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บทสรุปสําหรับผูบริหารการประเมินตนเอง  

 

1. บทนํา (ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

ปรัชญาเทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวยปญญา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถดานการวิเคราะห การวางแผน และการวิจัยเพ่ือ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอยางเปนระบบ ตระหนักและซาบซ้ึง

ถึงภูมิปญญาไทยเปนสวนหน่ึงของการอนุรักษผลิตภัณฑทองถิ่น 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเ พ่ือประยุกตใช ในวิชาชีพออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ประสานงานกับ

บุคคลท่ีเก่ียวของ การทํางานเปนกลุม นําเสนอแนวคิดอยางสรางสรรค แสดงภาวะผูนําและผูตามอยาง

เหมาะสม และรับผิดชอบตอการกระทําและการนําเสนอ 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอ

เวลา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาท่ี สังคม และมีจิตสาธารณะ 

การประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ในปการศึกษา 2558  มีผลการดําเนินงานไดมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มี

ระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.39 คะแนน)  

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใชเกณฑการประเมิน

ตนเองตามเกณฑของ สกอ. ซึ ่งมีผลการดําเนินงาน “ไดมาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.75 คะแนน)  
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2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 

องคประกอบที ่ I P O 
คะแนน

เฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 
 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน 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

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 

ตัวบงช้ี) พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 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. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการอยูในเกณฑคอนขางสูง 

2. หลักสูตรจัดใหมีโครงการปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาใหมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีงานวิจัยและเผยแพรผลงานระดับชาติ 

4. อาจารยประจําสาขาวิชาและผูสอนมีสวนรวมในการเสนอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

5. วัสดุฝกเพียงพอกับความตองการและลดภาะคาใชจายอุปกรณการเรียนของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ขยายหองเรียนหรือเพิ่มศูนยการเรียนรูเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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รหัสหลักสูตร :  154819411102754 

ช่ือหลักสูตร :เทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ระดับ :ปริญญาตรี 

กลุม ISCED :  

การเปดสอน :  ในเวลา     นอกเวลา     ท้ังในและนอกเวลา 

เลือกใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร : ป พ.ศ. 2548 
 

1. อาจารยประจําหลักสูตร(ตามเลม มคอ.2) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร วุฒิการศึกษา

สูงสดุ 

ประเภท 

 

1 อาจารย นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2 อาจารย นายพีรัฐ ลิมปาภรณ ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3 อาจารย นายอาณัฎ ศิริพิชญตระกูล ปริญญาเอก อาจารยประจําหลักสูตร 

4 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายประชา พิจักขณา ปริญญาเอก อาจารยประจําหลักสูตร 

5 อาจารย นางสาวก่ิงกาญจน พิจักขณา ปริญญาเอก อาจารยประจําหลักสูตร 
 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหต ุ :  ปรับปรุงใหมเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย) ของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

สูงขึ้น เพ่ือรองรับกับการบริหาร และพัฒนาหลักสตูร โดยผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 

10/2558เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 และ สกอ.รับทราบ ใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 

2558และมีการปรับปรุงหลักสูตรเน่ืองจาก.อาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอปริญญาเอก.. โดยผานการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 7/2561  เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
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2. อาจารยประจําหลักสูตร(ณ ส้ินรอบปการศึกษาทีป่ระเมิน) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ/

คุณวุฒ ิ

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ขอมูลประวัติการศึกษา 

1 อาจารย 

 

นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 

ปที่จบ : 2555 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาทีจ่บ : ออกแบบผลิตภัณฑ 

ช่ือสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน :12 ป 

2 อาจารย นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ 

 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 

ปที่จบ : 2002 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

M.F.A (Fine Arts) 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาทีจ่บ : B.F.A (Fine Arts) 

ช่ือสถาบันทีจ่บ : Otis College of Art and Design, 

USA,1998 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั 

ประสบการณการทําการสอน : 6 ป 

3 อาจารย นายอาณัฎศิริพิชญตระกูล ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 

ปที่จบ : 2560 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

ปร.ด(ทัศนศลิปและการออกแบบ) 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 



ระดับปริญญาตรี 
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ/

คุณวุฒ ิ

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ขอมูลประวัติการศึกษา 

สาขาวิชาทีจ่บ : เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั 

ประสบการณการทําการสอน :8 ป 

4 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายประชาพิจักขณา ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : 2546 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาทีจ่บ : เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

ขาราชการพลเรือน 

ประสบการณการทําการสอน : 12 ป 

5 อาจารย นางสาวก่ิงกาญจน  

พิจักขณา 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 

ปที่จบ : 2557 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

สถาปตยกรรมดษุฎบีัณฑติ 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาที่จบ : สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบ 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

ขาราชการพลเรือน 

ประสบการณการทําการสอน :15 ป 



ระดับปริญญาตรี 
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3. อาจารยผูสอน(อาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนตามรายวิชาในหลักสตูร) 

 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่ออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

1 อาจารย นายคมเขตเพ็ชรรัตน สถาปตยกรรมมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 

2 อาจารย นางยุวดี พรธาราพงศ ศิลปกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 

3 อาจารย นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5 อาจารย นางสาวอุทัยวรรณ ประสงคเงิน ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/ 

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

6 อาจารย นางศิริพันธ ม่ิงขวัญ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/ 

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อาจารยพิเศษ (ถามี) 

1 อาจารย นายกวินพัฒนอมรบุลเศรษฐ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/ 

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

4. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน :   

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
 

5. ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตัวบงช้ี 1.1) 

(ระดับปริญญาตร)ี 

ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

1  จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร  มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ(กรณีท่ี

หลักสูตรหลักสูตร ป.ตรี มีแขนงวิชา กําหนดใหตองมีอาจารย

ประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา

โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา) 

2  คุณสมบตัิอาจารยประจํา

หลักสูตร 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก 4คน, ปริญญาโท 1คน 

มีตําแหนงทางวิชาการ : ผศ. 1คน, รศ.-คน, ศ. -คน 

ซ่ึงเปนคุณวุฒิท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 

11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรไดรับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ัง

ท่ี 10/2558.. เม่ือวันท่ี 28  สิงหาคม 2558  สกอ.รับทราบ



ระดับปริญญาตรี 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

ใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 และมี

การปรับปรุงหลักสูตรเน่ืองจาก.อาจารยประจําหลักสูตรลา

ศึกษาตอปริญญาเอก.. โดยผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั 

คร้ังท่ี 7/2561  เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 
 

สรุปผลการประเมิน  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสตูร       ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้

1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. 

และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 – 01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2555 

1.1 – 02 หนังสือปรับปรุงการแกไขหลักสูตร สมอ.08 

1.1 – 03 ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.1) 

(กระบวนการ) 

1) ระบบการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร: 

อธิบายผลการดําเนินการ  

สําหรับในปการศึกษา 2559 ท่ีผานมา สาขาพบวาการดําเนินงานรับและ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรยังไมประสบผลในการดําเนินงานเทาท่ีควร จึงได

ปรับกระบวนการทํางาน เพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 2560 ดังน้ี 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

1. ทบทวนจํานวน  คุณวุฒิ คุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูร 

2. กําหนดอาจารยป ระ จําหลั กสู ตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา(TQF) 

3. แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร 

ผลการดําเนินการ 

1. ปการศึกษา 2559  มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2 คน คือ นางสาว

มยุรี เรืองสมบัติ และนางสาวดรุณรัตน  พิกุลทอง  ลาศึกษาตอ จึงไดมีการเสนอ

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรเสนอให นายพีรัฐ ลิมปาภรณ  นายอาณัฎศิริพิชญตระกูล 

เปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

เม่ือวันท่ี 11กันยายน2560โดยผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  7/2561  

เม่ือวันท่ี  6  มิถุนายน  2561 

จากเหตุผลดังกลาวของการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตรไดรวมประชุมหารือ เพ่ือพิจารณาเร่ืองของคุณวุฒิของ

อาจารยประจําหลักสูตรใหม  

2. หลังจากทบทวนจํานวนอาจารย คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตรคณะกรรมการไดประชุมพิจารณา กําหนดอาจารยตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ  (TQF) และไดพิจารณาวุฒิการศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กําหนดไวคณะไดกําหนดขั้นตอนในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

3. ปการศึกษา 2560 มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือการ

พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพหลักสตูร และลําดับผูรับผดิชอบหลักสตูร ดังน้ี 

1) ดร.สาธิต เหลาวัฒนพงษ(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 1 และ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

2) นายพีรัฐ ลิมปาภรณ (อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 2 และ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

หมวดที่ 2 อาจารย 



ระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

3) นายอาณัฎศิริพิชญตระกูล (อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 3 ) 

4) ผศ.ประชา พิจักขณา (อาจารยประจําหลักสตูร ลาํดับท่ี 4 ) 

5) ดร.ก่ิงกาญจนพิจักขณา(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 5) 

การประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดดําเนินประเมินกระบวนการและทบทวน

ระบบกลไกของการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  พบวาระบบกลไก

ดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาของ

อาจารยท่ีไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได เน่ืองจากการลาศึกษาตอ  และ

คณะกรรมการหลักสูตรจะใชแผนน้ีตอไปในปการศึกษาหนา 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ท้ังน้ีในการดําเนินงานของหลักสูตรในป 2560 มีประสิทธิภาพและเปนไป

ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการ

ท่ีไดปรับปรุงในป การศึกษา 2560 ไปใชในกระบวนการแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตรในปการศึกษา 2561 ตอไป ซ่ึงกระบวนการท่ีไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ทบทวนจํานวน  คุณวุฒิ คุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูร 

2. กําหนดอาจารยประจําหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา(TQF) 

3. แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร 

 

2) ระบบการบรหิารอาจารยประจําหลักสูตร 

อธิบายการดําเนินการ สําหรับการบริหารอาจารยในปการศึกษา 2559 ยัง

ไมไดกําหนดแนวนโยบายและการกําหนดแผนระยะยาวในการบริหารอาจารยประจํา

หลักสูตรอยางชัดเจน 

เน่ืองจากอาจารยสลับกันลาเรียน ดังน้ันหลักสูตรจึงไดมีการปรับปรุง

กระบวนการในการบริหารอาจารย เพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 2560 ซ่ึงมี

กระบวนการสําหรับการบริหารงานดังน้ี 

การบริหารอาจารย 

1. วิเคราะหอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหาร

อาจารยในปการศึกษาท่ีผานมา 

2. วางแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย (ดานวุฒิ

การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.) 

3. ดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย 



ระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

1. วิเคราะหอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการ

บริหารอาจารยในปการศึกษาท่ีผานมา  พบวา หลักสูตรมีอาจารยมีจํานวนอาจารย

ประจําสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นตามสัดสวน อาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับ

ปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คือ 1 : 8  ซ่ึง

ในปการศึกษา 2560 ตองการอัตรากําลังอาจารยใหมเพ่ิมอีก จํานวน 1 คน   

2. วางแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและบริหารอาจารย (ดานวุฒิ

การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ)ใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. 

อาจารยประจําหลักสูตรทําการวางแผนรับอาจารยเพ่ือใหจํานวนอาจารย

เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา  โดยการรับอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา  

เปนไปตามเกณฑท่ีสกอ.กําหนดไว 

3. ดําเนินการตามแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย 

ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวางแผนพิจารณาแผนกรอบอัตรากําลังระยะ

ยาวใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและอัตรากําลังภาพรวมของคณะ 

4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานพบวามีอาจารยลาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก คณะกรรมการอนุมัติใหลาศึกษาตอได เพ่ือใหหลักสูตรมีการพัฒนา

อาจารย 

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานในปการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร

ไดมีการประเมินกระบวนการพบวา  ระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจํา

หลักสูตรมีการดําเนินงานครบท้ัง  4  ขั้นตอน ซ่ึงสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑอยางเหมาะสม 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ท้ังน้ีในการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรในป  2560 สามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดปรับปรุงในป 2560 ไป

ใชในการบริหารระบบอาจารย ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2561 ตอไป ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. วิเคราะหอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหาร

อาจารยในปการศึกษาท่ีผานมา 

2. วางแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย (ดานวุฒิ

การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.) 

3. ดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย 

4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

 

3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

อธิบายการดําเนินการ 

ในปการศึกษา  2559 ท่ีผานมาพบวา หลักสูตรไดมีการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยโดยยังขาดการวิเคราะหถึงความตองการของอาจารย ดังน้ันหลักสูตรจึงไดมี

การปรับกระบวนการการทํางานในการบริหารอาจารยเพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 

2560 ซ่ึงมีกระบวนการสําหรับการบริหารอาจารยดังน้ี 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

3. ดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 

1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทบทวนแผนและวิเคราะหความตองการ

ในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยแตละคนแจงความประสงคในแบบ

สํารวจความตองการพัฒนาอาจารย เม่ือจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของหลกัสตูร

โดยมีแผนการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอ  การเพ่ิมศักยภาพ

ทางการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ  

2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

คณะกรรรมการอาจายประจําหลักสูตรไดดําเนินการกําหนดโครงการและ

กิจกรรมสงเสริมการพัฒนารวมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรของ

หลักสูตรเขารวมดังน้ี 

1) โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังท่ี 9 

(9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล คร้ังท่ี 8 (8th RMUTIC) ในหัวของาน “ราชมงคลสรางสรรคกับนวัตกรรมท่ี

ยั่งยืนสูประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

for Thailand 4.0” ระหวางวันท่ี 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษา

ความรูจากภายนอก จัดขึ้นเม่ือวันท่ี  27,30 เมษายน- วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ณ  

จังหวัดตราด  

3) ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย   

คณะกรรรมการอาจายประจําหลักสูตรไดดําเนินการกําหนดโครงการ

และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนารวมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากร

ของหลักสูตรโดยลักษณะการมีสวนรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยในทุกโครงการ 

การประเมินกระบวนการ 

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพอยางเหมาะสมท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือใหคุณสมบัติเปนไป

ตามเกณฑมาตราฐานหลักสูตรอยางตอเน่ือง  และไดรับการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูน

ทักษะ  ความรู และความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเข็มแข็งทางวิชาการ

ใหแกหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร 

ท้ังน้ีการดําเนินงานในการสงเสริมอาจารยของหลักสูตรในป 2560  มี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดย

อาจารยไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดปรับปรุง

ในป 2560 ไปใชในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในป 2560 ตอไป  ซ่ึงกระบวนการ

ท่ีไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

3. ดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 

เหตุผล :หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการในการดํารงตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตร และมีการสงเสริมและเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารย  

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

4.1 – 01 มคอ. 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

4.1 – 02 หนังสือปรับปรุงการแกไขหลักสูตร สมอ.08 

4.1 – 03 ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

4.1 -  04 รายงานการประชุม แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

4.1 – 05 เอกสารโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพ

อาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.2) 

(ปจจัย

นําเขา) 

1) รอยละอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 80 คะแนน ประเมิน 5.00 (1) 

2) รอยละอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ 20 คะแนน ประเมิน 1.67 (2) 

รายการขอมูล จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 5 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 

3. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง อ. 4 

4. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง ผศ. 1 

5. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง รศ. - 

6. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 
 

3) ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรคิดเปนรอยละผลรวมถวงนํ้าหนัก 1.20 คะแนน 

ประเมิน 1.2 (3) 

ช่ืออาจารยประจํา

หลักสูตร 

ช่ือผลงานวิชาการ คา

นํ้าหนัก 

1. นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ   

2. นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ โครงการสรางสรรคผลงานวิจัยเชิงศิลปะโดยมุงเนน

การนําเสนออัตลักษณพื้นถิ่นยานกุฎีจีนเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว ในชุมชนวารสารครุศาสตรสาร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา. 2 (1), 103-105 

0.60 

3. นายอาณัฎ  ศิริพิญชตระกูล เศษอีวีเอและพีวิซีเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเพื่อการ

ออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ วารสารศิลป

ปริทัศน คณะศิลปกรรมศาสตร ม.ราชภัฎสวนสุนันทา. 

2(2), 77-88 

0.60 

4. นายประชา  พิจักขณา   

5. นางสาวก่ิงกาญจน  พิจักขณา   

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

 

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.2 – 01 เอกสารวุฒิการศึกษาระดับปริญาเอกของ อาจารย 

4.2 – 02 หนังสือแสดงตําแหนงทางวิชาการ 

4.2 – 03 เอกสารเผยแพรผลงานวิชาการ 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลที่เกิดกับอาจารย

(ตัวบงช้ีที่ 4.3) 

- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสตูร 

1. การคงอยูของอาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มีอาจารยประจําสาขาวิชาท้ังสิ้น จํานวน 12 คน และอาจารย

ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ประกอบดวย 

1.1 ปการศึกษา 2560  การคงอยูของอาจารยเตม็จํานวน 12 คน 

1.2 ปการศึกษา 2559  การคงอยูของอาจารยเตม็จํานวน 12 คน 

1.3 ปการศึกษา 2558  การคงอยูของอาจารยเตม็จํานวน 12 คน 

2. ความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2560 คาเฉลีย่ 4.55 คะแนน เม่ือเทียบกับ

ปการศึกษา 2559 คาเฉลี่ย 4.45 คะแนน  
 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 

 

เหตุผล : หลักสูตรมีจํานวนอาจารยคงอยูปกติตามอัตรา และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จากการ

ประชุมเพ่ือสรรหาและคัดสรรอาจารยประจําหลักสูตรตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไดรับการรับรองโดยเสียง

มติอยางเปนเอกฉันท 
 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 2 อาจารย 

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.3- 01 วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

4.3- 02 วาระและบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.3- 03 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.08 

4.3- 04 รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชา ปการศึกษา 2559-2560 
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1. ขอมูลนักศึกษา (ปการศึกษาที่รับเขา 2556 ถึงปการศึกษาทีต่องรายงาน 2560) 

(สามารถปรับปการศึกษาได) *ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2560 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสูตร

เดิมดวย* 

ปการศึกษาที่

รับเขา 

(ตั้งแตป

การศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา 

(1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแต

ละปการศึกษา 

จํานวนที่ลาออก

และคัดชื่อออก

สะสม 

(2) 

รอยละการคงอยู

ของนักศึกษา 

(1)-(2)/(1)*100 

2556 2557 2558 2559 2560 

รุนปการศึกษา 

2556 

109 69 67 69 69 69 34 68.80 

รุนปการศึกษา 

2557 

101  60 60 59 58 30 70.29 

รุนปการศึกษา 

2558 

122   100 85 84 27 77.86 

รุนปการศึกษา 

2559 

103    67 58 58 43.68 

รุนปการศึกษา 

2560 

103     62 57 44.66 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปท่ีประเมิน) : 103คน 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา : 

1) สถานะลาออก เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

2) สถานะถูกถอนชื่อ เน่ืองจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก 

3) สถานะพนสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไมถงึเกณฑกําหนด (Retry) 

แนวทางแกไข 

1) ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ เตรียมความพรอมของนักศึกษาใหมกอนเปดภาคการศึกษา 

2) เรียนซอมเสริมระหวางปดภาคการศึกษา (ชวงฤดูรอน) 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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2. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

(สามารถปรับปการศึกษาได) *ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2560 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสูตร

เดิมดวย* 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา 

2557 2558 2559 2560 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

รุนปการศึกษา 2556 109 43 39.44 - - - - - - 

รุนปการศึกษา 2557 101 - - 89 88.11 - - - - 

รุนปการศึกษา 2558 122 - - - - 64 52.45 - - 

รุนปการศึกษา 2559 103 - - - - 71 68.93 71 68.93 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเรจ็การศึกษา :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การรบันักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.1) 

(กระบวนการ) 

1) การรบันักศึกษา  
อธิบายผลการดําเนินงาน  

สําหรับปการศึกษา  2559 ท่ีผานมาหลักสูตรพบวา  การรับนักศึกษาไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มคอ. 2) ซ่ึงผลการดําเนินงานในป 2559 การดําเนินงานไม
เปนไปตามประสิทธิผล  หลักสูตรไดปรับกระบวนการในการทํางาน  เพ่ีอนํามาใชในป
การศึกษา 2560 ดังน้ี 

ระบบการรับนักศึกษา 
1. การทบทวนแผนและกําหนดรับนักศึกษา 
2. ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา  
3. กําหนดคณะกรรมการการรับสมัคร 
4. ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาและรายงานผลใหหนวยงานทราบ 
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดดําเนินการรับนักศึกษาดงัน้ี  
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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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

คุณสมบัติ 

สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดวางแผนการรับ

นักศึกษาไวเชนเดียวกับปท่ีผานมาดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับหัวหนาสาขาวิชา  ดําเนินการประชาสัมพันธ

ผานทางเว็บไซตของคณะ และมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยัง

สถานศึกษา/วิทยาลัยกลุมเปาหมาย 

2. กําหนดคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา 

2.1 ฝายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหาร

คณะพิจารณาเห็นชอบและสงแผนการรับนักศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ 

2.2 ฝายแนะแนวและสาขาวิชา ดําเนินการประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตร

ตลอดปการศึกษา ตามแผนการแนะแนว 

2.3 สาขาวิชาดําเนินการคัดเลือกอาจารยเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

ดําเนินการออกขอสอบ สอบสัมภาษณตอทางคณะและมหาวิทยาลัยแตงตั้งคําสั่ง 

2.4 สาขาวิชาดําเนินการออกขอสอบทางวิชาชีพ จํานวน 100 ขอ ครอบคลุม

เน้ือหาวิชาพ้ืนฐาน ทางศิลปะ องคประกอบศิลป ทฤษฏีสี ประวัติศาสตรศิลปะและการ

ออกแบบ การเขียนแบบ และการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2.5 สาขาวิชาดําเนินการควบคุมการสอบและสงขอสอบตอทางมหาวิทยาลัย

ตามระยะเวลา ท่ีกําหนด 

2.6 กรรมการสอบสัมภาษณดําเนินการจํานวน 3 คน และพิจารณาตัดสินผล

การสอบสัมภาษณตอทางมหาวิทยาลัย 

2.7 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ การรายงานตัว
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และ ชําระเงินคาลง ทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ตามลําดับ 

การประเมินกระบวนการ 
การรับนักศึกษาของสาขาในปการศึกษา 2560 น้ัน การดําเนินการ ไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนครบถวนและพบขอผิดพลาดในการดําเนินงานคือนักศึกษามีนอยกวาเปา
หรือแผนท่ีกําหนดไว เน่ืองจากการประชาสัมพันธท่ียังไมท่ัวถึง 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ท้ังน้ีการดําเนินงานการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรในปการศึกษา 2560  น้ัน 

ยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว   เห็นควรพิจารณาเพ่ิมการประชาสัมพันธ
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 ซ่ึงมีจํานวนนอยกวาแผนท่ีตั้งไว 
ทางคณะจึงมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ดังน้ี 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
1. กําหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
2. ปฐมนิเทศนและดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ 

ผลการดําเนินงาน 
1. กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร และวิชาชีพเฉพาะ ระหวางวันท่ี 29 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2560 ณ 
อาคาร 6 หอง 631-632 ศูนยโชติเวช 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง (ยอยคณะ) เพ่ือเปนการ
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะใหกับนักศึกษาใหม และผูปกครองได
เขาใจในการเรียนการสอนและการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา วันท่ี 10 มิถุนายน 
2560 ณ หองประชมุโชติเวช อาคารเรือนปญญา ชั้น 4 
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การประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการพบวามีการดําเนินกระบวนการครบท้ัง  2  กระบวนการ 

นักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกใหศึกษาตอไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอท้ัง
ทางดานทักษะวิชาชีพ  สามารถปรับตัวในการใชชีวิตท้ังการเรียนและการทํางานไดดีขึ้น 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ท้ังน้ีการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาของ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2560 น้ัน ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพรอมท่ีจะศึกษาตอ  สามารถปรับตัว และใชชีวิตท้ังการ
เรียนและการทํางานไดอยางมีความสุขดังน้ันทางสาขาวิชาจะนํากระบวนการในปการศกึษา  
2560 ไปใชในการสมัครรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 ตอไป ซ่ึงกระบวนการท่ีไดมีดังน้ี 

1. กําหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
2. ปฐมนิเทศนและดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาตอ 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.2) 

(กระบวนการ) 

1) การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี

อธิบายผลการดําเนินงานสําหรับในปการศึกษา 2559 ท่ีผานมาพบวาการ
ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษายังไมมีระบบกลไกท่ีชัดเจน 
ซ่ึงผลการดําเนินการยังไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการทํางานเพ่ือ
นํามาใชในปการศึกษา 1/2560 ดังน้ี 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
1. พิจารณาและเสนอแตงตัง้อาจารยท่ีปรึกษา  
2. แจงแนวทางการควบคุมดแูลการใหคาํปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 
3. ดําเนินการใหคาํปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง 

ผลการดําเนินงาน 
ในภาคเรียนท่ี 1/2560 หลักสตูรไดดําเนินการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรีดังน้ี 
1. พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับหัวหนาสาขาพิจารณาเสนอชื่ออาจารยท่ี
ปรึกษานักศึกษาเขาใหมไปยังคณะมีรายนามดังน้ี 
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กลุมเรียน อาจารยท่ีปรึกษา วันเวลาใหคาํปรึกษา หอง 

รุน 60 กลุม 
ปอผ1 

อ.คมเขต  เพชรรัตน 08.00-09.00 น. ทุก
วันพฤหัส 

631 

รุน 60 กลุม 
ปอผ2 

อ.ยุวดี  พรธาราพงศ 13.00-14.00 น.ทุกวัน
ศุกร 

431 

รุน 60 กลุม 
ปอผ3 

อ.เกียรติพงศ  ศรีจันทึก 13.00-14.00 น. ทุก
วันพฤหัส 

632 

2. แจงแนวทางการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาอาจารย
ประจําหลักสูตรชี้แจงแนวทางการควบคุมดูแลใหคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ
เปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรทบทวนผลสรุปรายงานการใหคําปรึกษากับอาจารย
ท่ีปรึกษาในชวงภาคการเรียนท่ี 1/2560แจงใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตามนักศึกษาชั้นป
ท่ี 4ในการลงทะเบียนวิชาท่ีตกคาง เร่ืองการแจงสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน 2/2560 เปนภาคการศึกษาสุดทาย และกําชับการวางแผนการเสนอ
หัวขอศิลปะนิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษาติดตามเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00  ควรใหคําแนะนํา
เปนกรณีพิเศษถึงการเรียนเพ่ือปองกันการพนสภาพนักศึกษา  สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 
4  ใหแจงนักศึกษาเตรียมหาสถานประกอบการไวสําหรับฝกสหกิจศึกษา ในภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 

กลุมเรียน อาจารยท่ีปรึกษา วันเวลาใหคาํปรึกษา หอง 

รุน 60 กลุม 
ปอผ1 

อ.คมเขต  เพชรรัตน 08.00-09.00 น. ทุก
วันพฤหัส 

631 

รุน 60 กลุม 
ปอผ2 

อ.ยุวดี  พรธาราพงศ 13.00-14.00 น.ทุกวัน
ศุกร 

431 

รุน 60 กลุม 
ปอผ3 

อ.เกียรติพงศ  ศรีจันทึก 13.00-14.00 น. ทุก
วันพฤหัส 

632 

การประเมินกระบวนการ 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ แกนักศึกษาปริญญาตรีในภาค

เรียนท่ี 1/2560 น้ันการดําเนินงานตามขั้นตอน ท้ัง 3 ขั้นตอน ครบถวนและผลการ
ดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงานคือนักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาสไดพบท่ีปรึกษาปญหา
การเรียนและการใหชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ท้ังน้ีการดําเนินงานการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษา

ปริญญาตรีในภาคเรียนท่ี 1/2560 น้ันมีผลการดําเนินงานคือนักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาส
ไดพบท่ีปรึกษาปญหาการเรียนการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจะนํากระบวนการ
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ไปใชในการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ มีดังน้ี 
1. พิจารณาและเสนอแตงตัง้อาจารยท่ีปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 
2. แจงแนวทางการควบคุมดแูลการใหคาํปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 
3. ดําเนินการใหคาํปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง 
และในภาคการเรียนท่ี2/2560 ไดดําเนินการตามกระบวนการในการทํางาน  

ตามกระบวนการในปการศึกษา 1/2560 ดังน้ี 

การรบันักศึกษา 
1. อาจารยท่ีปรึกษาปฏิบัตติามคําสัง่ท่ีรับมอบหมาย 
2. แจงแนวทางการควบคุมดแูลการใหคาํปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 
3. ดําเนินการใหคาํปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคเรียนท่ี 2/2560 หลักสูตรไดดําเนินการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการแกนักศึกษาปริญญาตรีดังน้ี 

1. อาจารยท่ีปรึกษาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2560 มีรายนามดังน้ี 

