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สารบัญ 
   หน้า 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหารการประเมินตนเอง  
หมวดที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป  

ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑)  
หมวดที่ ๒ : อาจารย์  

ผลการด าเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี ๔.๒)  
ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี ๔.๑)  
ผลการด าเนินงานผลท่ีเกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งช้ี ๔.๓)  

หมวดที่ ๓ : นักศกึษาและบณัฑิต  
ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี ๓.๑)  
ผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ี ๓.๒)  
ผลการด าเนินงานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี ๓.๓)  
ผลการด าเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

             (ตัวบ่งช้ี ๒.๑) 
 

ผลการด าเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน  
๑ ปี (ตัวบ่งช้ี ๒.๒)  

 

หมวดที่ ๔ : ข้อมูลสรุปรายงาน  
ผลการด าเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี ๕.๑)  
ผลการด าเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี ๕.๒)  
ผลการด าเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ี ๕.๓)  
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                               
(ตัวบ่งช้ี ๕.๔) 

 

 
หมวดที่ ๕ : การบริหารหลักสตูร 

 

ผลการด าเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้  (ตัวบ่งช้ี ๖.๑)  
หมวดที่ ๖ : ข้อคดิเห็น  
หมวดที่ ๗ : การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลกัสูตร  
หมวดที่ ๘ : แผนการด าเนนิงานเพื่อพฒันาหลกัสูตร  
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดบัหลักสตูร   

๑. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร  
๒. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)  
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 
 

๑. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 
 ปรัชญา  เทคโนโลยีสร้างคุณค่า การศึกษาสร้างคน สู่สากลด้วยปัญญา 
 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  

๑) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และการวิจัยเพื่อการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอย่างเป็นระบบ ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิปัญญา
ไทยเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 

๒) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
๓) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ประสานงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

การท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม และรับผิดชอบ
ต่อการกระท าและการน าเสนอ 

๔) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี สังคม และมีจิตสาธารณะ 

 

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการด าเนินงาน 
ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (๓.๓๙ คะแนน)  

๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ 
I P O 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐  ระดับคุณภาพ 
                   ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - ๔.๔๖ ๔.๔๖ คุณภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๓๓ - - ๓.๓๓ คุณภาพดี 
๔ อาจารย์ ๓.๒๒ - - ๓.๒๒ คุณภาพดี 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๔.๐๐ ๓.๖๗ - ๓.๗๕ คุณภาพดี 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง  
รวม ๓.๓๘ ๓.๕๐ ๔.๔๖ ๓.๕๘ คุณภาพดี 

ผลการประเมิน คุณภาพ         
ดี 

คุณภาพ        
ดี 

คุณภาพ      
ดีมาก 

คุณภาพ        
ดี 

 

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งช้ี) พบว่า 
องค์ประกอบท่ี ๑ (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมจี านวน ๑ องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี ๒)  มีจ านวน ๓ องค์ประกอบ อยู่
ในระดับดี คือ (องค์ประกอบท่ี ๓ , ๔ และ ๕ ) และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี ๖)  
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๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเดน่และแนวทางเสริม 

๑. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง 
๒. หลักสูตรจัดให้มีโครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานระดับชาติ 
๔. อัตราคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ 
๕. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๖. วัสดุฝึกเพียงพอกับความต้องการและลดภาะค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 
๑. ขยายห้องเรียนหรือเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
๒. พัฒนาอัตราคงอยู่และส าเร็จการศึกษาท่ีสูงข้ึนของนักศึกษา 
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รหัสหลักสูตร :   ๒๕๔๘๑๙๔๑๑๑๐๒๗๕๔ 
ชื่อหลักสตูร :  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ระดบั :   ปริญญาตร ี
 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ตามเล่ม มคอ.๒) 
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด การรับผิดชอบ 

 
๑ อาจารย์ นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประชา พิจักขณา ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ อาจารย์ นางกิ่งกาญจน์  พิจักขณา ปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔ อาจารย์ นางสาวพิมพจ์ุฑา  พิกุลทอง ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ อาจารย์ นางสาวมยุร ี เรืองสมบัติ ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

              หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก              
และต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิสูงข้ึน เพื่อรองรับกับการบริหาร และ
พัฒนาหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ สกอ. 
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

๒. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร (ปัจจุบัน) 
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

๑ อาจารย์ นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ ์ ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : ๒๕๕๕ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๒ ปี 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประชา  พิจักขณา ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๖ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
ข้าราชการพลเรือน 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๒ ปี 

๓ อาจารย์ นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : ๒๕๕๗ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
สถาปัตยกรรมดุษฎีบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
ข้าราชการพลเรือน 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๕ ปี 

๔ อาจารย์ นางสาวพิมพจ์ุฑา  พิกุลทอง ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๒ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๕ ปี 

๕ อาจารย์ นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๙ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๙ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. อาจารย์ผู้สอน      
 ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

๑ อาจารย์ นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 

๒ อาจารย์ นางยุวดี พรธาราพงศ์ ศิลปกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา 

๓ อาจารย์ นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๔ อาจารย์ นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๕ อาจารย์ นายพีรัฐ ลิมปากรณ  Master of Fine Arts in Art 
๖ อาจารย์ นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน

  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๗ อาจารย์ นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต/ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
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๔. สถานที่จัดการเรียนการสอน :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    ๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
๕. ผลการด าเนนิงานการบริหารจัดการหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตัวบ่งชี้ ๑.๑)  

ข้อ เกณฑก์ารประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนนิงาน 

๑  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ คน เป็นไปตามเกณฑ์ 
(กรณีที่หลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีมีแขนงวิชา ก าหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้ครบทุกแขนงวิชา
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา) 

๒  คุณสมบัติอาจารย์ประจ า 
     หลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ๒ คน  ปริญญาโท  ๓  คน 
มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ คน  
ซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  

  
 
 

 

๑๑  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
     ระยะเวลาท่ีก าหนด 

หลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตร เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘และจะครบรอบการปรับปรุง 
หลักสูตรใหม่ในปี ๒๕๖๐ 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
รายการหลกัฐานหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๑.๑ - ๐๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๑ - ๐๒ หนังสือปรับปรุงการแก้ไขหลักสูตร สมอ.๐๘  
๑.๑ - ๐๓ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
การบริหารและ 
พฒันาอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ ๔.๑) 

๑) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจนและก าหนดให้สาขาวิชา 
ด าเนินการตามระบบ ดังน้ี 

๑. ส ารวจความต้องการรับอาจารย์ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรี
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ ๑ : ๘  

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่าค่า FTES เท่ากับ ๘๙.๒๘ จ านวนอาจารย์ท่ีควรมี 
ต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑๑ คน (๘๙.๒๘/๘ = ๑๑.๑๖) ยังมีความต้องการจ านวนอาจารย์เพิ่มอีก 
๓ คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานจริง ๘ คน 
       ๒. งานแผนคณะจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอนเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา เมื่อจัดสรรอัตราก าลังแจ้งผ่านงานบุคลากรคณะเพื่อเปิดรับ 
       ๓. สาขาวิชาด า เนินการประ ชุมเพื่ อก าหนดคุณ สมบั ติ ท้ั ง ด้านคุณ วุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางวิชาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๐ เร่ือง หลัก
เกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวบรวมและแจ้งข้อมูลยังงานบุคลากร คณะเพื่อด าเนินการ 
       ๔. งานบุคลากรคณะระบุวันเริ่มต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร ๑๕ วัน 
วันสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและหรือสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวันเดียวกัน และ
ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน ๓ วันหลังการสอบ 
       ๕. คณะจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย์ โดยมีคณบดีหรือ รอง
คณบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
สาขา หรือตัวอาจารย์ประจ าสาขาวิชา และเลขานุการส านักงานคณบดีหรือหัวหน้างาน 
บุคลากรเป็นเลขานุการท่ีประชุม 
       ๖. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑ์การคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณา 
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบว่ามีผู้ท่ีมี  
คุณสมบัติ อาจท าการสรองเรียกเพิ่มเติม กรณีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว 
       ๗. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะได้มีการทบทวนปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ ของ
คณะ จึงหาแนวทางการป้องกัน โดยก าหนดบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงท่ีหัวหน้าสาขาวิชาเป็น      
ผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม อาศัยผู้ท่ีมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหรืองานบริหารด้านอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าท่ีแนะน า ช่วยเหลือและสอนงานอาจารย์ใหม่ท่ียังไม่มีประสบการณ์   
             ๗.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สาขาวิชามีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ครบตามจ านวน 
 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร: 
คณะได้ก าหนดข้ันตอนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

หมวดที่ ๒ อาจารย์ 
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       ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เริ่มวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร การรับและแต่งต้ังอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา เป็นประธานการ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ด าเนินการประชุมและคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาท่ีสัมพันธ์ คุณสมบัติทางวิชาชีพ และประสบการณ์ทางการสอน แต่เน่ืองจาก
การปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕  
       ๒. ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งกลับให้สาขา วิชา
พิจารณาใหม่ หากถูกต้องจะด าเนินการเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ให้ความ
เห็นชอบและเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
       ๓. ส ารวจความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ละปีการศึกษา หากอาจารย์มี     
ความประสงค์ขอลาศึกษาต่อตามแผนการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ด าเนินการประชุมหารือและจัดสรรต าแหน่งท่ีว่าง 

๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ คน คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ และ นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ลา
ศึกษาต่อ จึงได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสนอให้ นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ ดร.กิ่งกาญจน์ 
พิจักขณาและนางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   

๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และล าดับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

๑) ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๑ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
๒) ผศ.ประชา พิจักขณา (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๒ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
๓) ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๓) 
๔) นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๔) 
๕) นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๕) 

๒) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะก าหนดนโยบายเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระบบและกลไก เป้าหมายการ
ด าเนินงาน และแผนด าเนินงานกิจกรรม ดังน้ี 
 
