รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)

รหัสหลักสูตร 254819411102754
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําปการศึกษา 2560
(1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
วันที่รายงาน 1กรกฎาคม 2561
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บทสรุปสําหรับผูบริหารการประเมินตนเอง
1. บทนํา (ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป)
ปรัชญาเทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวยปญญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถดานการวิเคราะห การวางแผน และการวิจัยเพื่อ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอยางเปนระบบ ตระหนักและซาบซึ้ง
ถึงภูมิปญญาไทยเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษผลิตภัณฑทองถิ่น
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางเทคโนโลยี เ พื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ นวิ ช าชี พ ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ประสานงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ การทํางานเปนกลุม นําเสนอแนวคิดอยา งสรางสรรค แสดงภาวะผูนํา และผูตามอยา ง
เหมาะสม และรับผิดชอบตอการกระทําและการนําเสนอ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอ
เวลา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาที่ สังคม และมีจิตสาธารณะ
การประเมินตนเองตามผลการดํ าเนิ นงานของหลักสู ตรเทคโนโลยีบั ณฑิ ตสาขาวิ ชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงานไดมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มี
ระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.39 คะแนน)
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใชเกณฑการประเมิน

ตนเองตามเกณฑของ สกอ. ซึ่ง มีผ ลการดําเนินงาน “ไดม าตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.75 คะแนน)
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2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

I

P

1. การกํากับมาตรฐาน

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผาน

0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรไดมาตรฐาน

2. บัณฑิต

-

-

4.29

4.29

คุณภาพดีมาก

3. นักศึกษา

3.00

-

-

3.00

คุณภาพปานกลาง

4. อาจารย

3.21

-

-

3.21

คุณภาพดี

5. หลั กสู ต ร การเรี ย น
การสอน การประเมิน
ผูเรียน

3.00

3.67

-

3.50

คุณภาพดี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

-

3.00

-

3.00

ปานกลาง

รวม

3.09

3.50

4.29

3.40

คุณภาพดี

ผลการประเมิน

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
ดีมาก

คุณภาพ
ดี

คุณภาพดี

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13
ตัวบงชี)้ พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก. (องคประกอบที่ 2.) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี (องคประกอบที่
4 และ 5) และมีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพปานกลาง (องคประกอบที่ 3 และ 6)
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3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1.
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการอยูในเกณฑคอนขางสูง
2.
หลักสูตรจัดใหมีโครงการปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาใหมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.
อาจารยประจําหลักสูตรมีงานวิจัยและเผยแพรผลงานระดับชาติ
4.
อาจารยประจําสาขาวิชาและผูสอนมีสวนรวมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
5.
วัสดุฝกเพียงพอกับความตองการและลดภาะคาใชจายอุปกรณการเรียนของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.
ขยายหองเรียนหรือเพิ่มศูนยการเรียนรูเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร : 154819411102754
ชื่อหลักสูตร :เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระดับ :ปริญญาตรี
กลุม ISCED :
การเปดสอน :  ในเวลา  นอกเวลา  ทั้งในและนอกเวลา
เลือกใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร : ป พ.ศ. 2548
1. อาจารยประจําหลักสูตร(ตามเลม มคอ.2)
ตําแหนงทาง
ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
ประเภท
วิชาการ
สูงสุด
นายสาธิต
เหลาวัฒนพงษ
ปริญญาเอก
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
2 อาจารย
นายพีรัฐ
ลิมปาภรณ
ปริญญาโท
3 อาจารย
นายอาณัฎ
ศิริพิชญตระกูล ปริญญาเอก อาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอก อาจารยประจําหลักสูตร
4 ผูชวย
นายประชา
พิจักขณา
ศาสตราจารย
5 อาจารย
นางสาวกิง่ กาญจน พิจักขณา
ปริญญาเอก อาจารยประจําหลักสูตร
มีการปรับปรุงหลักสูตร

ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร

หมายเหตุ : ปรับปรุงใหมเนื่องจากการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย) ของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิ
สูงขึ้น เพื่อรองรับกับการบริหาร และพัฒนาหลักสูตร โดยผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2558เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และ สกอ.รับทราบ ใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2558และมีการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจาก.อาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอปริญญาเอก.. โดยผานการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
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2. อาจารยประจําหลักสูตร(ณ สิ้นรอบปการศึกษาทีป่ ระเมิน)
ตําแหนงทาง ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ขอมูลประวัติการศึกษา
วิชาการ/
คุณวุฒิ
อาจารย
1
นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ ระดับการศึกษาทีจ่ บ : ปริญญาเอก
ปที่จบ : 2555
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Manufacturing and processing
สาขาวิชาทีจ่ บ : ออกแบบผลิตภัณฑ
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทําการสอน :12 ป
2
อาจารย
นายพีรัฐ ลิมปาภรณ
ระดับการศึกษาทีจ่ บ : ปริญญาเอก
ปที่จบ : 2002
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
M.F.A (Fine Arts)
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Manufacturing and processing
สาขาวิชาทีจ่ บ : B.F.A (Fine Arts)
ชื่อสถาบันทีจ่ บ : Otis College of Art and Design,
USA,1998
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทําการสอน : 6 ป
3
อาจารย
นายอาณัฎศิริพิชญตระกูล ระดับการศึกษาทีจ่ บ : ปริญญาเอก
ปที่จบ : 2560
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
ปร.ด(ทัศนศิลปและการออกแบบ)
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Manufacturing and processing
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ตําแหนงทาง
วิชาการ/
คุณวุฒิ

4

5

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

ขอมูลประวัติการศึกษา

สาขาวิชาทีจ่ บ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทําการสอน :8 ป
ระดับการศึกษาทีจ่ บ : ปริญญาโท
ปที่จบ : 2546
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Manufacturing and processing
สาขาวิชาทีจ่ บ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :
ขาราชการพลเรือน
ประสบการณการทําการสอน : 12 ป
ระดับการศึกษาทีจ่ บ : ปริญญาเอก
ปที่จบ : 2557
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
สถาปตยกรรมดุษฎีบัณฑิต
กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Manufacturing and processing
สาขาวิชาที่จบ : สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :
ขาราชการพลเรือน
ประสบการณการทําการสอน :15 ป

ผูชวย
นายประชาพิจักขณา
ศาสตราจารย

อาจารย

นางสาวกิง่ กาญจน
พิจักขณา
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3. อาจารยผสู อน(อาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยที่มีการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร)
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่ออาจารยผูสอน
คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ
1
อาจารย
นายคมเขตเพ็ชรรัตน
สถาปตยกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
2
อาจารย
นางยุวดี พรธาราพงศ
ศิลปกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
3
อาจารย
นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5
อาจารย
นางสาวอุทัยวรรณ ประสงคเงิน ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6
อาจารย
นางศิริพันธ มิง่ ขวัญ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อาจารยพิเศษ (ถามี)
1
อาจารย
นายกวินพัฒนอมรบุลเศรษฐ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน :
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
5. ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตัวบงชี้ 1.1)
(ระดับปริญญาตรี)
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ)
1
 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ( กรณีที่
หลักสูตรหลักสูตร ป.ตรี มีแขนงวิชา กําหนดใหตองมีอาจารย
ประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา)
2
 คุณสมบัติอาจารยประจํา
มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก 4คน, ปริญญาโท 1คน
หลักสูตร
มีตําแหนงทางวิชาการ : ผศ. 1คน, รศ.-คน, ศ. -คน
ซึ่งเปนคุณวุฒิทตี่ รงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ หลักสูตรไดรับการอนุมัต/ิ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ระยะเวลาที่กําหนด
ที่ 10/2558.. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สกอ.รับทราบ
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ขอ

เกณฑการประเมิน
( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ)

ผลการดําเนินงาน
ใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และมี
การปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจาก.อาจารยประจําหลักสูตรลา
ศึกษาตอปริญญาเอก.. โดยผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

สรุปผลการประเมิน

 ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

 ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

หลักฐานเอกสารทีต่ องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ.
และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ใหความเห็นชอบหลักสูตร

รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รหัสหลักฐาน
รายการ
1.1 – 01
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2555
1.1 – 02
หนังสือปรับปรุงการแกไขหลักสูตร สมอ.08
1.1 – 03
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
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หมวดที่ 2 อาจารย
ตัวบงชี้
การบริหารและพัฒนา
อาจารย
(ตัวบงชี้ 4.1)
(กระบวนการ)

ผลการดําเนินงาน
1) ระบบการรับอาจารยและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร:
อธิบายผลการดําเนินการ
สําหรับในป การศึกษา 2559 ที่ผ านมา สาขาพบวา การดํา เนินงานรับ และ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรยังไมประสบผลในการดําเนินงานเทาที่ควร จึงได
ปรับกระบวนการทํางาน เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 2560 ดังนี้
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
1. ทบทวนจํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
2. กํ า หนด อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF)
3. แตงตัง้ อาจารยประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินการ
1. ปการศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2 คน คือ นางสาว
มยุรี เรืองสมบัติ และนางสาวดรุณรัตน พิกุลทอง ลาศึกษาตอ จึงไดมีการเสนอ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรเสนอให นายพีรัฐ ลิมปาภรณ นายอาณัฎศิริพิชญตระกูล
เปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
เมื่อวันที่ 11กันยายน2560โดยผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วของการปรั บ เปลี่ ย นอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
คณะกรรมการหลั กสู ต รได รวมประชุมหารือ เพื่อพิ จารณาเรื่ องของคุ ณวุ ฒิ ข อง
อาจารยประจําหลักสูตรใหม
2. หลังจากทบทวนจํานวนอาจารย คุณวุ ฒิ คุ ณสมบั ติของอาจารยป ระจํ า
หลักสูตรคณะกรรมการได ประชุมพิ จารณา กําหนดอาจารยต ามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ (TQF) และได พิจารณาวุ ฒิ การศึ กษา ตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการ
กําหนดไวคณะไดกําหนดขั้นตอนในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
3. ปการศึกษา 2560 มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และลําดับผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1) ดร.สาธิ ต เหล าวั ฒนพงษ (อาจารย ประจํ าหลั กสู ตร ลํ าดั บที่ 1 และ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร)
2) นายพี รั ฐ ลิ ม ปาภรณ ( อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต ร ลํ า ดั บ ที่ 2 และ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร)
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
3) นายอาณัฎศิริพิชญตระกูล (อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 )
4) ผศ.ประชา พิจักขณา (อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 4 )
5) ดร.กิ่งกาญจนพิจักขณา(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 5)

การประเมินกระบวนการ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดดําเนินประเมินกระบวนการและทบทวน
ระบบกลไกของการรับ และแต ง ตั้ ง อาจารยป ระจํ า หลั กสู ตร พบว า ระบบกลไก
ดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาของ
อาจารยที่ไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได เนื่องจากการลาศึกษาตอ และ
คณะกรรมการหลักสูตรจะใชแผนนี้ตอไปในปการศึกษาหนา

การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้ในการดําเนินงานของหลักสูตรในป 2560 มีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการ
ที่ได ปรั บปรุง ในป การศึ กษา 2560 ไปใช ในกระบวนการแตง ตั้ง อาจารย ประจํ า
หลักสูตรในปการศึกษา 2561 ตอไป ซึ่งกระบวนการที่ไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนจํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
2. กํ า หนดอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF)
3. แตงตัง้ อาจารยประจําหลักสูตร
2) ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
อธิบายการดําเนินการ สําหรับการบริหารอาจารยในปการศึกษา 2559 ยัง
ไมไดกําหนดแนวนโยบายและการกําหนดแผนระยะยาวในการบริหารอาจารยประจํา
หลักสูตรอยางชัดเจน
เนื่ อ งจากอาจารย ส ลั บ กั น ลาเรี ย น ดั ง นั้ น หลั กสู ต รจึ ง ได มี การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในการบริ ห ารอาจารย เพื่ อ นํ า มาใช ใ นป การศึ กษา 2560 ซึ่ ง มี
กระบวนการสําหรับการบริหารงานดังนี้
การบริหารอาจารย
1. วิเคราะหอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหาร
อาจารยในปการศึกษาที่ผานมา
2. วางแผนกรอบอัต รากํา ลังระยะยาวและการบริหารอาจารย (ดา นวุ ฒิ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.)
3. ดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. วิเคราะหอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการ
บริหารอาจารยในปการศึกษาที่ผานมา พบวา หลักสูตรมีอาจารยมีจํานวนอาจารย
ประจําสาขาวิชาเพิ่มขึ้นตามสัดสวน อาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของ
นักศึกษาเต็มเวลาเทีย บเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับ
ปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คือ 1 : 8 ซึ่ง
ในปการศึกษา 2560 ตองการอัตรากําลังอาจารยใหมเพิ่มอีก จํานวน 1 คน
2. วางแผนกรอบอั ต รากํ า ลั ง ระยะยาวและบริ ห ารอาจารย (ด า นวุ ฒิ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ)ใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.
อาจารยประจําหลักสูตรทําการวางแผนรับอาจารยเพื่อใหจํานวนอาจารย
เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา โดยการรับอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
เปนไปตามเกณฑที่สกอ.กําหนดไว
3. ดําเนินการตามแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย
ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวางแผนพิจารณาแผนกรอบอัตรากําลังระยะ
ยาวใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและอัตรากําลังภาพรวมของคณะ
4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานพบวามีอาจารยลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก คณะกรรมการอนุมัติใหลาศึกษาตอได เพื่อให หลักสูตรมีการพัฒนา
อาจารย

การประเมินกระบวนการ
การดําเนินงานในปการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร
ไดมีการประเมินกระบวนการพบว า ระบบและกลไกการบริห ารอาจารย ประจํ า
หลักสูตรมีการดําเนินงานครบทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่งสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑอยางเหมาะสม

การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้ในการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรในป 2560 สามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและหลักสูตรจะนํากระบวนการที่ไดปรับปรุงในป 2560 ไป
ใช ในการบริ ห ารระบบอาจารย ของหลั กสู ต รเทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2561 ตอไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
1. วิเคราะหอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหาร
อาจารยในปการศึกษาที่ผานมา
2. วางแผนกรอบอั ตรากํา ลัง ระยะยาวและการบริ หารอาจารย (ดา นวุ ฒิ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.)
3. ดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย
4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
อธิบายการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2559 ทีผ่ านมาพบวา หลักสูตรไดมีการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยโดยยังขาดการวิเคราะหถึงความตองการของอาจารย ดังนั้นหลักสูตรจึงไดมี
การปรับกระบวนการการทํางานในการบริหารอาจารยเพื่อนํามาใชในปการศึกษา
2560 ซึ่งมีกระบวนการสําหรับการบริหารอาจารยดังนี้

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย
3. ดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย

ผลการดําเนินงาน
1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทบทวนแผนและวิเคราะหความตองการ
ในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยแตละคนแจงความประสงคในแบบ
สํารวจความตองการพัฒนาอาจารย เมื่อจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
โดยมีแผนการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การเพิ่มศักยภาพ
ทางการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย
คณะกรรรมการอาจายประจําหลักสูตรไดดําเนินการกําหนดโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนารวมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรของ
หลักสูตรเขารวมดังนี้
1) โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9
(9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) ในหัวของาน “ราชมงคลสรางสรรคกับนวัตกรรมที่
ยั่งยืนสูประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
for Thailand 4.0” ระหวางวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษา
ความรูจากภายนอก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27,30 เมษายน- วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ
จังหวัดตราด
3) ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย
คณะกรรรมการอาจายประจําหลักสูตรไดดําเนินการกําหนดโครงการ
และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนารวมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากร
ของหลักสูตรโดยลักษณะการมีสวนรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยในทุกโครงการ

การประเมินกระบวนการ
อาจารยประจํ าหลักสูตรและอาจารยประจําไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอยางเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหคุณสมบัติเปนไป
ตามเกณฑมาตราฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และไดรับการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู และความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเข็มแข็งทางวิชาการ
ใหแกหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตร
ทั้ ง นี้ การดํา เนิ นงานในการส ง เสริ ม อาจารย ข องหลั กสู ต รในป 2560 มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดย
อาจารยไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการทีไ่ ดปรับปรุง
ในป 2560 ไปใชในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในป 2560 ตอไป ซึ่งกระบวนการ
ที่ไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย
3. ดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล :หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและ
ตํา แหน ง ทางวิช าการในการดํ ารงตํา แหน ง อาจารย ประจํา หลักสู ตร และมีการส ง เสริ มและเพิ่ มพู นความรู
ความสามารถของอาจารย
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

รหัสหลักฐาน

รายการ

4.1 – 01
4.1 – 02
4.1 – 03
4.1 - 04
4.1 – 05

มคอ. 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
หนังสือปรับปรุงการแกไขหลักสูตร สมอ.08
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
รายงานการประชุม แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
เอกสารโครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
คุณภาพ
1) รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก 80 คะแนน ประเมิน 5.00 (1)
อาจารย
2) รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ 20 คะแนน ประเมิน 1.67 (2)
(ตัวบงชี้ 4.2)
รายการขอมูล
จํานวน
(ปจจัย
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้ หมด
5
นําเขา)
2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
4
3. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนง อ.
4
4. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนง ผศ.
1
5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนง รศ.
6. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนง ศ.
3) ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรคิดเปนรอยละผลรวมถวงน้ําหนัก 1.20 คะแนน
ประเมิน 1.2 (3)
ชื่ออาจารยประจํา
ชื่อผลงานวิชาการ
คา
หลักสูตร
น้ําหนัก
1. นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ
2. นายพีรัฐ ลิมปาภรณ
โครงการสรางสรรคผลงานวิจัยเชิงศิลปะโดยมุงเนน
การนําเสนออัตลักษณพื้นถิ่นยานกุฎีจีนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว ในชุมชนวารสารครุศาสตรสาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา. 2 (1), 103-105
3. นายอาณัฎ ศิริพิญชตระกูล เศษอี วีเอและพีวิซีเหลือทิ้ งจากอุ ตสาหกรรมเพื่ อการ
ออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ วารสารศิลป
ปริทัศน คณะศิลปกรรมศาสตร ม.ราชภัฎสวนสุนันทา.
2(2), 77-88
4. นายประชา พิจักขณา
5. นางสาวกิ่งกาญจน พิจักขณา
ผลรวมถวงน้ําหนัก
16

0.60

0.60

1.20
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ผลการประเมินตนเอง : คะแนนเฉลี่ย ((1)+ (2)+ (3)) = 2.62 คะแนน

รหัสหลักฐาน
4.2 – 01
4.2 – 02
4.2 – 03

รายการ
เอกสารวุฒิการศึกษาระดับปริญาเอกของ อาจารย
หนังสือแสดงตําแหนงทางวิชาการ
เอกสารเผยแพรผลงานวิชาการ

ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
ผลที่เกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
(ตัวบงชี้ที่ 4.3)
1. การคงอยู ข องอาจารย ในหลั กสู ต รเทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีอาจารยประจําสาขาวิชาทั้งสิ้น จํานวน 12 คน และอาจารย
ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ประกอบดวย
1.1 ปการศึกษา 2560 การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน 12 คน
1.2 ปการศึกษา 2559 การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน 12 คน
1.3 ปการศึกษา 2558 การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน 12 คน
2. ความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2560 คาเฉลีย่ 4.55 คะแนน เมื่อเทียบกับ
ปการศึกษา 2559 คาเฉลี่ย 4.45 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : หลักสูตรมีจํานวนอาจารยคงอยูปกติตามอัตรา และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จากการ
ประชุมเพื่อสรรหาและคัดสรรอาจารยประจําหลักสูตรตามคุณสมบัติที่เหมาะสมและไดรับการรับรองโดยเสียง
มติอยางเปนเอกฉันท

รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย
รหัสหลักฐาน
รายการ
วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
4.3- 01
วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3- 02
เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.08
4.3- 03
รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชา ปการศึกษา 2559-2560
4.3- 04
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
1. ขอมูลนักศึกษา (ปการศึกษาที่รับเขา 2556 ถึงปการศึกษาทีต่ องรายงาน 2560)
(สามารถปรับปการศึกษาได) *ในกรณีที่เปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2560 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสูตร
เดิมดวย*
ปการศึกษาที่ จํานวน จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแต จํานวนที่ลาออก รอยละการคงอยู
รับเขา
นักศึกษา
ละปการศึกษา
และคัดชื่อออก ของนักศึกษา
(ตั้งแตป
รับเขา
สะสม
(1)-(2)/(1)*100
การศึกษาที่เริ่ม
(1)
(2)
2556 2557 2558 2559 2560
ใชหลักสูตร)
รุนปการศึกษา
2556
รุนปการศึกษา
2557
รุนปการศึกษา
2558
รุนปการศึกษา
2559
รุนปการศึกษา
2560

109
101
122

69

67

69

69

69

34

68.80

60

60

59

58

30

70.29

100

85

84

27

77.86

67

58

58

43.68

62

57

44.66

103
103

จํานวนนักศึกษาที่รับเขาตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปที่ประเมิน) : 103คน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา :
1) สถานะลาออก เนื่องจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา
2) สถานะถูกถอนชื่อ เนื่องจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก
3) สถานะพนสภาพ เนื่องจากมีผลการเรียนไมถงึ เกณฑกาํ หนด (Retry)
แนวทางแกไข
1) ปรับพื้นฐานวิชาชีพ เตรียมความพรอมของนักศึกษาใหมกอนเปดภาคการศึกษา
2) เรียนซอมเสริมระหวางปดภาคการศึกษา (ชวงฤดูรอน)
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา - ตามระยะเวลาของหลักสูตร
(สามารถปรับปการศึกษาได) *ในกรณีที่เปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2560 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสูตร
เดิมดวย*
ปการศึกษาที่รับเขา
จํานวน
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม นักศึกษา
ใชหลักสูตร)
รับเขา
รุนปการศึกษา 2556
109
รุนปการศึกษา 2557
101
รุนปการศึกษา 2558
122
รุนปการศึกษา 2559
103

2557

2558

2559

2560

จํานวน
ผูสําเร็จ

รอยละ

จํานวน
ผูสําเร็จ

รอยละ

จํานวน
ผูสําเร็จ

รอยละ

จํานวน
ผูสําเร็จ

รอยละ

43
-

39.44
-

89
-

88.11
-

64
71

52.45
68.93

71

68.93

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
การรับนักศึกษา 1) การรับนักศึกษา
(ตัวบงชี้ 3.1) อธิบายผลการดําเนินงาน
สําหรับปการศึกษา 2559 ที่ผานมาหลักสูตรพบวา การรับนักศึกษาไมเปนไป
(กระบวนการ)
ตามเป า หมายที่ กํา หนดไว ในหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มคอ. 2) ซึ่งผลการดําเนินงานในป 2559 การดําเนินงานไม
เปนไปตามประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการในการทํางาน เพี่อนํามาใชในป
การศึกษา 2560 ดังนี้

ระบบการรับนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

การทบทวนแผนและกําหนดรับนักศึกษา
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา
กําหนดคณะกรรมการการรับสมัคร
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาและรายงานผลใหหนวยงานทราบ
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดดําเนินการรับนักศึกษาดังนี้
การทบทวนแผนและกําหนดรับนักศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับหัวหนาสาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา
ในปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง หองละ35 คน
ประเภทของการรับสมัคร ประกอบดวยประเภทโควตา จํานวน 10 คน ประเภท
สอบตรง จํานวน 20 คน และประเภทแอดมิชชั่นจํานวน5 คน
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
คุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.)หรือ ระดับมัทธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6 )ทุกสาขาวิชา
เกณฑการรับนักศึกษา
- ระบบโควตามีการกําหนดเกณฑการรับนักศึกษา คือ นักศึกษามีผลการเรียนไม
ต่ํากวา 2.0
- ระบบตรง มีการมีการกําหนดเกณฑการรับนักศึกษา คือ นักศึกษามีผลการ
เรียนไมต่ํากวา 2.0และมีการคักเลือกโดยการสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ
- ระบบแอดมิชชั่น ทางหลักสูตรเปนผูกําหนดจํานวนรับนักศคึกษาใหทางสกอ.
และมีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ
สาขาวิ ช าการออกแบบผลิ ต ภั ณฑ อุต สาหกรรมจึ ง ได กํ า หนดวางแผนการรั บ
นักศึกษาไวเชนเดียวกับปที่ผานมาดังนี้
1. ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับหัวหนาสาขาวิชา ดําเนินการประชาสัมพันธ
ผา นทางเว็ บ ไซต ข องคณะ และมหาวิทยาลั ย ประชาสั มพั นธ การรับ นั กศึ กษาไปยั ง
สถานศึกษา/วิทยาลัยกลุมเปาหมาย
2. กําหนดคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา
2.1 ฝายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะพิ จ ารณาเห็ น ชอบและส ง แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ
2.2 ฝายแนะแนวและสาขาวิชา ดํา เนินการประชาสัมพันธ แนะนํา หลักสูต ร
ตลอดปการศึกษา ตามแผนการแนะแนว
2.3 สาขาวิ ช าดํ า เนิ นการคั ด เลื อกอาจารย เ พื่ อแต ง ตั้ ง เป นคณะกรรมการ
ดําเนินการออกขอสอบ สอบสัมภาษณตอทางคณะและมหาวิทยาลัยแตงตั้งคําสั่ง
2.4 สาขาวิชาดําเนินการออกขอสอบทางวิชาชีพ จํานวน 100 ขอ ครอบคลุม
เนื้อหาวิชาพื้นฐาน ทางศิลปะ องคประกอบศิลป ทฤษฏีสี ประวัติศาสตรศิลปะและการ
ออกแบบ การเขียนแบบ และการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.5 สาขาวิชาดําเนินการควบคุมการสอบและสงขอสอบตอทางมหาวิทยาลัย
ตามระยะเวลา ที่กําหนด
2.6 กรรมการสอบสัมภาษณดําเนินการจํานวน 3 คน และพิจารณาตัดสินผล
การสอบสัมภาษณตอทางมหาวิทยาลัย
2.7 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ การรายงานตั ว
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
และ ชํ า ระเงิ นค า ลง ทะเบี ย น ตรวจสุ ข ภาพและเอ็ กซเรย ป ฐมนิ เ ทศนั กศึ กษาใหม
ตามลําดับ

การประเมินกระบวนการ
การรับนักศึกษาของสาขาในปการศึกษา 2560 นั้น การดําเนินการ ไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนครบถวนและพบขอผิดพลาดในการดําเนินงานคือนักศึกษามีนอยกวาเปา
หรือแผนที่กําหนดไว เนื่องจากการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึง

การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้การดําเนินงานการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรในปการศึกษา 2560 นัน้
ยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เห็นควรพิจารณาเพิ่มการประชาสัมพันธ
ผานทางชางทางสื่อโซเซียลมีเดียใหมากขึ้น และการเขาถึงโดยการแนะแนวตามโรงเรียน
ตางๆใหมากขึ้น สาขาจะนํากระบวนการไปใชในการรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษา
2561 ตอไป
1. ทบทวนและกําหนดแผนรับนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาผานทางโรงเรียน/วิทยาลัยและชองทาง
โซเซียลมีเดีย
3. กําหนดคณะกรรมการการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา
4. ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาและรายงานผลใหหนวยงานทราบ
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
อธิบายผลการดําเนินงานจากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา
2560 มีการประกาศรายชื่อนักศึกษาใหมจํานวน 102 คน ซึ่งมีจํานวนนอยกวาแผนที่ตั้งไว
ทางคณะจึงมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ดังนี้

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1. กําหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
2. ปฐมนิเทศนและดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ

ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการปรับ พื้นฐานนั กศึ กษาใหม ความรูพื้นฐานดา นภาษาอั งกฤษ
คณิตศาสตร และวิชาชีพเฉพาะ ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2560 ณ
อาคาร 6 หอง 631-632 ศูนยโชติเวช
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง (ยอยคณะ) เพื่อเปนการ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะใหกับนักศึกษาใหม และผูปกครองได
เขาใจในการเรี ยนการสอนและการบริ หารกิ จกรรมของนักศึกษา วั นที่ 10 มิถุ นายน
2560 ณ หองประชุมโชติเวช อาคารเรือนปญญา ชั้น 4
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน

การประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการพบวามีการดําเนินกระบวนการครบทั้ง 2 กระบวนการ
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกใหศึกษาตอไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอทั้ง
ทางดานทักษะวิชาชีพ สามารถปรับตัวในการใชชีวิตทั้งการเรียนและการทํางานไดดีขึ้น

การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้ งนี้ การดํ าเนิ นงานการเตรี ย มความพร อมก อนเข าศึ กษาให แก นักศึ กษาของ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2560 นั้น ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพรอมที่จะศึกษาตอ สามารถปรับตัว และใชชีวิตทั้งการ
เรียนและการทํางานไดอยางมีความสุขดังนั้นทางสาขาวิชาจะนํากระบวนการในปการศึกษา
2560 ไปใชในการสมัครรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 ตอไป ซึ่งกระบวนการที่ไดมีดังนี้
1. กําหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
2. ปฐมนิเทศนและดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
การสงเสริมและ 1) การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
พัฒนานักศึกษา
อธิบ ายผลการดํ าเนิ นงานสํา หรั บในปการศึ กษา 2559 ที่ผ านมาพบวา การ
(ตัวบงชี้ 3.2)
(กระบวนการ) ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษายังไมมีระบบกลไกที่ชัดเจน
ซึ่งผลการดําเนิ นการยั งไมเกิด ประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการทํา งานเพื่ อ
นํามาใชในปการศึกษา 1/2560 ดังนี้

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
1. พิจารณาและเสนอแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษา
2. แจงแนวทางการควบคุมดูแลการใหคาํ ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
3. ดําเนินการใหคาํ ปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง

ผลการดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรีดังนี้
1. พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยทปี่ รึกษา
อาจารยป ระจํา หลักสูตรร วมกั บหัวหนาสาขาพิ จารณาเสนอชื่ ออาจารย ที่
ปรึกษานักศึกษาเขาใหมไปยังคณะมีรายนามดังนี้
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
กลุมเรียน
อาจารยที่ปรึกษา
วันเวลาใหคาํ ปรึกษา
รุน 60 กลุม อ.คมเขต เพชรรัตน 08.00-09.00 น. ทุก
ปอผ1
วันพฤหัส
รุน 60 กลุม อ.ยุวดี พรธาราพงศ 13.00-14.00 น.ทุกวัน
ปอผ2
ศุกร
รุน 60 กลุม อ.เกียรติพงศ ศรีจันทึก 13.00-14.00 น. ทุก
ปอผ3
วันพฤหัส

หอง
631
431
632

2. แจงแนวทางการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอาจารย
ประจําหลักสูตรชี้แจงแนวทางการควบคุมดูแลใหคําปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
เปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรทบทวนผลสรุปรายงานการใหคําปรึกษากับอาจารย
ที่ปรึกษาในชวงภาคการเรียนที่ 1/2560แจงใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาชั้นป
ที่ 4ในการลงทะเบียนวิชาที่ตกคาง เรื่องการแจงสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 2/2560 เปนภาคการศึกษาสุดทาย และกําชับการวางแผนการเสนอ
หัวขอศิลปะนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาติดตามเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 ควรใหคําแนะนํา
เปนกรณีพิเศษถึงการเรียนเพื่อปองกันการพนสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่
4 ให แจง นักศึกษาเตรีย มหาสถานประกอบการไวสํ าหรั บฝกสหกิ จศึ กษา ในภาค
การศึกษาที่ 2/2560
กลุมเรียน
อาจารยที่ปรึกษา
วันเวลาใหคาํ ปรึกษา
หอง
รุน 60 กลุม อ.คมเขต เพชรรัตน 08.00-09.00 น. ทุก
631
ปอผ1
วันพฤหัส
รุน 60 กลุม อ.ยุวดี พรธาราพงศ 13.00-14.00 น.ทุกวัน 431
ปอผ2
ศุกร
รุน 60 กลุม อ.เกียรติพงศ ศรีจันทึก 13.00-14.00 น. ทุก
632
ปอผ3
วันพฤหัส

การประเมินกระบวนการ
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ แกนักศึกษาปริญญาตรีในภาค
เรียนที่ 1/2560 นั้นการดําเนินงานตามขั้นตอน ทั้ง 3 ขั้นตอน ครบถวนและผลการ
ดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงานคือนักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาสไดพบที่ปรึกษาปญหา
การเรียนและการใหชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้การดําเนินงานการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษา
ปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 1/2560 นั้นมีผลการดําเนินงานคือนักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาส
ไดพบที่ปรึกษาปญหาการเรียนการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรจะนํากระบวนการ
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ไปใชในการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ มีดังนี้
1. พิจารณาและเสนอแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
2. แจงแนวทางการควบคุมดูแลการใหคาํ ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
3. ดําเนินการใหคาํ ปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง
และในภาคการเรียนที่2/2560 ไดดําเนินการตามกระบวนการในการทํา งาน
ตามกระบวนการในปการศึกษา 1/2560 ดังนี้

การรับนักศึกษา
1. อาจารยที่ปรึกษาปฏิบัตติ ามคําสัง่ ที่รับมอบหมาย
2. แจงแนวทางการควบคุมดูแลการใหคาํ ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
3. ดําเนินการใหคาํ ปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง

ผลการดําเนินงาน
ในภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรไดดําเนินการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการแกนักศึกษาปริญญาตรีดังนี้
1. อาจารยที่ปรึกษาปฏิ บัติหน าที่ต ามที่ ไดรับ มอบหมาย ในภาคการศึ กษาที่
1/2560 มีรายนามดังนี้
กลุมเรียน
อาจารยที่ปรึกษา
วันเวลาใหคาํ ปรึกษา
รุน 60 กลุม ปอผ1
อ.คมเขต เพชรรัตน
08.00-09.00 น. ทุกวันพฤหัส
รุน 60 กลุม ปอผ2
อ.ยุวดี พรธาราพงศ
13.00-14.00 น. ทุกวันศุกร
รุน 60 กลุม ปอผ3
อ.เกียรติพงศ ศรีจันทึก 13.00-14.00 น. ทุกวันพฤหัส
2. แจงแนวทางการควบคุมดูแลการใหคาํ ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
3. ดําเนินการใหคาํ ปรึกษาตามแนวทาง
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
อธิบายผลการดําเนินงาน สําหรับปการศึกษา 2559 ที่ผานมาหลักสูตรพบวา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยัง
ไมมีระบบและกลไกที่ชัดเจนผลการดําเนินการไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร หลักสูตรได
ปรับกระบวนการในการทํางาน เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนที่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสรางทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21
2. ดําเนินการตามแผนงาน
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนและประเมินผล

ผลการดําเนินงาน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนื้
1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
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ระดับปริญญาตรี
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
แลกเปลี่ ยนเรีย นรูเ พื่ อบูรณาการแนวคิ ด การศึ กษา สู การพั ฒนาตอยอด
ผลิต ภัณฑเ ชิงพาณิ ชย ณ นครเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
3. ทักษะชีวิตและการทํางาน
โครงการคายนักออกแบบสายสัมพันธอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสูบูรณา
การดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1ธันวาคม 2560ณ
โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวา ง คณะสถาปต ยกรรม
ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยแหง ชาติล าว Ritsumeikan University Department of
Architecture and Urban Design College of Science and Engineering จาก
ประเทศญี่ปุน
นักศึกษาชั้ นป ที่ 1 เรีย นรูทักษะการใชค อมพิ วเตอร ออกแบบสื่ อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาดิจิทัลอารต
ในปการศึกษา 2560 ทางสาขาวิชาไดหารือรวมกันแลวเห็นวา ควรมีการ
สง เสริ มจัด กิ จกรรมศึ กษา ดูง านที่เ กี่ ยวข องกั บกระบวนทางดา นการผลิต ในระบบ
อุตสาหกรรม เพื่อเปนการเปดโลกทัศน และเสริมสรางการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ใหกับ
นักศึกษานํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน รวมทั้งรองรับการพัฒนาหลักสูตรในป
การศึกษา 2561

ประเมินกระบวนการ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 นั้นไดดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน ครบถวนและ
ผลการดําเนินงานสงผลให นักศึกษาแสดงศักยภาพในการแสวงหาความรูไดดีสามารถ
ใช เ ทคโนโลยี สื่ อที่ห ลากหลายมีวิธีแ สวงหาความรูที่ต า งกั น มี ทักษะในการทํ า งาน
รวมกันและแสดงใหเห็นวานักศึกษามีทักษะในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้การดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1/2559 นั้นมีผลการดําเนินงานคือ
นักศึกษาแสดงศักยภาพในการแสวงหาความรูที่ตางกัน มีทักษะในการทํางานรวมกัน
และแสดงใหเห็นวานักศึกษามีทักษะในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นหลักสูตรจะ
นํากระบวนไปใชในการพั ฒนาศั กยภาพนักศึกษาและเสริมสรา งทักษะการเรีย นรูใน
ศตวรรษที่ 21 ปการศึกษา 2561 ตอไป มีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนที่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ดําเนินการตามแผน
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประเมินผล
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ระดับปริญญาตรี
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ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
รายการหลักฐาน องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.2
รหัสหลักฐาน รายการ
3.2 - 01
3.2 - 02

เอกสารการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารการโครงการคายนักออกแบบสายสัมพันธอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสูบูรณา

การดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3.2 - 03

ตัวบงชี้
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบงชี้ 3.3)
(ผลลัพธ)

มคอ.3 วิชาดิจิทัลอารต

ผลการดําเนินงาน
1) อัตราการคงอยูแสดงผลที่เกิด
การคงอยูของนักศึกษาคิดจากอัตราคงอยูที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเขา
ตามชั้นเรียนตามเกณฑระยะเวลากําหนดในแตละรายวิชาของปการศึกษานั้น ขอมูล
จํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 2559 สรุปไดดังนี้
1. อัตราการคงอยูเทากับรอยละ 65.05
2. ความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน
ภาคการศึกษาที่ 1 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ 4.35
คะแนน
ภาคการศึกษาที่ 2 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ 4.42
คะแนน
เฉลีย่ คาคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน 4.38 คะแนน
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 4.17 คะแนน
2) การสําเร็จการศึกษาแสดงผลที่เกิด
ขอมูลปการศึกษา 2559 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
รวม 138คน จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สําเร็จการศึกษาตามแผน รวม 71 คน คิด
เปนรอยละ 51.44
ปการศึกษาทีร่ ับเขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่
เริ่มใชหลักสูตร)

2557
จํานวน
รอยละ
ผูสําเร็จ

2558
จํานวน
รอยละ
ผูสําเร็จ

2559
จํานวน
รอยละ
ผูสําเร็จ

รุนปการศึกษา 2554

68

79.63

-

-

-

-

รุนปการศึกษา 2555

-

-

64

64.65

-

-

รุนปการศึกษา 2556

-

-

-

-

71

51.44
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
3)ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
ขอมูลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ
50.69 จากผูตอบแบบสอบถามระดับคณะ ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูคิดเปน 4.23 คะแนน ไมพบขอเสนอแนะและขอรองเรียน

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
3. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ 2.1)
มีจํานวนบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา 71 คน โดยมีบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต (ไมนับ
บัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ4.24ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งมีคาเฉลี่ย
คะแนนประเมินบัณฑิต 5 ดาน เทากับ4.16คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความ
รับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมินตนเอง : คาเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ดาน
6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
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ผลรวมของคา
คะแนนที่ไดจากการ
ประเมิน
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับ
การประเมิน
89.29
20
84.50
20
87.50
20
92.00
20
85.60
20
87.88
20
95.00
20

คาเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)
4.46
4.23
4.38
4.60
4.28
4.39 คะแนน
4.75

ระดับปริญญาตรี
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การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะหผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน มคอ.2 อยางไร และนําไปสูการพิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรูแต
ละดานอยางไร.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
4. รายงานผลการดําเนินงาน ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (ตัวบงชี้ 2.2) (ระดับปริญญาตรี)
ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/
ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวน
รอยละ
1. จํานวนบัณฑิตทัง้ หมด
71
100
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสํารวจเรื่องการมี
50
70.42
งานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ป หลัง
31
62.00
สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ)
29
58.00
- ตรงสาขาทีเ่ รียน
2
4.00
- ไมตรงสาขาที่เรียน
4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
2
4.00
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทํากอนเขา
5
10.00
ศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
2
4.00
7. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ปุ สมบท
8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทเี่ กณฑทหาร
3
6.00
9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได
2
4.00
ประจําอยูแลว
วิธีคํานวณ
(3.+4.)
= รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
83.72
X 100
หรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ป
2.-(5 +6.+7.+8.+9)
ผลการประเมินตนเอง (กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100) : 4.19 คะแนน
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การวิเคราะหผลที่ได
เปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในปการศึกษาที่ผานมา 2558 และปการศึกษาปจจุบัน
2559 (นับปที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา) พบวา รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป เทากับ 83.72 ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 12.11 (ปการศึกษา 2558 รอยละ95.83) และรายไดเฉลี่ย
ของผูสําเร็จการศึกษาในป 2558 อยูที่ 13,113.16 ในป 2559 ต่ํากวาปที่ผานมา คือ 36,820 บาท อันเปน
ผลตอจํานวนการแข งขันในตลาดแรงงานที่สู ง ขึ้น จํานวนบัณฑิตที่สํ าเร็ จการศึกษาจากสถาบันอื่นที่เป ด
หลักสูตรใกลเคียงที่เพิ่มขึ้น

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
รหัสหลักฐาน
รายการ
3.1 - 01
3.1 - 02
3.1 - 03
3.1 - 04
3.1 - 05

กระบวนการรับนักศึกษา
แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2560
คําสัง่ แตงตั้งอาจารยทปี่ รึกษา ปการศึกษา 2560
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2560
ระบบทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.rmutp.ac.th/
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายงาน / ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา
รอยละการกระจายของเกรด
รหัส-ชื่อวิชา

+

จํานวนนักศึกษา
+

ลงทะเบียน สอบ
ผาน

A

B

+

B

C

C

D

D

F

01002101-55 ภาษาอังกฤษ 1

5.33%

6.67%

9.33%

13.33%

20.00%

22.67%

14.67%

8.00%

75

67

01002101-55 ภาษาอังกฤษ 1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

01002101-55 ภาษาอังกฤษ 1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

1

1

01002105-55 ภาษาอังกฤษเทคนิค

0.00%

33.33%

0.00%

0.00%

66.67%

0.00%

0.00%

0.00%

3

3

01002105-55 ภาษาอังกฤษเทคนิค

11.67%

18.33%

18.33%

21.67%

10.00%

8.33%

10.00%

0.00%

60

60

01002108-55 ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

12.00%

8.00%

32.00%

8.00%

20.00%

12.00%

8.00%

0.00%

73

73

01002109-55 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

14.63

17.07

17.24

20.73

17.07

25.61

4.88

0.00%

82

82

01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2

1

01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

50.00%

3

2

01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

01005101-55 พลศึกษา

90.14%

2.82%

4.23%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.82%

71

69

02001103-55 สถิติเบือ้ งตน

1.33%

0.00%

0.00%

2.67%

10.67%

6.67%

22.67%

56.00%

75

33

02001103-55 สถิติเบือ้ งตน

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

2

0

02001103-55 สถิติเบือ้ งตน

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

1

1

02002104-55 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

70.73%

13.41%

7.32%

4.88%

3.66%

0.00%

0.00%

0.00%

82

82

02002104-55 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

1

0

09111101-55 ประวัตศิ าสตรศิลปะและการออกแบบ

1.37%

2.74%

9.59%

17.81%

20.55%

4.11%

19.18%

24.66%

73

55

09111102-55 องคประกอบศิลป

12.33%

10.96%

15.07%

16.44%

17.81%

2.74%

1.37%

23.29%

73

56

09111103-55 หลักการเขียนแบบ

10.67%

13.33%

16.00%

12.00%

10.67%

18.67%

2.67%

16.00%

75

63

09111104-55 เทคนิคการวาดเสน

5.26%

6.58%

13.16%

13.16%

19.74%

6.58%

10.53%

25.00%

76

57

09111210-55 การทําหุนจําลอง

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09111210-55 การทําหุนจําลอง

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2

2

09111210-55 การทําหุนจําลอง

16.67%

18.33%

23.33%

18.33%

16.67%

1.67%

1.67%

3.33%

60

58

09111211-55 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน

0.00%

0.00%

9.09%

27.27%

27.27%

9.09%

18.18%

9.09%

11

10

09111211-55 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

รอยละการกระจายของเกรด
รหัส-ชื่อวิชา

+

จํานวนนักศึกษา
+

ลงทะเบียน สอบ
ผาน

A

B

B

C

+

C

D

D

F

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

23.33%

36.67%

30.00%

6.67%

0.00%

0.00%

0.00%

3.33%

60

58

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต 1

5.00%

21.67%

35.00%

13.33%

13.33%

6.67%

1.67%

3.33%

60

58

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต 1

0.00%

0.00%

66.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

33.33%

3

2

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต 1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112208-55 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิต 1

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2

2

09112208-55 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิต 1

53.33%

15.00%

10.00%

6.67%

6.67%

6.67%

0.00%

1.67%

60

59

09112208-55 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิต 1

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112304-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112304-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

15.85%

31.71%

28.05%

14.63%

3.66%

3.66%

0.00%

2.44%

82

80

09112304-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09113311-55 การออกแบบภายใน 1