กลุมเรียน อาจารยท่ีปรึกษา วันเวลาใหคาํปรึกษา 

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. แจงแนวทางการควบคุมดแูลการใหคาํปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 

3. ดําเนินการใหคาํปรึกษาตามแนวทาง 
 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 
อธิบายผลการดําเนินงาน สําหรับปการศึกษา 2559 ท่ีผานมาหลักสูตรพบวา

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 ยัง
ไมมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนผลการดําเนินการไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร  หลักสูตรได
ปรับกระบวนการในการทํางาน  เพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 2560  ดังน้ี 

1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 

2. ดําเนินการตามแผนงาน 
3. สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนและประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ื 

1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือบูรณาการแนวคิดการศึกษา สูการพัฒนาตอยอด

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ณ นครเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

3. ทักษะชีวิตและการทํางาน 

โครงการคายนักออกแบบสายสัมพันธอาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูสูบูรณา
การดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ระหวางวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 1ธันวาคม 2560ณ 
โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธระหวาง คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว Ritsumeikan University Department of 
Architecture and Urban Design College of Science and Engineering จาก
ประเทศญี่ปุน 

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 เรียนรูทักษะการใชคอมพิวเตอร ออกแบบสื่อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาดิจิทัลอารต 

ในปการศึกษา 2560 ทางสาขาวิชาไดหารือรวมกันแลวเห็นวา ควรมีการ
สงเสริมจัดกิจกรรมศึกษา ดูงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนทางดานการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม เพ่ือเปนการเปดโลกทัศน และเสริมสรางการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ใหกับ
นักศึกษานํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน รวมท้ังรองรับการพัฒนาหลักสูตรในป
การศึกษา 2561 

ประเมินกระบวนการ 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 น้ันไดดําเนินการตามขั้นตอนท้ัง 3 ขั้นตอน ครบถวนและ
ผลการดําเนินงานสงผลให นักศึกษาแสดงศักยภาพในการแสวงหาความรูไดดีสามารถ
ใชเทคโนโลยีสื่อท่ีหลากหลายมีวิธีแสวงหาความรูท่ีตางกัน มีทักษะในการทํางาน
รวมกันและแสดงใหเห็นวานักศึกษามีทักษะในการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ท้ังน้ีการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1/2559 น้ันมีผลการดําเนินงานคือ 
นักศึกษาแสดงศักยภาพในการแสวงหาความรูท่ีตางกัน มีทักษะในการทํางานรวมกัน 
และแสดงใหเห็นวานักศึกษามีทักษะในการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 ดังน้ันหลักสูตรจะ
นํากระบวนไปใชในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี  21 ปการศึกษา  2561 ตอไป มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2. ดําเนินการตามแผน 
3. สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนงานและประเมินผล 
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ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 

รายการหลักฐาน  องคประกอบที่ 3  ตัวบงช้ีที่  3.2 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.2 - 01 เอกสารการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

3.2 - 02 เอกสารการโครงการคายนักออกแบบสายสัมพันธอาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูสูบูรณา

การดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

3.2 - 03 มคอ.3 วิชาดิจิทัลอารต 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลที่เกิดกับ

นักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.3) 

(ผลลัพธ) 

1) อัตราการคงอยูแสดงผลท่ีเกิด 

การคงอยูของนักศึกษาคิดจากอัตราคงอยูท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเขา

ตามชั้นเรียนตามเกณฑระยะเวลากําหนดในแตละรายวิชาของปการศึกษาน้ัน ขอมูล

จํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 2559 สรุปไดดังน้ี 

1. อัตราการคงอยูเทากับรอยละ 65.05 

2. ความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ 4.35  

คะแนน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ 4.42  

คะแนน 

เฉลีย่คาคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน 4.38 คะแนน 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ปสุดทายท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 4.17 คะแนน 
 

2) การสําเร็จการศึกษาแสดงผลท่ีเกิด  

ขอมูลปการศึกษา 2559 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

รวม 138คน จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสําเร็จการศึกษาตามแผน รวม 71 คน คิด

เปนรอยละ 51.44 
ปการศึกษาทีรั่บเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เร่ิมใชหลักสูตร) 

2557 2558 2559 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

รุนปการศึกษา 2554 68 79.63 - - - - 

รุนปการศึกษา 2555 - - 64 64.65 - - 

รุนปการศึกษา 2556 - - - - 71 51.44 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

3)ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ขอมูลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 

50.69 จากผูตอบแบบสอบถามระดับคณะ ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูคิดเปน 4.23 คะแนน ไมพบขอเสนอแนะและขอรองเรียน 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 

3. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบงช้ี 2.1)  

มีจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 71 คน โดยมีบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต (ไมนับ

บัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ4.24ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมีคาเฉลี่ย

คะแนนประเมินบัณฑิต 5 ดาน เทากับ4.16คะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 

ผลรวมของคา

คะแนนที่ไดจากการ

ประเมิน 

คาเฉล่ียคะแนน

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับ

การประเมิน 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 89.29 4.46 

20 

2. ดานความรู 84.50 4.23 

20 

3. ดานทักษะทางปญญา 87.50 4.38 

20 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความ

รับผิดชอบ 

92.00 4.60 

20 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

85.60 4.28 

20 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 
87.88 

4.39 คะแนน 
20 

6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 95.00 
4.75 

20 
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การวิเคราะหผลที่ได 

วิเคราะหผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย

เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนดใน มคอ.2 อยางไร และนําไปสูการพิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรูแต

ละดานอยางไร. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

4. รายงานผลการดําเนินงาน ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (ตัวบงช้ี 2.2) (ระดับปริญญาตร)ี 

ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 71 100 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมี

งานทําภายใน 1 ป หลังสาํเร็จการศึกษา 

50 70.42 

3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป หลงั

สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

31 62.00 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 29 58.00 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน 2 4.00 

4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 4.00 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขา

ศึกษา 

5 10.00 

6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 2 4.00 

7. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 

8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 3 6.00 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได

ประจําอยูแลว 

2 4.00 

วิธีคํานวณ  

(3.+4.) 
X 100 

= รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ป 2.-(5 +6.+7.+8.+9)  

 

83.72 

 

ผลการประเมินตนเอง (กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100)  : 4.19 คะแนน 
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การวิเคราะหผลที่ได 

เปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในปการศึกษาท่ีผานมา 2558 และปการศึกษาปจจุบัน 

2559 (นับปท่ีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา) พบวา รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป เทากับ 83.72 ลดลงจากปท่ีผานมา รอยละ 12.11 (ปการศึกษา 2558 รอยละ95.83) และรายไดเฉลี่ย

ของผูสําเร็จการศึกษาในป 2558 อยูท่ี  13,113.16 ในป 2559 ต่ํากวาปท่ีผานมา คือ 36,820 บาท อันเปน

ผลตอจํานวนการแขงขันในตลาดแรงงานท่ีสูงขึ้น จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีเปด

หลักสูตรใกลเคียงท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 กระบวนการรับนักศึกษา 

3.1 - 02 แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2560 

3.1 - 03 คําสัง่แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา  2560 

3.1 - 04 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2560 

3.1 - 05 ระบบทะเบียน สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.rmutp.ac.th/ 
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1. สรุปขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัส-ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบียน สอบ

ผาน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

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 จิตวิทยาท่ัวไป 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2 1 

01004103-55 จิตวิทยาท่ัวไป 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 3 2 

01004103-55 จิตวิทยาท่ัวไป 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 1 

01005101-55 พลศกึษา 90.14% 2.82% 4.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.82% 71 69 

02001103-55 สถิติเบ้ืองตน 1.33% 0.00% 0.00% 2.67% 10.67% 6.67% 22.67% 56.00% 75 33 

02001103-55 สถิติเบ้ืองตน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2 0 

02001103-55 สถิติเบ้ืองตน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 1 1 

02002104-55 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 70.73% 13.41% 7.32% 4.88% 3.66% 0.00% 0.00% 0.00% 82 82 

02002104-55 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1 0 

09111101-55 ประวัตศิาสตรศิลปะและการออกแบบ 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 การปฏิบัตกิารโรงงาน 0.00% 0.00% 9.09% 27.27% 27.27% 9.09% 18.18% 9.09% 11 10 

09111211-55 การปฏิบัตกิารโรงงาน 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 

หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน / ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ

สอนในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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รหัส-ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบียน สอบ

ผาน 

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 วัสดุและกรรมวิธกีารผลิต 1 5.00% 21.67% 35.00% 13.33% 13.33% 6.67% 1.67% 3.33% 60 58 

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธกีารผลิต 1 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 3 2 

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธกีารผลิต 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 1 

09112208-55 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบและผลิต 1 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2 2 

09112208-55 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบและผลิต 1 53.33% 15.00% 10.00% 6.67% 6.67% 6.67% 0.00% 1.67% 60 59 

09112208-55 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบและผลิต 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  สหกจิศึกษาทางเทคโนโลยี

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 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารธุรกจิ 24.56% 31.58% 43.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57 57 

01001104-55 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารธุรกจิ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

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 ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 2 2 

01002206-55 ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ 21.05% 15.79% 19.30% 17.54% 19.30% 5.26% 1.75% 0.00% 57 57 

01004103-55 จติวิทยาท่ัวไป    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 
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รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบียน สอบ

ผาน 

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 การเขียนแบบอตุสาหกรรม 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2 2 

09111105-55 การเขียนแบบอตุสาหกรรม 12.50% 8.93% 19.64% 25.00% 21.43% 5.36% 1.79% 5.36% 56 53 

09111106-55 ดจิิทัลอารต 0.00% 20.00% 20.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 5 4 

09111106-55 ดจิิทัลอารต 17.54% 15.79% 26.32% 21.05% 14.04% 0.00% 0.00% 5.26% 57 54 

09111106-55 ดจิิทัลอารต 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 วัสดุและกรรมวิธกีารผลิต 2 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 1 

