๆ และมี ประสบการณ์ ก ารท างานใน
ภาครั ฐ หรื อ เอกชนที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ทอหรื อ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่
เกี่ ยวข้องกับ สิ่งทอหรือเที ยบเท่ า อาจไม่มีพื้ นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ อย่างเพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
การแก้ ปั ญ หาของนั กศึ กษาแรกเข้ าและมี ปั ญหาตามข้ อ 2.3 จ าเป็ นต้ องเรียนรายวิช าปรั บ
พื้นฐานทางสิ่งทอ ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนี้ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอจะจัดให้มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา
แรกเข้า
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
15
15
15
15
ชั้นปีที่ 2
15
15
15
รวม
15
30
30
30
คาดว่าจะจบการศึกษา
15
15
15

2560
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
ค่าสนับสนุนการศึกษา
4,500,000 4,700,000 4,900,000
ค่าบารุงการศึกษา
6,750,000 7,050,000 7,350,000
ค่าลงทะเบียน
5,400,000 5,640,000 5,880,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
16,650,000 17,390,000 18,130,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2556
2557
2558
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
550,000 572,000 594,880
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
8,623,125 8,968,050 9,326,772
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 4,662,000 4,869,200 5,076,400
รวม (ก)
13,835,125 14,409,250 14,998,052
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
400,000 420,000 440,000
รวม (ข)
400,000 420,000 440,000
รวม (ก) + (ข)
14,235,125 14,829,250 15,438,052
จานวนนักศึกษา
225
235
245
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
63,267
63,103
63,012
รายละเอียดรายรับ

2559
5,100,000
7,650,000
6,120,000
18,870,000

2560
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

2559

2560

618,675 643,422
9,699,843 10,610,000
5,283,600 5,490,800
15,602,118 16,744,222
460,000 480,000
460,000 480,000
16,062,118 17,224,222
255
265
62,989
64,997

*หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 64,997 บาทต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุด มศึกษา ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 ประกอบด้วยการเรียนรายวิชาบังคับ และวิทยานิพนธ์ คือ
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*
5 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ประกอบด้ ว ยการเรีย นรายวิ ช า และวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งแบ่ ง ออกได้ เป็ น 2
แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิงวิชาการ เป็นการเรียนรายวิชาและทาวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจัยร่วมอุตสาหกรรม เป็นการเรียนรายวิชาและทาวิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาเลือกในแผนทาวิจัยร่วมอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ S (เป็นที่พอใจ)
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3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจาแนกตามแผนภูมิ
ดังนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลาดับที่ของรายวิชา
X X -X X X -X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ตาแหน่งที่
2. ตาแหน่งที่
3. ตาแหน่งที่
4. ตาแหน่งที่
5. ตาแหน่งที่
6. ตาแหน่งที่

1-2
3
4
5
6
7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เป็นเลข 6)
ลาดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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3. รายวิชา
แผน ก แบบ ก1
1. หมวดวิชาบังคับ 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1
Textile Engineering Seminar 1
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2
Textile Engineering Seminar 2
04-550-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งทอ
Research Methodology in Textile Engineering

1(0-3-6)
1(0-3-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้อง
มีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็นที่พอใจ)
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอหรือ
เทียบเท่าจะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางสิ่งทอในรายวิชาดังต่อไปนี้
04-550-616
04-550-617

เทคโนโลยีสิ่งทอ
Textile Technology
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งทอ
Textile Technology Laboratory

3(3-0-6)
1(0-3-6)

การกาหนดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐานที่อยู่นอกเหนือจากรายวิชาที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกาหนดรายวิชาเรียนให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล สาหรับ
รายวิช าปรับ พื้ น ฐานเหล่ านี้ ไม่ นั บ เป็ น ส่วนหนึ่ งของหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิศวกรรมสิ่งทอ และนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็นที่พอใจ)
2. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
04-550-701 วิทยานิพนธ์
Thesis

36(0-0-108)
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แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต (นับหน่วยกิต)
04-550-604 วิศวกรรมเส้นใยสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
High Performanace Fiber Engineering
04-550-605 การวิเคราะห์ระบบการผลิตเส้นด้ายและผ้า
3(3-0-6)
Analysis of Yarn and Fabric Production Systems
04-550-606 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
3(3-0-6)
Analysis of Textile Dyeing and Finishing Systems
04-550-607 การจัดการการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
Textile and Apparel Manafacturing Management
1.2 รายวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1
1(0-3-6)
Textile Engineering Seminar 1
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2
1(0-3-6)
Textile Engineering Seminar 2
หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1
และ 04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2 แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และ
ต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ S (เป็นที่พอใจ)
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอหรือ
เทียบเท่าจะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางสิ่งทอในรายวิชาดังต่อไปนี้
04-550-616
04-550-617

เทคโนโลยีสิ่งทอ
Textile Technology
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งทอ
Textile Technology Laboratory

3(3-0-6)
1(0-3-6)

การก าหนดรายวิช าเรีย นปรับ พื้ น ฐานที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จากรายวิช าที่ ก ล่ าวข้างต้ น ให้ อยู่ ใ น
ดุล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร เพื่ อ ก าหนดรายวิช าเรีย นให้ กั บ นั ก ศึก ษาเป็ น รายบุ ค คล
ส าหรับ รายวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานเหล่ า นี้ ไ ม่ นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็นที่พอใจ)
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2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาสามารถก าหนดแผนการเรีย นรายวิช าเลื อ ก โดยความเห็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษาหรื อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 วิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 1 ให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบที่ 2 ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
04-550-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Research Methodology in Textile Engineering
04-550-608 สมบัติเชิงกลของวัสดุสิ่งทอ
3(3-0-6)
Mechanics of Textile Materials
04-550-609 สิ่งทอเชิงเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Textiles
04-550-610 การวิเคราะห์ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
Analysis of Garment Production Systems
04-550-611 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-3-6)
Textile Product Development
04-550-612 การจัดการคุณภาพสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Quality Management
04-550-613 หัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Selected Topics in Textile Engineering
04-550-614 การศึกษาพิเศษสาหรับวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Special Study for Textile Engineering
2.2 วิชาเลือกในแผนวิจัยร่วมอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-550-615 การฝึกงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
4(0-40-0)
Industrial Internship in Textile Engineering
04-180-601 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
04-415-603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
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3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
04-550-704 วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-550-701 วิทยานิพนธ์
04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1*
04-550-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งทอ*
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
0
18
1
0
3
6
3
3
0
6
9
3
3
30

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-550-701 วิทยานิพนธ์
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2*
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
9
0
0
27
1
0
3
6
9
0
3
33

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-550-701 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
9
0
0
27
9
0
0
27

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-550-701 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
12
0
0
36
12
0
0
36

* ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
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04-550-601
04-550-604
04-550-605
04-550-xxx
04-550-xxx

04-550-602
04-550-606
04-550-607
04-550-xxx

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ เรียนรายวิชาและทาวิจัยในมหาวิทยาลัย
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1*
1
0
3
6
เส้นใยสมรรถนะสูง
3
3
0
6
การวิเคราะห์ระบบการผลิตเส้นด้าย
3
3
0
6
และผ้า
วิชาเลือก
3
3
0
6
วิชาเลือก
3
3
0
6
รวม
12
12
3
30
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2*
การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและ
ตกแต่งสิ่งทอ
การจัดการการผลิตสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
1
0
3
6
3
3
0
6
3

3

0

6

3
9

3
9

0
3

6
24

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-550-xxx วิชาเลือก
04-550 -704 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
6
0
0
18
9
3
0
24

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-550-704 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
0
18
6
0
0
18

* ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
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04-550-601
04-550-604
04-550-605
04-550-xxx
04-180-601

04-550-602
04-550-606
04-550-607
04-550-xxx
04-415-603

แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ เรียนรายวิชาและทาวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1*
1
0
3
6
เส้นใยสมรรถนะสูง
3
3
0
6
การวิเคราะห์ระบบการผลิตเส้นด้าย
3
3
0
6
และผ้า
วิชาเลือก
3
3
0
6
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
1
1
0
2
รวม
10
10
3
26
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2*
การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและ
ตกแต่งสิ่งทอ
การจัดการการผลิตสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม
วิชาเลือก
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
1
0
3
6
3
3
0
6
3

3

0

6

3
1
10

3
1
10

0
0
3

6
2
26

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-550-615 การฝึกงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมสิ่งทอ
04-550-704 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
4
0
40
0

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-550-704 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
0
18
6
0
0
18

6
10

* ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
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0
0

