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๑.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

        หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพจากผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดี (๓.๗๕ คะแนน) 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที ่ I P O คะแนนเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐  ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพด ี
๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - ๔.๗๙ ๔.๗๙ ระดับคุณภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๓๓ - - ๓.๓๓ ระดับคุณภาพด ี
๔ อาจารย์ ๓.๔๑ - - ๓.๔๑ ระดับคุณภาพด ี
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๓.๐๐ ๔.๐๐ - ๓.๗๕ ระดับคุณภาพด ี

๖ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ระดับคุณภาพด ี
รวม ๓.๓๒ ๔.๐๐ ๔.๗๙ ๓.๗๕ ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี  
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งชี)้ พบวา่ 
องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ๔ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดี (องค์ประกอบที่ ๓, ๔, ๕, ๖) และมี
จ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ ๒)  
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง 

๒. หลักสูตรจัดให้มีโครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานระดับชาติ 
๔. อัตราคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ 

๕. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๖. วัสดุฝึกเพียงพอกับความต้องการและลดภาระค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

๑. ขยายห้องเรียนหรือเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

๒. พัฒนาอัตราคงอยู่และส าเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นของนักศึกษา 
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๒. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

รหัสหลักสูตร ๒๕๔๘๑๙๔๑๑๐๒๗๕๔   

หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

        รายช่ือคณะกรรมการผู้ประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล สังกัดสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน กรรมการ 

๑. 
 

(ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง) 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประธาน 

๒. 

 

 

(ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ) 

สาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรรมการ 

๓. 
 

(นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง) 

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรรมการและเลขานุการ 
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๓. บทน า 

 

 
๓.๑  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร ๒๕๔๘๑๙๔๑๑๐๒๗๕๔ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มใช้  
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาการออกแบบทุกแขนง จ านวน ๓ ห้องเรียน ๑๐๕ คน ต่อมาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทุกแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการออกแบบทุกแขนง จ านวน ๓ ห้องเรียน ๑๐๕ คน ปัจจุบันมีจ านวน อาจารย์ ๑๑ คน 
ลาศึกษาต่อ ๒ คน และจ านวนนักศึกษา รวมจ านวน ๒๙๒ คน 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และการวิจัยเพื่อการออกแบบ 

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างเป็นระบบ ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิปัญญาไทย เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการอนุรักษ์บรรจุภัณฑท้องถิ่น 

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่าง 

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

การท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม และรับผิดชอบต่อ  

ผลการกระท าและการน าเสนอ 

๔. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์  

สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่สังคมและมีจิตสาธารณะ 
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๓.๒  ข้อมูลทั่วไป 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด การรับผิดชอบ 

 
๑ อาจารย ์ นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายประชา พิจักขณา ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ อาจารย ์ นางกิ่งกาญจน์  พิจักขณา ปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔ อาจารย ์ นางสาวพิมพจ์ุฑา  พิกุลทอง ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ อาจารย ์ นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  มีการปรับปรุงหลักสูตร   ไม่มีการปรับปรุงหลักสตูร 
หมายเหตุ : ปรับปรุงใหม่เนื่องจากการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก และต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น เพื่อรองรับกับการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
และ สกอ. รับทราบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

๒. อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ปจัจุบัน) 
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

๑ อาจารย ์ นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ ์ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : ๒๕๕๕ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ : ออกแบบผลติภัณฑ์ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๓ ปี 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายประชา  พิจักขณา ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๖ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
ข้าราชการพลเรือน 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๓ ปี 

๓ อาจารย ์ นางสาวกิ่งกาญจน ์ พิจักขณา ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : ๒๕๕๗ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
สถาปัตยกรรมดุษฎีบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
ข้าราชการพลเรือน 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๖ ปี 

๔ อาจารย ์ นางสาวพิมพจ์ุฑา  พิกุลทอง ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๒ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๖ ป ี

๕ อาจารย ์ นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๙ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๐ ปี 

 

๓) จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลักสูตร 
ชั้นปีที่ ๑ 
(๒๕๕๙) 

ชั้นปีที่ ๒ 
(๒๕๕๘) 

ชั้นปีที่ ๓ 
(๒๕๕๗) 

ชั้นปีที่ ๔ 
(๒๕๕๖) 

ชั้นปีที่ ๕ 
(๒๕๕๕) 

ชั้นปีที่ ๖ 
(<๒๕๕๔) 

รวม 

เทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวชิาการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๖๗ ๘๕ ๕๙ ๖๙ ๖ ๖ ๒๙๒ 

ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

๓.๒  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 

 ๑. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

 ๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         
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       ๔.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

 
๔.๑  ผลการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ ๑  
โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ในตัวบ่งชี้ทีท่่านคิดว่าหลักสตูรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ข้อเสนอแนะ/ 
ระบุเหตผุลหากไม่ผ่านเกณฑ ์

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

  

เกณฑ์การประเมิน   

  ๑) จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร   

  ๒) คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร   

๑๑) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑   

 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ ๒-๖  

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
๖๒.๕๐ 

 
๔.๗๙ 

 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด ๕๐ คน จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด ๖๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมนิบัณฑติเท่ากับ ๓.๗๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่ได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  

ร้อยละ 
๙๕.๘๓ 

 
๔.๗๙ 

 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน ๑ ปี หลงัส าเร็จการศึกษา ๕๐ คน จากจ านวน
บัณฑิตทัง้หมด ๖๔ คน   