18.52%

27.16%

20.99%

20.99%

3.70%

3.70%

4.94%

0.00%

81

81

09113313-55 การออกแบบกราฟก 1

56.10%

34.15%

7.32%

1.22%

1.22%

0.00%

0.00%

0.00%

82

82

09113401-55 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

09113401-55 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

09113401-55 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

09113419-55 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

9.76%

17.07%

28.05%

19.51%

9.76%

7.32%

7.32%

1.22%

82

81

09113419-55 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

1

0

01001104-55 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ

24.56%

31.58%

43.86%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

57

57

01001104-55 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2

2

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2

5.56%

11.11%

12.96%

14.81%

11.11%

11.11%

25.93%

7.41%

54

50

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

1

1

01002206-55 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

2

2

01002206-55 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

21.05%

15.79%

19.30%

17.54%

19.30%

5.26%

1.75%

0.00%

57

57

01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

01005116-55 ลีลาศ

89.29%

10.71%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

56

56

02001104-55 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

0.00%

12.50%

0.00%

12.50%

0.00%

12.50%

62.50%

0.00%

8

8

09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

2

1

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

รอยละการกระจายของเกรด
รหัส-ชื่อวิชา

จํานวนนักศึกษา

B

+

B

C

+

C

D

D

F

09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

1

1

09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

48.15%

7.41%

11.11%

9.88%

9.88%

6.17%

3.70%

3.70%

81

78

09111105-55 การเขียนแบบอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2

2

09111105-55 การเขียนแบบอุตสาหกรรม

12.50%

8.93%

19.64%

25.00%

21.43%

5.36%

1.79%

5.36%

56

53

09111106-55 ดิจิทัลอารต

0.00%

20.00%

20.00%

40.00%

0.00%

0.00%

0.00%

20.00%

5

4

09111106-55 ดิจิทัลอารต

17.54%

15.79%

26.32%

21.05%

14.04%

0.00%

0.00%

5.26%

57

54

09111106-55 ดิจิทัลอารต

50.00%

33.33%

16.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6

6

09111107-55 มูลฐานการออกแบบ

3.51%

7.02%

21.05%

29.82%

21.05%

5.26%

7.02%

5.26%

57

54

09111107-55 มูลฐานการออกแบบ

0.00%

0.00%

0.00%

20.00%

0.00%

40.00%

0.00%

40.00%

5

3

09111107-55 มูลฐานการออกแบบ

0.00%

0.00%

33.33%

33.33%

0.00%

33.33%

0.00%

0.00%

3

3

09111108-55 เทคนิคการระบายสี

5.26%

26.32%

26.32%

28.07%

8.77%

0.00%

0.00%

5.26%

57

54

09111109-55 การยศาสตร

5.26%

10.53%

19.30%

28.07%

28.07%

1.75%

3.51%

3.51%

57

55

09111212-55 สุนทรียศาสตร

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09111212-55 สุนทรียศาสตร

22.81%

22.81%

31.58%

12.28%

5.26%

3.51%

1.75%

0.00%

57

57

09111213-55 แนวคิดและการนําเสนอผลงาน

38.60%

21.05%

22.81%

15.79%

1.75%

0.00%

0.00%

0.00%

57

57

09111213-55 แนวคิดและการนําเสนอผลงาน

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112101-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม1

10.71%

8.93%

16.07%

21.43%

23.21%

12.50%

1.79%

5.36%

56

53

09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3

33.33%

35.09%

22.81%

8.77%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

57

57

09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112207-55 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต 2

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112207-55 วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต 2

23.21%

10.71%

16.07%

8.93%

23.21%

10.71%

7.14%

0.00%

56

56

09112209-55 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิต 2

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

2

1

09112209-55 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิต 2

71.93%

12.28%

8.77%

7.02%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

57

57

09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5

0.00%

33.33%

0.00%

0.00%

0.00%

33.33%

0.00%

33.33%

3

2

09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5

32.47%

23.38%

18.18%

11.69%

2.60%

10.39%

0.00%

1.30%

77

76

09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

1

0

09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

1

0

09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

13.58%

18.52%

34.57%

18.52%

13.58%

1.23%

0.00%

0.00%

81

81

09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

50.00%

2

1

09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

1

0

09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

7.50%

22.50%

22.50%

15.00%

13.75%

8.75%

6.25%

3.75%

80

77
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+

ลงทะเบียน สอบ
ผาน

A

ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

รอยละการกระจายของเกรด
รหัส-ชื่อวิชา

+

จํานวนนักศึกษา
+

ลงทะเบียน สอบ
ผาน

A

B

+

B

C

C

D

D

F

09112412-55 ศิลปนิพนธ

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

09112412-55 ศิลปนิพนธ

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

09112412-55 ศิลปนิพนธ

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

09113314-55 การออกแบบกราฟก 2

28.40

16.05

22.22

19.75

12.35

0.00

0.00

1.23

81

80

09113314-55 การออกแบบกราฟก 2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

1

0

09113314-55 การออกแบบกราฟก 2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2

2

09113415-55 การพิมพซิลคสกรีน

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09113415-55 การพิมพซิลคสกรีน

51.25%

27.50%

18.75%

1.25%

0.00%

0.00%

0.00%

1.25%

80

79

09113416-55 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09113416-55 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ

7.27%

23.64%

41.82%

18.18%

9.09%

0.00%

0.00%

0.00%

55

55

09113416-55 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

1

09113417-55 หลักการตลาดเพือ่ การออกแบบ

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

1

1

09113417-55 หลักการตลาดเพือ่ การออกแบบ

21.82%

12.73%

10.91%

10.91%

10.91%

7.27%

25.45%

0.00%

55

55

09113421-55 ชุมชนศึกษา

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

2

1

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา
-

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุทที่ ําให
ผิดปกติ

มาตรการแกไข

-

-

-

-

-

3. รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา
รหัส ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

สาเหตุที่ไมเปดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

-

-

-

-

4. รายวิชาที่สอนเนือ้ หาไมครบในปการศึกษา
รหัส ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวขอที่ขาด

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข

-

-

-

-

-
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

5.รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปที่รายงาน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
รหัส ชื่อรายวิชา
แผนการปรับปรุง
มี
ไมมี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา2560
01002101-55 ภาษาอังกฤษ 1

01002101-55 ภาษาอังกฤษ 1

01002101-55 ภาษาอังกฤษ 1

01002105-55 ภาษาอังกฤษเทคนิค

01002105-55 ภาษาอังกฤษเทคนิค

01002108-55 ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

01002109-55 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป

01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป

01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป

01005101-55 พลศึกษา

02001103-55 สถิติเบื้องตน

02001103-55 สถิติเบื้องตน

02001103-55 สถิติเบื้องตน

02001103-55 สถิติเบื้องตน

02002104-55 สิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากร

02002104-55 สิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากร

09111101-55 ประวัตศิ าสตรศิลปะและการออกแบบ

09111102-55 องคประกอบศิลป

09111103-55 หลักการเขียนแบบ

09111104-55 เทคนิคการวาดเสน

09111210-55 การทําหุนจําลอง

09111210-55 การทําหุนจําลอง

09111210-55 การทําหุนจําลอง

09111211-55 การปฏิบัติการโรงงาน

09111211-55 การปฏิบัติการโรงงาน

09111211-55 การปฏิบัติการโรงงาน
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
รหัส ชื่อรายวิชา
มี
ไมมี
09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1

09112208-55 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1

09112208-55 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1

09112208-55 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1

09112304-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

09112304-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

09112304-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

09113311-55 การออกแบบภายใน 1

09113313-55 การออกแบบกราฟก 1

09113401-55 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
09113401-55 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
09113401-55 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
09113419-55 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
09113419-55 หัวขอพิเศษทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
01001104-55 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

01001104-55 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2
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แผนการปรับปรุง

ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

รหัส ชื่อรายวิชา
01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2
01002206-55 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01002206-55 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01004103-55 จิตวิทยาทั่วไป
01005116-55 ลีลาศ
02001104-55 คณิตศาสตรในชีวติ ประจําวัน
09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
09111105-55 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
09111105-55 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
09111106-55 ดิจทิ ัลอารต
09111106-55 ดิจทิ ัลอารต
09111106-55 ดิจทิ ัลอารต
09111107-55 มูลฐานการออกแบบ
09111107-55 มูลฐานการออกแบบ
09111107-55 มูลฐานการออกแบบ
09111108-55 เทคนิคการระบายสี
09111109-55 การยศาสตร
09111212-55 สุนทรียศาสตร
09111212-55 สุนทรียศาสตร
09111213-55 แนวคิดและการนําเสนอผลงาน
09111213-55 แนวคิดและการนําเสนอผลงาน
09112101-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
09112207-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
09112207-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
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ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไมมี






























แผนการปรับปรุง

ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

รหัส ชื่อรายวิชา
09112209-55 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2
09112209-55 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2
09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
09112412-55 ศิลปนิพนธ
09112412-55 ศิลปนิพนธ
09112412-55 ศิลปนิพนธ
09113314-55 การออกแบบกราฟก 2
09113314-55 การออกแบบกราฟก 2
09113314-55 การออกแบบกราฟก 2
09113415-55 การพิมพซิลคสกรีน
09113415-55 การพิมพซิลคสกรีน
09113416-55 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
09113416-55 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
09113416-55 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
09113417-55 หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ
09113417-55 หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ
09113421-55 ชุมชนศึกษา
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม
ภาคการศึกษาที่ 1 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ 4.35 คะแนน
ภาคการศึกษาที่ 2 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนเทากับ 4.42 คะแนน
เฉลีย่ คาคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน 4.38 คะแนน
6. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจาก แหลงตางๆ
คุณธรรมจริยธรรม
- ขาดการอางอิงผลงานนักออกแบบ

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ

แนวทางแกไขปรับปรุง

- สรางความตระหนักถึงคุณคา
งานออกแบบและเคารพสิทธิ
สวนบุคคล
- สอดแทรกการสรางสรรค ผลงานการ
อนุ รักษแ ละผลิต ภั ณฑ ท องถิ่ น และ
สรางผลงานดวยองคความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น
- ขาดการสามารถสืบคน ตีความ และ
วิเคราะหงาน อยางลึกซึ้งและถองแท
- ขาดการรวบรวมเอกสารการศึกษาวิ
เคราะห และสรุ ป ประเด็ น ป ญ หา
อยางละเอียดและรอบคอบ
- มีความสามารถนําเสนอแนวความคิด
อยางสรางสรรค
- มีการแสดงภาวะผู นํา และ ผู ตามได
อยางเหมาะสม

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข - ขาดทั กษะพื้ นฐานการใช โ ปรแกรม - เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานดวย
การสื่อสารและการใช
คอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่เกี่ยวของมากขึ้น
- ขาดทักษะสื่อสารภาษาตางประเทศ
- เพิ่ ม รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
สํ า หรั บ นั ก ออกแบบ และ
ภาษาจีน
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7. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไมมี 
จํานวนอาจารยใหม …………-……………. จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ………-…………
8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนที่เขารวม
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนทผี่ ูเขารวม
กิจกรรมทีจ่ ัดหรือเขารวม
กิจกรรมไดรับ
อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน
9. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
สาระของรายวิชา 1. กระบวนการออกแบบหลักสูตร
ในหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจะดําเนินการปรับปรุงทุก 5 ป เพื่อให
(ตัวบงชี้ 5.1)
เปนมาตรฐานสากลคณะกรรมการหลักสูตรจึงไดปรับปรุงหลักสูตรกอนครบรอบ 5 ป
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตร และเนื้อหาสาระที่เหมาะสม สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง ป2561 หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2561)มี
ผลการดําเนินงานของป 2560 ที่เกิดประสิทธิผล จึงไดนํากระบวนการในการทํางาน
ดังนี้
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร:
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตั้งแตปการศึกษา 2555 และเปดใชในป
การศึกษา 2556 เปนตนไป โดยอาจารยประจําหลักสูตรที่มีความหลากหลายความ
เชี่ยวชาญแตละแขนงวิชาระดมความคิด วิเคราะห และสังเคราะหลักษณะการกําหนด
หลั กสู ต ร รายวิช าที่มีค วามทั นสมั ย โดยสํ ารวจความตองการของผู เ รีย นและผู ใช
หลักสูตร การวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิทางสายวิชาการและผูเชี่ยวชาญทาง
สายวิชาชีพ
การแตงตั้งคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร:
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการ
จัดทําหลักสูตรปรับปรุง และลักษณะของรายวิชาใหม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. รองศาสตราจารยบรรจงศักดิ์ พิมพทอง คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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ผลการดําเนินงาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐไท พรเจริญ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. นายพงษเดช โฉมสันเทียะบริษัทฮอนดาอารแอนดดี เอเชียแปซิฟค จํากัด
หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร:
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพอยางยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการ
ของสังคม คานิยม และรองรับการแขงขัน เชิงเศรษฐกิจสรางสรรคที่อาศัยทุนสมอง
ของมนุ ษ ย เ ป นตั วขั บ เคลื่ อน การพั ฒ นาหลั กสู ต รจึ ง มุ ง เน นการผลิ ต บั ณฑิ ต หรื อ
บุคลากรของชาติ ที่มีองความรู ทักษะความเชี่ ยวชาญวิช าชีพสูการปฏิ บัติอย างมื อ
อาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมชาติและทองถิ่น มีจิต สํานึก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดี
วัตถุประสงคของหลักสูตร:
1. เพื่ อผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีค วามรู และความสามารถด า นการวิ เ คราะห การ
วางแผน และการวิจัย เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางเปน
ระบบ ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิปญญาไทยเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษผลิตภัณฑ
ทองถิ่น
2. เพื่ อผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางเทคโนโลยี เ พื่ อประยุ กต ใช ใ น
วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มีทักษะด า นความสั มพั นธ ระหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ประสานงานกับบุคคลที่ เกี่ยวของการทํางานเปนกลุม นํา เสนอแนวคิ ด
อยางสรางสรรค แสดงภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม และรับผิดชอบตอผลการ
กระทํา และการนําเสนอ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
ระเบี ย บวิ นั ย ตรงต อเวลา ซื่ อสั ต ย สุ จริ ต รั บ ผิ ด ชอบต อหน า ที่ สั ง คม และมี จิ ต
สาธารณะ
ผลการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยยุวดี พรธาราพงศ ประธานกรรมการ