0
40

18
18

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1
1(0-3-6)
Textile Engineering Seminar 1
การเข้าร่วมฟังและการอภิปรายในหัวข้อด้านสิ่งทอ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
จากวิทยากรรับเชิญ การค้นคว้าข้อมูล การนาเสนอบทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อ
ด้านสิ่งทอที่ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุมและการจัดทารายงานตามที่ภาควิชากาหนด
Seminar participation and discussion on the topics of textiles, engineering 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
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2
1(0-3-6)
Textile Engineering Seminar 2
วิชาบังคับก่อน 04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1
Prerequisite 04-550-601 Textile Engineering Seminar 1
การเข้าร่วมฟังและการอภิปรายในหัวข้อด้านสิ่งทอ การค้นคว้าข้อมูล การนาเสนอบทความ
วิช าการเชิ งวิเคราะห์ในหัวข้อด้านสิ่ งทอที่ได้รับการคัดเลือกต่อที่ ประชุมและการจัดท า
รายงานตามที่ภาควิชากาหนด
Seminar participation and discussion on the topics of textiles, literature survey to follow
the progress in researches, presentation of an assigned paper from the department
committee and preparation of report writing
04-550-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Research Methodology in Textile Engineering
วิธีการวางแผนการวิจัย การออกแบบ วิเคราะห์การทดลอง และการประมวลผลข้อมูล โดยใช้
เครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น เครื่องมือทางสถิติ และโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ เป็นต้น
Research planning, design of experiment, analysis and intrepreation of experimental data using
tools such as statistics or other available computer programmes
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04-550-604 วิศวกรรมเส้นใยสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
High Performance Fiber Engineering
วิศวกรรมการผลิตเส้นใยสมรรถนะสูง ได้แก่ เส้นใย อะรามิด เส้นใยพอลิเอทธิลีนโมเลกุลสูง
เส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอน เส้นใยเซรามิก เส้นใยทนเคมี และเส้นใยทนความร้อน โครงสร้าง
สมบัติของเส้นใยสมรรถนะสูงและการใช้งานเชิงวิศวกรรม
High performance fiber engineering, for example, aramid fiber, high molecular weight
polyethylene fiber, glass fiber, carbon fiber, ceramic fiber, chemically resistant fiber, and
thermally resistant fiber, structures and properties of high performance fibers, and their
engineering applications
04-550-605 การวิเคราะห์ระบบการผลิตเส้นด้ายและผ้า
3(3-0-6)
Analysis of Yarn and Fabric Production Systems
กระบวนการเตรียมเส้นใยและกระบวนการขึ้นรูปเส้นด้าย รวมทั้งการทางานของเครื่องจั กร
ในการผลิ ต เส้ น ด้ ายแต่ ล ะชนิ ด เปรี ย บเที ย บวิธี ธ รรมดากั บ เทคโนโลยี ขั้ น สู งพร้อ มทั้ ง
แนวโน้มในการพั ฒนาในทิ ศทางต่างๆ การวิเคราะห์การเตรียมเส้นด้ายและผลิตผ้าแบบ
ธรรมดาและเทคโนโลยีขั้นสูง
Fiber preparation and yarn forming processes along with the machine mechanism,
including traditional methods to the state-of-the art technology, machine development in
various directions, analysis of yarn preparation and fabric forming systems
04-550-606 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
3(3-0-6)
Analysis of Textile Dyeing and Finishing Systems
กระบวนการเตรี ย ม การย้ อ ม การพิ ม พ์ แ ละการตกแต่ ง สิ่ ง ทอ รวมทั้ ง การวั ด สี ด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ขั้ น สู ง ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการ การประยุ ก ต์ ใ ช้ น าโน
เทคโนโลยีทางเคมีสิ่งทอ และการควบคุมระบบการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
Preparation, dyeing, printing, and finishing processes, including computer color
measurement, various types of equipment, application of nano technology in textile
chemical and process controls of dyeing and finishing systems
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04-550-607 การจัดการการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
Textile and Apparel Manafacturing Management
การจัดการกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งทอ การใช้แรงงาน วัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การจัดการการผลิตความรับผิดชอบต่อการจัดหาและการใช้
ทรัพยากร การวางแผนกาหนดระดับของกิจกรรมต่างๆ การประเมินและการควบคุมสมรรถนะ
การผลิต เช่น งานในสายการผลิต สินค้าคงคลัง เวลาที่ใช้ในการผลิต การจาแนกปัญหาและ
การแก้ไข การวิเคราะห์ความสามารถ การวางผังและการไหลของวัสดุ
Management of manufacturing of textile product, labor control, material and facilities
usage, responsibility in acquiring and deployment of resources, planning activities,
evaluating and controlling performance, work in process, inventory, through put time
control of production line, problem identification and resolution, capacity analysis, plant
layout and material flow
04-550-608 สมบัติเชิงกลของวัสดุสิ่งทอ
3(3-0-6)
Mechanics of Textile Materials
สมบัติเชิงกลของเส้นใย เส้นด้าย เกลียวเส้นด้าย โครงสร้างผ้า ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นใย
เส้นด้าย และผ้า สมบัติด้านการต้านทานการฉีกขาดและการขัดถู
Mechanical properties of fibers, yarns, twist in yarn, fabric structure, the dependency of
fibers to yarns and fabrics, tearing, abrasion, and wear properties as a function of textile
form are presented
04-550-609 สิ่งทอเชิงเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Textiles
การนาเส้นใย เส้นด้าย และผ้าเพื่อใช้ในงานสิ่งทอเชิงเทคนิค ได้แก่ การนาวัสดุสิ่งทอใช้งาน
ทางด้านโยธา ธรณีสิ่งทอ ยานยนต์และการบิน การแพทย์ กสิกรรม การกีฬา การป้องกันตัว
เทคนิคการทดสอบสมบัติของสิ่งทอเชิงเทคนิค
Applications of fiber, yarn and fabric for technical textiles such as construction textiles,
geo-textiles, automotive and aerospace textiles, medical textiles, agro-textiles, sports
textiles, protective textile, techniques of testing of technical textile
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04-550-610 การวิเคราะห์ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
Analysis of Garment Production Systems
การกาหนดระบบเวลาล่วงหน้าในวิศวกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม การกาหนดจุดงานและวิธี
จัดการวัส ดุการผลิต ภาวะการทางานที่เหมาะสมกับ จานวนคน การปรับปรุงวิธีก ารผลิต
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง การวิเคราะห์ชิ้นงานให้เหมาะสมกับเวลามาตรฐานและการเลือก
อุปกรณ์การผลิต เครื่องช่วยงานผลิตและระดับการผลิตอัตโนมัติที่จาเป็น
Predetermined time systems such as standard sewing data (SSD), methods time
measurement (MTM) and practical use for garment engineering, workstation design and
material handling methods, ergonomics and improve production method to optimize
production efficiency, analysis of garments for standard allowed time and selection of
equipment, workaids, attachments and level of automation needed
04-550-611 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-3-6)
Textile Product Development
ทฤษฎีและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานสิ่งทอ การพัฒนาผ้าทอและผ้าถัก
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิคควบคุมด๊อบปี้และแจ็กการ์ด และเทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าแบบพ่น
หมึก
Theory and practice of computer aided design in textiles, development of woven and
knitted fabrics with electronic dobby and jacquard and printing fabric with ink jet
technology
04-550-612 การจัดการคุณภาพสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Quality Management
การประเมินผลและการพั ฒนาแนวคิดในการจัดการคุ ณภาพ และนโยบายคุณภาพ ความ
รับผิดชอบ และการพิทั กษ์เพื่ อคุณภาพ คุณภาพของการจัดการระดับสูง ระบบการจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน : มาตรฐานไทย มาตรฐานอังกฤษ 5750 มาตรฐานระหว่างประเทศ
9000 (ISO 9000 series) และอื่ น ๆ ความส าคั ญ ของคุ ณ ภาพที่ มี ต่ อ แบบ (design) และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต คุณภาพในการผลิต การบริหาร และความพอใจ
ของผู้บริโภค การจัดตั้งหน่วยคุณภาพ และการจัดการนาคุณภาพนั้นไปใช้
Evaluation and development of ideas for quality management and quality policy,
responsibility and protect for quality, quality for high management, system for quality
management and standards, (Thailand standards, british standards 5750, international
standards 9000 (ISO 9000 series) and others), the importance of designs, development
and productions, quality in productions, administration, and customers satisfactions,
establishments of quality units, and managements of usage quality
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04-550-613 หัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Selected Topics in Textile Engineering
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสิ่งทอที่เปลี่ยนแปลงตามความรู้และเทคโนโลยี กาหนดหัวข้อโดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรภายใต้การปรึกษากับหัวหน้าภาควิชา
Selected topics in textile engineering which in relation to current knowledge and
technology, the topics selected by the department
04-550-614 การศึกษาพิเศษสาหรับวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
Special Study for Textile Engineering
นักศึกษาแต่ละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทางวิศวกรรม
สิ่งทอ โดยหัวข้อดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
จะต้องมีการประเมินผลโดยวิธีการเขียนรายงานและนาเสนอต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
Each student is required to undertake an in-depth study of an approved topic in textile
engineering which will lead to formulation of thesis proposal, the topic will be supervised
by a faculty member, a written report and oral presentation must be given at the end of the
semester to the student’s thesis committee
04-550-615 การฝึกงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
4(0-40-0)
Industrial Internship in Textile Engineering
การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรมในสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยปัญหาดังกล่าวต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อวิจัย
ร่วมกับอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและสถานประกอบการ โดย
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเขี ย นรายงานเพื่ อ สรุ ป การปฏิ บั ติ ง านและ ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the internship
thesis research by working in an industrial environment for at least 1 semester under the
supervision of a faculty member and industry, preparation of a working report and
summary of the job
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04-550-616 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Technology
เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การปั่นด้าย การทอผ้า การถัก
ผ้า การผลิตผ้าไม่ ท อ โครงสร้างผ้า การเตรีย มย้ อม การย้ อม การตกแต่งสิ่ งทอ การผลิ ต
เครื่องนุ่งห่ม การทดสอบสิ่งทอ และการควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
Natural and man-made fiber, fiber manufacturing, spinning, weaving, knitting, nonwoven,
fabric structures, preparation for dyeing, dyeing, finishing, garment manufacturing, textile
testing and quality control in textile
04-550-617 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งทอ
1(0-3-6)
Textile Technology Laboratory
ปฏิบั ติในห้องปฏิบัติก ารเกี่ยวกับการจาแนกเส้นใย การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การปั่นด้าย
การทอผ้า การถัก ผ้า การผลิต ผ้าไม่ท อ ออกแบบโครงสร้างผ้า การเตรีย มย้ อม การย้อ ม
การตกแต่งสิ่งทอ การผลิตเครื่องนุ่งห่ม การทดสอบสิ่งทอ
Practicing in various laboratories such as fiber identification, fiber namufacturing,
spinning, weaving, knitting, nonwoven, fabric structures, preparation for dyeing, dyeing
finishing, garment manufacturing, textile testing
04-180-601 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
หลักการพื้นฐานของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการจัดลาดับ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ในการกาหนดดัชนีสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การดาเนินการและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ใน
การควบคุมสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
Concepts of environmental systems and management issues and priorities, standards and
criteria setting, indication and indices, information systems, organization enforcement and
economic aspects of environmental control, EMS and ISO, monitoring, pollution
prevention, case studies
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04-415-603