    ๑. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        ๑.๑ การเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอน และภาระหน้าท่ีของความเป็นอาจารย์ 
        ๑.๒ การพัฒนาความรู้ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัย 
        ๑.๓ การพัฒนาความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพ 
        ๑.๔ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
        ๑.๕ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
        ๑.๖ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    ๒. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
        แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดภาระหน้าท่ีการปฏิบัติ ติดตาม 
รายงานผลและประเมินความส าเร็จ 
        ๒.๑ ฝ่ายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจ าคณะ 
        ๒.๒ ฝ่ายงานแผน : รองคณบดีฝ่ายแผน และหัวหน้างานบุคคล 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
        ๒.๓ ฝ่ายงานด าเนินงาน : หัวหน้างานบุคคล งานวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
        ๒.๔ ฝ่ายงานติดตาม : หัวหน้างานติดตามและประมวลผล หัวหน้างานบุคคล  
        ๒.๕ ฝ่ายงานประเมินความส าเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ 
    ๓. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
        ๓.๑ ด้านอัตราก าลัง มีจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพิ่มข้ึนตามสัดส่วน อาจารย์ต่อ
นักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent 
Student: FTES) ระดับปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ ๑ : ๘ ซึ่ง
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต้องการอัตราก าลังอาจารย์ใหม่เพิ่มอีก จ านวน ๓ คน   
        ๓.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
        - จ านวนอาจารย์ได้รับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 
๒ ปี ต่อ ๑ คน 
        - จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ อบรม สัมมนา และดูงานท้ังในและต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด 
        - จ านวนผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่ออาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานท้ังหมด/ปีงบประมาณ  
        - จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ อย่างน้อย ๑ ผลงาน  
ต่ออาจารย์ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด/ปีงบประมาณ 
        - จ านวนอาจารย์ท่ีมีการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ ผลงาน 
ต่อสาขาวิชา 
        - จ านวนอาจารย์ ท่ีเข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ             
อย่างน้อย ๒ คน ต่อสาขาวิชา 
        - จ านวนอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการแก่สังคมท้ังภายในและหรือภายนอกหน่วยงาน 
อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่ออาจารย์ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด/ปีงบประมาณ 
        - ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ คะแนน และ
มีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ืองทุกปี หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควร
วิเคราะห์และระบุปัจจัยท่ีไม่สามารถถึงเป้าหมายความส าเร็จ 
    ๔. แผนด าเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
        ๔.๑ ต้ังกรอบอัตราก าลังอาจารย์เพิ่ม และสายสนับสนุน เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา 
        ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ท้ังภายในและต่างประเทศ  
        ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าน าเสนอผลงานวิชาการหรือเสนอผลงาน 
วิจัย ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
        ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา 
หรือดูงานเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ  
         ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้อบรมเพื่อท าต าแหน่งทางวิชาการ โดย
งานบุคคลจะด าเนินงานส่งบันทึกข้อความแจ้งถึงอาจารย์เมื่อครบก าหนดขอต าแหน่ง ดังกล่าว 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
         ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ  เพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
         ๔.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้บริการวิชาการแก่สังคมท้ังภายใน และ
หรือภายนอกหน่วยงาน 
         ๔.๘ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี ให้แก่อาจารย์  
ประจ า เช่น โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี เป็นต้น 
         ๔.๙ ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้าน
การวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อสร้าง ผลงานวิจัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และตามความต้องการ ของอาจารย์หรือ
ตามนโยบายของผู้บริหาร 
 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
        ๑. ไม่มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ (ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๒. อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงาน 
วิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ระยะท่ี ๑) เมื่อวันท่ี    
๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และดูงานในประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สาย
สนับสนุนในการศึกษาความรู้จากภายนอก ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๒๙ 
มีนาคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๓. ผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รวมจ านวน ๒๒ ผลงาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชา รวม ๑๑ คน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๗ ผลงาน ประกอบด้วย 
            ๓.๑ การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองการใช้งานของ ผู้สูงอายุ
กรณีศึกษา : การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบาง
แค / ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้ร่วม
โครงการวิจัย             
            ๓.๒ ปัจจัยการรับรู้และความเข้าใจสัญลักษณ์กราฟิกบนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 
ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งานส าหรับผู้เสื่อมถอยทางด้านร่างกาย กรณีศึกษา : สัญลักษณ์ 
กราฟิกบนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส าหรับผู้สูงอายุ / ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา หัวหน้า
โครงการวิจัยและผศ.ประชา พิจักขณา ผู้ร่วมโครงการวิจัย             
            ๓.๓ การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอไทยพวนเพื่อพัฒนาและออกแบบ 
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแนวศิลปะไทยร่วมสมัย /  นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
            ๓.๔ การใช้ประโยชน์วัสดุจากหญ้าแฝกกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 
หัตถกรรมท้องถ่ินทางภาคกลางสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

๓.๕  โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวา และเส้น
ใยผักตบชวา ส าหรับตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดกลาง / นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

๓.๖  การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าใบลาน เพื่อพัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี / นางสาวศิริพันธ์ มิ่งขวัญ หัวหน้าโครงการวิจัย และ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๓.๗  โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหวาย โดยใช้แนวคิด ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของผู้สูงอายุ ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม / นางสาวมยุรี 
เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการวิจัยและนายคมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย   
        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕ ผลงาน ประกอบด้วย 
            ๓.๑ การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสาน 
พลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ หัวหน้า
โครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา ผู้ร่วมโครงการวิจัย   
            ๓.๒ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวจากเส้นใยธรรมชาติผสมเส้น 
พลาสติกเหลือท้ิง กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง / นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์และ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้
ร่วมโครงการวิจัย   
            ๓.๓ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเส้นใยพลาสติก กลุ่ม
เรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / ดร.กิ่งกาญจน์ พิ
จักขณา หัวหน้าโครงการ และนายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย   
            ๓.๔ โครงการออกแบบของท่ีระลึกจากเส้นใยพลาสติกจักสานเพื่อส่งเสริมศ้กยภาพ 
ชุมชนกลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / นางสาว
มยุรี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง และ นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   
            ๓.๕ การพัฒนาและออกแบบชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์งานหัตถกรรมจักสาน จาก
เส้นพลาสติก  กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / 
นายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ หัวหน้าโครงการ 
            ๓.๖ ศึกษาแนวทางการน าเศษวัสดุฟองน้ ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อออกแบบพื้นผิว  กัน
กระแทกในห้องน้ า กรณีบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ / นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง หัวหน้าโครงการ 
            ๓.๗ แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ ชุมชนบนบรรจุภัณฑ์  เพื่อน าไปสู่ เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ : กรณีศึกษาจาประเทศท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ / นางสาวมยุรี เรือง
สมบัติ หัวหน้าโครงการ 
            ๓.๘ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว เพื่อออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : กลุ่มงาน 
กะลาเอก บ้านโจมทอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร / นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้าโครงการ 

๓.๙ การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอขาวม้าร้อยสีเพื่อพัฒนาออกแบบ 
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย / นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 
หัวหน้าโครงการ 

๓.๑๐ การศึกษาการเพิ่มคุณภาพความแข็งแรงและทนทานในไม้ไผ่ เพื่อการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพในเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มชน
บ้านถ้ าเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี / นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้าโครงการ 

๓.๑๑ ออกแบบชุดวางสินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลโตนด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปน้ าตาลโตนดสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี  / นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน หัวหน้า
โครงการ   

๓.๑๒  ศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  สินค้า
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
ประเภท ของท่ีระลึกหมู่บ้านเบญจรค์ ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร / 
นางสาวศิริพันธ์  มิ่งขวัญ หัวหน้าโครงการ   

๓.๑๓  โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุพื้นถ่ิน เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสื่  
อความเป็นอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา / นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 
หัวหน้าโครงการ   

๓.๑๔ การใช้ประโยชน์อีวีเอเหลือท้ิงในอุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อการออกแบบ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ / นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้าโครงการ 

๓.๑๕ ศึกษากระบวนการท าเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเหลือท้ิง 
เพื่อพัฒนาสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  / นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้าโครงการ 
        ๔. ไม่มีการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๕. นางยุวดี พรธาราพงศ์ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง 
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เป็นไปตามเป้าหมาย) 
        ๖. ไม่มีจ านวนอาจารย์ท่ีเข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  
(ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๗. อาจารย์ทุกท่านให้บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริม
สมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ณ วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี ๑๘-
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน บรรจุภัณ ฑ์ ท้องถ่ินและ
สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ณ ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๘. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาประเมินความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการด้าน การ
พัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คะแนน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๙. คณะจัดกิจกรรมปีใหม่ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
และสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
 
ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
    - สนับสนุนอาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเสนอขอก าหนด ต าแน่งทาง
วิชาการ 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    - เชิดชูผลงานและรางวัลตอบแทน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการหรืองานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์  
    - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเวลาให้อาจารย์ท่ีเข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ    
 
 
๓) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. อาจารย์ใหม่ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
        ๑.๑  จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖-
๒๕๕๘ ไม่มีอัตราอาจารย์บรรจุใหม่ 
    ๒. อาจารย์ประจ า 
        ๒.๑ พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ตาม
เป้าหมายและแผนพัฒนาบุคลากร 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ ได้รับการอนุมัติศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) 
        ๒.๒ พัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุน
วิจัย ทุนสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเน่ือง
ตามเป้าหมาย 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ น าเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท 
หนังสือ เรื่อง ไม้วีเนียร์เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในท่ีพักอาศัย เพื่อขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        ๒.๓ พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การ
วัดผลและประเมินอย่างต่อเน่ืองท้ังในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการมาตรฐาน 
คุณวุฒิวชิาชีพ 
        ๒.๔ จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์ 
ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองบริหารงานบุคคล จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจ
สุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ์พนักงานมหาวิทยาลัย 
        ๒.๕ จัดอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมท่ี ๒ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 
        ๒.๖ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนในการ 
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บรรจุภัณฑ์ท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบล
แก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถ่ินและสภาพแวดล้อม ทางสถาปัตยกรรม 
ณ ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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ผลการประเมินตนเอง  : ๔.๐๐ คะแนน 
 