09112207-55 วัสดุและกรรมวิธกีารผลิต 2 23.21% 10.71% 16.07% 8.93% 23.21% 10.71% 7.14% 0.00% 56 56 

09112209-55 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบและผลิต 2 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 2 1 

09112209-55 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบและผลิต 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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2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ําให

ผิดปกติ 

มาตรการแกไข 

- - - - - - 

 

3. รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

- - - - 

 

4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - - 

 

รหัส-ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบียน สอบ

ผาน 

09112412-55 ศิลปนพินธ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 

09112412-55 ศิลปนพินธ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 

09112412-55 ศิลปนพินธ 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 หลักการตลาดเพือ่การออกแบบ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 1 1 

09113417-55 หลักการตลาดเพือ่การออกแบบ 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 
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5.รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปที่รายงาน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือรายวิชา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ภาคการศึกษาท่ี 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 จิตวิทยาท่ัวไป    

01004103-55 จิตวิทยาท่ัวไป    

01004103-55 จิตวิทยาท่ัวไป    

01005101-55 พลศึกษา      

02001103-55 สถติิเบื้องตน    

02001103-55 สถติิเบื้องตน    

02001103-55 สถติิเบื้องตน    

02001103-55 สถติิเบื้องตน    

02002104-55 สิง่แวดลอมและการจัดการทรัพยากร    

02002104-55 สิง่แวดลอมและการจัดการทรัพยากร    

09111101-55 ประวัตศิาสตรศิลปะและการออกแบบ    

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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รหัส ช่ือรายวิชา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2    

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2    

09112202-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2    

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลติ 1    

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลติ 1    

09112206-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลติ 1    

09112208-55 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและผลติ 1    

09112208-55 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและผลติ 1    

09112208-55 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและผลติ 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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ    

01001104-55 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ    

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2       

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2    
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รหัส ช่ือรายวิชา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

01002102-55 ภาษาอังกฤษ 2    

01002206-55 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ    

01002206-55 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ    

01004103-55 จิตวิทยาท่ัวไป       

01005116-55 ลีลาศ        

02001104-55 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    

09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    

09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    

09011314-55 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    

09111105-55 การเขยีนแบบอุตสาหกรรม    

09111105-55 การเขยีนแบบอุตสาหกรรม    

09111106-55 ดิจิทัลอารต    

09111106-55 ดิจิทัลอารต    

09111106-55 ดิจิทัลอารต    

09111107-55 มูลฐานการออกแบบ    

09111107-55 มูลฐานการออกแบบ    

09111107-55 มูลฐานการออกแบบ    

09111108-55 เทคนิคการระบายส ี    

09111109-55 การยศาสตร    

09111212-55 สุนทรียศาสตร    

09111212-55 สุนทรียศาสตร    

09111213-55 แนวคดิและการนําเสนอผลงาน    

09111213-55 แนวคดิและการนําเสนอผลงาน    

09112101-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1    

09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3    

09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3    

09112203-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3    

09112207-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลติ 2    

09112207-55 วัสดุและกรรมวิธีการผลติ 2    
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รหัส ช่ือรายวิชา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

09112209-55 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและผลติ 2    

09112209-55 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและผลติ 2    

09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5    

09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5    

09112305-55 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5    

09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม    

09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม    

09112310-55 สัมมนาการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม    

09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรม    

09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรม    

09112311-55 การวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรม    

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 หลักการตลาดเพ่ือการออกแบบ    

09113417-55 หลักการตลาดเพ่ือการออกแบบ    

09113421-55 ชุมชนศึกษา    
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ 4.35 คะแนน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนเทากับ 4.42 คะแนน 

เฉลีย่คาคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน 4.38 คะแนน 

 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจาก แหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - ขาดการอางอิงผลงานนักออกแบบ - สรางความตระหนักถึงคุณคา

งานออกแบบและเคารพสิทธิ

สวนบุคคล 

ความรู - สอดแทรกการสรางสรรค ผลงานการ 

อนุรักษและผลิตภัณฑทองถิ่น และ

สรางผลงานดวยองคความรู ภูมิปญญา

ทองถิ่น 

- 

ทักษะทางปญญา - ขาดการสามารถสืบคน ตีความ และ

วิเคราะหงาน อยางลึกซ้ึงและถองแท 

- ขาดการรวบรวมเอกสารการศึกษาวิ

เคราะห  และสรุปประเด็นป ญหา

อยางละเอียดและรอบคอบ 

- 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล       และความ

รับผิดชอบ 

- มีความสามารถนําเสนอแนวความคิด

อยางสรางสรรค 

- มีการแสดงภาวะผู นํา และ ผูตามได 

อยางเหมาะสม 

- 

ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขาดทักษะพ้ืนฐานการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

- ขาดทักษะสื่อสารภาษาตางประเทศ 

- เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร ใน

รายวิชาท่ีเก่ียวของมากขึ้น 

- เ พ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับ นักออกแบบ และ

ภาษาจีน 
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7. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

จํานวนอาจารยใหม …………-……………. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………-………… 

 

8. กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมทีจ่ัดหรือเขารวม 

จํานวนที่เขารวม สรุปขอคิดเห็น และประโยชนทีผู่เขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

- - - - 

 

9. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวชิา

ในหลักสูตร 

(ตัวบงช้ี 5.1) 

1. กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจะดําเนินการปรับปรุงทุก 5 ป เพ่ือให

เปนมาตรฐานสากลคณะกรรมการหลักสูตรจึงไดปรับปรุงหลักสูตรกอนครบรอบ 5 ป 

และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม สําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง ป2561 หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง 2561)มี

ผลการดําเนินงานของป 2560 ท่ีเกิดประสิทธิผล จึงไดนํากระบวนการในการทํางาน 

ดังน้ี 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร: 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตั้งแตปการศึกษา 2555 และเปดใชในป

การศึกษา 2556 เปนตนไป โดยอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายความ

เชี่ยวชาญแตละแขนงวิชาระดมความคิด วิเคราะห และสังเคราะหลักษณะการกําหนด

หลักสูตร รายวิชาท่ีมีความทันสมัย โดยสํารวจความตองการของผูเรียนและผูใช

หลักสูตร การวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิทางสายวิชาการและผูเชี่ยวชาญทาง

สายวิชาชีพ  

การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร: 

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการ

จัดทําหลักสูตรปรับปรุง และลักษณะของรายวิชาใหม จํานวน  3 ทาน ประกอบดวย  

1. รองศาสตราจารยบรรจงศักดิ์ พิมพทอง คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐไท พรเจริญ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. นายพงษเดช โฉมสนัเทียะบริษัทฮอนดาอารแอนดด ีเอเชยีแปซิฟค จํากัด 
หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร: 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพอยางยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการ
ของสังคม คานิยม และรองรับการแขงขัน เชิงเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีอาศัยทุนสมอง
ของมนุษยเปนตัวขับเคลื่อน การพัฒนาหลักสูตรจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตหรือ
บุคลากรของชาติท่ีมีองความรู ทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพสูการปฏิบัติอยางมือ
อาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมชาติและทองถิ่น มีจิต สํานึก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยท่ีดี  
วัตถุประสงคของหลักสูตร: 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถดานการวิเคราะห การ
วางแผน และการวิจัย เพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางเปน
ระบบ ตระหนักและซาบซ้ึงถึงภูมิปญญาไทยเปนสวนหน่ึงของการอนุรักษผลิตภัณฑ
ทองถิ่น 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเ พ่ือประยุกตใชใน
วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ     

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของการทํางานเปนกลุม นําเสนอแนวคิด
อยางสรางสรรค แสดงภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม และรับผิดชอบตอผลการ
กระทํา และการนําเสนอ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบตอหนาท่ีสังคม และมีจิต
สาธารณะ 
ผลการดําเนินงาน 

1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร  ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารยยุวดี พรธาราพงศ ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก รองประธานกรรมการ 

3. ดร.อาณัฏ ศิริพิชญตระกูล กรรมการ 

4. นายพีรัฐ ลิมปาภรณ กรรมการ 

5. ดร.สาธิต เหลาวัฒนพงษ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิจัดทํา

รางหลักสูตรดังน้ี 
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ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารยบรรจงศักด์ิ พิมพทอง ประธานกรรมการ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. รองศาสตราจารย ดร.รัฐไทย พรเจรญิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายพงษเดช โฉมสันเทียะ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

นักออกแบบ  บริษัท ฮอนดาอารแอนดดี เอเชีย แปซฟิค จํากัด 

2. การสํารวจความตองการผูศึกษาตอ 

คณะกรรมการสํารวจความตองการของหลักสูตร โดยศึกษาจาก
นโยบายการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา และอัตร
ความตองการแรงงานในตลาด ปนตน รวมทั้งวิเคราะหหลักสูตรที่เปดสอนใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

3. จัดทํารางหลักสูตร 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทํารางหลักสูตร โดยรวมพิจารณาวามี

ขอเสนอแนะในสวนใดบางท่ีจะตองปรับปรุง  จากมคอ.5 มคอ.6 รวมท้ังผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรในปท่ีผานมาจะพิจารณาจัดทํารางหลักสูตร เพ่ือให
ผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากยหลักสูตรตอไป 

4. ดําเนินการวิพากษหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผู รวมวิพากษ
หลักสูตร จากหนวยงานตางๆดังน้ี 

รองศาสตราจารยบรรจงศักดิ์  พิมพทอง 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย ดร.รัฐไทย  พรเจริญ 
คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นายพงษเดช  โฉมสันเทียะ 
นักออกแบบ  บริษัท ฮอนดาอารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จํากัด 
ดําเนินการวิพากษหลักสูตรและบันทึกผลการวิพากษหลักสูตรท่ีไดจาก