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒ ๔.๗๙  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา ๓ ระดับ ๓.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การรับนักศึกษา  

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
และการออกแบบ ประกอบด้วย 

๑.๑ สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ห้อง ห้องละ ๓๕ คน ระบบ
การรับสมัคร ประกอบด้วย ระบบโควตา จ านวน ๔๕ คน ระบบสอบตรง ๖๐ คน และแอดมิชชั่น ๑๕ คน  

๑.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบและส่ง
แผนการรับนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ 

๑.๓ ฝ่ายแนะแนวและสาขาวิชา ด าเนินการประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา ตามแผนการแนะ
แนว 

๑.๔ สาขาวิชาด าเนินการคัดเลือกอาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์
ต่อทางคณะและมหาวิทยาลัยแต่งตั้งค าสั่ง 

๑.๕ สาขาวิชาด าเนินการออกข้อสอบทางวิชาชีพ จ านวน ๑๐๐ ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐาน ทางศิลปะ 
องค์ป ระกอบศิลป์  ทฤษฏี สี  ป ระวัติ ศาสตร์ศิ ลปะและการออกแบบ  การเขี ยนแบบ  และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑.๖ สาขาวิชาด าเนินการควบคุมการสอบและส่งข้อสอบต่อทางมหาวิทยาลัยตามระยะเวลา ที่ก าหนด 
๑.๗ กรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการจ านวน ๓ คน และพิจารณาตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์ต่อทาง

มหาวิทยาลัย 
๑.๘ มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การรายงานตัวและ ช าระเงินค่าลง ทะเบียน ตรวจ

สุขภาพและเอ็กซเรย์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามล าดับ 
๑.๙ มีการปรับทัศนคตผิู้เรียนใหม่ ให้เกิดความเข้าใจในสาขาวิชาฯการเรียนการสอนของตนและเกิดความเชื่อมั่น 

ศรัทธาในสาขาวิชาฯและคณะฯ 
๑.๑๐ มีการน ารุ่นพีท่ี่ส าเร็จการศึกษาและประสบความส าเร็จมาเลา่ประสบการณ์ แนวทางแก่ผู้เรียนใหม่ 
๑.๑๑ เก็บค่าสถิติของนักศึกษาแรกเข้าเพื่อท าสถิติต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ หลักสูตรเปิดรับสมัคร จ านวน ๓ รอบ คือรอบสอบตรง  รอบ

โควต้า และแอดมิชชัน่ ทั้งหมดจ านวน ๑๐๓.คน  ได้จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้  ๒ คน 
 
๒) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจ านวนนักศึกษารายงานตวัและขึน้ทะเบียน จ านวน 
๑๐๓ คน  ซึ่งมีจ านวนน้อยกวา่แผนที่ตั้งไว้ ทางสาขาวชิาจงึมีการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

12 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๑. กิจกรรมการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาชีพเฉพาะ 
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๖ ห้อง ๖๓๑-๖๓๒ ศูนย์โชติเวช 

๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอนและการบริหารกิจกรรมของ
นักศึกษา วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น ๔ 
ผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินการดังกล่าว ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ จากภายนอก ว่าควรมีการปรับ
พื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่ ตามความจ าเป็นที่ตรงกับ คุณลักษณะของนักศึกษา เนื่องจากมีทั้งนักศึกษาที่จบจาก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่าง กัน ดังนั้นทางหลักสูตรได้หารือร่วมกัน และ
ก าหนดเป็นแนวทางวิธีการสอบ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเน้นการสอบภาคปฏิบัติให้สามารถคัด
กรองนักศึกษา ตามทักษะความสามารถที่แท้จริงในระบบสอบตรง ซึ่งจะทดแทนการสอบข้อเขียนและผลจากสถิติ 
จ านวนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลง หลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนา หลักสูตรให้
สอดคล้องกับการต้องการของผู้เรยีน ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทาง
การศึกษาและจ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๔ ระดับ ๔  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

สาขาวชิาได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี จ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
๑) นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๖๐/๑ 
๒) นางสาวยุวด ี พรธาราพงศ ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๖๐/๒ 
๓) นายเกียรติพงษ ์ ศรีจันทึก อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๖๐/๓ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๙/๑ 
๕) ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๙/๒ 
๖) ดร.ก่ิงกาญจน ์ พิจักขณา อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๙/๓ 
๗) นายพีรัฐ ลิมปาภรณ ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๘/๑ 
๘) นางสาวศิริพันธ ์ มิ่งขวัญ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๘/๒ 
๙) นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๘/๓ 
๑๐) นางสาวศิริพันธ ์ มิ่งขวัญ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๗/๒ 
๑๑) นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๗/๓ 

๑. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยการจัดระบบการ
ดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ระเบียบวินัยความประพฤติ และการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย
และคณะ โดย 

๑.๑ คู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๑.๒ แผนงานและโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๑.๓ ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา 
๑.๔ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดูแลส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

14 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๒. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดแูลนักศึกษา โดย 
๒.๑ การก าหนดงานอาจารยท์ี่ปรึกษา 
๒.๒ การก าหนดชั่วโมงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในตารางเรียน 
๒.๓ การบันทึกการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 
๒.๔ การจัดห้องให้ค าปรึกษา 

๓. การแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา โดย 
๓.๑ ส ารวจรายวชิาเลือกเสรีให้นักศึกษา 
๓.๒ การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
๓.๓ นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะน าก่อนลงทะเบียนเรียนในแต่ละ ภาคการ ศึกษา 