2. นายเกียรติพงษ
3. ดร.อาณัฏ
4. นายพีรัฐ
5. ดร.สาธิต

ศรีจันทึก
ศิริพิชญตระกูล
ลิมปาภรณ
เหลาวัฒนพงษ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิจัดทํา
รางหลักสูตรดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารยบรรจงศักดิ์ พิมพทอง ประธานกรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. รองศาสตราจารย ดร.รัฐไทย พรเจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นายพงษเดช โฉมสันเทียะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นักออกแบบ บริษัท ฮอนดาอารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จํากัด
2. การสํารวจความตองการผูศึกษาตอ
คณะกรรมการสํารวจความตองการของหลั ก สูตร โดยศึก ษาจาก
นโยบายการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา และอัตร
ความตองการแรงงานในตลาด ปนตน รวมทั้งวิเคราะหหลักสูตรที่เปดสอนใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
3. จัดทํารางหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทํารางหลักสูตร โดยรวมพิจารณาวามี
ขอเสนอแนะในสวนใดบางที่จะตองปรับปรุง จากมคอ.5 มคอ.6 รวมทั้ งผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั กสู ต รในป ที่ผ า นมาจะพิ จารณาจั ด ทํ า ร า งหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให
ผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากยหลักสูตรตอไป
4. ดํ า เนิ น การวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รร ว มกั น พิ จ ารณารายชื่ อ ผู ร ว มวิ พ ากษ
หลักสูตร จากหนวยงานตางๆดังนี้
รองศาสตราจารยบรรจงศักดิ์ พิมพทอง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.รัฐไทย พรเจริญ
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพงษเดช โฉมสันเทียะ
นักออกแบบ บริษัท ฮอนดาอารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จํากัด
ดําเนินการวิพากษหลักสูตรและบันทึกผลการวิ พากษหลักสู ตรที่ไดจาก
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรแลวนําไปปรับปรุงเพื่อใหไดเลมหลักสูตรเพื่อนําเสนอ
กรรมการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. เมื่ อ ผ า นกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยการปรั บ แก ในเรื่ อ งของ
รายละเอียด ความถูกตองตองของคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
6. ผานสภาวิชาการมหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 4 เมษายน 2561
7. ผานสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่
26 เมษายน 2561
8. สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
การประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตรพบวา สามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรไดครบทุกประการ
การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้ ง นี้ ก ารดํ า เนิ น งานกระบวนการออกแบบหลั กสู ต รดํ า เนิ น การได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นทางหลักสูตรจะนํากระบวนการที่ไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. สํารวจความตองการศึกษาตอ
3. จัดทํารางหลักสูตร
4. ดําเนินการวิพากษหลักสูตร
5. นําเสอสภาวิชาการ
6. นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
1.1 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
1.2 ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2. ปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรสอดคล องกั บความต องการของอุต สาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูประกอบการดานอุตสาหกรรม
การผลิต
พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและบริการวิชาการใหมีประสบการณ
จากการนําความรูมาปฏิบัติงานจริง
สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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ตัวบงชี้
การวางระบบผูสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
(ตัวบงชี้ 5.2)
(กระบวนการ)

ผลการดําเนินงาน
การกําหนดผูสอนรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดผูสอนรายวิชา โดยพิจารณาดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัตขิ องตวผูสอนรายวิชาตามเกณฑของหลักสูตร
2. คัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร
3. แจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ
4. มอบหมายใหอาจารยผสู อนจัดทํา มคอ.3
ผลการดําเนินงาน
1. กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ไมนอยกวา
3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 สําหรับผูที่มีผลการสอนต่ํากวาเกณฑ ดําเนิ น
วิเคราะหปจจัยรายขอตามแบบประเมินและชี้แจงอาจารยประจํารายวิชาทราบและ
หาแนวทางแกไขรวมกัน
1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือขอเสนอแนะตามเกณฑการประเมิน
รายขอ
1.2 เปลีย่ นรายวิชาที่รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป
1.3 เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน
2. กําหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณผูสอนในรายวิชา
ชีพบังคับ และกระจายผูสอนไปยังรายวิชาตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูกับผูสอนที่ มี
ความหลากหลาย กําหนดใหผูสอนไมควรสอนเกิน 3 รายวิชา
3. พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ
ทํางานที่เกี่ยวของในรายวิชา
4. ในกรณีรายวิชาหรือหนวยการเรียนที่ตองการใชประสบการณจริง เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม สมัยใหม จะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอก มา
เปนอาจารยพิเศษ
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการ
เรียนการสอน
1. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนวันเปดภาค
การศึกษา
2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับ ติดตาม ใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ
มคอ.4 และสงตามกําหนดเวลา
3. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของ มคอ.3 และ มคอ.4
4. สาขาวิชาดําเนินการจัดสง มคอ.3 และ มคอ.4 ไปยังคณะ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามลําดับ
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ผลการดําเนินงาน
การกํากับกระบวนการเรียนการสอน:
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใชวิธี
การสุมตรวจ รายวิชาวาเปนไปตามแผนการสอนที่วางไว หากมีการตรวจพบการดําเนิน
การที่ไมเปนไปตามแผน การสอนที่วางไว ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพื่อทําการปรับแผน
การสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค ของรายวิชานั้นๆ
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูราการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทาง สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี:
หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดใหมีการฝกประสบการณจริงในสถาน
ประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 และจัดฝกอบรมเพือ่ เตรียม
ความพรอมกอนออกสหกิจศึกษาในชวงปดภาคเรียน มีการติดตามผลระหวางการสหกิจ
ของนักศึกษา หากนักศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียน
เรียนรายวิชาฝกงาน มีเวทีแสดงผลงานสรุปผลการสหกิจศึกษา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณของนักศึกษา คณาจารย และนักศึกษารุนนอง
การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี:
1. โครงการคายบูรณาการนักออกแบบรุนใหม “เรียนรู-รวมมือ-คืนกลับ” สาขา
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อเปนพัฒนาศักยภาพทาง
ดานวิชาชีพใหแกนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นระหวาง วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ 2561
ณ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองทราย จังหวัดกาญจนบุรเี พือ่ เปนการพัฒนาและ
เพิ่มประสบการณจริงใน การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนใหกับนักศึกษา
2. รายวิชา 0911101-55 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ ภาคการศึกษา
ที่ 1 เปนการบูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนกับการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม
3. รายวิชา 0911311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาคการ
ศึกษาที่ 2 เปนการบูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนกับการวิจัย
4. รายวิชา 09111413-55 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
รายวิชา09111414-55 ศิลปนิพนธภาคการศึกษาที่ 2 เปนการบูรณาการพันธกิจดาน
การเรียนการสอนกับการวิจัย
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอศิลปนิพนธ
อธิบายผลการดําเนินงาน 44

ระดับปริญญาตรี
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําศิลปนิพนธและการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพผลงาน ในระดับบัณฑิตศึกษา
อธิบายผลการดําเนินงาน -

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
ตัวบงชี้
การประเมินผูเรียน
(ตัวบงชี้ 5.3)

ผลการดําเนินงาน
1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สําหรับปการศึกษา 2559 ที่ผานมาหลักสูตรพบวา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ
มคอ.6 ยังขาดการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ชัดเจนทําใหการดําเนินงานไมเกิดประสิทธิผลหลักสูตรไดปรับกระบวนการ
ในการทํางาน เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 1/2560 ดังนี้

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. จัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 ในแตละรายวิชา
2. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตาม TQF
3. นําผลการเปรียบเทียบ หารือและทําความเขาใจกับ อาจารยผูส อน
พรอมทั้งหาแนวทางพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ดังนี้
1. จัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 ในแตละรายวิชา
หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนแตละวิชาจัดทํา มคอ.5 และมคอ.6
ในแตละรายวิชาของภาคการเรียนที่ 1/2560 ซึ่งมีการเปดสอนทั้งสิ้น 73 วิชารวม
2 ภาคการศึกษา
2. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตาม TQF
อาจารยประจําหลักสูตรทําการตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบ มคอ.3
และมคอ.4 กับมคอ.5 และมคอ.6 ใหสอดคลองกับการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ผลการตรวจสอบพบวา อาจารยผูสอนมีการประเมิน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ทั้ง 5 ดาน ทั้ง 73 วิชา
3. นําผลการเปรียบเทียบ หารือและทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนพรอม
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน

ทั้งหาแนวทางพัฒนา
หลักสูตรนําผลการประเมินผลการเรียนรูใหกบั อาจารยผสู อนรับทราบและ
หาแนวทางการพัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
การประเมินกระบวนการ
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการประเมิน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในภาคการศึกษา
ที่ 1/2560 นั้นมีการดําเนินงานตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน ครบถวนและผลการ
ดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงานคือ นักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่กําหนดไวในหลักสูตร
การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้การดําเนินงานการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1/2560 นั้นมีผลการ
ดําเนินงานคือนักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ทีก่ าํ หนด
ไวในหลักสูตร หลักสูตาจะนํากระบวนการไปใชในการประเมินผลการเรียนรูต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในภาคเรียนที่ 1/2560 ตอไป
มีขั้นตอนดังนี้
1. จัดทํามคอ. 5 และ มคอ.6 ในแตละวิชา
2. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตาม TQF
3. นําผลการเปรียบเทียบหา รือและทําความเขาใจกับผูสอน พรอมทั้งหา
แนวทางการพัฒนา
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตรมีการทวนสอบการออกขอสอบปลายภาค
ของอาจารยผูสอน กอนการอัดสําเนา วาตรงตามเนื้อหาการสอนหรือไม รวมทัง้ ตรวจสอบ
การประเมินผล การเรียนของนักศึกษา วาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดหรือไม นอกจากนี้
สาขาวิชายังมีการประชุม เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษากอนสงคณะ และ
มหาวิทยาลัยตอไป
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ระดับปริญญาตรี
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7)
ในป การศึกษา 2560 ที่ผ า นมาหลั กสู ตรพบว า การกํ ากั บ การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนแลประเมินหลักสูตรซึ่งยังลาชากวาที่กําหนด สงผลใหผลการ
ดํ า เนิ น งานของป 2559 การดํ า เนิ น การไม เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล หลั ก สู ต รได ป รั บ
กระบวนการในการทํางาน เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 1/2560 ดังนี้
การกํ ากั บการประเมิ นการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินหลัก สูตร (มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7)
1. กําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยในหลักสูตร
2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระที่ไดรับมอบหมาย
3. .สรุปและรายงานผล
ผลการดําเนินงาน
1. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.5 และ มคอ. ภายใน 30 วัน
หลังวัน สุดทายของเรียนในแตละภาคการศึกษา และหัวหนาสาขาวิชาไดแจงอาจารย
ผูสอน ใหจดั สง มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังวันสุดทายของเรียนในแตละ
ภาคการศึกษา
2. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารย
ผูสอน ใหสามารถจัดสง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายในกําหนดเวลา
3. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพื่อ
พิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป
4. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํา มคอ.7 เพื่ อ
รายงานผล การดําเนินงานหลักสูตร และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป
การประเมินกระบวนการ
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ
มคอ.7) ของหลักสูตรป 2560 สงผลใหมีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ตามกําหนด

การปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้การดําเนินการกํากับการประเมินการจักการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตามกําหนดหลักสูตรจะนํากระบวนการ
ไปใชในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ในปการศึกษา 2561 ตอไป
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ระดับปริญญาตรี
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
4. การประเมินศิลปนิพนธและการคนควาอิสระในระดับัณฑิตศึกษา
อธิบายผลการดําเนินงาน -

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ 5.4)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
 เปนไปตาม
(Key Performance
เกณฑ
Indicators)
 ไมเปนไปตาม
เกณฑ
1) อาจารยประจําหลักสูตร 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

อย างนอยร อยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ส ว นร วมในการประชุ ม
ทบทวนการดําเนินงานจํานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง นี้
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีอาจารย
ทบทวนการดํ า เนิ นงาน ประจําหลักสูตรเขารวม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
หลักสูตร
100
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
100 ดําเนินการประชุมและ มีสวนรวมในการวางแผน
การพัฒนาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน การบูรณาการ
รายวิชา การทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญผูเชี่ยวชาญ
สายวิชาชีพ มาใหประสบการณ โครงการและกิจกรรม
นักศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานทุกรายเดือน แจง
รายงานผล ป ญ หาและอุ ป สรรค และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง

ตามแบบ มคอ.2 ที่สอด
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) โดยรับ รองการ
คลองกับกรอบมาตรฐาน
เปดสอนจากสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ หรื อ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 และเปดใชในการจัด
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิสาขา/
การเรียน การสอน ตั้งแตปการศึกษา 2556 และ
สาขาวิชา (ถามี)
ในปการศึกษา 2558 อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร
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ระดับปริญญาตรี
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3)

4)

5)

6)

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ 5.4)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
 เปนไปตาม
(Key Performance
เกณฑ
Indicators)
 ไมเปนไปตาม
เกณฑ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต
มีรายละเอียดของรายวิชา 3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3

และรายละเอี ย ดของ
และ มคอ.4 ในภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 29 วิชา
ประสบการณภาคสนาม
และภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 48 วิชา กอนการ
(ถามี ) ตามแบบ มคอ.3
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
และ มคอ.4 อย า งน อย
ก อนการเป ด สอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนิน 4. หลักสูต รไดจัดทํารายงานผลการดํา เนินการของ

การของรายวิ ช า และ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียน
รายงานผลการดําเนินการ
ที่ 1/2560 จํานวน 29 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2560
ของประสบการณภาคสนาม จํานวน 48 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
(ถามี ) ตามแบบ มคอ.5
การศึกษา ครบทุกรายวิชา
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนิน 5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

การของหลักสูตร ตามแบบ ตามแบบ มคอ. 7และจัดสงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
มคอ.7 ภายใน 60 วั น
2561 แลวเสร็จภายใน60วันหลังสิน้ สุดปการศึกษา
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
- ภาคการศึกษา 1/2559 เปดสอน 29 รายวิชา

ของนักศึกษาตามมาตรฐาน และ มีรายวิชาที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน 12 รายวิชา
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี)
- - ภาคการศึกษา 2/2559 เปดสอน 44 รายวิชา
อยางนอยรอยละ 25 ของ และ มีรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 18
รายวิชาที่เปดสอนในแต รายวิชา รายวิชาทีไ่ ดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิด
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ระดับปริญญาตรี
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ 5.4)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
 เปนไปตาม
(Key Performance
เกณฑ
Indicators)
 ไมเปนไปตาม
เกณฑ
ละปการศึกษา
เปนรอยละ 41.10 ของรายวิชาทั้งหมด
7) มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ขอเสนอแนะจากผลการประเมิ นการดํ าเนิ นงานใน

การจัดการเรียนการสอน มคอ.7 ในปที่ผานมา ดังนี้
กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ
1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพของอาจารย ในด า นคุ ณวุ ฒิ
การประเมินผลการเรียนรู การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตํ า แหน งทางวิ ช าการ
จากผลการประเมินการ และการฝงตัวในสถานประกอบการ
ดํา เนิ นงานที่รายงานใน
2. การควบคุมอัตราการคงอยูแ ละจํานวนผูส าํ เร็จ
มคอ.7 ปที่แลว
การศึกษา
การพัฒนา/ปรับปรุงจากผลการประเมินการดําเนินงาน
ใน มคอ.7 ในปที่ผานมา ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร
1.1 อยูระหวางการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนอกเวลาราชการ จํานวน 2 คน
1.2 อยู ระหว างขั้ นตอนการทํ า วิทยานิ พนธ
จํานวน 3 คน
1.3 ปการศึกษา 2561 อยูระหวางการอนุมัติ
ลาศึกษาตอ จํานวน 1 คน
1.4 อยูระหวางพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 2 คน
2. การควบคุมอัตราการคงอยูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 44.66 และจํานวนผูสําเร็จการศึกษาลดลง คิดเปน
รอยละ 14.98
8) อาจารยใหม (ถา มี ) ทุ ก
ในปการศึกษา 2560ไมมีอาจารยใหม และไมได
คน ไดรับการปฐมนิเทศ รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
หรื อคํ า แนะนํ า ด า นการ การสอน
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน.5.คน และไดรบั

ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นา การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 5 คน
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ 5.4)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
 เปนไปตาม
(Key Performance
เกณฑ
Indicators)
 ไมเปนไปตาม
เกณฑ
ทางวิ ช าการ และ/หรื อ
1. อาจารยอาณัฎ ศิริพิชญตระกูล อบรมสงเสริม
วิ ช าชี พ อย า งน อยป ล ะ ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หนึ่งครั้ง
(G-Upcle)
2. อาจารยพีรัฐ ลิมปาภรณ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
รุนที่ 22
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน.5.
การเรียนการสอน (ถามี) คน และไดรับการพั ฒนาวิ ชาการ และ/หรือวิชาชี พ
ไดรับการพัฒนาวิชาการ จํานวน.5..คน คิดเปนรอยละ 100
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิต

นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิต ใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.10 คะแนน
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิต

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต ใหมเฉลีย่ 4.00 คะแนน
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ในปนี้
10 ตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้ที่ดาํ เนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
5 ตัวบงชี้
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละ 100
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
10 ตัวบงชี้
รอยละ 100
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้
ผลการประเมินตนเอง : .5 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายงาน
5.1 - 01
5.1 - 02
5.1 - 03
5.2 - 02
5.2 - 03
5.2 - 04

มคอ.3 รายละเอียดของหลักสูตร
แผนการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2560
รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา2560
http://eassess.rmutp.ac.th
รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
ปฏิทินการจัดทํา มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=๘๘๙
โครงการบูรณาการคายนักออกแบบบรรจุภณ
ั ฑรุนใหม เพื่อการเรียนรู- รวมมือ-คืนกลับ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหาร
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม
แนวทางการปองกันและแกไข
หลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ปญหา ในอนาคต
1. จํานวนผูสมัครเรียน - จํานวนผูสมัครเรียนมีอตั ราที่ลดลง
- วางแผนการบริหารจัดการเชิงรุก
เพื่ อ วางรากฐานคณะ และวาง
2. จํานวนนักศึกษาคงอยู - จํานวนนักศึกษาคงอยูมอี ตั ราที่ลดลง
เนื่องจากขอยายสถาบันการศึกษาคณะ ตําแหนงกลุม เปาหมาย
และสาขาวิชา ขาดการติดตอ หรือ ไม - ประชาสัมพันธหลักสูตรที่โดดเดนดวย
สื่อสมัยใหม เขาถึงกลุมเปาหมาย
ประสงคศึกษาตอและ ไมดําเนินการ
ลาออกและมีผล การเรียนไมถึงเกณฑ หลักคือ นักเรียน และเปาหมายรอง
คือ ผูปกครอง สถานประกอบการ
กําหนด (Retry)
- สรางแรงจูงใจในการเขาศึกษา เชน
ทุนเรียนฟรี สวัสดิการ เปนตน
- แนะแนวการศึ กษาแบบตรงจุ ด
กลุมบริการความรวมมือ
- สรางเครือข ายพันธมิตรด านการ
ศึกษา ในวงการวิชาการและวิชาชีพ
3. ความคาดหวังของ
- ความตองการทักษะที่เพิ่มและ กวางขึ้น - วิจั ย และพั ฒ นาหลั กสู ต รเพื่ อหา
สถานประกอบการ
ในศาสตรของการผลิต ซึง่ เกีย่ วของกับ จุ ด อ อ น หรื อ จุ ด ที่ ค วรเน น ของ
และการเปลีย่ นแปลง การออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
หลักสูตร
บริบทของภาค
- เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิ และ
อุตสาหกรรม
ผู เ ชี่ ย วชาญให คํ า ปรึ กษาในการ
พัฒนาหลักสูตรสมัยใหม
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังของสถานประกอบ
การ และการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของภาคอุตสาหกรรม
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รายงานผลการดําเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงชี้ 6.1)
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู อธิบายผลการดําเนินงาน
(ตัวบงชี้ 6.1)
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การเตรี ย มความพร อมสิ่ ง สนั บ สนุ นการเรีย นรู ด า นการเตรี ย มความ
พรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู )
โดยอาจารย / หั วหน า อาคารร วมหารื อในการติ ด ตั้ ง ระบบห องคอมพิ ว เตอร
อัจฉริยะ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร ไดรับการอบรมการใชหอง e-classroom
1. อาจารยประจํารายวิชา แจงความประสงคขอจัดซื้อวัสดุฝกสําหรับใช
ใน การเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหกับสาขาวิชา
2. สาขาวิชาดํ าเนิ นการรวบรวมรายการและจํา นวนวั สดุที่ตองการใช
เสนอ ตองานแผนของคณะ
3. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจเครื่องมือ ครุภัณฑ และหองปฏิบัติการ
กอน เปดภาคการศึกษา หากมี ปญหาหรือชํารุ ดแจงยังงานอาคารสถานที่เพื่ อ
เสนอ คณะใหดําเนินการซอมแซมหรือแกไข
4. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจความตองการครุภัณฑและเทคโนโลยีใหม
ที่จําเปนตองใชงานตอคณะ
5. อาจารย ผู ส อนเสนอรายการหนั ง สื อ ที่ จํ า เป น ต อ การศึ ก ษาและ
ทบทวน เพิ่มเติมของนักศึกษาตองานหองสมุด
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใหบริการนักศึกษาทั้งสิ้น 131,455.28 ตร.ม. จํานวน
1,743 หอง จําแนกเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ 497 หอง หองบริการนักศึกษา
388 หอง ระเบียงทางเดิน 227 พืน้ ที่ หองสําหรับงานบริหาร 603 หอง พื้นที่
บริการทั่วไป 16 พื้นที่ และรานคา 12 พื้นที่
หองสมุ ดไดจัดทําแบบสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศและ
ฐานข อ มู ล โดยให อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร สาขาวิ ช า และคณะ นั กศึ ก ษา
บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ
พิจารณาจัดซื้อไวบริการ มีการประเมินผล สรุปผลการสํารวจ นํามาวางแผนการ
จัดซื้อ เพื่อใหบริการไดอยางรวดเร็ว ทันกับความตองการ
1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
2) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง
3) จอรับภาพ จํานวน 4 เครื่อง
4) กลองถายภาพระบบดิจิทลั จํานวน 2 เครื่อง
5) ระบบเครื่องเสียง จํานวน 3 เครื่อง
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
6) ไมโครโฟน จํานวน 13 เครื่อง
7) เครื่องคอมพิวเตอรระบบวินโดว จํานวน 40 เครื่อง
8) เครื่องคอมพิวเตอรระบบแมคอินทอช จํานวน 10 เครื่อง
9) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง
10) เครื่องพล็อตเตอรสี จํานวน 2 เครื่อง
11) เครื่องพิมพระบบเลเซอรสี จํานวน 1 เครื่อง
12) เครื่องพิมพระบบเลเซอรขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง
13) เครื่องกราดภาพ จํานวน 1 เครื่อง
14) กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมปากกาสัมผัส จํานวน 20 เครื่อง
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1) สํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอ การเรียนการสอนและการพัฒนา
2) สรุปผลและวิเคราะห ปญหาและเสนอแนวทางการแกปญหา เพื่ อ
นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
- ปรับปรุงระบบเชื่อมตอไรสาย เพิ่มจุดเชื่อมตอ Wifi-Spot รองรับ
การขยายจํานวนชองสัญญาณและลดปญหาพื้นที่อับสัญญาณในบางจุด
- เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณคอมพิวเตอรใหทันสมัยและเพียงพอตอ
การใชงาน
- เพิ่มจํานวนหองปฏิบัติการและรวมใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ
3) คณะกรรมการประจํ า คณะพิ จารณาและมอบดํ า เนินการในส วน
ผูรับผิดชอบ