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน การคานวณดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
และมูลค่ารายปี อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา ผลกระทบภาษี
รายได้ จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ
ในโครงการต่างๆ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน
Basics of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual worth,
rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impacts of income tax, break-even points,
replacement, inflation, project evaluation and decision making under risks and uncertainty

04-550-701 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-108)
Thesis
งานวิ จั ย ภายใต้ ค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยเน้ น ในหั ว ข้ อ ที่ มี
แนวความคิดใหม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ และขยายวิทยาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
การนาเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ การเขียนวิทยานิพ นธ์ตาม
รูปแบบที่กาหนด สอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบและจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
Research under the supervision of an advisor with emphasis on the originality and aim
toward new and useful results in engineering fields, the research has to be submitted in the
international journal/transaction preparation of thesis in a proper form oral examination
and writing up a complete thesis
04-550-704 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
Thesis
การค้ นคว้า วิจัย ในหั วข้ อที่ น่ าสนใจในสาขาวิช าวิศ วกรรมสิ่ งทอภายใต้ก ารดูแลและให้
คาปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด เผยแพร่งานวิจัย
ในการประชุมหรือวารสารวิชาการ สอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบและจัดทารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
Research in an interesting topic in textile engineering under the supervision of a faculty
member, preparation of thesis in a proper form, presentation at a public seminar, oral
examination and writing up a complete thesis
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
นายสมนึก
สังข์หนู

ภาระงานสอน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูช้ ่วย Ph.D. (Textile Science &
ศาสตราจารย์ Egineering)

M.Sc. (Textile Science &
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)

นายสมประสงค์
ผู้ช่วย Ph.D. (Textile Science &
ภาษาประเทศ ศาสตราจารย์ Engineering)

M.Sc. (Clothing and Textiles)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)

3

4

5

นายอภิชาติ
สนธิสมบัติ

ผู้ช่วย Ph.D. (Textile Chemistry)
ศาสตราจารย์

นายสุจิระ
ขอจิตต์เมตต์

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
รอง
ศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)

นางสาวอารียา
ตงสาลี

ผู้ช่วย วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
ศาสตราจารย์ อุตสาหกรรม)

M.Sc. (Dyeing and Finishing)

วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยี
เสื้อผ้า)

สาเร็จจาก

ปี ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา
ที่จบ 2555 2556 2557 2558

University of Leeds, Leeds,
England
University of Leeds, Leeds,
England
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
University of Leeds, Leeds,
England
University of Baroda, India
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
University of Leeds, Leeds,
England
University of Leeds, Leeds,
England
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2540

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2530

3

6

3

6

3

6

-

3

3

6

5

5

6

6

3

3

3

3

3

3

2536
2529
2538
2532
2523
2540
2536
2533
2536

2546
2538

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1 นายธีระพงษ์
ไชยเฉลิมวงศ์

ตาแหน่ง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
รอง
ศาสตราจารย์ สิ่งแวดล้อม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)

สาเร็จจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
2 นายสมภพ
ผู้ช่วย ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นราภิรมย์อนันต์ ศาสตราจารย์ การศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
3 นางสาวจันทนา
ผู้ช่วย M.A. (Fashion &Textile Studies) De Montfort University,
Leicester, United Kingdom
สุดแดน
ศาสตราจารย์
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ปี ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา
ที่จบ 2555 2556 2557 2558
2535

3

6

6

6

6

3

3

3

-

3

3

3

2522
2536
2522
2538
2528

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

4 นางสาวปิยนุช
จริงจิตร

ผู้ช่วย M.Sc. (Textile Management)
ศาสตราจารย์

5 นางสาวสุนีย์
หทัยวสีวงศ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6 นางสาวศรีประไพ
จุ้ยน้อย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7 นางสาวอรทัย
ตั้งสิรินฤนาท

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8 นายนคร
คงช่วย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9 นางสาวปลื้มจิตต์
เตชธรรมรักข์

10 นางสาวสุภาภรณ์
ทุมสอน

11 นางสาวสิริพรรณ
เมธนาวิน

12 นายนที
ศรีสวัสดิ์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จจาก

University of Leeds, Leeds,
England
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีเสื้อผ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
สถาบันพระจอมเกล้า
อุตสาหกรรม)
พระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีเสื้อผ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีเสื้อผ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
Ph.D. (Textiles)
University of Leeds, Leeds,
England
M.Sc. (Textile Manament)
University of Leeds, Leeds,
England
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Ph.D. (Advanced Fiber Science) Kyoto Institute of
Technology, Kyoto,Japan
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Synthetic Polymer)
University of Leeds, Leeds,
England
วศ.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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ปี ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา
ที่จบ 2555 2556 2557 2558
2540

-

3

3

-

2537
2543

-

3

-

3

2537
2546

-

-

3

-

2538
2546

-

3

-

3

2538
2549

-

-

-

3

-

3

-

3

-

-

3

-

-

-

3

-

3

-

3

3

2528
2545
2540
2537
2554
2544
2540
2554
2544
2542
2554
2546
2537

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายเข็มชัย เหมะจันทร
นายกาวี ศรีกูลกิจ
นายทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
นางเจียรนัย เล็กอุทัย
นายบรรพต เตกะจรินทร์
นายวัฒนาพร มีแสง