๔. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่ มอาจารย์ผู้สอน เพื่อการ พัฒนา
นักศึกษา โดย 

๔.๑ อาจารย์จัดท าข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา 
๔.๒ จัดประชุมหรือเวทีให้อาจารย์ทีป่รึกษาได้พดูคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และสาขาวิชา 

๕. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน อ่ืนๆ โดย 
๕.๑ การจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา 
๕.๒ การให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา 

๖. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดย 
๖.๑ สื่อสารสนเทศสังคม 
๖.๒ การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์นักศึกษาและผู้ปกครอง 
๖.๓ ระบบทะเบียนนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th 

 

๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒. ทักษะชีวิตและการท างาน 
โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ชื่นวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่าง  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
วิทยาเขตดงโดก เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ  มทร.พระนคร 

๓. ทักษะการท างานร่วมกับเครอืข่ายต่างประเทศ /และการน านักศึกษาร่วมงานกับชุมชนต่างๆ 
- มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ร่วมกับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มทร.พระนคร ท าข้อตกลง MOA ร่วมกัน 
 
 

http://reg.rmutp.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

- โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ชื่นวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่าง  มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ  มทร.พระนคร 

๔. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบสื่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาดิจิทัล

อาร์ต  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางสาขาวิชาได้หารือร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมจัดกิจกรรมศึกษา ดูงานที่เก่ียวข้อง

กับกระบวนทางด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ให้กับนักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน รวมทั้งรองรับการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกบันักศึกษา ๓ ระดับ ๓  

๑) อัตราการคงอยู ่
แสดงผลที่เกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร) ข้อมูลจ านวน

นักศึกษา นบัถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี ้
๑. อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ ๖๕.๐๕  
๒. ความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

๒.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ความพงึพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๔๔ คะแนน 
๒.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ความพงึพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๔๑ คะแนน 
เฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจคณุภาพการสอน ๔.๔๓ คะแนน  

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปสีุดทา้ยที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ๔.๑๗ คะแนน 
๒) การส าเร็จการศึกษา    

ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา รวม ๖๔ คน จ านวนนักศึกษาชัน้
ปีสุดทา้ยที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน รวม ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ 
๓) ความพึงพอใจ และผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๙ จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับคณะ ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คิดเป็น ๔.๒๓ คะแนน ไม่พบข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓ ๓.๓๓  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๔ ระดับ ๔.๐๐  

๑) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชดัเจนและก าหนดให้สาขาวิชา ด าเนินการตามระบบ ดังนี้ 
๑. ส ารวจความต้องการรับอาจารยต์ามสัดสว่นอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปรญิญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ ๑ : ๘  

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่าค่า FTES เท่ากับ ๙๑.๐๐ จ านวนอาจารย์ที่ควรมี ต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑๑ คน 
(๙๑.๐๐/๘ = ๑๑.๔๐) ยังมีความต้องการจ านวนอาจารย์เพิ่มอีก ๓ คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน
จริง ๘ คน 

๒. งานแผนคณะจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอนเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา เมื่อจัดสรรอัตราก าลังแจ้ง
ผ่านงานบุคลากรคณะเพื่อเปิดรับ 

๓. สาขาวิชาด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วิชาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหาร งานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเขา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร รวบรวมและแจ้งข้อมูลยังงานบุคลากร คณะเพื่อด าเนินการ 

๔. งานบุคลากรคณะระบุวันเริ่มต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร ๑๕ วัน วันสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติและหรือสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวันเดียวกัน และประกาศผลการคัดเลือก ภายใน ๓ วันหลังการ
สอบ 

๕. คณะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย์ โดยมีคณบดีหรือ รองคณบดี ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน กรรมการประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หรือตัวอาจารย์ประจ าสาขาวิชา และเลขานุการ
ส านักงานคณบดีหรือหัวหน้างาน บุคลากรเป็นเลขานุการที่ประชุม 

๖. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑ์การคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณา ผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักสูตรมากที่สุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบว่ามีผู้ที่มี คุณสมบัติ อาจท าการสรองเรียกเพิ่มเติม กรณีผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกไม่มารายงานตัว 

๗. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะได้มีการทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ ของคณะ จึ งหาแนวทางการ
ป้องกัน โดยก าหนดบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงที่หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม อาศัยผู้ที่มีคุณสมบัติและ
มีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหรืองาน
บริหารด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่แนะน า ช่วยเหลือและสอนงานอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์   

๗.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชามีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ครบตามจ านวน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร: 
คณะได้ก าหนดขัน้ตอนในการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ดงันี้ 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เร่ิมวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา เป็นประธานการ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการประชุมและคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยวิเคราะห์จากคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาที่สัมพันธ์ คุณสมบัติทางวิชาชีพ และประสบการณ์ทางการสอน 
แต่เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติอาจารย์ ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งกลับให้สาขา วิชาพิจารณาใหม่ หากถูกต้องจะด าเนินการเสนอรายชื่อต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ ให้ความเห็นชอบและเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

๓. ส ารวจความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ละปีการศึกษา หากอาจารย์มี    ความประสงค์ขอลาศึกษาต่อ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการประชุมหารือและจัดสรรต าแหน่งที่ว่าง 
ผลการด าเนินงาน 
 ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา 
นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ และ นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ลาศึกษาต่อ จึงได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสนอให้ 
นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณาและนางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