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ......................
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รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
รหัสหลักฐาน
รายการ
6.1 - 01 ภาพถายหองบรรยาย หองปฏิบตั ิการ หอง e-classroom
6.1 - 02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
และการบริการของมหาวิทยาลัย
6.1 - 03 การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานโดยใหคณะและสาขาวิชามีสวนรวม
ในการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู
6.1 - 04 บันทึกขอความเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ รานคาตัวแทนจําหนาย
6.1 - 05 บันทึกขอความชิญชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด
6.1 - 06 แบบฟอรมสํารวจความตองการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหลงขอมูลหนังสือ
จาก Website
6.1 - 07 ระบบแนะนําหนังสือ สําหรับอาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือ ซื้อเขา
หองสมุด
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น
6.1 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระ
จากผูป ระเมิน

ความเห็นของผูร ับผิดชอบหลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

1. ควรมีการพัฒนาระบบ
ควรมีระบบติด ตามเป นฐานขอมู ลที่ งา ย - มีการเชิญผูมีประสบการณทาง
การกํ า กั บ ติ ด ตาม ตอการนําขอมูลมาใช
วิชาชีพจาก
รายงาน มคอ.
- หน ว ยงานภายนอกเข า มามี
สวนรวม
- กระบวนการพั ฒนาหลักสูต ร
และประเมินการเรียนการสอน
2. ควรเนนทักษะดาน
2.1 จัดกิ จกรรมเรีย นซอมเสริมดานการ - จัดสรรงบประมาณสนั บสนุ น
โปรแกรม
ภาษาอั ง กฤษ โดย ใชภาษาอังกฤษชวงปดภาคเรียน
- การใช ภ าษาอั ง กฤษสํ า หรั บ
เฉพาะการสื่ อ สาร
2.2 สนั บสนุนทุนกิ จกรรมโครงการค า ย
การสื่อสาร
ในยุคอาเซียน
ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกหนวยงาน
- จัด สรรบุ คลากรหรืออาจารย
2.3 การจั ดหาอาจารยช าวตา งชาติดา น ชาวชาติ ที่ใชภ าษาอั งกฤษได
การออกแบบในรายวิ ช าชี พ เข า มาช ว ยใน เปนอยางดี
กระบวนการเรียนการสอน
- โค ร ง ก าร เ พิ่ ม ทั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสารภาษาอั งกฤษ สํ าหรั บ
นักออกแบบ
6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูที่สําเร็จการศึกษา
การประเมิน (รายงานตามปที่สาํ รวจ) วันที่สาํ รวจ .............................
ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
-ไมมีผูสําเร็จการศึกษา-ไมมีผูสําเร็จการศึกษาขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน………………………………………………
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6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมินรายงานความพึงพอใจของผูบงั คับบัญชา/ผูจางงานที่มีตอบัณฑิต
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
-ไมมีขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต-ไมมีขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิตขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป
ประเด็น
รายการ
การเปลี่ยนแปลง
.............................................................-................................................................
ภายในสถาบัน (ถามี) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
การเปลี่ยนแปลง
.............................................................-................................................................
ภายนอกสถาบัน (ถามี) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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หมวดที่ 8แผนการดําเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทผี่ านมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลา
ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่
ที่แลวเสร็จ
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
1. วิพากษ หลั กสู ตรเพื่ อพั ฒนา พฤษภาคม
รองคณบดี
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
2561
ฝายวิชาการและวิจยั แลวเสร็จ เมื่อวันที่ 26 เมษายน
เทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขา
และ
2561
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
หัวหนาสาขาวิชา
อุตสาหกรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. ปรับปรุงรูปแบบการสอน กุมภาพันธ
หัวหนาสาขาวิชา
ดํ า เนิ น การสอดแทรกใน
ดวยการใชเครือ่ งมือและ
2561
และอาจารย
กระบวนการจั ด การเรี ย นการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประจํารายวิชา
สอนทุกรายวิชาชีพบังคับ
และซอฟแวรทุกรายวิชา
3. พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย น กุมภาพันธ
หัวหนาสาขาวิชา
ดําเนินการเปดรายวิช าชี พ
การสอนดวยภาษาอังกฤษ
2561
และอาจารย
เลือก
ทักษะการสื่อสาร และการ
ประจํารายวิชา
นําเสนอผลงาน
4. บู ร ณาการการสอนและ ธันวาคม
หัวหนาสาขาวิชา
ดําเนินการในรูปแบบโครงการ
เชื่อมโยงการใชโจทยเรียน
2560
และอาจารย ประจํา บู ร ณาการค า ยนั ก ออกแบบ
ร ว มกั น ระหว า งรายวิ ช า
รายวิชา
บรรจุภัณฑรุนใหม เพื่อการเรียน
และหลักสูตร
รู- รวมมือ-คืนกลับ ประจําป 2560
5. การมีส วนรวมการจัด การ กุมภาพันธ
หัวหนาสาขาวิชา ระหวางวันที่ 26-28 กุมภาพันธ
61 ณ ศู น ย เ ศรษฐกิ จพอเพี ย ง
เรี ย น การสอนระหว า ง
2561
ชุ ม ชนหนอง ทราย จั ง หวั ด
สถานศึกษา สถานประกอบ
กาญจนบุรี
การภาคอุตสาหกรรม และ
การบริการชุมชน
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
เพิ่มรายวิชาที่เกีย่ วของกับการใชวัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมากขึ้น
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
2.1 เปลี่ยนแปลงรายวิชา การออกแบบเซรามิก เปนรายวิชา ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพือ่ รองรับกับความพรอมและการเปลีย่ นแปลงปรับปรุงของหองปฏิบัติการ
2.2 ปรับปรุงรูปแบบการสอนดวยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เกิดขอแนะนํา
ของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
2.3 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน
ทั้งนี้เกิดขอแนะนําของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใชภาษาอังกฤษ
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
3.1 การฝงตัวอาจารยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหอาจารยมีทักษะความรูทาง
วิชาชีพสมัยใหม และพัฒนากระบวนการสอนดานวัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
3.2 การพัฒนาดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.3 การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การตีพิมพและนําเสนอผลงานเผยแพรในเวทีระดับ
ชาติ และนานาชาติ
3.4 การพัฒนาผลงานวิชาการ ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบสอน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2561
แผนปฏิบัติการ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
1. ปรับปรุงรูปแบบการสอนดวยการใชเครื่องมือ
กุมภาพันธ 2561
หัวหนาสาขาวิชาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และซอฟแวรทุก
อาจารยประจํารายวิชา
รายวิชา
2. พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนด ว ยภาษา
กุมภาพันธ 2561
หัวหนาสาขาวิชาอั ง กฤษ ทั ก ษะการสื่ อสารและการนํ า เสนอ
อาจารยประจํารายวิชา
ผลงาน
3. บูรณาการการสอนและเชื่อมโยงการใชโจทย
ตุลาคม 2561
หัวหนาสาขาวิชาเรียนรวมกันระหวางรายวิชาและหลักสูตร
อาจารยประจํารายวิชา
4. การมีสวนรวมการจัดการเรียนการสอน ระหวาง
ตุลาคม 2561
หัวหนาสาขาวิชา
สถานศึกษา สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และการบริการชุมชน
61
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รับรองความถูกตองของขอมูล :
ตําแหนง

ชื่อ-นามสกุล

ลงนาม

วันที่

1. ประธานหลักสูตร

นายสาธิต

เหลาวัฒนพงษ

30 พฤษภาคม 2561

2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร

นายพีรัฐ

ลิมปาภรณ

30 พฤษภาคม 2561

3. ผูรับผิดชอบหลักสูตร

นายอาณัฎ

ศิริพิชญตระกูล

30 พฤษภาคม 2561

พิจักขณา

30 พฤษภาคม 2561

5. อาจารยประจําหลักสูตร นางสางกิ่งกาญจน พิจักขณา

30 พฤษภาคม 2561

4. อาจารยประจําหลักสูตร นายประชา

เห็นชอบโดย :
ตําแหนง

รายชื่อ

ลายเซ็น

วันที่

หัวหนาสาขาวิชา

นายเกียรติพงษ

ศรีจันทึก

30 พฤษภาคม 2561

คณบดี

นายธานี

สุคนธะชาติ

30 พฤษภาคม 2561
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี้ สกอ.
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

ตัวชี้บงชี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (ระดับปริญญาตรี)
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเ รียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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ผาน

คาเฉลี่ย
87.88/20
รอยละ

4.39
4.19

83.72

4.21
-

3.00
3.00
3.00
3.00

รอยละ80
รอยละ20
รอยละ24
3.21

3.00
2.62
5.00
1.67
1.20
4.00

รอยละ100

3.00
3.00
3.00
5.00

ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5
3.50

ตัวชี้บงชี้
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

-

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบที่ 2-6)

3.00
3.00
3.40

2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

I

P

1. การกํากับมาตรฐาน

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผาน

0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรไดมาตรฐาน

2. บัณฑิต

-

-

4.29

4.29

คุณภาพดีมาก

3. นักศึกษา

3.00

-

-

3.00

คุณภาพปานกลาง

4. อาจารย

3.21

-

-

3.21

คุณภาพดี

5. หลักสูตร การเรียน การ
สอน การประเมินผูเรียน

3.00

3.67

-

3.50

คุณภาพดี

-

3.00

-

3.00

คุณภาพปานกลาง

3.09

3.50

4.29

3.40

คุณภาพดี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม
ผลการประเมิน

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
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ระดับปริญญาตรี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ
(13 ตัวบงชี)้ พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก. (องคประกอบที่ 2.) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี (องคประกอบที่ 4
และ 5) และมีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพปานกลาง (องคประกอบที่ 3 และ 6)
3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1.

หลักสูตรจัดใหมีโครงการปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาใหมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

2.

อาจารยประจําหลักสูตรมีงานวิจัยและเผยแพรผลงานระดับชาติ

3.

อัตราคงอยูและความพึงพอใจของอาจารยอยูในเกณฑ

4.

อาจารยประจําสาขาวิชาและผูสอนมีสวนรวมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา

5.

วัสดุฝกเพียงพอกับความตองการและลดภาะคาใชจายอุปกรณการเรียนของนักศึกษา

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.

ขยายหองเรียนหรือเพิ่มศูนยการเรียนรูเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

2.

พัฒนาอัตราคงอยูและสําเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นของนักศึกษา
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