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๑.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่ามผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพจากผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(๓.๖๘ คะแนน) 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบที ่ I P O คะแนนเฉลี่ย 

 

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

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - ๔.๖๑ ๔.๖๑ ระดับคุณภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๖๗ - - ๓.๖๗ ระดับคุณภาพด ี
๔ อาจารย์ ๒.๘๕ - - ๒.๘๕ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๓.๐๐ ๔.๐๐ - ๓.๗๕ ระดับคุณภาพด ี

๖ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ระดับคุณภาพด ี
รวม ๓.๒๒ ๔.๐๐ ๔.๖๑ ๓.๖๘ ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี  
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งชี)้ พบวา่ 
องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจภุัณฑ์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ ๔) มีจ านวน ๓ 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดี (องค์ประกอบที่ ๓, ๕, ๖) และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
(องค์ประกอบที่ ๒)  
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑. หลักสูตรมีความโดดเด่นเฉพาะทาง (Specialist) เทียบเคียงหลกัสูตรในประเทศ 
๒. หลักสูตรเอ้ือต่อนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปน็ตลาดแรงงานที่รองรับหลักสูตร 
๓. หลักสูตรเน้นเชิงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยั 
๔. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มความตอ้งการบุคลากรด้านการออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑส์ูงขึ้น เนื่องจาก

ปัจจัยการแข่งขันดา้นเศรษฐกิจ การสนับสนนุของภาครัฐ ตลอดจนทัศนคติและความตระหนักถึงความ
จ าเป็น ของผูป้ระกอบการ 

๕. จ านวนผลงานวิจัยมีค่อนข้างสูงเทียบต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Learn & Share) ลดและเพิ่มการแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ และสถานที่ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

๑. หลักสูตรปัจจุบนัเน้นการเรียนการสอนทางศิลปด์้านการออกแบบ ท าให้ขาดศาสตร์ทางเทคโนโลยีการ
บรรจุ เพื่อใช้ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่   

๒. หลักสูตรใกล้เคียง แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในกลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนในรายวชิาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เป็นวชิาเลือก และสามารถท างานในลักษณะนีไ้ด้เชน่กัน 
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๒. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 

 

รหัสหลักสูตร ๒๕๔๑๑๙๔๑๑๐๐๓๑๕  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

        รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล สังกัดสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน กรรมการ 

๑. 
 

(ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง) 

สาขาวชิาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยับูรพา 

ประธาน 

๒. 

 
 

(ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ) 

สาขาวชิาการบัญช ี

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรรมการ 

๓.  
(นายกรณ์พงศ์ ทองศรี) 

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรรมการและเลขานุการ 
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๓. บทน า 

 

 
๓.๑  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

  

                 รหัสหลักสูตร ๒๕๔๑๑๙๔๑๑๐๐๓๑๕ หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ิมใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง ป ี
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการออกแบบทุกแขนง 
จ านวน ๑ ห้องเรียน ๓๕ คน ต่อมาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๖ รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบั 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทกุแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาการออกแบบทุกแขนง จ านวน 
๑ ห้องเรียน ๓๕ คน ปัจจุบันมจี านวน อาจารย์ ๘ คน ลาศึกษาต่อ ๒ คน  และจ านวนนักศึกษา รวมจ านวน   ๙๔ คน 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และการวิจัยเพ่ือการออกแบบ 

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างเป็นระบบ ตระหนักและซาบซ้ึงถึงภูมิปัญญาไทย เป็นส่วนหน่ึงของการ 

อนุรักษ์บรรจุภัณฑท้องถิ่น 

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 

อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประสานงานกับบุคคล 

ที่เก่ียวข้องการท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม  

๔. และรับผิดชอบต่อผลการกระท าและการน าเสนอ 

๕. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 

ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่สังคมและมีจิตสาธารณะ 
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๓.๒  ข้อมูลทั่วไป 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสูงสุด การรับผิดชอบ 

 
๑ อาจารย ์ นายธานี  สุคนะชาต ิ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒ อาจารย ์ นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท ์ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายทนิวงษ ์ รักอิสสระกุล ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายชานนท ์ ตันประวัต ิ ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ อาจารย ์ นางสาวธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
  มีการปรับปรุงหลักสูตร   ไม่มีการปรับปรุงหลักสตูร 

หมายเหตุ : ปรับปรุงใหมเ่นื่องจากการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรที่มสีูงขึ้น เพื่อรองรับกับการบริหารและพฒันาหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ปจัจุบัน) 
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