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

สถานที่ทางาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานอุตสาหกรรม)
หลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมสิ่ งทอ จัดให้ มี รายวิ ชาการฝึ ก งาน
อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งทอ สาหรับนักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 2 (แผนวิจัยร่วมอุตสาหกรรม) เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาที่มีความสนใจต้องการทาวิ จัยร่วมกับอุตสาหกรรมได้เรียนรู้กระบวนการจริงในโรงงาน
และปั ญหาจริงหน้างาน โดยปัญหาดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งหรือสอดคล้องกับวิทยานิพ นธ์เพื่อวิจัย
ร่วมกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนาความรู้ขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งทอไปแก้ไขหรือวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรม
และระยะเวลาการปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยต้องเขียน
รายงานและสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่ได้แก่อาจารย์ผู้สอน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบในการทางาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
3. เข้าใจหลักการ กระบวนการผลิตและปัญหาหน้างานในโรงงานอย่างถ่องแท้ เพื่อนาไปสู่
การวิเคราะห์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถใช้ความรู้ทางด้านสิ่งทอบูรณาการ เพื่อนาไปแก้ปัญหาของกระบวนการผลิต
หรือปัญหาหน้างานได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมกับองค์ความรู้ในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้หลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี
8. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึ กษาทุ กคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็น การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจใน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม มีขอบเขตการทางานที่
ชัดเจน การรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด การนาเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี
หรือการประยุกต์ในกระบวนการผลิต มี การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด การนาเสนอผลงาน
ต่อที่ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิดและวิธีดาเนินงานในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
หรือโครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3. สามารถดาเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคานวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหา
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
5. สามารถสั ง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า นวิ ศ วกรรม สิ่ ง ทอได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม
6. สามารถสื่ อสารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยใช้ก ารสื่ อ สารด้ วยปากเปล่ าและการเขีย น
รวมทั้งสามารถนาเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษาที่ 1-2
แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษาที่ 2
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5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์และนั ก ศึ ก ษาต้ องเสนอหั วข้อ วิท ยานิ พ นธ์ภ ายในภาค
การศึกษาแรกเข้า ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาทุกสัปดาห์
3. หลักสูตรมีการแนะนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ช่วงการทาวิทยานิพนธ์ ให้กับคณะกรรมการ
2. ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุ รี และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อย่างน้อยอีก 1 คน
3. ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกาหนด
4. ข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่องการเข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานวิชาการ
ผ่ า นรายวิ ช าสั ม มนาทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอและอื่ น ๆ เป็ น การ
เสริ ม สร้ า งและฝึ ก บุ ค ลิ ก ภาพรวมถึ ง มารยาทของผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนา
2. มี ก ารรายงานทางวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นวิ ช าเรี ย นและ
วิทยานิพนธ์ ทาให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง เกิดความรู้และทักษะทางปัญญา
2. ด้านภาวะผู้นา และความ 1. การตรงต่อเวลา และสม่าเสมอต่อการเข้าชั้นเรียน
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย 2. ให้มีการทางานกลุ่มเพื่อฝึกด้านภาวะผู้นาในรายวิชาของหลักสูตร
ในตนเอง
และกิจกรรมของภาควิชาฯ
3. การกล้ า แสดงความคิ ด เห็ น อภิ ป รายในวิ ช าสั ม มนาและ
วิ ท ยานิ พ นธ์ รวมถึ ง สามารถวิ เคราะห์ แก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งน าไปสู่ ก ารจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. คุณธรรม จริยธรรม และ สอนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และวิชาชีพ ผ่านรายวิชาและวิทยานิพนธ์

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มี ทั ก ษะการจัด การและวินิ จฉั ยปั ญ หาที่ซั บ ซ้ อนทางคุณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ หลักฐาน เหตุผลและมี วิจารณญาณได้อย่าง
เหมาะสมด้วยตนเอง รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการใช้คุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการ
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3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
4. มี ภ าวะเป็ น ผู้ น า สามารถท างานเป็ น หมู่ ค ณะ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง ตามล าดั บ
ความสาคัญ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. จั ด ให้ มี ก ารสอนด้ านจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ โดยอยู่ในวิชาความรู้พื้นฐาน
ทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโททั่ ว ไป จะมี ก ารสอนด้ า น
คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและกรณี ศึ ก ษาการจั ด การปั ญ หาในรายวิช าสั ม มนาทาง
วิศวกรรมสิ่งทอรวมทั้งมีก ารสอดแทรกการเรียนรู้ด้านคุณ ธรรม จริ ยธรรมใน
รายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
2. หลักสู ตรจัดให้ มี การปลูก ฝังเรื่องวินั ยและความรับผิดชอบในการทางาน เช่น
การตรงต่อเวลาในการทางานและส่งงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ภาวะผู้นาและผู้ตาม และการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้อื่น จะใช้การทางานกลุ่มและการนาเสนองาน ซึ่งพิจารณาจากผู้เข้าฟังในที่ประชุม
กรรมการสอบ อาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริมต่างๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กาหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การส่งงานตามกาหนด และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่จากการทาวิทยานิพนธ์
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมต่างๆ
5. ประเมินปริมาณจากการทุจริตในการทางานและการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่
สาคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และสามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมื อเพื่อคานวณทาง
วิศวกรรมสิ่งทอ
3. มีความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอที่สอดคล้อง
กับวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององค์ความรู้
นั้นๆ ต่อสภาพปัจจุบันและอนาคต
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4. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และ
เทคนิคการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิชาการ เพื่อหาข้อสรุปแนวทาง
การท างานที่ เหมาะสม และสามารถบู รณาการความรู้ท างสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งทอและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการทางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. มี ก ารเรี ย นการสอนความรู้ เนื้ อ หาสาระหลั ก และเครื่ อ งมื อ เฉพาะทางหรื อ
เครื่ อ งมื อ ค านวณในรายวิ ช าของหลั ก สู ต รและมี ก ารสอดแทรกให้ ติ ด ตาม
องค์ความรู้ใหม่ๆ จากบทความวิชาการ
2. มีการนาเสนองานวิจยั เชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
3. จัดให้มีการสัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการสืบค้นข้อมูล
เรียนรู้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางสิ่งทอ และสามารถบูรณาการทางความรู้
4. มี ก ารท างานวิจั ย เชิ งลึ ก โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งค้ น คว้ าข้ อ มู ล และใช้ ก ระบวนการ
ทางวิจัย รวมทั้งต้องวิเคราะห์และสรุปประเด็นที่สาคัญจากการค้นคว้า
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การประเมิ นผลการเรีย นรู้ในห้ องเรียนหรือสถานประกอบการ ประกอบด้วย
การสอบ รายงานที่ได้รับมอบหมายและ/หรือการนาเสนอรายงาน
2. การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ จากวิช าสั ม มนาทางวิศวกรรมสิ่งทอประกอบด้ วย
การตอบค าถาม การแสดงความคิ ด เห็ น ความรู้ จ ากบทความวิ ช าการและ
ผลสัมฤทธิ์จากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การประเมิ นผลการเรียนรู้จากวิทยานิ พ นธ์ ประกอบด้วย การประเมินเอกสาร
ควบคู่กับการสอบปากเปล่าของคณะกรรมการสอบ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถใช้ความรู้เดิมร่วมกับความรู้หลักในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือขยายเแนวทางปฏิบัติแบบใหม่ได้อย่างมีนัยสาคัญด้วยตนเอง
โดยเน้ น ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น กระบวนการศึ ก ษาน า ซึ่ งผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญาต้ อ ง
ประกอบด้วย
1. สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิ ด และวิธี ดาเนิ น งานในการท าวิจั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธ์หรือโครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
2. สามารถดาเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดย
ใช้ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพิ นิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิค
คานวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือ
แนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยสาคัญ
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3. สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือจัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
4. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้า นวิศวกรรมสิ่งทอได้อย่าง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ให้มีโครงงานทางวิชาการเพื่อเป็นกรณีศึกษาจากรายวิชาเรียนและวิชาสั มมนา
ทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารสื บ ค้ น ความรู้ ดุ ล ยพิ นิ จ การวิ เคราะห์
การอภิปราย การหาข้อสรุป การทารายงาน การนาเสนอและตอบคาถาม
2. กระบวนการวิจัยในวิชาวิทยานิ พ นธ์ เพื่ อพั ฒ นาองค์ความรู้ใหม่หรือแนวทาง
ปฏิบัติแบบใหม่อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากผลที่ได้จากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรียนในหลักสูตร การมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย ความสมบูรณ์ของงาน
2. ประเมิ น จากผลการปฏิ บั ติ ง านจริ ง จากวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาและในภาพรวม โดยใช้วิธีการประเมินเอกสารควบคู่กับการสอบ
ปากเปล่ าของคณะกรรมการสอบ เช่ น การประเมิ น จากแผนการท างานและ
การดาเนินงาน การรายงานความก้าวหน้า ความเข้าใจในทฤษฎีและการประยุกต์
เทคนิ ค การวิ จั ย การออกแบบการทดลอง และเครื่ อ งมื อ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่ อขยายองค์ความรู้หรือการประยุกต์ใช้จากที่มี
อยู่เดิม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุ่ม
2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานได้ด้วยตนเองและประเมินผลงานของตนเอง
ได้
3. สามารถวางแผนเพื่ อพั ฒ นาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของ
ตนเองและ/หรืองานกลุ่ม
4. สามารถแสดงความเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และทางานร่วมกั บ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอดแทรกลงในการสอนที่ต้องมีการทางานเป็นกลุ่มและวิชาสัมมนาที่ต้องมี
กิ จกรรมร่วมกั น ซึ่งต้องมี ค วามรับ ผิดชอบ การกระจายงานตามหน้าที่ รวมทั้งวิชาวิท ยานิ พ นธ์เพื่ อให้
การทางานสาเร็จลุล่วง เป็นไปตามตารางเวลา และได้ความสมบูรณ์ของงาน
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน แบบประเมินของสมาชิกในกลุ่ม
2. ประเมิ นจากพฤติก รรมการร่วมกิ จกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชั ดเจนตรง
ประเด็นของกลุ่ม
3. ประเมิ น จากผลการปฏิ บั ติงานในวิชาวิทยานิ พ นธ์ การรายงานความก้ าวหน้ า
วิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ในการจัดการข้อมูลและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
2. สามารถใช้ เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์และสถิ ติ ร่วมกั บองค์ ความรู้ ในการประมวล
การแปลความหมาย การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผลการทดลองเพื่ อ อธิ บายปรากฎการณ์
ทางสิ่งทอ
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยใช้การสื่อสารด้วย
ปากเปล่าและการเขียน การนาเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็นทางการ
4. สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี และการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านคณิตศาสตร์และสถิติในรายวิชาด้วย
สถานการณ์จาลอง และ/หรือสถานการณ์จริงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ สามารถ
วิเคราะห์คัดกรองหรือสังเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
2. จัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน การนาเสนอรายงาน
อย่างเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ ในรายวิชาการเรียนการสอน สัมมนาทาง
วิศวกรรมสิ่งทอ วิทยานิพนธ์
3. ส่งเสริมให้นักศึกษานาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ที่ดีและสามารถนาเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
4. จัดให้มีการแนะนาและปฏิบัติจริงเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล
การใช้ฐานข้ อมู ล ในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ วิทยานิพ นธ์ รายวิชา
เรียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ด้านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข ใช้ก ารสอบข้อเขีย น
การทารายงานโครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปล่าจากอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ หรือคณะกรรมการสอบ โดยพิ จารณาจากการ
อธิบายการใช้เครื่องมือ การคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ข้อจากัด
และความเหมาะสมของเครื่องมือ
2. ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นการสื่ อ สารและการใช้ เทค โนโลยี ส ารสนเทศ
ใช้ ก ารสอบปากเปล่ า จากอาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
คณะกรรมการสอบ โดยพิจารณาจากการอธิบาย การตอบคาถาม วิธีการนาเสนอ
รายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มี ทั ก ษะการจั ด การและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ หลั ก ฐาน เหตุ ผ ลและมี วิจ ารณญาณได้ อ ย่ าง
เหมาะสมด้ ว ยตนเอง รวมทั้ งสนั บ สนุ น ผู้ อื่ น ให้ มี ก ารใช้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมใน
การจัดการ
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
4. มีภาวะเป็นผู้นา สามารถทางานเป็นหมู่คณะ แก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ
3.2 ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สาคัญ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และสามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2. มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ เครื่ อ งมื อ เฉพาะทาง หรื อ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ค านวณทาง
วิศวกรรม
3. มีความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ที่สอดคล้องกับ
วิทยานิพนธ์หรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององค์ความรู้นั้นๆ ต่อ
สภาพปัจจุบันและอนาคต
4. มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ งในทฤษฎี และ/หรือ การออกแบบ การปฏิ บั ติ และ
เทคนิคการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิชาการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการทางาน
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ที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอและศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิดและวิธีดาเนินงานในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
หรือโครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
2. สามารถดาเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้
ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพิ นิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคานวณ
และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบู รณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
3. สามารถสื บ ค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่ อแก้ไ ข
ปัญหาหรือจัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
4. สามารถสั ง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า นวิ ศ วกรรม สิ่ ง ทอได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุ่ม
2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานได้ด้วยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได้
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง
และ/หรืองานกลุ่ม
4. สามารถแสดงความเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ในการจัดการข้อมูลและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
2. สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมกับองค์ความรู้ในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองเพื่อ อธิบายปรากฎการณ์ ทางวิศวกรรม
สิ่งทอ
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยใช้การสื่อสารด้วย
ปากเปล่าและการเขียน การนาเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็นทางการ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติด ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1