เหตุผล : หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการในการด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์          
ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

คณุภาพอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ ๔.๒) 

๑) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๔๐  คะแนนประเมิน ๕.๐๐ 
๒) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๒๐ คะแนนประเมิน ๑.๖๗ 

 

รายการข้อมูล จ านวน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ๒ 
๓. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง อ. ๔ 

๔. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ. ๑ 
๕. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง รศ. - 
๖. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง ศ. - 

 

    ๓) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก ๐.๐๐ 
  คะแนนประเมิน ๐.๐๐ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

๑. นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ - - 
๒. นายประชา พิจักขณา - - 
๓. นางกิ่งกาญจน์ พิจักขณา - - 
๔. นางสาวพิมพจ์ุฑา พิกุลทอง - - 
๕. นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนกั ๐.๐๐ 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย = ๒.๒๒ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

ผลทีเ่กดิกับ 
อาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) 

๑. การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาท้ังสิ้น จ านวน ๑๒ คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๕ คน
ประกอบด้วย 

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๒ คน 
๑.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๒ คน 
๑.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๑๐ คน(อาจารย์ใหม่ ๒ คน) 

๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คะแนน  

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ๔.๐๐ คะแนน 

 
เหตผุล : หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์คงอยู่ปกติตามอัตรา และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จากการประชุมเพื่อสรรหา และ
คัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและได้รับการรับรองโดยเสียงมติ อย่างเป็นเอกฉันท์  

 
รายการหลกัฐานหมวดที่ ๒ อาจารย ์
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รหัสหลักฐาน รายการ 

๔.๑ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
๔.๑ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๑ - ๐๓ เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.๐๘ 
๔.๑ - ๐๔ รายช่ืออาจารย์ประจ าสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๔.๑ - ๐๕ ประกาศ เรื่อง นโยบายสมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑ - ๐๖ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร 
๔.๑ - ๐๗ ใบสรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวล าเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
๔.๑ - ๐๘ เอกสารแจ้งอนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของนายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ 
๔.๑ - ๐๙ รายช่ือโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๔.๑ - ๑๐ รายงานผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔.๒ - ๐๑ ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๓ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
๔.๓ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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๑. ข้อมูลนักศกึษา (ปีการศกึษาที่รบัเข้า ๒๕๕๗ ถึงปีการศกึษาทีต่้องรายงาน ๒๕๕๘) 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษารับเข้า จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละ
ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๐๙ ๖๙ ๖๙ ๖๙ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๐๑  ๖๐ ๖๐ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๔๗   ๑๐๐ 

ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา ๖๓.๓๐   
 

ปีการศกึษาทีร่ับเข้า               
(ตั้งแตป่กีารศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสตูร) 

จ านวนที่รับ 
(รายงานตัว) 

จ านวนนักศกึษาคงอยู ่(จ านวนจริง) 
ในแต่ละปีการศกึษา 

อัตราการคงอยู ่

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ ๑๐๙ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ร้อยละ ๑๐๐.๐ 
๒๕๕๗ ๑๐๑ - ๖๐ ๖๐ ร้อยละ ๕๙.๔๐ 
๒๕๕๘ ๑๔๗ - - ๑๐๐ ร้อยละ ๖๘.๐๒ 
รวม  ๖๙ ๑๒๙ ๒๒๙  

 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา :  

๑) สถานะลาออก เน่ืองจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
๒) สถานะถูกถอนช่ือ เน่ืองจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนินการลาออก 
๓) สถานะพ้นสภาพ เน่ืองจากมผีลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 
แนวทางแก้ไข 
๑) ปรับพื้นฐานวิชาชีพ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๒) เรียนซ่อมเสริมระหว่างปิดภาคการศึกษา (ช่วงฤดูร้อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
การรบันกัศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๑) 

๑) การรับนกัศกึษา  
อธิบายผลการด าเนินงาน ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย        

 ๑.๑ สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๓ ห้อง ห้องละ 
๓๕ คน ระบบการรับสมัคร ประกอบด้วย ระบบโควตา จ านวน ๑๐ คน ระบบสอบตรง      ๒๐ คน 

หมวดที่ ๓ นักศกึษาและบัณฑติ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
และแอดมิชช่ัน ๕ คน  
        ๑.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
เห็นชอบและส่งแผนการรับนักศึกษา เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมัติ และ
จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  
        ๑.๓ ฝ่ายแนะแนวและสาขาวิชา ด าเนินการประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
ตามแผนการแนะแนว 
        ๑.๔ สาขาวิชาด าเนินการคัดเลือกอาจารย์เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ 
สอบสัมภาษณ์ต่อทางคณะและมหาวิทยาลัยแต่งต้ังค าสั่ง 
        ๑.๕ สาขาวิชาด าเนินการออกข้อสอบทางวิชาชีพ จ านวน ๑๐๐ ข้อ ครอบคลุมเน้ือหาวิชา
พื้นฐานทางศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฏีสี ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ การเขียนแบบ 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
        ๑.๖ สาขาวิชาด าเนินการควบคุมการสอบและส่งข้อสอบต่อทางมหาวิทยาลัยตามระยะเวลา ท่ี
ก าหนด   
        ๑.๗ กรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการจ านวน ๓ คน และพิจารณาตัดสินผลการสอบ 
สัมภาษณ์ต่อทางมหาวิทยาลัย 
        ๑.๘ มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การรายงานตัวและ ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามล าดับ 
 

๒) การเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศกึษา  
อธิบายผลการด าเนินงาน จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการ

ประกาศรายช่ือนักศึกษาใหม่จ านวน ๑๔๗ คน ซึ่งมีจ านวนมากกว่าแผนท่ีต้ังไว้ ทางคณะจึงมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังน้ี 
    ๑. กิจกรรมการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิชาชีพเฉพาะ ระหว่างวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๖ ห้อง ๖๓๑-๖๓๒ ศูนย์
โชติเวช 
    ๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอนและ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือน
ปัญญา ช้ัน ๔ 

จากการด าเนินการดังกล่าว ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ  จาก
ภายนอกว่าควรมีการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่ ตามความจ าเป็นท่ีตรงกับ คุณลักษณะของ
นักศึกษา เน่ืองจากมี ท้ังนักศึกษาท่ีจบจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ซึ่งมี
คุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันทางหลักสูตรได้หารือร่วมกัน และก าหนดเป็นแนวทางวิธีการสอบ 
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเน้นการสอบภาคปฏิบัติให้สามารถคัดกรองนักศึกษา 
ตามทักษะความสามารถท่ีแท้จริงในระบบสอบตรง ซึ่งจะทดแทนการสอบข้อเขียนและผลจากสถิติ  
จ านวนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลง หลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนา 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการต้องการของผู้ เรียน ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการภาค 
อุตสาหกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและจ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคต 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๔.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : กระบวนการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีแนวทาง
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สร้างเสริมและป้องกันจ านวนคงอยู่ของนักศึกษา เทียบจากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๑๔.๙๐ ตลอดจนกิจกรรมท่ีส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

การส่งเสริมและ
พฒันานกัศกึษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๒) 

๑) การควบคุมการดแูลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
อธิบายผลการด าเนินงาน สาขาวิชาได้เสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาของแต่ละช้ันปี จ านวน ๑๒ คน 
ประกอบด้วย 
    ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา  อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๙/๑ 
    ๒) ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์  อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๙/๒ 
    ๓) ดร.กิ่งกาญจน์  พิจักขณา อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๙/๓ 
    ๔) นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๘/๑ 
    ๕) นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๘/๒ 
    ๖) ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๘/๓ 
    ๗) นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๗/๑ 
    ๘) นางสาวศิริพันธ์  มิ่งขวัญ อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๗/๒ 
    ๙) นายอาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล  อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๗/๓ 
    ๑๐) นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๖/๑ 
    ๑๑) นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๖/๒ 
    ๑๒) นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปอผ.๕๖/๓ 
๑. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยการ
จัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังด้านวิชาการ ระเบียบวินัยความประพฤติ และการ
ใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยและคณะ โดย 
    ๑.๑ คู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    ๑.๒ แผนงานและโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    ๑.๓ ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    ๑.๔ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๒. อาจารย์ท่ีปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา โดย 
    ๒.๑ การก าหนดงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    ๒.๒ การก าหนดช่ัวโมงการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในตารางเรียน 
    ๒.๓ การบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    ๒.๔ การจัดห้องให้ค าปรึกษา 
๓. การแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพ     ของ
นักศึกษา โดย 
    ๓.๑ ส ารวจรายวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษา 
    ๓.๒ การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
    ๓.๓ นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะน าก่อนลงทะเบียนเรียนในแต่ละ ภาค
การศึกษา 
๔. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน เพื่อ
การพัฒนานักศึกษา โดย 
๔.๑ อาจารย์จัดท าข้อมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
    ๔.๒ จัดประชุมหรือเวทีให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปกครอง  นักศึกษา 
และสาขาวิชา 
๕. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
ด้านอื่น ๆ โดย 
    ๕.๑ การจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา 
    ๕.๒ การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา 
๖.ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดย 
    ๖.๑ สื่อสารสนเทศสังคม 
    ๖.๒ การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์นักศึกษาและผู้ปกครอง 
    ๖.๓ ระบบทะเบียนนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th 
 

๒) การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
อธิบายผลการด าเนินงาน หลักสูตรได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการ

เสริมสร้างทักษะของการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ และได้ด าเนินการดังน้ี 
    ๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    -  โครงการค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน
ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขต
ดงโดก เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๒. ทักษะชีวิตและการท างาน 
    - โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑร์ุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ระหว่าง
วันท่ี ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนส าบลดาวเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
    -  โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ระหว่างวันท่ี ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ณ ค่ายวาสนาดี จังหวัดราชบุรี 
๓. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
    - นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบสื่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รายวิชาดิจิทัลอาร์ต  
    ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางสาขาวิชาได้หารือร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมจัดกิจกรรมศึกษา 
ดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนทางด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และ
เสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ให้กับนักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน รวมท้ัง
รองรับการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : .....(กรณทีี่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน) ...................... 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
ผลทีเ่กดิกับนักศกึษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๓) 