๑ อาจารย ์ นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๘ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๔ ปี ๑๑ เดือน 
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายชานนท์  ตันประวัต ิ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๘ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ : เครื่องเคลือบดินเผา 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๒ ปี ๗ เดือน 

๓ อาจารย ์ นายธาน ี สุคนะชาต ิ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๗ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๐ ปี ๗ เดือน 

๔ อาจารย ์ นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท ์ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๘ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๘ ปี ๒ เดือน 

๕ อาจารย ์ นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๘ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๒ ปี - เดือน 

 

๓) จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลักสูตร 
ชั้นปีที่ ๑ 
(๒๕๕๙) 

ชั้นปีที่ ๒ 
(๒๕๕๘) 

ชั้นปีที่ ๓ 
(๒๕๕๗) 

ชั้นปีที่ ๔ 
(๒๕๕๖) 

ชั้นปีที่ ๕ 
(๒๕๕๕) 

ชั้นปีที่ ๖ 
(<๒๕๕๔) 

รวม 

เทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

๒๙ ๒๒ ๑๖ ๒๓ ๑ ๓ ๙๔ 

ข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

๓.๒  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 

 ๑. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

 ๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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       ๔.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

 
๔.๑  ผลการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ ๑  
โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ในตัวบ่งชี้ทีท่่านคิดว่าหลักสตูรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ข้อเสนอแนะ/ 
ระบุเหตผุลหากไม่ผ่านเกณฑ ์

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

  

เกณฑ์การประเมิน   

  ๑) จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร   

  ๒) คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร   

๑๑) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑   
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ ๒-๖  

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

องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
๖๘.๑๘ 

 
๔.๒๒ 

 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด ๒๑ คน  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษระดับปริญญาตรีทั้งหมด ๒๙ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมนิบัณฑติเท่ากับ ๔.๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตร ีที่ได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

๕.๐๐  

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน ๑ ปี หลงัส าเร็จการศึกษา ๒๑ คน จากจ านวน
บัณฑิตทัง้หมด ๒๙ คน   

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒ ๔.๖๑  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา ๔ ระดับ ๔.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การรับนักศึกษา  
        ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
และการออกแบบ ประกอบด้วย 
        ๑.๑ สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รับจ านวน ๑ ห้อง ๓๕ คน ระบบการรับ
สมัคร ประกอบด้วย ระบบโควตา จ านวน ๑๐ คน ระบบสอบตรง ๑๕ คน และระบบกลาง สกอ. ๑๐ คน  
        ๑.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจยั รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบและส่ง 
แผนการรับนักศึกษา เสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเพือ่ทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับสมัครบุคคล เข้า
ศึกษาต่อ  
        ๑.๓ ฝ่ายแนะแนวและสาขาวิชา ด าเนนิการประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา ตามแผน           
การแนะแนว 
        ๑.๔ สาขาวิชาด าเนนิการคัดเลือกอาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ต่อ
ทางคณะและมหาวิทยาลยัแต่งตั้งค าสั่ง 
        ๑.๕ สาขาวิชาด าเนนิการออกข้อสอบทางวิชาชีพ จ านวน ๑๐๐ ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา วิชาพืน้ฐานทางศิลปะ 
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฏีสี ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ การเขียนแบบ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
        ๑.๖ สาขาวิชาด าเนนิการควบคุมการสอบและส่งข้อสอบต่อทางมหาวทิยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด   
        ๑.๗ กรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนนิการ จ านวน ๓ คน และพิจารณาตัดสนิผลการสอบสมัภาษณ์ต่อทาง 
มหาวิทยาลยั 
 

๒) การเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา  
       จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวและขึ้นทะเบียน จ านวน 
๒๙ คน  ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ทางสาขาวชิาจงึมีการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
       ๑. กิจกรรมการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ความรู้พื้นฐานทางวชิาชีพ ระหว่างวนัที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘  
ณ อาคาร ๔ ห้อง ๔๓๑ ศูนย์โชติเวช 
       ๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูป้กครอง (ยอ่ยคณะ) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ การ
ด าเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอน และการบริหารกิจกรรม ของ
นักศึกษา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชัน้ ๔  
       จากการด าเนนิการดังกลา่ว ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษจากภายนอก ว่าควรมี การปรบั
พื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม ่ตามความจ าเป็นที่ตรงกับคุณลกัษณะของนักศึกษา เนื่องจากมทีั้งนักศึกษา ที่จบจาก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ซึ่งมีคุณลักษณะที่ แตกต่างกัน ดังนั้นทางหลักสูตรได้หารือร่วมกัน และ
ก าหนดเป็นแนวทางวิธีการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเน้นการสอบภาคปฏิบัติให้ สามารถคัด
กรองนักศึกษาตาม ทักษะความสามารถที่แท้จริงในระบบสอบตรง ซึ่งจะทดแทนการสอบข้อเขียนและผล จากสถิติ 
จ านวนการรายงานตวัของนักศึกษาใหม่มีแนวโน้วลดลง หลักสตูรจึงควรพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนา หลักสูตรให้
สอดคล้องกับการต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาและจ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคต 
    