2 3
 
 

4



1



2



3 4
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
           
           



 







 



















1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2
04-550-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งทอ
04-550-604 เส้นใยสมรรถนะสูง
04-550-605 การวิเคราะห์ระบบการผลิต
เส้นด้ายและผ้า
04-550-606 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสี
และตกแต่งสิ่งทอ
04-550-607 การจัดการการผลิตสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

37

04-550-608 สมบัติเชิงกลของวัสดุสิ่งทอ
04-550-609 สิ่งทอเชิงเทคนิค
04-550-610 การวิเคราะห์ระบบการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม
04-550-611 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
04-550-612 การจัดการคุณภาพสิ่งทอ
04-550-613 หัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรม
สิ่งทอ
04-550-614 การศึกษาพิเศษสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งทอ
04-550-615 เทคโนโลยีสิ่งทอ

2

3



















2. ความรู้
4

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
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04-550-616
04-180-601
04-415-603
04-550-621

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งทอ
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การฝึกงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมสิ่งทอ
04-550-701 วิทยานิพนธ์
04-550-704 วิทยานิพนธ์

2

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (Grade)
1.1 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลการ
ประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็น ดังนี้
ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
ค่อนข้างดี
(Fairly Good)
C
2.0
พอใช้
(Fair)
D
1.5
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
D
1.0
อ่อน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)
AU
เข้าร่วมฟังการบรรยาย
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ
การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ส่ วนหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้
1. การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ์
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหา
และความทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทาได้โดยใช้การประกันคุณภาพภายในดาเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษานั้น ควรเน้นการทาวิจัย
อย่างต่อเนื่องในด้านสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนาผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดาเนินการมี
ดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
2. มี ก ารติดตามข้ อมู ล ของบัณ ฑิ ตต่อภาวะการได้งานท าเพื่ อนามาพั ฒ นาและปรับ ปรุง
หลักสูตร
3. ความคิ ดเห็นจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอกหรืออาจารย์พิ เศษต่อกระบวนการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จะสาเร็จการศึกษาได้
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 1
1. มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ
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2.

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ มพ์ ในวารส ารวิ ช าการในระดั บ น าน าชาติ
(Journal/Transaction) ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ
3. มีผลงานที่ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือไดัรับการยอมรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติซึ่งอาจตีพิ มพ์ เป็น Letter หรือ Short paper ก็ ได้หรือ
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก ารจั ด ท าเอกสารประกอบการประชุ ม
(Proceedings) ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
4. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะหรือมหาวิทยาลัย
5. เกณฑ์ อื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
3. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. เกณฑ์ อื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่ าด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

41

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. จัดให้มีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย
และการประกันคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาอาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดทาสื่อ
การสอน การวั ดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช้โปรแกรมเฉพาะสาขาใน
การคานวณผล เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียนการสอน เช่น การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
ทางานวิจัยและบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
3. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมทางานเป็นกลุ่มวิจัยและการสร้างเครือข่ายการวิจัย
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไม่
น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากคณบดีตามคาแนะนาของหัวหน้าภาค โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รท าหน้ าที่ ว างแผน การจัด การเรีย นการสอน การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพและ
การพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2. การสอนทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี แ ผนการสอนที่ ชั ด เจน และต้ อ งมี ก ารประเมิ น การเรี ย น
การสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
1.2 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์เพื่อ ให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีที่ 2
2. นักศึกษาตามแผนการศึกษา โดยต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่สอง
3. นัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ องมี ก ารนาเสนอรายงานความก้ าวหน้ าวิท ยานิ พ นธ์ ทุ ก ภาคตลอด
ช่วงเวลาการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนาเสนอผลงานเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มี
การจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ต้ อ งส่ ง รายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ต ามรู ป แบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีกาหนด
4. ข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
5. มีการประเมินหลักสูตรและนาผลมาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี
6. รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
43