๑) อัตราการคงอยู ่แสดงผลท่ีเกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 
ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปได้ดังน้ี 
    ๑. อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ ๘๒.๗๖ เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา ร้อยละ ๑๔.๙๐ 
    ๒. ความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
        ๒.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๔๘ คะแนน 
        ๒.๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๔๑ คะแนน 
        เฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน ๔.๔๔ คะแนน  
    ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร ๔.๐๙ คะแนน 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

๒) การส าเร็จการศกึษา   แสดงผลท่ีเกิด  
ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา รวม ๖๙ คน 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีส าเร็จการศึกษาตามแผน รวม ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๑ 
 

๓) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 
ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๖ จาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับคณะ ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คิดเป็น ๔.๒๓ คะแนน 
ไม่พบข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
3 

เหตผุล : .....(กรณทีี่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน) ...................... 
๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศกึษาทีร่ับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๖๐ ๘๔.๕๐ - - 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ - - ๔๗ ๔๓.๕๑ 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศกึษา :  
 อัตราคงอยู่ของนักศึกษา 

 ๑) สถานะลาออก เน่ืองจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
            ๒) สถานะถูกถอนช่ือ เน่ืองจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนินการลาออก 
            ๓) สถานะพ้นสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 
 

๓. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษา (ตัวบ่งชี้ ๒.๑)  
  

มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๘๖ คน โดยมีบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๑๐ ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแต่ละด้าน ดังน้ี 

คณุลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม ๕)  

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๔.๔๕ 
๒. ด้านความรู้ ๔.๗๑ 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๔.๗๙ 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ ๔.๒๕ 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๖๓ 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน ๕ ด้าน ๔.๕๕ คะแนน 

๖. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ ๔.๑๔ 
 

๔. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบณัฑิตภายในเวลา ๑ ป ี(ตัวบ่งชี้ ๒.๒)(ระดบัปรญิญาตรี) 
วันท่ีส ารวจ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙    
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 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
๑. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด ๘๖ ๑๐๐ 
๒. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

๖๙ ๘๐.๒๓ 

๓. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน ๑ ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

๕๕ ๖๓.๙๕ 

- ตรงสาขาท่ีเรียน ๕๓ ๙๖.๓๖ 

- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน ๒ ๓.๖๔ 
๔. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ ๒ ๓.๖๔ 
๕. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา ๑ ๑.๘๒ 
๖. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ๒ ๒.๒๙ 
๗.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีอุปสมบท ๑ ๑.๔๕ 
๘. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร ๐ ๐ 
๙. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

๓ ๕.๔๕ 

วิธีค านวณ  
(๓.+๔.) 

X ๑๐๐ 
= ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน ๑ ป ี๒.-(๕.+๖.+๗.+๘.+๙)  

 
๙๑.๙๓ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐)  :  ๔.๖๕ คะแนน 

 
 
การวิเคราะหผ์ลที่ได ้

เปรียบเทียบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ๒๕๕๖ และปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๗ (นับปีท่ี
บัณฑิตส าเร็จการศึกษา) พบว่า ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๙๑.๙๓ ลดลง
จากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๒.๘๑ (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ร้อยละ ๙๔.๗๔) และรายได้เฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๔,๘๕๘.๘๒ 
บาท สูงข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ๒,๖๙๖.๗๔ บาท อันเป็นผลต่อจ านวนการแข่งขันในตลาดแรงงานท่ีสูงข้ึน จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอื่นท่ีเปิดหลักสูตรใกล้เคียงท่ีเพิ่มข้ึน 
 

รายการหลักฐานหมวดที ่๓ นักศึกษาและบัณฑิต 
รหัสหลักฐาน รายการ 

๓.๑ - ๐๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
๓.๑ - ๐๒ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๒ - ๐๑ ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๒ - ๐๒ โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๓ - ๐๑ ระบบทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.rmutp.ac.th/ 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

 

๑. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศกึษา 

รหัส-ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๐๑๐๐๒๑๐๑-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๑ - - - - ๑๐๐ - - - - ๑ 
๐๑๐๐๒๑๐๑-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๓.๗๙ - ๑๐.๓๔ ๑๐.๓๔ ๑๓.๗๙ ๑๓.๗๙ ๒๔.๑๔ ๑๓.๗๙ ๙๐ ๙๐ 
๐๑๐๐๒๒๐๕-๕๕ ภาษาอังกฤษเทคนิค ๗๘.๕๗ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔ - - - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๑๐๐๒๒๑๘-๕๕ การสนทนาภาษาอังกฤษ - - - - - ๑๐๐ - - - - 
๐๑๐๐๓๑๐๘-๕๕ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐.๓๔ ๒๐.๖๙ ๓๔.๔๘ ๑๓.๗๙ ๑๐.๓๔ ๖.๙๐ - ๓.๔๕ ๙๐ ๙๐ 
๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๕ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ ๒๑.๗๔ ๑๓.๐๔ ๓๐.๔๓ ๑๗.๓๙ ๑๓.๐๔ - ๔.๓๕ - ๙๐ ๙๐ 
๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๕ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ - - - - - - - - - - 
๐๑๐๐๔๑๐๓-๕๕ จิตวิทยาทั่วไป ๒๐.๐๐ ๖.๖๗ ๒๖.๖๗ ๒๖.๖๗ ๑๓.๓๓ - - ๖.๖๗ ๗๐ ๗๐ 
๐๑๐๐๕๑๐๑-๕๕ พลศึกษา ๘๒.๗๖ ๑๓.๗๙ - - - - - ๓.๔๕ ๙๐ ๙๐ 
๐๒๐๐๑๑๐๓-๕๕ สถิติเบื้องต้น - ๓.๔๕ - ๓.๔๕ ๖.๙๐ ๑๓.๗๙ ๕๘.๖๒ ๑๓.๗๙ ๙๐ ๙๐ 
๐๒๐๐๒๑๐๔-๕๕ สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากร ๕๖.๕๒ - ๒๑.๗๔ ๑๗.๓๙ ๔.๓๕ - - - ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๑-๕๕ ประวัตศิาสตรศ์ิลปะและการออกแบบ ๑๓.๗๙ ๖.๙๐ ๑๐.๓๔ ๒๗.๕๙ ๒๐.๖๙ ๑๐.๓๔ ๓.๔๕ ๖.๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๒-๕๕ องค์ประกอบศิลป ์ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๒๗.๕๙ ๓๑.๐๓ ๑๐.๓๔ ๖.๙๐ - ๑๐.๓๔ ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๓-๕๕ หลักการเขียนแบบ ๓.๔๕ ๑๓.๗๙ ๑๓.๑๙ ๑๗.๒๔ ๓๑.๐๓ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๖.๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๔-๕๕ เทคนิคการวาดเส้น ๓๔.๔๘ ๑๗.๒๔ ๒๔.๑๔ ๒๐.๖๙ - - - ๓.๔๕ ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๒๑๐-๕๕ การท าหุ่นจ าลอง - - - - - - - - - - 
๐๙๑๑๑๒๑๐-๕๕ การท าหุ่นจ าลอง ๘๐.๐๐ ๑๓.๓๓ - - - ๖.๖๗ - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๑๒๑๑-๕๕ การปฏิบัติการโรงงาน ๘๕.๗๑ - ๑๔.๒๙ - - - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๓๔๑๕-๕๕ การพิมพ์ซิลค์สกรีน - - - - - - - - - - 
๐๙๑๑๓๔๑๕-๕๕ การพิมพ์ซิลค์สกรีน ๒๖.๐๙ ๓๙.๑๓ ๒๖.๐๙ - ๔.๓๕ ๔.๓๕ - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๓๔๒๐-๕๕ ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยและ                              
                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓๔.๗๘ ๒๖.๐๙ ๒๑.๗๔ ๑๓.๐๔ ๔.๓๕ - - - 
๗๐ ๗๐ 

๐๙๑๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒ - - - - - - - - - - 
๐๙๑๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒ ๔๖.๑๕ ๗.๖๙ ๓๐.๗๗ ๗.๖๙ ๗.๖๙ - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒ - - - - - ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ - ๒ ๒ 
๐๙๑๑๒๒๐๖-๕๕ วัสดุและกระบวนการผลิต ๑ ๒๖.๖๗ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๖.๖๗ - - ๖.๖๗ - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๒๒๐๘-๕๕ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ                           
                       และการผลติ ๒ 

๓๓.๓๓ ๖.๖๗ ๒๖.๖๗ ๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๖.๖๗ - ๖.๖๗ ๗๐ ๗๐ 

๐๙๑๑๒๓๐๗-๕๑ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๔ ๙๕.๒๔ ๔.๗๖ - - - - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๒๔๑๒-๕๑ สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- - - - - - - - 
๗๐ ๗๐ 

๐๙๑๑๒๔๑๒-๕๑ สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- - - - - - - - 
- - 

๐๙๑๑๓๔๑๙-๕๑ หัวข้อพิเศษทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

๒๑.๗๔ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๑๗.๓๙ ๘.๗๐ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๒๖.๐๙ 
๙๐ ๙๐ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๐๑๐๐๑๑๐๔-๕๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ๒๖.๖๗ ๒๖.๖๗ ๒๐.๐๐ ๑๓.๓๓ ๖.๖๗ - ๖.๖๗ - ๑๕ ๑๕ 
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒ - - - - - - - - - - 
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ - - - - - - ๒ ๒ 
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒ - - ๑๐๐ - - - - - ๑ ๑ 
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒ - - - - - - - - - - 
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๓.๐๔ ๑๗.๓๙ ๑๗.๓๙ ๑๗.๓๙ ๑๓.๐๔ ๒๑.๗๔ - - ๗๐ ๗๐ 

หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคณุภาพการ
สอนในหลักสตูร ขอ้มูลผลการเรียนรายวิชาของหลกัสูตร 

 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

 
๒. การวิเคราะหร์ายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าใหผ้ดิปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๐๙๑๑๓๔๑๙-๕๑ หัวข้อพิเศษ
ทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