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรแลวนําไปปรับปรุงเพ่ือใหไดเลมหลักสูตรเพ่ือนําเสนอ 
กรรมการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. เ ม่ือผานกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยการปรับแก  ในเ ร่ืองของ
รายละเอียด ความถูกตองตองของคําอธิบายรายวิชา  หนวยกิต 
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6. ผานสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 4/2561

วันท่ี 4 เมษายน 2561  

7. ผานสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 4/2561 วันท่ี  
26 เมษายน 2561 

8. สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร   
การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตรพบวา สามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรไดครบทุกประการ 
การปรับปรุงกระบวนการ 

ท้ัง น้ีการดําเนินงานกระบวนการออกแบบหลักสูตรดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันทางหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังน้ี 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. สํารวจความตองการศึกษาตอ 
3. จัดทํารางหลักสูตร 
4. ดําเนินการวิพากษหลักสูตร 
5. นําเสอสภาวิชาการ 
6. นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
กําหนด 

1.1 พัฒนาหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด 
1.2 ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูประกอบการดานอุตสาหกรรม
การผลิต 

พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและบริการวิชาการใหมีประสบการณ
จากการนําความรูมาปฏิบัติงานจริง 

สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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การวางระบบผูสอน

และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

(ตัวบงช้ี 5.2) 

(กระบวนการ) 

การกําหนดผูสอนรายวิชา 

กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดผูสอนรายวิชา โดยพิจารณาดงัน้ี 
1. กําหนดคุณสมบัตขิองตวผูสอนรายวิชาตามเกณฑของหลักสูตร 
2. คัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร 
3. แจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ 
4. มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา  มคอ.3 

ผลการดําเนินงาน 
1. กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ไมนอยกวา 

3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 สําหรับผูท่ีมีผลการสอนต่ํากวาเกณฑ ดําเนิน
วิเคราะหปจจัยรายขอตามแบบประเมินและชี้แจงอาจารยประจํารายวิชาทราบและ
หาแนวทางแกไขรวมกัน  

1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือขอเสนอแนะตามเกณฑการประเมิน
รายขอ 

1.2  เปลีย่นรายวิชาท่ีรับผดิชอบสอนในภาคการศึกษาถดัไป 
1.3 เพ่ิมทักษะและเทคนิคการสอน 

2. กําหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณผูสอนในรายวิชา
ชีพบังคับ และกระจายผูสอนไปยังรายวิชาตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูกับผูสอนท่ีมี
ความหลากหลาย กําหนดใหผูสอนไมควรสอนเกิน 3 รายวิชา 

3. พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ 
ทํางานท่ีเก่ียวของในรายวิชา 

4. ในกรณีรายวิชาหรือหนวยการเรียนท่ีตองการใชประสบการณจริง 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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การกํากับกระบวนการเรียนการสอน: 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใชวิธี 

การสุมตรวจ รายวิชาวาเปนไปตามแผนการสอนท่ีวางไว หากมีการตรวจพบการดาํเนิน 

การท่ีไมเปนไปตามแผน การสอนท่ีวางไว ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพ่ือทําการปรับแผน 

การสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค ของรายวิชาน้ันๆ 

 

3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูราการกับการวิจัย การบริการ 

วิชาการทาง สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี: 

หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดใหมีการฝกประสบการณจริงในสถาน 

ประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และจัดฝกอบรมเพ่ือเตรียม 

ความพรอมกอนออกสหกิจศึกษาในชวงปดภาคเรียน มีการติดตามผลระหวางการสหกิจ 

ของนักศึกษา หากนักศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียน 

เรียนรายวิชาฝกงาน มีเวทีแสดงผลงานสรุปผลการสหกิจศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณของนักศึกษา คณาจารย และนักศึกษารุนนอง 

การบรูณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตร:ี  

1. โครงการคายบูรณาการนักออกแบบรุนใหม “เรียนรู-รวมมือ-คืนกลับ” สาขา 

วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือเปนพัฒนาศักยภาพทาง 

ดานวิชาชีพใหแกนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นระหวาง วันท่ี 26 – 28 กุมภาพันธ 2561 

ณ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองทราย จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือเปนการพัฒนาและ 

เพ่ิมประสบการณจริงใน การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนใหกับนักศึกษา  

2. รายวิชา 0911101-55 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ ภาคการศึกษา

ท่ี 1 เปนการบูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนกับการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม 

3. รายวิชา 0911311-55 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาคการ 

ศึกษาท่ี 2 เปนการบูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนกับการวิจัย 

4. รายวิชา 09111413-55 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และ 

รายวิชา09111414-55 ศิลปนิพนธภาคการศึกษาท่ี 2 เปนการบูรณาการพันธกิจดาน

การเรียนการสอนกับการวิจัย 

 

- การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่มีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอศิลปนิพนธ 

อธิบายผลการดําเนินงาน  - 
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- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําศิลปนิพนธและการคนควาอิสระ และการ

ตีพิมพผลงาน ในระดับบัณฑิตศึกษา 

อธิบายผลการดําเนินงาน  - 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผูเรียน 

(ตัวบงช้ี 5.3) 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

สําหรับปการศึกษา 2559 ท่ีผานมาหลักสูตรพบวา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ 

มคอ.6 ยังขาดการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติท่ีชัดเจนทําใหการดําเนินงานไมเกิดประสิทธิผลหลักสูตรไดปรับกระบวนการ

ในการทํางาน  เพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 1/2560 ดังน้ี 

การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. จัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 ในแตละรายวิชา 

2. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตาม TQF 

3. นําผลการเปรียบเทียบ หารือและทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน

พรอมทั้งหาแนวทางพัฒนา 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรยีนการสอนใน 

ระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ดังน้ี 

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 กบัมคอ.5 และมคอ.6 ใหสอดคลองกบัการประเมินผลการเรยีนรูตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  TQF ผลการตรวจสอบพบวา อาจารยผูสอนมีการประเมิน 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  TQF  ทั้ง  5 ดาน ทั้ง 73 วิชา 

3. นําผลการเปรียบเทียบ หารือและทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนพรอม 
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ทั้งหาแนวทางพัฒนา 

หลักสูตรนําผลการประเมินผลการเรียนรูใหกบัอาจารยผูสอนรบัทราบและ 

หาแนวทางการพัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  TQF 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการประเมิน 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในภาคการศึกษา 

ที่ 1/2560 น้ันมีการดําเนินงานตามข้ันตอนทั้ง 4 ข้ันตอน ครบถวนและผลการ

ดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงานคือ นักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่กําหนดไวในหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ทั้งน้ีการดําเนินงานการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1/2560 น้ันมีผลการ

ดําเนินงานคือนักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิTQF ทีก่าํหนด 

ไวในหลักสูตร หลักสูตาจะนํากระบวนการไปใชในการประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในภาคเรียนที่  1/2560 ตอไป 

มีข้ันตอนดังน้ี 

1. จัดทํามคอ. 5 และ มคอ.6 ในแตละวิชา 

2. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตาม TQF 

3. นําผลการเปรียบเทียบหา รือและทําความเขาใจกับผูสอน พรอมทั้งหา

แนวทางการพัฒนา 

 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตรมีการทวนสอบการออกขอสอบปลายภาค

ของอาจารยผูสอน กอนการอัดสําเนา วาตรงตามเน้ือหาการสอนหรือไม รวมท้ังตรวจสอบ 

การประเมินผล การเรียนของนักศึกษา วาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม นอกจากน้ี 

สาขาวิชายังมีการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษากอนสงคณะ และ

มหาวิทยาลัยตอไป 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

3.  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 

มคอ.6 และมคอ.7) 

ในปการศึกษา  2560 ท่ีผานมาหลักสูตรพบวาการกํากับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนแลประเมินหลักสูตรซ่ึงยังลาชากวาท่ีกําหนด  สงผลใหผลการ

ดําเนินงานของป 2559 การดําเนินการไมเกิดประสิทธิผล  หลักสูตรไดปรับ

กระบวนการในการทํางาน เพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 1/2560 ดังน้ี 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และมคอ.7) 

1. กําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยในหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระท่ีไดรับมอบหมาย 

3. .สรุปและรายงานผล 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.5 และ มคอ. ภายใน 30 วัน 

หลังวัน สุดทายของเรียนในแตละภาคการศึกษา และหัวหนาสาขาวิชาไดแจงอาจารย

ผูสอน ใหจัดสง มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังวันสุดทายของเรียนในแตละ

ภาคการศึกษา 

2. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารย

ผูสอน ใหสามารถจัดสง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายในกําหนดเวลา 

3. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพ่ือ

พิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

4. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํา มคอ.7 เพ่ือ

รายงานผล การดําเนินงานหลักสูตร และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

การประเมินกระบวนการ 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 

มคอ.7) ของหลักสูตรป 2560 สงผลใหมีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ตามกําหนด 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ทั้งน้ีการดําเนินการกํากับการประเมินการจักการเรียนการสอนและประเมิน 

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตามกําหนดหลักสูตรจะนํากระบวนการ

ไปใชในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ในปการศึกษา  2561 ตอไป 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

4. การประเมินศิลปนิพนธและการคนควาอิสระในระดับัณฑิตศึกษา   

อธิบายผลการดําเนินงาน - 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

   

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินการ  เปนไปตาม

เกณฑ 

 ไมเปนไปตาม

เกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และ 

ทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานจํานวนท้ังสิ้น 2 คร้ัง น้ี 

- คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2560  มีอาจารย 

ประจําหลักสูตรเขารวม  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

100 

- คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 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 ปญหาและอุปสรรค และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสตูร 

ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอด 

คลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ  ห รือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง 

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) โดยรับ รองการ

เปดสอนจากสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2556 และเปดใชในการจัด 