      จากปีการศึกษา ๒๕๕๗ มกีารทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตร และล าดับผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้

๑) ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
๒) ผศ.ประชา พิจักขณา (อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ล าดบัที่ ๒ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
๓) ดร.ก่ิงกาญจน์ พิจักขณา (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดบัที่ ๓) 
๔) นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๔) 
๕) นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดบัที่ ๕) 
จากการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนีป้ระธานหลักสตูรได้อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ประจ า

หลักสูตรคนใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์  การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบ TQF ตลอดจนการรายงาน มคอ.๗ 
 

๒) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
คณะก าหนดนโยบายเพิ่มสมรรถนะอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีระบบและกลไก เปา้หมายการด าเนินงาน และแผน

ด าเนินงานกิจกรรม ดังนี ้
๑. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        ๑.๑ การเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอน และภาระหนา้ที่ของความเป็นอาจารย์ 
        ๑.๒ การพัฒนาความรู้ด้านผลงานวชิาการและงานวิจัย 
        ๑.๓ การพัฒนาความรู้และสมรรถนะทางวชิาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

        ๑.๔ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
        ๑.๕ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
        ๑.๖ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    ๒. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
        แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดภาระหน้าที่การปฏิบัติ ติดตามรายงานผลและประเมินความส าเร็จ 
        ๒.๑ ฝ่ายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจ าคณะ 
        ๒.๒ ฝ่ายงานแผน : รองคณบดีฝ่ายแผน และหัวหน้างานบุคคล 
        ๒.๓ ฝ่ายงานด าเนินงาน : หัวหน้างานบุคคล งานวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
        ๒.๔ ฝ่ายงานติดตาม : หัวหน้างานติดตามและประมวลผล หัวหน้างานบุคคล  
        ๒.๕ ฝ่ายงานประเมินความส าเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ 
    ๓. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
        ๓.๑ ด้านอัตราก าลัง มีจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพิ่มข้ึนตามสัดส่วน อาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ ๑ 
: ๘ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้องการอัตราก าลังอาจารย์ใหม่เพิ่มอีก จ านวน ๓ คน   
        ๓.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
        - จ านวนอาจารย์ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๒ ปี ต่อ ๑ คน 
        - จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานทางวิชาการ อบรม สัมมนา และดู
งานทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
        - จ านวนผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด/
ปีงบประมาณ  
        - จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ อย่างน้อย ๑ ผลงาน  ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด/ปีงบประมาณ 
        - จ านวนอาจารย์ที่มีการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่อสาขาวิชา 
        - จ านวนอาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ             อย่างน้อย ๒ คน ต่อ
สาขาวิชา 
        - จ านวนอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและหรือภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่อ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด/ปีงบประมาณ 
        - ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ คะแนน และมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ไม่สามารถถึงเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
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เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

    ๔. แผนด าเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
        ๔.๑ ตั้งกรอบอัตราก าลังอาจารย์เพิ่ม และสายสนับสนุน เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
        ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ประจ าได้รับทนุเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งภายในและต่างประเทศ  
        ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าน าเสนอผลงานวิชาการหรือเสนอผลงาน วิจัย ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
        ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือดูงานเพื่อพัฒนางาน
ด้านวิชาการ  
         ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้อบรมเพื่อท าต าแหน่งทางวิชาการ โดยงานบุคคลจะด าเนินงานส่ง
บันทึกข้อความแจ้งถึงอาจารย์เมื่อครบก าหนดขอต าแหน่ง ดังกล่าว 
         ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
         ๔.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายใน และหรือภายนอกหน่วยงาน 
         ๔.๘ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้แก่อาจารย์ ประจ า เช่น โครงการสัมมนา
และศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี เป็นต้น 
         ๔.๙ ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัย การพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อสร้าง ผลงานวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และตามความต้องการ ของอาจารย์หรือตามนโยบายของผู้บริหาร 
 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
        ๑. อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการศึกษาความรู้จากภายนอก 
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๒. ผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รวมจ านวน ๓๑ ผลงาน จ านวนอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา รวม ๑๑ คน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕ ผลงาน ประกอบด้วย 
๑. การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอ

แสวงหา จังหวัดอ่างทอง / ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา ผู้ร่วม
โครงการวิจัย   

๒. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวจากเส้นใยธรรมชาติผสมเส้น พลาสติกเหลือทิ้ง กลุ่มเรือน
ไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์และ 
ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๓. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเส้นใยพลาสติก กลุ่มเรือน ไทยจักสานพลาสติก 
ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / ดร.ก่ิงกาญจน์ พิจักขณา หัวหน้าโครงการ และนายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๔. โครงการออกแบบของที่ระลึกจากเส้นใยพลาสติกจักสานเพื่อส่งเสริมศ้กยภาพ ชุมชนกลุ่มเรือนไทยจัก
สานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ นางสาวพิมพ์
จุฑา พิกุลทอง และ นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๕. การพัฒนาและออกแบบชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์งานหัตถกรรมจักสาน จากเส้น พลาสติก กลุ่มเรือนไทย
จักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ หัวหน้าโครงการ 

๖. ศึกษาแนวทางการน าเศษวัสดุฟองน้ ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อออกแบบพื้นผิวกัน กระแทกในห้องน้ า กรณี
บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ / นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง หัวหน้าโครงการ 

๗. แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาจาประเทศที่
ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ / นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ หัวหน้า โครงการ 