จ านวนผู้สอบ ไม่
ผ่านเกิน 

ร้อยละ ๒๐ 

พบความผิดปกติ จาก
ผลระดับคะแนน 

- ผู้เรียนมีพ้ืนฐาน    
  ความรู้ ระเบียบวิธีวิจัย  
  อยู่ในเกณฑ์ต่ า 

- เรียนซ่อมเสริม  
  ความรู้ทาง    
  ระเบียบวิธีวิจัย  

๐๑๐๐๒๒๑๙-๕๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
                       ชีวิตประจ าวัน 

- - - - - - - ๑๐๐ 
๑ ๑ 

๐๑๐๐๒๒๑๙-๕๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
                       ชีวิตประจ าวัน 

๒๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ ๖.๖๗ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๖.๖๗ ๖.๖๗ 
๗๐ ๗๐ 

๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๑ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ ๒๓.๘๑ ๒๓.๘๑ ๓๓.๓๓ ๙.๕๒ ๙.๕๒ - - - ๙๐ ๙๐ 
๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๑ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ - - - - - - - - - - 
๐๑๐๐๕๑๑๖-๕๕ ลีลาศ ๗๙.๑๗ ๒๐.๘๓ - - - - - - ๙๐ ๙๐ 
๐๑๐๐๕๑๑๖-๕๕ ลีลาศ - - - - - - - - - - 
๐๙๐๑๑๓๑๔-๕๕ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๓๐.๔๓ ๑๓.๐๔ ๓๙.๑๓ ๔.๓๕ ๔.๓๕ - ๘.๗๐ - ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๕-๕๕ การเขียนแบบอุตสาหกรรม ๔.๑๗ ๘.๓๓ ๒๐.๘๓ ๑๖.๖๗ ๒๐.๘๓ ๒๕.๐๐ - ๔.๑๗ ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๖-๕๕ ดิจิทัลอาร์ต ๔.๑๗ - ๘.๓๓ ๔.๑๗ ๑๒.๕๐ ๓๘.๓๓ ๑๖.๖๗ ๒๐.๘๓ ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๗-๕๕ มูลฐานการออกแบบ - - - - - - - ๑๐๐ ๑ - 
๐๙๑๑๑๑๐๗-๕๕ มูลฐานการออกแบบ ๘.๓๓ ๑๒.๕๐ ๑๖.๖๗ ๑๒.๕๐ ๘.๓๓ ๔.๑๗ ๔.๑๗ ๓๓.๓๓ ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๘-๕๕ เทคนิคการระบายส ี ๓๓.๓๓ ๒๐.๘๓ ๔.๑๗ - ๓๓.๓๓ - ๘.๓๓ - ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๑๐๙-๕๕ การยศาสตร ์ ๑๐๐ - - - - - - - ๑ ๑ 
๐๙๑๑๑๑๐๙-๕๕ การยศาสตร ์ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๔.๑๗ ๑๒.๕๐ - - - ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๑๒๑๒-๕๕ สุนทรียศาสตร ์ ๖๖.๖๗ ๖.๖๗ ๒๐.๐๐ - ๖.๖๗ - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๑๒๑๓-๕๕ แนวคิดและการน าเสนอผลงาน ๔๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๒๖.๖๗ ๖.๖๗ ๖.๖๗ - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๓๓๑๒-๕๑ การออกแบบกราฟิก ๒ ๕๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ - - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๓๓๑๒-๕๑ การออกแบบกราฟิก ๒ - - - - - - - - - - 
๐๙๑๑๓๓๑๔-๕๕ การออกแบบกราฟิก ๒ - - - - ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ - - ๒ ๒ 
๐๙๑๑๓๓๑๔-๕๕ การออกแบบกราฟิก ๒ ๑๐๐ - - - - - - - ๑ ๑ 
๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ๔๗.๖๒ ๒๓.๘๑ ๑๙.๐๕ ๔.๗๖ - ๔.๗๖ - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ - - - - - ๑๐๐ - - ๒ ๒ 
๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ - - - ๑๐๐ - - - - ๑ ๑ 
๐๙๑๑๓๔๒๑-๕๕ ชุมชนศึกษา ๘๖.๙๖ ๘.๗๐ ๔.๓๕ - - - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๓๔๒๒-๕๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ - - - ๑๐๐ - - - - ๑ ๑ 
๐๙๑๑๓๔๒๒-๕๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ ๑๗.๓๙ ๔.๓๕ ๒๑.๗๔ ๒๑.๗๔ ๒๑.๗๔ ๔.๓๕ ๘.๗๐ - ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๓๔๒๒-๕๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ - - - - ๑๐๐ - - - ๑ ๑ 
๐๙๑๑๒๑๐๑-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑ ๕๐.๐๐ - - ๕๐.๐๐ - - - - ๒ ๒ 
๐๙๑๑๒๑๐๑-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑ ๕๘.๓๓ ๒๐.๘๓ ๑๒.๕๐ ๘.๓๓ - - - - ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ - - - - - - ๒ ๒ 
๐๙๑๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓ ๕๐.๐๐ - - ๕๐.๐๐ - - - - ๒ ๒ 
๐๙๑๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓ ๑๐๐ - - - - - - - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๒๒๐๗-๕๕ วัสดุและกระบวนการผลิต ๒ ๔๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๖.๖๗ - ๒๖.๖๗ - ๖.๖๗ - ๗๐ ๗๐ 
๐๙๑๑๒๓๐๕-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๕ ๗๑.๔๓ ๑๙.๐๕ ๙.๕๒ - - - - - ๙๐ ๙๐ 
๐๙๑๑๒๓๑๐-๕๕ สัมมนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๕๒.๓๘ ๒๘.๕๗ ๙.๕๒ ๔.๗๖ ๔.๗๖ - - - 
๙๐ ๙๐ 

๐๙๑๑๒๓๑๑-๕๕ การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๔.๓๕ ๘.๗๐ ๑๗.๓๙ ๒๖.๐๙ ๑๗.๓๙ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ - 
๙๐ ๙๐ 

๐๙๑๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- - - - - - - - 
- -- 

๐๙๑๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๐๐ - - - - - - - 
๗๐ ๗๐ 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าใหผ้ดิปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- คะแนนสอบปลายภาค  
  ค่อนข้างต่ า 

  ให้มากย่ิงข้ึน 
- อาจารย์ที่ 
  ปรึกษาก าชับ 
  ดูแลและตักเตือน    
  อยู่เสมอ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๐๙๑๑๑๑๐๖-๕๕ ดิจิทัลอาร์ต จ านวนผู้สอบ ไม่

ผ่านเกินร้อยละ 
๒๐ 

พบความผิดปกติ จาก
ผลระดับคะแนน 

- ผู้เรียนขาดความรับ  
  ผิดชอบด้านระเบียบ 
  วินัย ความเอาใจใส่ 
- ขาดส่งผลงานภาค 
  ปฏิบัติ 

- อาจารย์ที่   
  ปรึกษาก าชับ    
  ดูแลและตักเตือน  
  อยู่เสมอ 
 

๐๙๑๑๑๑๐๗-๕๕ มูลฐานการ
ออกแบบ 

จ านวนผู้สอบ ไม่
ผ่านเกินร้อยละ 

๒๐ 

พบความผิดปกติ จาก
ผลระดับคะแนน 

- ผู้เรียนขาดความรับ  
  ผิดชอบด้านระเบียบ 
  วินัย ความเอาใจใส่ 
- ขาดส่งผลงานภาค 
  ปฏิบัติ 

- อาจารย์ที่ 
  ปรึกษาก าชับ 
  ดูแลและตักเตือน  
  อยู่เสมอ 
 

 
๓. รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศกึษา  

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศกึษา สาเหตุที่ไม่เปดิสอน มาตรการทีด่ าเนินการ 
- - - - 

 

๔. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปกีารศกึษา 
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศกึษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
 
๕. รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอนในปีทีร่ายงาน  และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ผลการประเมินโดย
นักศกึษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๐๑๐๐๒๑๐๑-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๑    
๐๑๐๐๒๑๐๑-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๑    
๐๑๐๐๒๒๐๕-๕๕ ภาษาอังกฤษเทคนิค    
๐๑๐๐๒๒๑๘-๕๕ การสนทนาภาษาอังกฤษ    
๐๑๐๐๓๑๐๘-๕๕ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง    
๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๕ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ    
๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๕ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ    
๐๑๐๐๔๑๐๓-๕๕ จิตวิทยาทั่วไป    
๐๑๐๐๕๑๐๑-๕๕ พลศึกษา    
๐๒๐๐๑๑๐๓-๕๕ สถิติเบื้องต้น    
๐๒๐๒๑๐๔-๕๕ สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร    
๐๙๑๑๑๑๐๑-๕๕ ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ    



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

๐๙๑๑๑๑๐๒-๕๕ องค์ประกอบศิลป ์    
๐๙๑๑๑๑๐๓-๕๕ หลักการเขียนแบบ    
๐๙๑๑๑๑๐๔-๕๕ เทคนิคการวาดเส้น    
๐๙๑๑๑๒๑๐-๕๕ การท าหุ่นจ าลอง    
๐๙๑๑๑๒๑๐-๕๕ การท าหุ่นจ าลอง    
๐๙๑๑๑๒๑๑-๕๕ การปฏิบัติการโรงงาน    
๐๙๑๑๓๔๑๕-๕๕ การพิมพ์ซิลค์สกรีน    
๐๙๑๑๓๔๑๕-๕๕ การพิมพ์ซิลค์สกรีน    
๐๙๑๑๓๔๒๐-๕๕ ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
๐๙๑๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒    
๐๙๑๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒    
๐๙๑๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒    
๐๙๑๑๒๒๐๖-๕๕ วัสดุและกระบวนการผลิต ๑    
๐๙๑๑๒๒๐๘-๕๕ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต ๑    
๐๙๑๑๒๓๐๗-๕๑ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ๔    
๐๙๑๑๒๔๑๒-๕๑ สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
๐๙๑๑๒๔๑๒-๕๑ สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
๐๙๑๑๓๔๑๙-๕๑ หัวข้อพิเศษทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๐๑๐๐๑๑๐๔-๕๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ    
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒    
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒    
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒    
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒    