2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดาเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล สาหรับหมวดค่าใช้สอยและเงิน
อุดหนุนจะขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ ห้องเรียน สื่อการ
เรียนการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมต่อโครงข่ายที่สามารถค้นคว้า สนับสนุน
การเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งทรัพยากรเดิมที่มีอยู่แล้ว มีดังนี้
1. ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์
2. หอสมุ ดกลางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร
ตารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลวิจัยออนไลน์
3. ครุภัณ ฑ์ ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้แก่ เครื่องผลิตเส้นใย เส้นด้าย ทอผ้า ถักผ้า
ฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอ ผลิตเครื่องนุ่งห่ม และทดสอบสิ่งทอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก ปี โดยมี ขั้ น ตอน
การดาเนินการดังนี้
1. ประสานงานระหว่างสานักหอสมุดกลางและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือ
และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและทาวิทยานิพนธ์
2. ประสานงานระหว่างภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พื้นฐานในการเรียน
และทาวิจัยเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรมี เป้ าหมายเพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รสามารถวางแผน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่ อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
การเรียนด้วยตนเอง โดยการประเมินด้านความเพียงพอด้านตารา วารสาร วารสารออนไลน์ อุปกรณ์ใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นโสตทั ศ นอุ ป กรณ์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย จะใช้ ก ารจั ด ท าสถิ ติ ความถี่ ก ารใช้
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อนักศึกษา หรือจานวนชั่วโมง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอหรือเทียบเท่า
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เพื่ อ การปรับ ปรุง การเรีย นการสอนและหลัก สู ต ร ตลอดจนปรึก ษาหารือแนวทาง
การบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตรและได้มหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษในหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญ
ในงานเฉพาะทางแก่ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ประจาหลัก สูตร โดยผู้ที่ ได้รับ การแต่งตั้งต้องเป็ นผู้มีความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะ หรือ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุฒิ ไ ม่ ต่ ากว่าปริญ ญาโท หรือ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ ากว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีห น้าที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางสิ่งทอควรมีวุฒิ
การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่า ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าทางสิ่ งทอ หรือ สาขาวิท ยาศาสตร์สิ่ งทอหรือเที ย บเท่ า ส่ ว น
บุ ค ลากรที่ มี ห น้ าที่ อื่น ๆ นั้ น มิ ได้ จากั ดวุฒิ แต่ค วรมี ประสบการณ์ ในการท างานในด้านที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
ภาระงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนให้มีการดูงานภายนอกหน่วยงานหรือการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณ์
การปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ จัดให้มีการสัมมนาร่วมกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และนิสิตนักศึกษาระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษาอื่น มีวารสารทางด้านสิ่งทอ หรือ
สาขาวิ ช าการที่ สั ม พั น ธ์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า และการท า
วิทยานิพนธ์
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านสิ่งทอในระดับประเทศและระดับสากล โดยเข้ารับฟั ง
การบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งทอหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
3. มี อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาทางวิ ช าการในการจั ด แผนการเรี ย น หรื อ การเข้ าร่ว มสั ม มนาให้
เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออื่นๆ โดยต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากสภาพสั ง คมที่ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น สั งคมแห่ งการเรีย นรู้ เศรษฐกิ จ ฐานความรู้แ ละการปฏิ รู ป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต
และผู้ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการศึ ก ษา เพื่ อให้มี ความรู้ความสามารถ และทัก ษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จากผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ในส่ ว นของกลุ่ ม สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต และกลุ่ ม หน่ ว ยงานผู้ ใ ช้ วิ ศ วกรสิ่ ง ทอ ต้ อ งการคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งกลุ่มสถาบันการผลิตและกลุ่มผู้ใช้วิศวกรสิ่งทอ พบว่าวิศวกรสิ่งทอ
ชั้น สูงยังไม่ เพี ยงพอต่อความต้อ งการทั้ งด้านปริมาณและคุณ ภาพที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่ วยงานทั้ ง ของรัฐ และเอกชน ตลอดจนอาชี พ จะสนั บ สนุ น ส่ งเสริม ต่ อ สั งคมการเรีย นรู้ เศรษฐกิ จ
ฐานความรู้และการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศเพื่อการแข่งขัน

46

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนิ น การตาม TQF ต่อไป ทั้ งนี้ เกณฑ์ ก ารประเมิน ผ่านคือ มี ก ารดาเนิน งานตามข้อ 1-5 และอย่ างน้ อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

ปีที่
1
อาจารย์ป ระจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
X
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. X
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผล X
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ ใหม่ ทุ ก คนได้รับ การปฐมนิ เทศหรือคาแนะน าด้าน X
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ปีที่
2
X

ปีที่
3
X

ปีที่
4
X

ปีที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึก ษาปี สุดท้าย/บัณฑิ ตใหม่ที่ มี
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิ ตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการเรี ย น X
การสอนและทรั พ ยากรสนั บ สนุ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

10

48

ปีที่
2
X

ปีที่
3
X

ปีที่
4
X

ปีที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

5

5

5

12

13

13

13

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การสอนทุกรายวิชาต้องมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนาส่งภาควิชาภายใน 4 สัปดาห์
ก่อนการเรียนการสอน เพื่อทาการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่
แต่งตั้งจากภาควิชา
2. จัดให้มีก ารประเมิ นการเรียนการสอนทุก รายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่ อนาผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นในรายวิ ช านั้ น และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ
คณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมได้จากการสารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาแล้ว และผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลที่ได้จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะกรรมการหลักสูตรที่แต่งตั้งจากภาควิชา
3. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวข้อ
ชื่อหลักสูตร

1. โครงสร้าง
หลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอ
Master of Engineering Program in Textiles
วศ.ม. สิง่ ทอ
M.Eng. (Textiles)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 เรียนรายวิชาและทาวิจัยใน
มหาวิทยาลัย
1.1 หมวดวิชาบังคับ
10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
16 หน่วยกิต
1.3 หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
Master of Engineering Program in Textile Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งทอ
M.Eng. (Textile Engineering)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
5 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต

2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 เรียนรายวิชาและทาวิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
2.1 หมวดวิชาบังคับ
16 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
10 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

2. รายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก1 -ไม่ม-ี

แผน ก แบบ ก2
1.1 แผนการศึกษาที่ 1
จานวน 4 วิชา หน่วยกิตรวม 10 หน่วยกิต
04-550-602 ระบบการผลิตเส้นด้ายและผ้าขั้นสูง
04-550-603 กระบวนการทางเคมีสงิ่ ทอขั้นสูง
04-550-604 การวัดงานในการผลิตเครือ่ งนุ่งห่มขั้นสูง
04-550-605 สัมมนาทางสิ่งทอ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)

1.2 แผนการศึกษาแบบที่ 2
จานวน 7 วิชา หน่วยกิตรวม 16 หน่วยกิต
04-550-602 ระบบการผลิตเส้นด้ายและผ้าขั้นสูง
04-550-603 กระบวนการทางเคมีสงิ่ ทอขั้นสูง
04-550-604 การวัดงานในการผลิตเครือ่ งนุ่งห่มขั้นสูง
04-550-605 สัมมนาทางสิ่งทอ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)
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แผน ก แบบ ก2
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิงวิชาการ เรียนรายวิชา
และทาวิจัยในมหาวิทยาลัย
1.1 หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
1.3 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 แผนวิจัยร่วมอุตสาหกรรม เรียน
รายวิชาและทาวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
2.1 หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
2.3 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก1
จานวน 3 วิชา หน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต มีดังนี้
04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-6)
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-6)
04-550-603 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอ (ไม่นบั หน่วยกิต) 3(3-0-6)
แผน ก แบบ ก2
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 14 หน่วยกิต มีดังนี้
04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-6)
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-6)
04-550-604 วิศวกรรมเส้นใยสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
04-550-605 การวิเคราะห์ระบบการผลิตเส้นด้ายและผ้า 3(3-0-6)
04-550-606 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ 3(3-0-6)
04-550-607 การจัดการการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 14 หน่วยกิต มีดังนี้
04-550-601 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-6)
04-550-602 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งทอ 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-6)
04-550-604 วิศวกรรมเส้นใยสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
04-550-623 การจัดการอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
04-550-624 การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
04-550-701 การฝึกงานอุตสาหกรรม
4(0-40-0)
2. หมวดวิชาเลือก
แผนการศึกษาที่ 1 จานวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 16 หน่วยกิต
และแผนการศึกษาที่ 2 จานวน 4 วิชา หน่วยกิตรวม 10 หน่วยกิต
04-550-606 ระเบียบวิธีการวิจัย
1(1-0-3)
04-550-607 สมบัติเชิงกลของวัสดุสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-608 สถิตขิ ั้นสูงสาหรับงานสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-609 สิ่งทอเชิงเทคนิค
3(3-0-6)
04-550-610 โครงสร้างและสมบัติของเส้นใย
สาหรับงานพิเศษ
3(3-0-6)
04-550-611 การวัดและควบคุมสี
3(3-0-6)
04-550-612 การออกแบบสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-613 คอมพิวเตอร์ในกระบวนการสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-614 การจัดการการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุง่ ห่ม 3(3-0-6)
04-550-615 ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการสิ่งทอ 3(3-0-6)
04-550-616 อุตสาหกรรมสิ่งทอระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
04-550-617 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
04-550-618 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
04-550-619 การแก้ปัญหาสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-620 การจัดการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
04-550-621 เรื่องคัดเฉพาะในงานสิ่งทอ 1
3(3-0-6)
04-550-622 เรื่องคัดเฉพาะในงานสิ่งทอ 2
3(3-0-6)