๘. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่
การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : กลุ่มงานกะลา เอก บ้านโจมทอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร / 
นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้าโครงการ 

๙. การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอขาวม้าร้อยสีเพื่อพัฒนาออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
แนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย / นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้า โครงการ 

๑๐. การศึกษาการเพิ่มคุณภาพความแข็งแรงและทนทานในไม้ไผ่ เพื่อการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่
การสร้างอาชีพในเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี / นายพีรัฐ ลิมปา
ภรณ์ หัวหน้าโครงการ 

๑๑. ออกแบบชุดวางสินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลโตนด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าตาลโตนดสมอพลือ 
จังหวัดเพชรบุรี / นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน หัวหน้าโครงการ 

๑๒.  ศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  สินค้าประเภท ของที่ระลึกหมู่บ้าน
เบญจรค์ ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร / นางสาวศิริพันธ์  มิ่งขวัญ หัวหน้าโครงการ 

๑๓. โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุพืน้ถิ่น เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สื่อความ เป็นอัตลักษณ์ด้าน
วัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ าเจา้พระยา / นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก หัวหน้าโครงการ 

๑๔. การใช้ประโยชน์อีวีเอเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อการออกแบบ และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ / นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้าโครงการ 

๑๕. ศึกษากระบวนการท าเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเหลือทิ้ง  เพื่อพัฒนาสู่การออกแบบ
เชิงสร้างสรรค์ / นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้าโครงการ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๖ ผลงาน ประกอบด้วย 
๑. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อฮ่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อฮ่อมทุ่ง

เจริญย้อมสี ต าบลทุ้งโฮ้ง จังหวัดแพร่ / ดร.ก่ิงกาญจน์ พิจักขณา หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๒. ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองการรับรู้ของผู้บริโภคต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของฝาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา หัวหน้าโครงการวิจัย 

๓. แนวทางการออกแบบของตกแต่งบ้านแปรรูปจักสานเตยปาหนัน กลุ่มจักสานเตย ปาหนัน บ้านร่าหมาด 
ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ /  ผศ.ประชา พิจักขณา หัวหน้าโครงการวิจัย 

๔. การออกแบบจุดซ่อมบ ารุงจักรยานสาธารณะภานในสวน วชิรเบญจทัศ / ผศ.ประชา พิจักขณา หัวหน้า
โครงการวิจัย 

๕. การศึกษาแนวทางการแปรรูปกากข้าวเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ านมข้าวยาคู ชุมชนบ้านเกาะเกิด 
ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นางสาว อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๖. แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนเพื่อใช้ออกแบบเตียงนอนอเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านบางแค / นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน หัวหน้าโครงการ วิจัย 

๗. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเตยปาหนันบ้านร่าหมาดต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ / 
นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน หัวหน้าโครงการวิจัย 

๘. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ วีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสงิห์บรุี / นางสาว
ยุวดี พรธาราพงศ์ หัวหนา้โครงการวิจัย 

๙. การออกแบบรูปทรงแม่แบบเครื่องจักสานผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แนวคิด เอกลักษณ์ท้องถิ่น / 
นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑๐. ออกแบบของเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ ๓-๔ ปี กรณีศึกษาศูนย์เด็ก เล็กวิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร / นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑๑. แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนไม้และออกแบบโต๊ะหมู่บูชาจากเศษกะลามะพร้าว เหลือใช้ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกะลาเอก บ้านกระโจมทอง จังหวัดสมุทรสาคร / นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑๒. แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจักสานจากต้นกก กลุ่มอาชีพบ้านหว้า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น / นายคมเขต เพชรรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑๓. การศึกษาและพัฒนาเส้นใยจากตาลโตนดเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย จังหวัด
เพชรบุรี / ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑๔. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์นาฬิกาตกแต่งบ้านจากขี้เลื่อยไม้เหลือทิ้ง ในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ เขต
พื้นที่บางโพ กรุงเทพมหานคร / ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์  หัวหน้า โครงการวิจัย 

๑๕. การศึกษารูปแบบงานหัตถกรรมลุ่มน้ าโขง สู่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อ เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 
/ นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัย 
การออกแบบแอนิเมชันส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย ๕ ดา้น ของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
/ นายเกียรติพงษ์ ศรีจนัทึก หัวหน้าโครงการวิจ ั
        ๔. มีการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอ้ี”  นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์  กรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ หมดอายุ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ “โต๊ะ”  นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์  กรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ หมดอายุ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอ้ีนอน”  นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์  กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หมดอายุ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

- การศึกษากระบวนการท าเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาสู่การออกแบบเชิง
สร้างสรรค ์ นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ า ปี ๒๕๖๐  วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

- การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอขาวม้าร้อยสีเพื่อพัฒนาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน
แนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย  นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๐  วันที่ ๒-๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

- การใช้ประโยชน์ อีวีเอ เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ  นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๐  วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
        ๕. นางยุวดี พรธาราพงศ์ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (เป็นไปตามเป้าหมาย) 
        ๖. ไม่มีจ านวนอาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  (ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๗. อาจารย์ทุกท่านให้บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ ๑  ณ ชุมชน
บ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และ
สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  ครั้งที่ ๒ ณ ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
(เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๘. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาประเมินความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ คะแนน เม่ือเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ คะแนน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๙. คณะจัดกิจกรรมปีใหม่ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และสัมมนาและศึกษาดู
งาน และโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
 
ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
    - สนับสนุนอาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเสนอขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    - เชิดชูผลงานและรางวัลตอบแทน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยและ
หรืองานสร้างสรรค์  
    - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเวลาให้อาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ    
๓) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. อาจารย์ใหม่ 
        ๑.๑  จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณ
และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ไม่มีอัตราอาจารย์บรรจุใหม่ 
    ๒. อาจารย์ประจ า 
        ๒.๑ พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามเป้าหมายและแผนพัฒนา
บุคลากร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ ได้รับการอนุมัติศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับการอนุมัติศึกษาต่อระดับปริญาเอก ดังนี้ 

๑. นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หลักสูตร(ภาคปกติ) ในเวลาราชการ) 

๒. นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) สาขาวิชาสหวิทยาการการ
วิจัยเพื่อการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
        ๒.๒ พัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุน การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ น าเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท หนังสือ เรื่อง ไม้วี
เนียร์เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในที่พักอาศัย เพื่อขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        ๒.๓ พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ 
        ๒.๔ จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์ ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองบริหารงานบุคคล จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิ
ประโยชน์ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ์พนักงานมหาวิทยาลัย 
        ๒.๕ จัดอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กิจกรรมที่ ๒ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา บทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

        ๒.๖ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนในการ ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุน
การให้บริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” 
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ณ ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ณ 
ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ ๒.๒๒  คะแนน ๒.๒๒  

๑) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ๔๐.๐๐ คะแนนประเมิน ๕.๐๐ 
๒) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ๒๐.๐๐ คะแนนประเมิน ๑.๖๗  

รายการข้อมูล จ านวน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ๒ 
๓. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ อ. ๓ 
๔. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ ผศ. ๑ 
๕. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ รศ. - 
๖. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ ศ. - 

 
๓) ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเปน็ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก ๐.๐๐ คะแนนประเมิน ๐.๐๐ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
๑) นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ - - 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา  - - 
๓) นางสาวกิ่งกาญจน์ พจิักขณา - - 
๔) นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง - - 
๕) นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ  - - 

ผลรวมถ่วงน  าหนัก - 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓ ผลที่เกดิกับอาจารย์ ๔ ระดับ ๔.๐๐  

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การคงอยู่ของอาจารย์ 

การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีอาจารย์

ประจ าสาขาวิชาทั้งสิ้น จ านวน ๑๑ คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๑ คน 
๑.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๑ คน 
๑.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๑ คน 
๑.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๑ คน (อาจารย์ใหม่ ๑ คน) 
๑.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๑ คน (อาจารย์ใหม่ ๑ คน) 

๒) ความพึงพอใจของอาจารย ์
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ คะแนน เม่ือเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่  ๔ ๓.๔๑  

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๓ ระดับ ๓.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร: 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม  ศึกษา
แห่งชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเปิดใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีความ
หลากหลายความเชี่ยวชาญแต่ละแขนงวิชาระดมความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ลักษณะการก าหนด  หลักสูตร 
รายวิชาที่มีความทันสมัย โดยส ารวจ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้หลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตรของ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางสายวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทางสายวิชาชีพ 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร: 

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง และลักษณะ
ของรายวิชาใหม่ จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย  

๑. รองศาสตราจารยบ์รรจงศักดิ์ พิมพ์ทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
๓. นายพงษ์เดช โฉมสันเทียะ บริษทัฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จ ากัด 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร: 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องพฒันาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพอย่างยั่งยนื
และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสังคม ค่านิยม และรองรับการแข่งขัน เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อาศัยทนุ
สมองของมนุษย์เป็นตวัขับเคลื่อน การพัฒนาหลักสูตรจึงมุง่เน้นการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรของชาตทิี่มีองค์วามรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญวชิาชีพสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมชาติและท้องถิน่ มีจิต 
ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มคีุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยทีด่ี  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และการวิจัย เพื่อการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิปัญญาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

๒. เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม เชี่ ย ว ช าญ ท า ง เท ค โน โล ยี เพื่ อ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ใน วิ ช า ชี พ อ อ ก แ บ บ            
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ     

๓. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประสานงานกับบุคคลที่
เก่ียวข้องการท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม และรับผิดชอบ
ต่อผลการกระท า และการน าเสนอ 

๔. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่สังคม และมีจิตสาธารณะ 
 
๒. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิที่ก าหนด 
๑.๒ ติดตามประเมนิผลหลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลย ี
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการน า ความรู้มาปฏิบัติงานจริง 
สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ 
เรียนการสอน 

๔ ระดับ ๔.๐๐  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
- การก าหนดผู้สอน  
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาดังนี้ 

๑. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐ ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ ด าเนินวิเคราะห์ปัจจัยรายข้อตามแบบประเมินและชี้แจงอาจารยป์ระจ า
รายวิชาทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินรายข้อ 
๑.๒ เปลี่ยนรายวิชาที่รับผดิชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
๑.๓ เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน 

๒. ก าหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ผู้สอนในรายวิชาชีพบังคับ และ กระจายผู้สอนไปยัง
รายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย ก าหนดให้ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน ๓ รายวิชา 

๓. พิจารณาผู้สอนจากความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องในรายวิชา 
๔. ในกรณีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนที่ต้องการใช้ประสบการณ์จริง เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม สมัยใหม่ จะมีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. ๓ และมคอ.๔ และการจัดการเรียน การสอน 
๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
๒. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และส่งตามก าหนดเวลา 
๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
๔. สาขาวิชาด าเนินการจัดส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔  ไปยังคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามล าดับ 
 