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ผลการประเมินโดย
นักศกึษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒    
๐๑๐๐๒๒๑๙-๕๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    
๐๑๐๐๒๒๑๙-๕๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    
๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๑ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ    
๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๑ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ    
๐๑๐๐๕๑๑๖-๕๕ ลีลาศ    
๐๑๐๐๕๑๑๖-๕๕ ลีลาศ    
๐๙๐๑๑๓๑๔-๕๕ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    
๐๙๑๑๑๑๐๕-๕๕ การเขียนแบบอุตสาหกรรม    
๐๙๑๑๑๑๐๖-๕๕ ดิจิทัลอาร์ต    
๐๙๑๑๑๑๐๗-๕๕ มูลฐานการออกแบบ    
๐๙๑๑๑๑๐๗-๕๕ มูลฐานการออกแบบ    
๐๙๑๑๑๑๐๘-๕๕ เทคนิคการระบายสี    
๐๙๑๑๑๑๐๙-๕๕ การยศาสตร์    
๐๙๑๑๑๑๐๙-๕๕ การยศาสตร์    
๐๙๑๑๑๒๑๒-๕๕ สุนทรียศาสตร์    
๐๙๑๑๑๒๑๓-๕๕ แนวคิดและการน าเสนอผลงาน    
๐๙๑๑๓๓๑๒-๕๑ การออกแบบกราฟิก ๒    
๐๙๑๑๓๓๑๒-๕๑ การออกแบบกราฟิก ๒    
๐๙๑๑๓๓๑๔-๕๕ การออกแบบกราฟิก ๒    
๐๙๑๑๓๓๑๔-๕๕ การออกแบบกราฟิก ๒    
๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ    
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ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยภาพรวม 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๔๘ คะแนน 

        ภาคการศึกษาท่ี ๒ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๔๑ คะแนน 
        เฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน ๔.๔๔ คะแนน 
 
๖. ประสทิธผิลของกลยุทธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ สรุปข้อคดิเหน็ของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลบัจาก 

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - ขาดการอ้างอิงผลงาน    
  นักออกแบบ 

- สร้างความตระหนักถึงคุณค่างานออกแบบ 
และเคารพสิทธิส่วนบุคคล 

ความรู้ - สอดแทรกการ  
  สร้างสรรค์ผลงานการ  
  อนุรักษและผลิตภัณฑ์ 
  ทองถ่ิน และสรางผลงาน    
  ดวยองคความรู  
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- 

ทักษะทางปัญญา - ขาดการสามารถสืบคน    
  ตีความ และ 
  วิเคราะห์งาน 
  อย่างลึกซึ้งและ 
  ถ่องแท้ 
- ขาดการรวบรวมเอกสาร     
  การศึกษา วิเคราะห    
  และสรุปประเด็นปญหา 
  อย่างละเอียดและ 
  รอบคอบ 

- 

๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ    
๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ    
๐๙๑๑๓๔๒๑-๕๕ ชุมชนศึกษา    
๐๙๑๑๓๔๒๒-๕๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ    
๐๙๑๑๓๔๒๒-๕๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ    
๐๙๑๑๓๔๒๒-๕๕ ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ    
๐๙๑๑๒๑๐๑-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑    
๐๙๑๑๒๑๐๑-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑    
๐๙๑๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓    
๐๙๑๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓    
๐๙๑๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓    
๐๙๑๑๒๒๐๗-๕๕ วัสดุและกระบวนการผลิต ๒    
๐๙๑๑๒๓๐๕-๕๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๕    
๐๙๑๑๒๓๑๐-๕๕ สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
๐๙๑๑๒๓๑๑-๕๕ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
๐๙๑๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
๐๙๑๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
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มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ สรุปข้อคดิเหน็ของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลบัจาก 

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีความสามารถน าเสนอ  
  แนวความคิดอยาง 
  สรางสรรค       
- มีการแสดงภาวะผนู า  
  และผูตามได 
  อยางเหมาะสม 
 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขาดทักษะพื้นฐานการใช้  
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- ขาดทักษะสื่อสารภาษา  
  ต่างประเทศ 

- เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องมากข้ึน 
- เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ    นัก

ออกแบบ และภาษาจีน 
 
๗. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………-…………. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-……… 
 

๘. กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรอืเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคดิเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รบั อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
- - - - 

 
๙. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลกัสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๑) 

๑ หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร ขอ้มูลที่ใช้ในการพฒันาหรอืปรับปรงุหลักสูตรและ
กระบวนการปรบัปรุงหลกัสูตร: 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเปิดใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายความเช่ียวชาญแต่ละแขนงวิชาระดมความคิด 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ลักษณะการก าหนดหลักสูตร รายวิชาท่ีมีความทันสมัย โดยส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้หลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิทางสายวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญทางสายวิชาชีพ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพือ่การปรับปรุงหลกัสตูร: 
       แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร
ปรับปรุง และลักษณะของรายวิชาใหม่ จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย  
๑. รองศาสตราจารย์บรรจงศักด์ิ พิมพ์ทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
๓. นายพงษ์เดช โฉมสันเทียะ บริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จ ากัด 
หลักแนวคดิในการออกแบบหลกัสตูร: 
        ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกท่ีมีศักยภาพอย่างยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสั งคม ค่านิยม และ
รองรับการแข่งขัน เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีอาศัยทุนสมองของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อน การพัฒนา
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรของชาติท่ีมีองค์วามรู้ ทักษะความเช่ียวชาญวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมชาติและท้องถ่ิน มีจิต 
ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยท่ีดี  
วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร: 
    ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และการวิจัย 
เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิ
ปัญญาไทยเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
    ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพออกแบบ            
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ     
    ๓. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประสาน 
งานกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องการท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงภาวะผู้น าและ
ผู้ตามอย่างเหมาะสม และรับผิดชอบต่อผลการกระท า และการน าเสนอ 
    ๔. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ีสังคม และมีจิตสาธารณะ 
 
๒. การปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
    ๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
        ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีก าหนด 
        ๑.๒ ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
    ๒. ปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี 
        ๒.๑ ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
    ๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการน า 
ความรู้มาปฏิบัติงานจริง 
        ๓.๑ สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๔.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาท่ี 
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชา
บังคับ และวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๒) 

- การก าหนดผู้สอน  
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาดังน้ี 
    ๑. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ส าหรับผู้ท่ีมีผลการสอนต่ ากวา่เกณฑ์ ด าเนินวิเคราะห์ปัจจัยรายข้อตาม



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
แบบประเมินและช้ีแจงอาจารย์ประจ ารายวิชาทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
        ๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินรายข้อ 
        ๑.๒ เปลี่ยนรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
        ๑.๒ เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน 
    ๒. ก าหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ผูส้อนในรายวิชาชีพบังคับ และ
กระจายผูส้อนไปยังรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนท่ีมีความหลากหลาย ก าหนดให้
ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน ๓ รายวิชา 
    ๓. พิจารณาผูส้อนจากความช านาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างาน ท่ี
เกี่ยวข้องในรายวิชา 
    ๔. ในกรณีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนท่ีต้องการใช้ประสบการณ์จริง เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
สมัยใหม่ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

- การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ. ๓ และมคอ.๔ และการจัดการเรียน การ
สอน 
    ๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
    ๒. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และส่ง
ตามก าหนดเวลา 
    ๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
    ๔. สาขาวิชาด าเนินการจัดส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔  ไปยังคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตามล าดับ 
 

การก ากบักระบวนการเรียนการสอน: 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ 
รายวิชาว่าเป็นไปตามแผนการสอนท่ีวางไว้ หากมีการตรวจพบการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามแผน 
การสอนท่ีวางไว้ ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพื่อท าการปรับแผนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของรายวิชาน้ันๆ 
 

- การจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรีที่มกีารบูรราการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการ
ทางสังคม และการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การจัดการเรียนการสอนที่มกีารฝึกปฏบิัติในระดบัปรญิญาตรี: 
 
    หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ใน
รายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี ๑ และจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ออกสหกิจ
ศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน มีการติดตามผลระหว่างการสหกิจของนักศึกษา หากนักศึกษามี
คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน มี เวทีแสดงผลงาน
สรุปผลการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และ
นักศึกษารุ่นน้อง 
การบรูณาการพนัธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี:  
    ๑. โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-
คืนกลับ ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วน ต าบล
ดาวเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์จริงใน การ



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักศึกษา  
    ๒. รายวิชา ๐๙๑๑๑๑๐๑-๕๕ ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เป็น
การบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนกับการท านุศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๓. รายวิชา ๐๙๑๑๒๓๑๑-๕๕ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
เป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนกับการวิจัย 
    ๔. รายวิชา ๐๙๑๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
เป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนกับการวิจัย 
 

- การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา ที่มคีวาม
เชี่ยวชาญสอดคลอ้งหรอืสัมพนัธก์ับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
อธิบายผลการด าเนินงาน  - 
 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
อธิบายผลการด าเนินงาน  - 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : .....(กรณทีี่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน) ...................... 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๓) 

- การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
จากรายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิต ระบบภาวการณ์มี

งานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗  พบผลคะแนนการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท้ัง 
๕ ด้าน ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ผลรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ยค่า
คะแนน ๔.๖๓ จากคะแนนเต็ม ๕  มีรายละเอียดดังน้ี 
    ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ ๔.๔๕ คะแนน 
    ๒) ด้านความรู้ อยู่ในระดับ ๔.๗๑ คะแนน 
    ๓) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับ ๔.๗๙ คะแนน 
    ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ ๔.๒๕ คะแนน  
    ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ ๔.๖๓ คะแนน 
    จากผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในเกณฑ์สูงท่ีสุด 
ส่วนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ อยู่ในเกณฑ์ต่ าสุด จึงสะท้อน ให้
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
เห็นว่า สาขาวิชาจะต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยปลูกฝังและสอดแทรกวินัย ความ
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน โดยผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการ เรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดไป 
    - ไม่พบข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา   
คณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตรมีการทวนสอบการออกข้อสอบปลายภาคของอาจารย์

ผู้สอน ก่อนการอัดส าเนา ว่าตรงตามเน้ือหาการสอนหรือไม่ รวมท้ังตรวจสอบการประเมินผล การ
เรียนของนักศึกษา ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ นอกจากน้ีสาขาวิชายังมีการประชุม เพื่อ
พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาก่อนส่งคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร(มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗)    
   ๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๕ และ มคอ. ภายใน ๓๐ วัน หลังวัน สุดท้าย
ของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาได้แจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้จัดส่ง มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้ายของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
    ๒. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถ
จัดส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายในก าหนดเวลา 
    ๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ทุกรายวิชา และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
    ๔. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท า มคอ.๗ เพื่อรายงานผล การ
ด าเนินงานหลักสูตร และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
ข้อมูลการด าเนนิงาน: 
    ๑. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และควรเน้น
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานหรือ
สถานประกอบรายใหญ่ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    ๒. พบจ านวนรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผิดปกติ ด าเนินการตรวจสอบและวางมาตรการแก้ไข 
    ๓. การส่งรายงาน มคอ. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดรอบการจัดส่งและการจัดเก็บข้อมูลท่ี 
สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการวางและทดลองใช้ระบบ พบปัญหา
การใช้งานในระยะแรก   
 

- การประเมินวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบัณัฑิตศกึษา   
อธิบายผลการด าเนินงาน - 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : .....(กรณทีี่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน) ...................... 
 

ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา (ตัวบง่ชี้ ๕.๔) 
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 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิการ  เป็นไป 
ตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน จ านวนท้ังสิ้น ๒ ครั้ง  ดังน้ี 

- ครั้ง ท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน ๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- ครั้ง ท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๗  เมษายน ๒๕๕๙ มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน ๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ด าเนินการประชุมและ มีส
วนรวมในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน
การเรียนการสอน การบูรณาการรายวิชา  การ
ทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญผู้เช่ียวชาญ สาย
วิชาชีพ มาให้ประสบการณ์ โครงการและ กิจกรรม
นักศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน ทุกรายเดือน 
แจ้งรายงานผล ปัญหาและอุปสรรค และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

 

๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
(TQF) โดยรับ รองการเปิดสอนจากส านักงาน 
คณ ะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่ อวัน ท่ี  ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๖ และเปิดใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ ระหว่าง การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ       
ประสบการณภาคสนาม ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
เมื่ อวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒๙ 
รายวิชา และภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี   
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔๔ รายวิชา ครบทุก
รายวิชา 
  
 

 

๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

๔. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ 
รายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ในภาค

 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา (ตัวบง่ชี้ ๕.๔) 

 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิการ  เป็นไป 
ตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

เรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ จ านวน ๒๙ รายวิชา เมื่อวันท่ี 
๔ มกราคม ๒๕๕๙ และภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ 
จ านวน ๔๔ รายวิชา เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา  

๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

๕ . มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ 
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ และจัดส่งเมื่อวันท่ี 
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ 
และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

๖ . ภาคการศึกษา ๑ /๒ ๕๕๘ เปิ ดสอน  ๒ ๙ 
รายวิชา  และมี รายวิชาท่ี ได้รับการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๑๒ รายวิชา  
  - ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ เปิดสอน ๔๔ ราย 
วิชา และมีรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวน ๑๘ รายวิชา 
รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ต่อภาค 
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ ของรายวิชา 
ท้ังหมด 

 

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานใน 
มคอ.๗ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
๑. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ ในด้านคุณวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 
และการฝังตัวในสถานประกอบการ  
๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่และจ านวน ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  
การพัฒนา/ปรับปรุงจากผลการประเมิน  การ
ด าเนินงานใน มคอ.๗ ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
๑. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๑.๑ อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรนอกเวลาราชการ จ านวน ๖ คน  
    ๑.๒ อยู่ระหว่างข้ันตอนการท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน ๖ คน  
    ๑.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการอนุมัติ 
ลาศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน 
    ๑.๔ อยู่ระหว่างพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน ๑ คน 
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ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา (ตัวบง่ชี้ ๕.๔) 

 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิการ  เป็นไป 
ตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่เพิ่มข้ึน คิดเป็น ร้อย
ละ ๑๔.๙๐ และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ -๖.๘๐  

๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่มีอาจารย์ใหม่ และ
ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน การจัดการ
เรียนการสอน  

 

๙) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๕ คน และได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน 
๕ คน 

 

๑
๐) 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

- ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน-  

๑
๑) 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ๔.๐๙ คะแนน  

 

๑
๒) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต 
ใหม ่เฉลี่ย ๔.๕๕ คะแนน 

 

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี  ๑๐ ตัวบ่งชี ้
จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี ๑-๕  ๕ ตัวบ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี ๑-๕  ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผ่าน  ๑๐ ตัวบ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในปีน้ี  ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๕.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : ด าเนินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.๗ ตามก าหนด และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
ครบทุกตัวบ่งช้ี 
 
รายการหลักฐานหมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน 

๕.๑ - ๐๑ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
๕.๑ - ๐๒ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒ - ๐๑ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

http://eassess.rmutp.ac.th 
๕.๒ - ๐๒ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 
๕.๒ - ๐๓ ปฏิทินการจัดท า มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=889  
๕.๒ - ๐๔ โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ  
๕.๒ - ๐๕ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ, การวิจัยและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์, โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์) 
๕.๓ - ๐๑ ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ http://job.rmutp.ac.th 
๕.๓ - ๐๒ ฐานข้อมูลระบบงานทะเบียน (จ านวนนักศึกษาคงอยู่, จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

http://regis.rmutp.ac.th 
๕.๔ - ๐๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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การบริหารหลกัสตูร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา    ใน

อนาคต 
๑. จ านวนผู้สมัครเรียน - จ านวนผู้สมัครเรียนมีอัตราที่ลดลง - วางแผนการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อ 

วางรากฐานคณะ และวางต าแหน่งกลุ่ม 
เป้าหมาย 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีโดดเด่นด้วย 
สื่อสมัยใหม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ นักเรียน และเป้ าหมายรอง คือ 
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ 

- สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น ทุน
เรียนฟรี สวัสดิการ เป็นต้น 

- แนะแนวการศึกษาแบบตรงจุด กลุ่ม
บริการความร่วมมือ 

- สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการศึกษา 
ในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

๒. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ - จ านวนนักศึกษาคงอยู่มีอัตราที่ลดลง  
  เน่ืองจากขอย้ายสถาบันการศึกษา               
  คณะ และสาขาวิชา ขาดการติดต่อ  
  หรือ ไม่ประสงค์ศึกษาต่อและ  
  ไม่ด าเนินการลาออกและมีผล    
  การเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 

๓. ความคาดหวังของสถาน 
ประกอบการและการเปลี่ยน 
แปลงบริบทของภาคอุตสาห 
กรรม 

- ความต้องการทักษะท่ีเพิ่มและ  
  กว้างข้ึน ในศาสตร์ของการผลิต 
  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อหาจุดอ่อน  
  หรือจุดท่ีควรเน้นของหลักสูตร 
- เชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิและ   
  ผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาในการพัฒนา   
  หลักสูตรสมัยใหม่ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
  ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
  และการเปลี่ยนแปลงบริบทของ 
  ภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ ๖.๑) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
(ตัวบ่งช้ี ๖.๑) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

หมวดที่ ๕  การบริหารหลกัสตูร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
ประจ าหลกัสตูรเพือ่ให้มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ 
การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการเตรียมความพร้อมทาง
กายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)  โดยอาจารย์/
หัวหน้าอาคารร่วมหารือในการติดต้ังระบบห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ได้รับการอบรมการใช้ห้อง e-classroom  
    ๑) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับใช้ใน การ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้กับสาขาวิชา 
    ๒) สาขาวิชาด าเนินการรวบรวมรายการและจ านวนวัสดุท่ีต้องการใช้เสนอ  ต่อ
งานแผนของคณะ 
    ๓) สาขาวิชาด าเนินการส ารวจเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการก่อน เปิด
ภาคการศึกษา หากมีปัญหาหรือช ารุดแจ้งยังงานอาคารสถานท่ีเพื่อเสนอ คณะให้
ด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข 
    ๔) สาขาวิชาด าเนินการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่  ท่ี
จ าเป็นต้องใช้งานต่อคณะ 
    ๕) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการหนังสือท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาและทบทวน 
เพิ่มเติมของนักศึกษาต่องานห้องสมุด 
 

- จ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน การ
สอน  

มหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีให้บริการนักศึกษาท้ังสิ้น ๑๓๑,๔๕๕.๒๘ ตร.ม. จ านวน 
๑,๗๔๓ ห้อง จ าแนกเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ๔๙๗ ห้อง, ห้องบริการนักศึกษา 
๓๘๘ ห้อง,ระเบียงทางเดิน ๒๒๗ พื้นท่ี, ห้องส าหรับงานบริหาร ๖๐๓ ห้อง, พื้นท่ี
บริการท่ัวไป ๑๖ พื้นท่ี และร้านค้า ๑๒ พื้นท่ี 

 

ห้องสมุดได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา และคณะ นักศึกษา บุคลากร 
ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
จัดซื้อไว้บริการ มีการประเมินผล สรุปผลการส ารวจ น ามาวางแผนการจัดซื้อ เพื่อ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ 
    ๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จ านวน ๑ เครื่อง 
    ๒) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร จ านวน ๕ เครื่อง 
    ๓) จอรับภาพ จ านวน ๔ เครื่อง 
    ๔) กลองถายภาพระบบดิจิทัล จ านวน ๒ เครื่อง 
    ๕) ระบบเครื่องเสียง จ านวน ๓ เครื่อง 
    ๖) ไมโครโฟน จ านวน ๑๓ เครื่อง 
    ๗) เครื่องคอมพิวเตอรระบบวินโดว์ จ านวน ๔๐ เครื่อง 
    ๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแมคอินทอช จ านวน ๑๐ เครื่อง 
    ๙) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จ านวน ๒ เครื่อง 
  ๑๐) เครื่องพล็อตเตอรสี จ านวน ๒ เครื่อง 
  ๑๑) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอรสี จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๒) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ด า จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๒) เครื่องกราดภาพ จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๓) กระดานอิเล็กทรอนิกส์พรอมปากกาสัมผัส จ านวน ๒๐ เครื่อง 
 