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๔ ระดับ ๔  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี  
    ๑. สาขาวิชาได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชัน้ปี จ านวน ๔ คน  
    ๒. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา 
    ๓. การแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา  
    ๔. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผูส้อน 
    ๕. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความชว่ยเหลือด้านอ่ืน ๆ  
    ๖. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา 

๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
    ๑. ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
    - ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ในวนัที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุ
ภัณฑ์ จ ากัด จังหวัดปทุมธานี  
    ๒. ทักษะชีวิตและการท างาน 
    - โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ระหว่างวนัที่ ๒๓ - ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายวาสนาดี จังหวัดราชบุรี 
    - ประกวดแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” โครงการประชุมสัมมาเครือข่าย
การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
จังหวัดเชียงใหม่  
    - โครงการค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สบืสานสรา้งสรรค์ สายสัมพนัธ์อาเซียน ระหว่างวนัที่ ๒๐ – 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
    - โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนส าบลดาวเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
    ๓. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
    - นักศึกษาชัน้ปีที่ ๑ เรียนรูท้ักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบสื่อ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในรายวิชาดิจิทลัอาร์ต  
    ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางสาขาวิชาได้หารือร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนทางดา้นการพิมพ์ในระบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเสริมสรา้งการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ให้กับนักศึกษาน ามาประยุกต์ใชก้ับการเรียนการสอน รวมทั้ง รองรับการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) อัตราการคงอยู ่
    ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถงึสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปไดด้ังนี ้
    ๑. อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ ๘๒.๗๖ เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๔.๙๐ 
    ๒. ความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
        ๒.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากบั ๔.๓๔ คะแนน 
        ๒.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากบั ๔.๓๕ คะแนน 
        เฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน ๔.๓๕ คะแนน  
    ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ปสีุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ๔.๑๖ คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกบันักศึกษา ๓ ระดับ ๓  

๒) การส าเร็จการศึกษา    
    ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา รวม ๓๕ คน จ านวนนักศึกษาชัน้
ปีสุดทา้ยที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน รวม ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙ 
๓) ความพึงพอใจ และผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๕ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับคณะ ระดบัความพงึพอใจต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้คิดเปน็ ๓.๘๙ คะแนน ไมพ่บข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓ ๓.๖๗  

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๔ ระดับ ๔.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) ระบบการรับอาจารย์และแตง่ตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
มหาวิทยาลยัและคณะก าหนดการรับสมัครอาจารยไ์ว้อย่างชัดเจนและก าหนดให้สาขาวชิา ด าเนินการตามระบบ ดังนี ้

๑. ส ารวจความต้องการรับอาจารยต์ามสัดสว่นอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ของนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปรญิญาตรี ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวชิา ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ ๑ : ๘  