การก ากับกระบวนการเรียนการสอน: 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ รายวิชาว่าเป็นไปตาม

แผนการสอนที่วางไว้ หากมีการตรวจพบการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน การสอนที่วางไว้ ก็จะมีการประชุมปรึกษา
เพื่อท าการปรับแผนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของรายวิชานั้นๆ 
 

- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัตใินระดบัปริญญาตร:ี 
หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  ในรายวิชาสหกิจ

ศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ และจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ออกสหกิจศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน มีการ
ติดตามผลระหว่างการสหกิจของนักศึกษา หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฝึกงาน มีเวทีแสดงผลงานสรุปผลการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา คณาจารย์ 
และนักศึกษารุ่นน้อง 

 

การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กบัการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี:  
๑. โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจ าปี 

๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วน ต าบลดาวเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุร ีเพื่อ
เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์จริงใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักศึกษา  

๒. รายวิชา ๐๙๑๑๑๑๐๑-๕๕ ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นการบูรณาการพันธ
กิจด้านการเรียนการสอนกับการท านุศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๓. รายวิชา ๐๙๑๑๒๓๑๑-๕๕ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นการบูรณาการ
พันธกิจด้านการเรียนการสอนกับการวิจัย 

๔. รายวิชา ๐๙๑๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และรายวิชา๐๙๑๑๒๔๑๒-๕๕ 
ศิลปนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนกับการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรยีน ๓ ระดับ ๓.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จากรายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ปี

การศึกษา ๒๕๕๘  พบผลคะแนนการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ผลรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยค่าคะแนน ๔.๗๖ จาก
คะแนนเต็ม ๕  มีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ ๔.๘๓ คะแนน 
    ๒) ด้านความรู้ อยู่ในระดับ ๔.๗๓ คะแนน 
    ๓) ดา้นทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับ ๔.๗๙ คะแนน 
    ๔) ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ อยู่ในระดับ ๔.๘๑ คะแนน  
    ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ ๔.๗๖ คะแนน 
    จากผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า ด้านทกัษะทางปัญญา อยู่ในเกณฑ์สูงที่สุด ส่วนด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ อยู่ในเกณฑ์ต่ าสุด จึงสะท้อน ให้เห็นว่า สาขาวิชาจะต้องมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยปลูกฝังและสอดแทรกวินัย ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินดังกลา่วจะเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการ เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
คณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตรมีการทวนสอบการออกข้อสอบปลายภาคของอาจารย์ผู้สอน ก่อนการอัด

ส าเนา ว่าตรงตามเนื้อหาการสอนหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของนักศึกษา ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือไม่ นอกจากนี้สาขาวิชายังมีการประชมุ เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาก่อนส่งคณะ และมหาวิทยาลยั
ต่อไป 

 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗) 
๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๕ และ มคอ. ภายใน ๓๐ วัน หลังวัน สุดท้ายของเรียนในแต่ละ

ภาคการศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาได้แจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้จัดส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้าย
ของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

๒. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถจัดส่ง มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายในก าหนดเวลา 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ทุก
รายวิชา และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

๔. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท า มคอ.๗ เพื่อรายงานผล การด าเนินงานหลักสูตร 
และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
๑. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และควรเน้นทักษะการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบรายใหญ่ และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๒. พบจ านวนรายวิชาที่มีผลการศึกษาผิดปกติ ด าเนินการตรวจสอบและวางมาตรการแก้ไข 
๓. การส่งรายงาน มคอ. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดรอบการจัดส่งและการจัดเก็บข้อมูลที่  สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการวางและทดลองใช้ระบบ พบปัญหาการใช้งานในระยะแรก   

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

๑๐/๑๐ ๕  

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF   

๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกบั กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

๔) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน    
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

  

๕) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน    
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่ เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

๗) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปทีี่แล้ว 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 

เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น การ
จัดการเรียนการสอน 

-  

๙) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

๑๐) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

-  

๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  

๑๒) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ ๑๐ ตัวบ่งชี ้  

จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่นเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ๕ ตัวบ่งชี ้  

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ ๑-๕ ร้อยละ ๑๐๐  

จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน ๑๐ ตัวบ่งชี ้  

ร้อยละของการด าเนินการทัง้หมดในปีนี ้ ร้อยละ ๑๐๐  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๕ ๓.๗๕  