3. หมวดวิทยานิพนธ์
04-550-720 วิทยานิพนธ์
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04-550-605 การวิเคราะห์ระบบการผลิตเส้นด้ายและผ้า 3(3-0-6)
04-550-606 การวิเคราะห์ระบบการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ
Environmental
3(3-0-6) Protection
04-550-607 การจัดการการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก1
-ไม่ม-ี
แผน ก แบบ ก2
1. แผนการศึ ก ษาแบบที่ 1 จ านวน 4 วิ ช า หน่ ว ยกิ ต รวม 12
ห น่ ว ยกิ ต แล ะแผน ก ารศึ ก ษาแบ บ ที่ 2 จ าน วน 2 วิ ช า
หน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต
04-550-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอ 3(3-0-6)
04-550-608 สมบัติเชิงกลของวัสดุสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-609 สิ่งทอเชิงเทคนิค
3(3-0-6)
04-550-610 การวิเคราะห์ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
04-550-611 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-3-6)
04-550-612 การจัดการคุณภาพสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-613 หัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
04-550-614 การศึกษาพิเศษสาหรับวิศวกรรมสิ่งทอ 3(3-0-6)
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังนี้
04-550-615 การฝึกงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งทอ 4(0-40-0)

3. แผนการศึกษาแบบที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
04-180-601 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
1(1-0-2)
04-415-603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
1(1-0-2)
3. วิทยานิพนธ์
12(0-36-0) แผน ก แบบ ก1
หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
04-550-701 วิทยานิพนธ์
36(0-0-108)
แผน ก แบบ ก2
หน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต
04-550-704 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
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1. ผศ.ดร.สมนึก สังข์หนู
งานวิจัย
[1] สมพรรณา วงษ์ ก ล่า ผกามาส ธนพั ฒ น์ สมนึ ก สั งข์ ห นู “การศึก ษาสมบัติ ของผ้ าถัก ที่ ได้ จาก
เส้นด้ายตีเกลียวระหว่างไหมกั บพอลิเอสเตอร์ ”, Thai Textile Outlook by THTI, ฉบับที่ 3 กรกฎาคมกันยายน, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2554
[2] ณัฐวัฒน์ ประสงค์เสียง และ สมนึก สังข์หนู “การศึกษาสมบัติของเส้นด้าย OE-Rotor ที่ปั่นด้วยสไล
เวอร์จากเครื่องสางใยแบบการสางสองขั้นตอนที่ทาการดัดแปลงเทคนิคการสางใยที่แตกต่างกัน ” การ
ประชุมวิชาการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประจาปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
[3] ขวัญตา คนขา และ สมนึก สังข์หนู “การศึกษาสมบัติผ้าฝ้ายถัก 100% จากเส้นด้ายแบบ MVS และ
เส้นด้ายแบบวงแหวน” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2554
[4] สมประสงค์ ภาษาประเทศ ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย สมนึก สังข์หนู ฉัตรชัย ศุภพิทักสกุล และบิณฑสันต์
ขวัญข้าว “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) ด้านเทคโนโลยีใหม่เพื่ออุตสาหกรรม
และวิศ วกรรม” ประจาปี งบประมาณ 2552 เรื่อง “การศึก ษาการผลิต เสื้ อเกราะกั น กระสุ น จากผ้าใย
ประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2 ศึกษาเส้นใยและโครงสร้างที่เหมาะสมในการผลิต
เสื้อเกราะกันกระสุน” สนับสนุนทุนโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
[5] สมนึก สังข์หนู และ ปิยนุช จริงจิตร “การศึกษาสมบัติของเส้นใยแมงมุมในเขตปริมณฑลและการ
นาไปใช้ในงานสิ่งทอ” (วช.งบประมาณแผ่นดินปี 2551) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
[6] สมนึก สังข์หนู ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์ และสมภพ นราภิรมย์อนันต์ “การแก้ไขรอยยับในผ้าถักที่
ผสมด้ ว ยเส้ น ด้ า ยชนิ ด ยื ด หยุ่ น ” (วช.งบประมาณแผ่ น ดิ น ปี 2543) ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ธัญบุรี, ปทุมธานี
หนังสือและอื่น ๆ
[1] ตาราเรื่องโครงสร้างและสมบัติผ้า , ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548, 209.
[2] เอกสารประกอบการสอน 04-510-211 การถั ก ผ้ า 2 (Knitting 2), ภาควิช าวิ ศ วกรรมสิ่ งทอ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2546, 172.
2. ผศ.ดร.สมประสงค์ ภาษาประเทศ
งานวิจัย
[1] สมประสงค์ ภาษาประเทศ ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย สมนึก สังข์หนู ฉัตรชัย ศุภพิทักสกุล และบิณฑ
สั น ต์ ขวัญ ข้ า ว “การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ งทอเทคนิ ค (Technical Textiles) ด้ านเทคโนโลยี ใ หม่ เพื่ อ
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม” ประจาปีงบประมาณ 2552 เรื่อง “การศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน
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จากผ้าใยประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2 ศึกษาเส้นใยและโครงสร้างที่เหมาะสมใน
การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน” สนับสนุนทุนโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
[2] สมประสงค์ ภาษาประเทศ อภิชาติ สนธิสมบัติ และบิณฑสันต์ ขวัญข้าว “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอเทคนิ ค (Technical Textiles) ด้ า นเทคโนโลยี ใ หม่ เพื่ อ อุ ต สาหกรรมและวิ ศ วกรรม” ประจ าปี
งบประมาณ 2550 เรื่อง “การศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าใยประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ผลิตใน
เชิ ง พาณิ ช ย์ ระยะที่ 1 ศึ ก ษาเส้ น ใยและโครงสร้ างที่ เหมาะสมในการผลิ ต เสื้ อ เกราะกั น กระสุ น ”
สนับสนุนทุนโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
[3] สมประสงค์ ภาษาประเทศ (2542), ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระเบิดสาย, สานัก
งานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม, สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
[4] สมประสงค์ ภาษาประเทศ (2541), ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้น
ใยไหมมาใช้ ในการผลิตเสื้ อเกราะ, ภาควิช าวิศวกรรมสิ่ งทอ, คณะวิศ วกรรมศาสตร์ , มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
หนังสือและอื่น ๆ
[1] สมประสงค์ ภาษาประเทศ (2547), เอกสารประกอบการสอนวิชา 04-510-315 การควบคุมคุณภาพ
ในงานวิศวกรรมสิ่งทอ, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร,ี ปทุมธานี.
3. ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ
งานวิจัย
[1] พิ ชิ ต พล เจริญ ทรัพ ยานั น ท์ อภิ ช าติ สนธิ ส มบั ติ (2552), “การใช้ ส ารพอลิ แ คทอิ อ อนิ ก ดั ด แปร
พ ฤติ ก รรมการย้ อ มสี ไดเร็ ก ท์ บ นผ้ า ฝ้ า ย (The Use of Polycationic Agent to Modify the Dyeing
Behaviour of Direct Dyes on Cotton Fabrics).” วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
[2] จาลอง สาลิกานนท์ อภิชาติ สนธิสมบัติ, (2552), “การปรับปรุงกระบวนการตกแต่งกันยับผ้าฝ้ายด้วย
ส าร 1 ,2,3,4-Butanetetracarboxylic Acid แ ล ะ ไค โต รซ าน (Improvement of Durable Press Finish
Process on Cotton Fabric with 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic Acid and Chitosan).” วิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
[3] อภิช าติ สนธิส มบั ติ "A Utilization of Sericin and Fibroin Micro/Nanoparticles Finished on Single
Jersey 100% Polyester Fibers Sportswear Shirts" รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Korea Invention
Promotion Association (KIPA) ในงาน Seoul International Invention Fair 2009 (SIIF 2009)
[4] อภิชาติ สนธิสมบัติ ประภาส พัฒนอมร และปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ (2553), โครงการ “การแก้ไข
ปัญหา และลดระยะเวลาในการย้อมตัวอย่างพรม (SO) ในโรงย้อม ของบริษัทคาร์เปท อินเตอร์แนชั่น
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แนล ไทยแลนด์ จากัด (มหาชน) ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2552-30 มิถุนายน 2553)
[5] อภิ ช าติ สนธิ ส มบั ติ ประภาส พั ฒ นอมร และชิ โ นทั ย พรหมหิ ต าทร (2543), โครงการ “การ
แก้ปัญหาและกาหนดมาตรฐานการย้อมผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของห้างหุ้นส่วนจากัดบ้าน