การเรียน การสอน ตั้งแตปการศึกษา 2556 และ

ในปการศึกษา 2558 อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร 

 



ระดับปริญญาตรี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560 

 

49 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินการ  เปนไปตาม

เกณฑ 

 ไมเปนไปตาม

เกณฑ 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 

และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ.4  ในภาคเรียนท่ี 1/2560  จํานวน 29 วิชา 

และภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวน 48 วิชา กอนการ 

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนิน 

การของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการ 

ของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียน 

ท่ี 1/2560 จํานวน 29 วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2560 

จํานวน 48 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา ครบทุกรายวิชา 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนิน 

การของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร 

ตามแบบ มคอ. 7และจัดสงเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 

2561 แลวเสร็จภายใน60วันหลังสิน้สดุปการศกึษา 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของ 

รายวิชาท่ีเปดสอนในแต

- ภาคการศึกษา 1/2559 เปดสอน 29 รายวิชา 

และ มีรายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 

12 รายวิชา 

- - ภาคการศึกษา 2/2559 เปดสอน 44 รายวิชา 

และ มีรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 18 

รายวิชา  รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิด
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินการ  เปนไปตาม

เกณฑ 

 ไมเปนไปตาม

เกณฑ 

ละปการศึกษา เปนรอยละ 41.10 ของรายวิชาท้ังหมด 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว  

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินการดําเนินงานใน 

มคอ.7 ในปท่ีผานมา ดังน้ี 

1. พัฒนาคุณภาพของอาจารยในดานคุณวุฒิ 

การศึกษาระดับปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการ 

และการฝงตัวในสถานประกอบการ  

2. การควบคุมอัตราการคงอยูและจํานวนผูสาํเร็จ 

การศึกษา  

การพัฒนา/ปรับปรุงจากผลการประเมินการดําเนินงาน 

ใน มคอ.7 ในปท่ีผานมา ดังน้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร 

1.1 อยูระหวางการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรนอกเวลาราชการ จํานวน 2 คน  

1.2 อยูระหวางขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ 

จํานวน 3 คน  

1.3 ปการศึกษา 2561 อยูระหวางการอนุมัติ

ลาศึกษาตอ จํานวน 1 คน 

1.4 อยูระหวางพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน 2 คน 

2. การควบคุมอัตราการคงอยูเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอย

ละ 44.66 และจํานวนผูสําเร็จการศึกษาลดลง คิดเปน 

รอยละ 14.98 

 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุก

คน ไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2560ไมมีอาจารยใหม และไมได

รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอน  

- 

9) อาจารยประจําหลักสูตร

ทุกคนไดรับการพัฒนา

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน.5.คน และไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 5 คน 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินการ  เปนไปตาม

เกณฑ 

 ไมเปนไปตาม

เกณฑ 

ทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละ

หน่ึงคร้ัง 

1. อาจารยอาณัฎ ศิริพิชญตระกูล อบรมสงเสริม

ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(G-Upcle) 

2. อาจารยพีรัฐ ลิมปาภรณ  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 

การสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศกึษา  

รุนท่ี 22 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน 

การเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย 

กวารอยละ 50 ตอป 

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน.5.

คน และไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

จํานวน.5..คน คิดเปนรอยละ 100 

- 

11) ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิต 

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสตูร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 

คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิต 

ใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.10 คะแนน 

 

12) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมีตอบัณฑติ

ใหมเฉลีย่ 4.00 คะแนน 

 

รวมตัวบงชี้ในปน้ี 10 ตัวบงชี ้

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดาํเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1-5 5 ตวับงชี ้

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1-5 รอยละ 100 

จํานวนตัวบงชี้ในปน้ีท่ีดําเนินการผาน 10 ตัวบงชี ้

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปน้ี รอยละ 100 
 

ผลการประเมินตนเอง  : .5 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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รายการหลักฐานหมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน 

5.1 - 01 มคอ.3 รายละเอียดของหลักสตูร 

5.1 - 02 แผนการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2560 

5.1 - 03 รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา2560 

http://eassess.rmutp.ac.th 

5.2 - 02 รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 

5.2 - 03 ปฏิทินการจัดทํา มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=๘๘๙  

5.2 - 04 โครงการบูรณาการคายนักออกแบบบรรจุภณัฑรุนใหม เพ่ือการเรียนรู-รวมมือ-คืนกลับ  
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การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหา     ในอนาคต 

1. จํานวนผูสมัครเรียน - จํานวนผูสมัครเรียนมีอัตราท่ีลดลง - วางแผนการบริหารจัดการเชิงรุก

เพ่ือวางรากฐานคณะ และวาง

ตําแหนงกลุม เปาหมาย 

- ประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีโดดเดนดวย 

สื่อสมัยใหม เขาถึงกลุมเปาหมาย 

หลักคือ นักเรียน และเปาหมายรอง 

คือ ผูปกครอง สถานประกอบการ 

- สรางแรงจูงใจในการเขาศึกษา เชน 

ทุนเรียนฟรี สวัสดิการ เปนตน 

- แนะแนวการศึกษาแบบตรงจุด 

กลุมบริการความรวมมือ 

- สรางเครือขายพันธมิตรดานการ 

ศึกษา ในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

2. จํานวนนักศึกษาคงอยู - จํานวนนักศึกษาคงอยูมีอัตราท่ีลดลง

เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษาคณะ 

และสาขาวิชา ขาดการตดิตอ หรือ ไม

ประสงคศึกษาตอและ ไมดําเนินการ

ลาออกและมีผล การเรียนไมถึงเกณฑ

กําหนด (Retry) 

3. ความคาดหวังของ

สถานประกอบการ

และการเปลีย่นแปลง

บริบทของภาค 

อุตสาหกรรม 

- ความตองการทักษะท่ีเพ่ิมและ กวางขึ้น 

ในศาสตรของการผลติ ซ่ึงเก่ียวของกับ

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือหา

จุดออน หรือจุดท่ีควรเนนของ

หลักสูตร 

- เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒ ิและ 

ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในการ

พัฒนาหลักสูตรสมัยใหม 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความคาดหวังของสถานประกอบ 

การ และการเปลี่ยนแปลงบริบท

ของภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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รายงานผลการดําเนินงาน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ี 6.1) 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

(ตัวบงชี้ 6.1) 

อธิบายผลการดําเนินงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

การเตรียมความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดานการเตรียมความ
พรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 
โดยอาจารย/หัวหนาอาคารรวมหารือในการติดตั้งระบบหองคอมพิวเตอร
อัจฉริยะ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร ไดรับการอบรมการใชหอง e-classroom  

1. อาจารยประจํารายวิชา แจงความประสงคขอจัดซ้ือวัสดุฝกสําหรับใช
ใน การเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหกับสาขาวิชา 

2. สาขาวิชาดําเนินการรวบรวมรายการและจํานวนวัสดุท่ีตองการใช
เสนอ ตองานแผนของคณะ 

3. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจเคร่ืองมือ ครุภัณฑ และหองปฏิบัติการ
กอน เปดภาคการศึกษา หากมีปญหาหรือชํารุดแจงยังงานอาคารสถานท่ีเพ่ือ
เสนอ คณะใหดําเนินการซอมแซมหรือแกไข 

4. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจความตองการครุภัณฑและเทคโนโลยีใหม 
ท่ีจําเปนตองใชงานตอคณะ 

5. อาจารยผูสอนเสนอรายการหนังสือท่ีจําเปนตอการศึกษาและ
ทบทวน เพ่ิมเติมของนักศึกษาตองานหองสมุด 

- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน 
การสอน 

มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีใหบริการนักศึกษาท้ังสิ้น 131,455.28 ตร.ม. จํานวน 
1,743 หอง จําแนกเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ 497 หอง หองบริการนักศึกษา 
388 หอง  ระเบียงทางเดิน 227 พ้ืนท่ี  หองสําหรับงานบริหาร 603 หอง  พ้ืนท่ี
บริการท่ัวไป 16 พ้ืนท่ี และรานคา 12 พ้ืนท่ี 

หองสมุดไดจัดทําแบบสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศและ
ฐานขอมูลโดยใหอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา และคณะ นักศึกษา 
บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ
พิจารณาจัดซ้ือไวบริการ มีการประเมินผล สรุปผลการสํารวจ นํามาวางแผนการ
จัดซ้ือ เพ่ือใหบริการไดอยางรวดเร็ว ทันกับความตองการ 

1) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 
2) เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร จํานวน 5 เคร่ือง 
3) จอรับภาพ จํานวน 4 เคร่ือง 
4) กลองถายภาพระบบดิจิทัล จํานวน 2 เคร่ือง 
5) ระบบเคร่ืองเสียง จํานวน 3 เคร่ือง 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

6) ไมโครโฟน จํานวน 13 เคร่ือง 
7) เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบวินโดว จํานวน 40 เคร่ือง 
8) เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบแมคอินทอช จํานวน 10 เคร่ือง 
9) เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 2 เคร่ือง 
10) เคร่ืองพล็อตเตอรสี จํานวน 2 เคร่ือง 
11) เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรสี จํานวน 1 เคร่ือง 
12) เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรขาว-ดํา จํานวน 1 เคร่ือง 
13) เคร่ืองกราดภาพ จํานวน 1 เคร่ือง 

14) กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมปากกาสัมผัส จํานวน 20 เคร่ือง 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ

อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1) สํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสม

ตอ การเรียนการสอนและการพัฒนา 

2) สรุปผลและวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกปญหา เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

- ปรับปรุงระบบเชื่อมตอไรสาย เพ่ิมจุดเชื่อมตอ Wifi-Spot รองรับ

การขยายจํานวนชองสัญญาณและลดปญหาพ้ืนท่ีอับสัญญาณในบางจุด 

- เพ่ิมและปรับปรุงอุปกรณคอมพิวเตอรใหทันสมัยและเพียงพอตอ

การใชงาน 

- เพ่ิมจํานวนหองปฏิบัติการและรวมใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ 

3) คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและมอบดําเนินการในสวน

ผูรับผิดชอบ 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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รายการหลักฐานหมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 ภาพถายหองบรรยาย หองปฏิบตัิการ หอง e-classroom 

6.1 - 02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

และการบริการของมหาวิทยาลยั 

6.1 - 03 การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานโดยใหคณะและสาขาวิชามีสวนรวม 

ในการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู 

6.1 - 04 บันทึกขอความเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ รานคาตัวแทนจําหนาย 

6.1 - 05 บันทึกขอความชญิชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 

6.1 - 06 แบบฟอรมสํารวจความตองการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหลงขอมูลหนังสือ

จาก Website 

6.1 - 07 ระบบแนะนําหนังสือ สาํหรับอาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือ ซ้ือเขา

หองสมุด 
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6.1 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระ

จากผูประเมิน 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ควรมีการพัฒนาระบบ 

การกํากับติดตาม

รายงาน มคอ.  