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ๔ ระดับ ๔.๐๐  

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ 
การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) โดยอาจารย์/หัวหน้าอาคารร่วมหารือในการติดตั้งระบบห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้รับการอบรมการใช้ห้อง e-classroom  
    ๑) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับใช้ใน การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้กับสาขาวิชา 
    ๒) สาขาวิชาด าเนินการรวบรวมรายการและจ านวนวัสดุที่ต้องการใช้เสนอ ต่องานแผนของคณะ 
    ๓) สาขาวิชาด าเนินการส ารวจเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการก่อน เปิดภาคการศึกษา หากมีปัญหาหรือช ารุด
แจ้งยังงานอาคารสถานที่เพื่อเสนอ คณะให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข 
    ๔) สาขาวิชาด าเนินการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ที่จ าเป็นต้องใช้งานต่อคณะ 
    ๕) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อการศึกษาและทบทวน เพิ่มเติมของนักศึกษาต่องานห้องสมุด 
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เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน การสอน  
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ให้บริการนักศึกษาทั้งสิ้น ๑๓๑,๔๕๕.๒๘ ตร.ม. จ านวน ๑,๗๔๓ ห้อง จ าแนกเป็นห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ ๔๙๗ ห้อง, ห้องบริการนักศึกษา ๓๘๘ ห้อง,ระเบียงทางเดิน ๒๒๗ พื้นที่, ห้องส าหรับงานบริหาร ๖๐๓ 
ห้อง, พื้นที่บริการทั่วไป ๑๖ พื้นที่ และร้านค้า ๑๒ พื้นที่ 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ห้องสมุดได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา และคณะ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
จัดซื้อไว้บริการ มีการประเมินผล สรุปผลการส ารวจ น ามาวางแผนการจัดซื้อ เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความ
ต้องการ 
    ๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จ านวน ๑ เครื่อง 
    ๒) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร จ านวน ๕ เครื่อง 
    ๓) จอรับภาพ จ านวน ๔ เครื่อง 
    ๔) กลองถายภาพระบบดิจทิลั จ านวน ๒ เครื่อง 
    ๕) ระบบเครื่องเสียง จ านวน ๓ เครื่อง 
    ๖) ไมโครโฟน จ านวน ๑๓ เคร่ือง 
    ๗) เครื่องคอมพิวเตอรระบบวินโดว์ จ านวน ๔๐ เครื่อง 
    ๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแมคอินทอช จ านวน ๑๐ เครื่อง 
    ๙) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จ านวน ๒ เครื่อง 
  ๑๐) เครื่องพล็อตเตอรสี จ านวน ๒ เครื่อง 
  ๑๑) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอรสี จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๒) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ด า จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๒) เครื่องกราดภาพ จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๓) กระดานอิเล็กทรอนิกส์พรอมปากกาสัมผัส จ านวน ๒๐ เคร่ือง 
 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     ๑) ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ การเรียนการสอนและการพัฒนา 
 

    ๒) สรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
    - ปรับปรุงระบบเชื่อมต่อไร้สาย เพิ่มจุดเชื่อมต่อ Wifi-Spot รองรับการขยายจ านวนช่องสัญญาณและลดปัญหาพื้นที่
อับสัญญาณในบางจุด 
    - เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
    - เพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการและร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ  
   ๓) คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมอบด าเนินการในส่วนผู้รับผดิชอบ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๖ ๔.๐๐  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๗๕  
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๕. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

๕.๑  ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑติ 
๒.๑ คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 

๖๒.๕๐ 
๔.๗๙ 

๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 
๙๕.๘๓ 

๔.๗๙ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๗๙ 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษา - ๓.๐๐ 
๓.๒ การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - ๔.๐๐ 
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๓ ๓.๓๓ 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - ๔.๐๐ 
๔.๒ คุณภาพอาจารย์ - ๒.๒๒ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ ๒๐ ๕.๐๐ 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ ๒๐ ๑.๖๗ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ ๑๒ ๐.๐๐ 

๔.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - ๔.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๔ ๓.๔๑ 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ สาระของรายวชิาในหลักสตูร - ๓.๐๐ 
๕.๒ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - ๔.๐๐ 
๕.๓ การประเมินผู้เรียน - ๓.๐๐ 
๕.๔ ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๕ ๓.๗๕ 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ๔.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๖ ๔.๐๐ 
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ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่๒-๖) ๓.๗๕ 
๕.๒ ตารางผลการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 
 

องค์ประกอบที ่ I P O คะแนนเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐  ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพด ี
๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - ๔.๗๙ ๔.๗๙ ระดับคุณภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๓๓ - - ๓.๓๓ ระดับคุณภาพด ี
๔ อาจารย์ ๓.๔๑ - - ๓.๔๑ ระดับคุณภาพด ี
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๓.๐๐ ๔.๐๐ - ๓.๗๕ ระดับคุณภาพด ี

๖ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ระดับคุณภาพด ี
รวม ๓.๓๒ ๔.๐๐ ๔.๗๙ ๓.๗๕ ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ด ี ดี ดีมาก ดี  
 
จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งชี)้ 

พบว่า องคป์ระกอบที่ ๑ (ตัวบง่ชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ๔ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดี (องค์ประกอบที่ ๓, ๔, ๕, 
๖) และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ ๒) 
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๖. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ ๑ : การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑.  
๒.  

 

องค์ประกอบที่ ๒ : บัณฑติ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑. บัณฑิตมีคุณภาพและควรเสริมสร้างกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ตามมการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในครอบคลุมและครบถ้วน 

๒.  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

๑. เร่งรัดติดตามจ านวนบัณฑิตทีป่ระเมินภาวะการมีงานท า 
๒.  

 

องค์ประกอบที่ ๓ : นักศึกษา  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.  

 

องค์ประกอบที่ ๔ : อาจารย์  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. เร่งพัฒนาคุณวฒุิการศึกษาในระดับปริญาเอกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. เร่งพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. เร่งพัฒนาผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ ๕ : หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. ควรมีการทบทวนและปรบัปรุงรายวิชาระหว่างปีการศึกษา 
๒.  

 
องค์ประกอบที่ ๖ : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. พัฒนาระบบห้องสมุดเฉพาะทางประจ าคณะ 
๒.  
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๗. ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 

 

๗.๑ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

๗.๒ ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 