ฝ้ายพรหมชนะ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2543-30 กันยายน
2543)
[6] อภิชาติ สนธิสมบัติ ประภาส พัฒนอมร และชิโนทัย พรหมหิตาทร (2544), โครงการ “การฝึกอบรม
เรื่องการพิมพ์สิ่งทอด้วยซิลค์สกรีน และการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย ของบริษัท เอเชียอีโค่ทัช จากัด
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” ทุนสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) ส านั ก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544-30 มิถุนายน 2544)
[7] อภิชาติ สนธิสมบัติ และชิโนทัย พรหมหิตาทร (2547), โครงการ “การแก้ไขปัญหาในโรงย้อม และ
ห้องทดลองของบริษัท สยามบราเดอร์ จากัด อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” ทุนสนับสนุน
จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance
Program; ITAP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547-31 กรกฎาคม 2547)
[8] อภิ ช าติ สนธิ ส มบั ติ (2547), โครงการ “การแก้ ไ ขปั ญ หาโรงย้ อ มของบริ ษั ท คาร์ เปทเมกเกอร์
(ประเทศไทย) จากั ด ตาบลเมื อ งเพี ย อ าเภอบ้ านไผ่ จังหวัด ขอนแก่ น ” ทุ น สนั บ สนุ น จากโครงการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program;
ITAP) ส านัก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.), ปทุ มธานี . (ระหว่างวัน ที่ 1
กันยายน 2546-กุมภาพันธ์ 2547)
[9] อภิชาติ สนธิสมบัติ (2548), โครงการ “การจัดทาชุดฝึกพนักงานแบบอิงเกณฑ์ (Competency Based
Skill Training; CBST) พนั ก งานทอพรมด้ วยมื อ ของบริษั ท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จากั ด
ตาบลเมื อ งเพี ย อ าเภอบ้ านไผ่ จัง หวัด ขอนแก่ น ” ทุ น สนั บ สนุ น จากโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) ส านั ก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2548 -31
ตุลาคม 2548)
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[10] อภิชาติ สนธิสมบัติ และ ธารงค์ รักษาบุญ (2549), โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือ ของห้างหุ้นส่วนสามัญ กาปอ (คณะบุคคล) อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจาก
โครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ของอุ ตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance
Program; ITAP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปทุมธานี. (ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548-30 เมษายน 2549)
[11] Sonthisombat, A. and Speakman, P.T., (2004) "Silk: Queen of Fibres - The Concise Story",
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Phathumtani.
[12] อภิ ช าติ สนธิส มบั ติ สมนึ ก สั ง ข์ ห นู สิ งโต สกุ ล เขมฤทั ย ปิ ย ะพงษ์ อั ศ วศุ ภ ฤกษ์ และชิ โนทั ย
พรหมหิตาทร (2551), โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา Technical Textiles ประจาปี 2550 เรื่อง “การ
ผลิตอนุภาคนาโนเซริซิน และไฟโบรอิน เพื่อนาไปใช้ในการตกแต่งบนเสื้อผ้ากีฬา” ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550-30
กันยายน 2551)
หนังสือและอื่น ๆ
[1] อภิชาติ สนธิสมบัติ (2542), เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 1, ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
[2] อภิชาติ สนธิสมบัติ (2542), เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการย้ อมสีสิ่งทอขั้นสูงเรื่องการ
ย้อมสีแบบต่อเนื่องสาหรับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์และเซลลูโลส, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง
ทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
[3] อ ภิ ช าติ ส น ธิ ส ม บั ติ แล ะสุ รพ ล ต รงต่ อ ศั ก ดิ์ (2542), เอ กส ารป ระก อบ ก ารส อน วิ ช า
กระบวนการทางเคมี สิ่ ง ทอ 2, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2, ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
[4] อภิชาติ สนธิสมบัติ (2547), วีดีโอซีดี เรื่อง "นาโนเทคโนโลยีสาหรับงานสิ่งทอ", ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 1 แผ่น (59 นาที). และ
อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการประชุมประจาปี สวทช . เรื่อง “ นาโนเทคโนโลยี ความท้าทาย
ของประเทศไทย ” หัวข้อเรื่อง “ นาโนเทคโนโลยีในงานด้านสิ่งทอ และงานที่เกี่ยวข้อง ”
[5] อภิชาติ สนธิส มบัติ (2548), เทคโนโลยีเครื่องพิ มพ์ อิงค์เจ็ต , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
[6] อภิชาติ สนธิสมบัติ (2549), คู่มือนักย้อมสี: ข้อมูลที่สาคัญที่นักศึกษาเคมีสิ่งทอควรรู้ , พิมพ์ครั้งที่ 3,
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- ร า ง วั ล BEST iTAP PARTNERSHIP AWARD จ า ก โ ค ร ง ก า ร iTAP (Industrial
Technology Assistance Program) ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550
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4. รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
งานวิจัย
[1] สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ (2541), โครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้นใยไหมมาใช้ใน
การผลิตเสื้อเกราะ, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร,ี ปทุมธานี.
[2] สุ จิ ร ะ ขอจิ ต ต์ เมตต์ (2542), โครงการวิ จั ย การวิ จั ย และพั ฒ นาระเบิ ด สาย, ส านั ก งานวิ จั ย และ
พัฒนาการทหารกลาโหม, สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
[3] สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ (2543), โครงการวิจัยและพัฒนาเส้นไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะ, สานักวิจัย
และพัฒนาการทหารกลาโหม, สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
[4] สุ จิ ร ะ ขอจิ ต ต์ เมตต์ (2541), โครงการวิ จั ย การน าผั ก ตบชวามาผลิ ต แผ่ น เส้ น ใยส าหรั บ งาน
เกษตรกรรม, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,
ปทุมธานี.
หนังสือและอื่น ๆ
[1] สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ (2538), เอกสารประกอบการสอนวิชา 04-510-103 การผลิตเส้นด้ายเบื้องต้น ,
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
[2] สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ (2546), ผ้าไม่ทอ, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
[3] สุ จิ ร ะ ขอจิ ต ต์ เมตต์ (2547), การปั่ น ด้ า ย 2, ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ, คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
5. ผศ.อารียา ตงสาลี
งานวิจัย
[1] อารียา ตงสาลี, “ การศึกษาแนวทางการกาหนดเวลามาตรฐานการทางานสาหรับอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม” การสัมมนาทางวิชาการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textile and Apparel Academy
Conference) หน้า 66 – 71, 2552
[2] นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย “การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียว
ผสมกับพลาสติก และประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ ” , (วช.,งบประมาณแผ่นดินปี 2552) ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
[3] คณะทางานโครงการจัดทา “โปรแกรมสูตรมาตรฐานการผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ” ร่วมกับสมาคม
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย, 2547
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[4] คณะทางาน “ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแก้ปัญหาการเลิกจ้างงาน”
: Thai Textile Clothing Member Ship Organization (TTCMSO) , 2553
[5] คณะท างาน “ โครงการเพิ่ ม ผลิตภาพการผลิ ต โดยการจัดทาและใช้ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พร้อมกาหนดอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
” ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, 2554
หนังสือและอื่น ๆ
[1] เอกสารประกอบการสอน 04-530-310, ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 2 (Garment System 2) ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548, 220.
[2] อารียา ตงสาลี, การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม , ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2547 , 202.
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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