ควรมีระบบติดตามเปนฐานขอมูลท่ีงาย 

ตอการนําขอมูลมาใช 

- มีการเชิญผูมีประสบการณทาง 

วิชาชีพจาก 

- หนวยงานภายนอกเขามามี

สวนรวม 

- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

และประเมินการเรียนการสอน 

2. ควรเนนทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ โดย 

เฉพาะการสื่อสาร

ในยุคอาเซียน 

2.1 จัดกิจกรรมเรียนซอมเสริมดานการ

ใชภาษาอังกฤษชวงปดภาคเรียน 

2.2 สนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการคาย

ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกหนวยงาน 

2.3 การจัดหาอาจารยชาวตางชาติดาน

การออกแบบในรายวิชาชีพเขามาชวยใน

กระบวนการเรียนการสอน 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

โปรแกรม 

- การใชภาษาอังกฤษสําหรับ

การสื่อสาร 

- จัดสรรบุคลากรหรืออาจารย

ชาวชาติท่ีใชภาษาอังกฤษได

เปนอยางดี 

- โ ค ร ง ก าร เ พ่ิ ม ทักษ ะก า ร

สื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักออกแบบ 

6.2 สรปุการประเมินหลักสูตรจากผูที่สําเร็จการศึกษา 

การประเมิน (รายงานตามปท่ีสาํรวจ) วันท่ีสาํรวจ .............................  

ขอวิพากษทีสํ่าคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

-ไมมีผูสําเร็จการศึกษา- -ไมมีผูสําเร็จการศึกษา- 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน……………………………………………… 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น  
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6.3 สรปุการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมินรายงานความพึงพอใจของผูบงัคบับญัชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิต                         

ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

-ไมมีขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต- -ไมมีขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต- 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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7.1 การเปล่ียนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป 

ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลง

ภายในสถาบัน (ถามี) 

.............................................................-................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

การเปลี่ยนแปลง

ภายนอกสถาบัน (ถามี) 

.............................................................-................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลา  

ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ 

ไมสามารถดําเนินการไดสําเรจ็ 

1. วิพากษหลักสูตรเพ่ือพัฒนา 

และปรับปรุงหลักสูต ร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขา 

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

พฤษภาคม 

2561 

รองคณบดี                 

ฝายวิชาการและวิจัย 

และ 

หัวหนาสาขาวิชา 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

แลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 

2561 

2. ปรับปรุงรูปแบบการสอน

ดวยการใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และซอฟแวรทุกรายวิชา 

กุมภาพันธ 

2561 

หัวหนาสาขาวิชา 

และอาจารย            

ประจํารายวิชา 

ดําเ นินการสอดแทรกใน

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนทุกรายวิชาชีพบังคับ 

3. พัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนดวยภาษาอังกฤษ 

ทักษะการสื่อสาร และการ

นําเสนอผลงาน 

กุมภาพันธ 

2561 

หัวหนาสาขาวิชา 

และอาจารย          

ประจํารายวิชา 

ดําเนินการเปดรายวิชาชีพ

เลือก 

 

4. บูรณาการการสอนและ

เชื่อมโยงการใชโจทยเรียน

รวมกันระหวางรายวิชา

และหลักสูตร 

ธันวาคม 

2560 

หัวหนาสาขาวิชา 

และอาจารย ประจํา

รายวิชา 

ดําเนินการในรูปแบบโครงการ 

บูรณาการค าย นักออกแบบ 

บรรจุภัณฑรุนใหม เพ่ือการเรียน 

รู-รวมมือ-คืนกลับ ประจําป 2560 

ระหวางวันท่ี 26-28 กุมภาพันธ 

61 ณ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุ มชนหนองทราย  จั งห วัด

กาญจนบุรี 

5. การมีสวนรวมการจัดการ

เรียน การสอนระหวาง

สถานศึกษา สถานประกอบ 

การภาคอุตสาหกรรม และ

การบริการชุมชน 

กุมภาพันธ

2561 

หัวหนาสาขาวิชา 

 

 

 

 

หมวดที่ 8แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสตูร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการใชวัสดุ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมากขึ้น 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

2.1 เปลี่ยนแปลงรายวิชา การออกแบบเซรามิก เปนรายวิชา ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญา 

ทองถิ่น  เพ่ือรองรับกับความพรอมและการเปลีย่นแปลงปรับปรุงของหองปฏิบัติการ 

2.2 ปรับปรุงรูปแบบการสอนดวยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ิมมากขึ้น ท้ังน้ีเกิดขอแนะนํา

ของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 

2.3 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน 

ท้ังน้ีเกิดขอแนะนําของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใชภาษาอังกฤษ 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

3.1 การฝงตัวอาจารยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหอาจารยมีทักษะความรูทาง

วิชาชีพสมัยใหม และพัฒนากระบวนการสอนดานวัสดุ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี

3.2 การพัฒนาดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3.3 การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การตีพิมพและนําเสนอผลงานเผยแพรในเวทีระดับ 

ชาติ และนานาชาติ 

3.4 การพัฒนาผลงานวิชาการ ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2561 

แผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงรูปแบบการสอนดวยการใชเคร่ืองมือ 

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และซอฟแวรทุก

รายวิชา 

กุมภาพันธ 2561 หัวหนาสาขาวิชา-               

อาจารยประจํารายวิชา 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยภาษา 

อังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ

ผลงาน 

กุมภาพันธ 2561 หัวหนาสาขาวิชา-               

อาจารยประจํารายวิชา 

3. บูรณาการการสอนและเชื่อมโยงการใชโจทย

เรียนรวมกันระหวางรายวิชาและหลักสูตร 

ตุลาคม 2561  หัวหนาสาขาวิชา-               

อาจารยประจํารายวิชา 

4. การมีสวนรวมการจัดการเรียนการสอน ระหวาง 

สถานศึกษา สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

และการบริการชุมชน 

ตุลาคม 2561 หัวหนาสาขาวิชา 
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รับรองความถกูตองของขอมูล :  

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

1. ประธานหลักสูตร นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ  30 พฤษภาคม 2561 

2. ผูรับผิดชอบหลักสตูร นายพีรัฐ ลิมปาภรณ  30 พฤษภาคม 2561 

3. ผูรับผิดชอบหลักสตูร นายอาณัฎ ศิริพิชญตระกูล  30 พฤษภาคม 2561 

4. อาจารยประจําหลักสูตร นายประชา พิจักขณา  30 พฤษภาคม 2561 

5. อาจารยประจําหลักสูตร นางสางก่ิงกาญจน พิจักขณา  30 พฤษภาคม 2561 

 

เห็นชอบโดย : 

ตําแหนง รายช่ือ ลายเซ็น วันที ่

หัวหนาสาขาวิชา นายเกียรติพงษ    ศรีจันทึก  30 พฤษภาคม 2561 

คณบด ี นายธานี    สุคนธะชาต ิ  30 พฤษภาคม 2561 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี ้สกอ. 

ระดับหลักสตูร  ประจาํปการศึกษา  2560 

 

  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร 

2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บงชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรที่กาํหนดโดย 

สกอ. 

ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ คาเฉลี่ย

87.88/20 

4.39 

2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป (ระดับปรญิญาตร)ี 

รอยละ 

83.72 

4.19 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 2 4.21 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรบันักศึกษา - 3.00 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา - 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 3 3.00 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย - 2.62 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ80 5.00 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ20 1.67 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร รอยละ24 1.20 

4.3 ผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย - 4.00 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 4 3.21 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน  การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร - 3.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน - 3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รอยละ100 5.00 
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ตัวชี้บงชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 5 3.50 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 6 3.00 

คะแนนเฉลี่ย  (องคประกอบท่ี 2-6) 3.40 

 

2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

องคประกอบที ่ I P O 
คะแนน

เฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 
 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน 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 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - 3.00 - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

รวม 3.09 3.50 4.29 3.40 คุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
คุณภาพ

ดี 

คุณภาพ

ดี 

คุณภาพ

ดีมาก 

คุณภาพ

ดี 
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จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ 

(13 ตัวบงช้ี) พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 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. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรจัดใหมีโครงการปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาใหมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีงานวิจัยและเผยแพรผลงานระดับชาติ 

3. อัตราคงอยูและความพึงพอใจของอาจารยอยูในเกณฑ 

4. อาจารยประจําสาขาวิชาและผูสอนมีสวนรวมในการเสนอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

5. วัสดุฝกเพียงพอกับความตองการและลดภาะคาใชจายอุปกรณการเรียนของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ขยายหองเรียนหรือเพิ่มศูนยการเรียนรูเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

2. พัฒนาอัตราคงอยูและสําเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นของนักศึกษา 
 