-  กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษา และ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
อาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
     ๑) ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ การ
เรียนการสอนและการพัฒนา 
 
    ๒) สรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
    - ปรับปรุงระบบเช่ือมต่อไร้สาย เพิ่มจุดเช่ือมต่อ Wifi-Spot รองรับการขยาย
จ านวนช่องสัญญาณและลดปัญหาพื้นท่ีอับสัญญาณในบางจุด 
    - เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
    - เพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการและร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ  
   ๓) คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมอบด าเนินการในส่วนผู้รับผิดชอบ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
เหตผุล : .....(กรณทีี่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน) ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐานหมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
รหัสหลักฐาน รายการ 

๖.๑ - ๐๑ ภาพถ่ายห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้อง e-classroom 
๖.๑ - ๐๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และ

การบริการของมหาวิทยาลัย 
๖.๑ - ๐๓ การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานโดยให้คณะและสาขาวิชามีส่วนร่วม ใน

การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 
๖.๑ - ๐๔ บันทึกข้อความเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 
๖.๑ - ๐๕ บันทึกข้อความชิญชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
๖.๑ - ๐๖ แบบฟอร์มส ารวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งข้อมูลหนังสือจาก 

Website 
๖.๑ - ๐๗ ระบบแนะน าหนงัสือ ส าหรับอาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการแนะน าหนังสือ ซื้อเข้า

ห้องสมุด 
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๖.๑ ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ระเมิน 

 

ข้อคดิเหน็หรอืสาระ
จากผูป้ระเมิน 

ความเห็นของผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผนหรอืปรับปรงุ
หลักสตูร 

๑. ควรมีการพัฒนา 
    ระบบการก ากับ 
    ติดตามรายงาน  
    มคอ.  

๑.๑ ควรมีระบบติดตามเป็นฐานข้อมูลท่ีง่าย  
      ต่อการน าข้อมูลมาใช้ 

- มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพจาก 
  หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและประเมิน 
  การเรียนการสอน 

๒. ควรเน้นทักษะด้าน 
    ภาษาอังกฤษ     
    โดยเฉพาะการ 
    สื่อสารในยุคอาเซียน 

๒.๑ จัดกิจกรรมเรียนซ่อมเสริมด้านการใช้ 
      ภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน 
๒.๒ สนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการค่ายภาษา 
      อังกฤษทั้งในและนอกหน่วยงาน 
๒.๓ การจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติด้าน 
      การออกแบบในรายวิชาชีพเข้ามา 
      ช่วยในกระบวนการเรียนการสอน 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโปรแกรม 
  การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
- จัดสรรบุคลากรหรืออาจารย์ชาวชาติท่ีใช้ 
  ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
- โครงการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  ส าหรับนักออกแบบ 

๖.๒ สรปุการประเมินหลกัสูตรจากผู้ที่ส าเร็จการศกึษา   
การประเมิน (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันท่ีส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคดิเหน็ของคณาจารย์ตอ่ผลการประเมิน 
-ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา- -ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
๖.๓ สรุปการประเมินหลกัสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑติ) 
 

กระบวนการประเมิน รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิต ระบบภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคดิเหน็ของคณาจารย์ตอ่ผลการประเมิน 
-ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต- -ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 

หมวดที่ ๖ ข้อคดิเหน็  
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๗.๑ การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบตอ่หลกัสูตรในช่วง ๒ ป ี
 

ประเดน็ รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

- 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๗  การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลกัสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนด าเนนิการ ก าหนดเวลา      
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รบัผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตผุลที่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

๑. วิพากษ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาและ   
    ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
    และการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
    ๒๕๖๐)   

ธันวาคม ๒๕๕๙ รองคณบดีฝ่าย 
วิชาการและวิจัย 

และ 
หัวหน้าสาขาวิชา 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๒. ปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วย 
    การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 
    คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ทุกรายวิชา 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หัวหน้าสาขาวิชา 
และอาจารย์ 

ประจ ารายวิชา 

ด าเนินการสอดแทรกในกระบวน
การจัดการเรียนการสอนทุกราย
วิชาชีพบังคับ 

๓. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
    ด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร  
    และการน าเสนอผลงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หัวหน้าสาขาวิชา 
และอาจารย์ 

ประจ ารายวิชา 

ด าเนินการเปิดรายวิชาชีพเลือก 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 
 

๔. บูรณาการการสอนและเช่ือมโยง  
    การใช้โจทย์เรียนร่วมกันระหว่าง  
    รายวิชาและหลักสูตร 

ตุลาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าสาขาวิชา 
และอาจารย์ 

ประจ ารายวิชา 

ด าเนินการในรูปแบบโครงการ 
บูรณาการค่ายนักออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียน 
รู-้ร่วมมือ-คืนกลับ ประจ าปี 
๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๕-๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การ 
บริหารส่วนส าบลดาวเรือง 
อำเภอมือง จังหวัดสระบุร ี

๕. การมีส่วนร่วมการจัดการเรียน  
    การสอนระหว่างสถานศึกษา     
    สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม    
    และการบริการชุมชน 

ตุลาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาหลกัสตูร 

๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ๑.๑ เพิ่มรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากขึ้น 
๒.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเนือ้หาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
๒.๑ เปลี่ยนแปลงรายวิชา การออกแบบเซรามิก เป็นรายวิชา ผลิตภัณฑ์เอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน              

เพื่อรองรับกับความพร้อมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงของห้องปฏิบัติการ  
๒.๒ ปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึน ท้ังน้ีเกิดข้อแนะน าของสถาน

ประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
๒.๓ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอผลงาน ท้ังน้ีเกิด

ข้อแนะน าของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใช้ภาษาอังกฤษ 
๓.  กิจกรรมการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน     

๓.๑ การฝังตัวอาจารย์ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้อาจารย์มีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
สมัยใหม่ และพัฒนากระบวนการสอนด้านวัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 

๓.๒ การพัฒนาด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

หมวดที่ ๘ แผนการด าเนนิการเพื่อพฒันาหลกัสตูร 
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๓.๓ การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์และน าเสนอผลงานเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ และ
นานาชาติ 

๓.๔ การพัฒนาผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

แผนปฏิบตักิารใหม่ส าหรับปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
แผนปฏิบตักิาร ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รบัผิดชอบ 

๑. ปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วยการใช้เครื่องมือ 
    และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์  
    ทุกรายวิชา 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หัวหน้าสาขาวิชา-               
อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยภาษา  
    อังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ 
    ผลงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หัวหน้าสาขาวิชา-               
อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๓. บูรณาการการสอนและเช่ือมโยงการใช้โจทย์  
    เรียนร่วมกันระหว่างรายวชิาและหลักสูตร 

ตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสาขาวิชา-               
อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๕. การมีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอนระหว่าง    
    สถานศึกษา สถานประกอบการภาค 
    อุตสาหกรรม และการบริการชุมชน 

ตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล :  

ต าแหนง่ รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

๑. ประธานหลักสูตร ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ประชา  พิจักขณา  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๓. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔. อาจารย์ประจ าหลักสูตร นางสาวพิมพจ์ุฑา พิกุลทอง  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๕. อาจารย์ประจ าหลักสูตร นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เห็นชอบโดย :   



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

ต าแหนง่ รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

หัวหน้าสาขาวิชา ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

คณบดี นายธานี สุคนธะชาติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
  

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร 
 ๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 ๓. ผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลกัสูตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

 

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บ่งช้ี ผลการด าเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๒๖ ๔.๒๖ 
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

๑ ปี (ระดับปริญญาตรี) 
ร้อยละ ๙๓.๑๐ ๔.๖( 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๔๖ 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษา - ๔.๐๐ 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - ๓.๐๐ 
๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๓ ๓.๓๓ 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - ๔.๐๐ 
๔.๒ คุณภาพอาจารย์ - ๑.๖๗ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๔๐ ๕.๐๐ 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๐ ๑.๖๗ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ ๐ ๐.๐๐ 

๔.๓ ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย์ - ๔.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๔ ๓.๒๒ 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร - ๔.๐๐ 
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - ๓.๐๐ 
๕.๓ การประเมินผู้เรียน - ๓.๐๐ 
๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๕ ๓.๗๕ 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๖ ๓.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ ๒-๖) ๓.๕๘ 

 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มทร.พระนคร                  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         

 

 

๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ 
I P O 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐  ระดับคุณภาพ 
                   ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - ๔.๔๖ ๔.๔๖ คุณภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๓๓ - - ๓.๓๓ คุณภาพดี 
๔ อาจารย์ ๓.๒๒ - - ๓.๒๒ คุณภาพดี 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๔.๐๐ ๓.๖๗ - ๓.๗๕ คุณภาพดี 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง  
รวม ๓.๓๘ ๓.๕๐ ๔.๔๖ ๓.๕๘ คุณภาพดี 

ผลการประเมิน คุณภาพ         
ดี 

คุณภาพ        
ดี 

คุณภาพ      
ดีมาก 

คุณภาพ        
ดี 

 

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งช้ี) พบว่า 
องค์ประกอบท่ี ๑ (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมจี านวน ๑ องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี ๒)  มีจ านวน ๓ องค์ประกอบ อยู่
ในระดับดี คือ (องค์ประกอบท่ี ๓ , ๔ และ ๕ ) และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี ๖) 

 
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเดน่และแนวทางเสริม 

๑. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง 
๒. หลักสูตรจัดให้มีโครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานระดับชาติ 
๔. อัตราคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ 
๕. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๖. วัสดุฝึกเพียงพอกับความต้องการและลดภาะค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 
๑. ขยายห้องเรียนหรือเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
๒. พัฒนาอัตราคงอยู่และส าเร็จการศึกษาท่ีสูงข้ึนของนักศึกษา 

 