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่าค่า FTES เท่ากับ ๘๙.๒๘ จ านวนอาจารย์ที่ควรมี ต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑๑ 
คน (๘๙.๒๘/๘ = ๑๑.๑๖) ยังมีความต้องการจ านวนอาจารย์เพิม่อีก ๓ คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าสาขาวชิา ที่
ปฏิบัติงานจริง ๘ คน 
       ๒. งานแผนคณะจดัท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอนเสนอตอ่มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เม่ือจัดสรรอัตรา 
ก าลังแจ้งผา่นงานบุคลากรคณะเพื่อเปิดรับ 
       ๓. สาขาวชิาด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบัตทิั้งดา้นคุณวฒุ ิความรู้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญ เฉพาะ
ทางวชิาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรสอดคล้องกับ ความต้องการ
ของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ฉบบัที่ ๒/๒๕๕๐ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร รวบรวมและแจง้ข้อมูลยังงานบุคลากร คณะเพื่อด าเนินการ 
       ๔. งานบุคลากรคณะระบุวนัเร่ิมต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร ๑๕ วัน วันสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติและหรือสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวนัเดียวกัน และประกาศผลการคัดเลือก ภายใน ๓ วันหลังการ
สอบ 
       ๕. คณะจัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย์ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ไดร้ับมอบหมาย เป็น
ประธาน กรรมการประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หรือตัวอาจารย์ประจ าสาขาวิชา และเลขานุการ
ส านักงานคณบดีหรือหัวหน้า งานบุคลากรเป็นเลขานุการที่ประชุม 
       ๖. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑ์การคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณาผูท้ี่มีคุณสมบัติ สอดคล้อง 
กับหลักสูตรมากที่สุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบว่ามีผูท้ี่มี คุณสมบัติอาจท าการส ารองเรียกเพิ่มเติม กรณีผู้ที่ 
ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตวั 
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       ๗. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะได้มีการทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ ของคณะ จึงหาแนวทาง การ
ป้องกัน โดยก าหนดบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงที่หัวหน้าสาขาวิชาเปน็ผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม อาศัยผู้ที่มีคุณสมบัติ และ
มีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหรือ งาน
บริหารด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่แนะน า ชว่ยเหลือและสอนงานอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มปีระสบการณ์   
             ๗.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชามีอัตราการคงอยูข่องอาจารย์ครบตามจ านวน 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร: 
คณะได้ก าหนดขัน้ตอนในการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ดงันี้ 
       ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เร่ิมวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร การรับและแต่งตั้งอาจารย์ ประจ าหลักสูตร ผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวชิา เป็นประธานการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการประชุมและคัดเลือก อาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากคุณวุฒิ ทางวิชาการในสาขาที่สัมพันธ์ คุณสมบัตทิางวชิาชีพ และประสบการณ์ 
ทางการสอน แต่เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนอาจารยป์ระจ าสาขาวิชามีจ านวน ๕ คน จึง
ไม่มีผลกระทบต่อการคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       ๒. ฝ่ายวชิาการและวิจัยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติอาจารย์ ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน หากพบความไม่ถูกตอ้งเหมาะสมจะส่งกลับให้สาขาวชิา พิจารณาใหม่ หากถูกต้องจะด าเนนิการเสนอรายชื่อ 
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็น ชอบและเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
       ๓. ส ารวจความพร้อมของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร แตล่ะปีการศึกษา หากอาจารย์มีความประสงค์ขอลาศึกษาต่อ 
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการประชุมหารือและจดัสรรต าแหน่งที่ว่าง 

๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ตันประวัติ 
ลาศึกษาต่อ จึงได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เสนอให้ นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗      

๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
และล าดับผู้รบัผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๖ มนีาคม ๒๕๖๐ ดังนี ้
           ๑) นางมทัธนี ปราโมทย์เมือง (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
           ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ตนัประวัติ (ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร) 
           ๓) นายธานี สุคนธะชาติ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
           ๔) นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
           ๕) นายคณิต อยู่สมบูรณ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
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๒) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
คณะก าหนดนโยบายเพิ่มสมรรถนะอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีระบบและกลไก เปา้หมายการด าเนินงาน และแผน
ด าเนินงานกิจกรรม ดังนี ้
๑. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        ๑.๑ การเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอน และภาระหนา้ที่ของความเป็นอาจารย์ 
        ๑.๒ การพัฒนาความรู้ด้านผลงานวชิาการและงานวิจัย 
        ๑.๓ การพัฒนาความรู้และสมรรถนะทางวชิาชีพ 
        ๑.๔ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก        ๑.๕ การก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
        ๑.๖ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 
๒. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพฒันาทรัพยากรบุคคล      
        แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดภาระหน้าที่การปฏิบัต ิติดตาม รายงานผลและประเมนิความส าเร็จ 
        ๒.๑ ฝ่ายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจ าคณะ 
        ๒.๒ ฝ่ายงานแผน : รองคณบดีฝ่ายแผน และหัวหน้างานบุคคล 
        ๒.๓ ฝ่ายงานด าเนนิงาน : หัวหน้างานบุคคล งานวิจยั หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
        ๒.๔ ฝ่ายงานติดตาม : หัวหน้างานติดตามและประมวลผล หัวหน้างานบุคคล  
        ๒.๕ ฝ่ายงานประเมินความส าเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ 
    ๓. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
        ๓.๑ ด้านอัตราก าลัง     
        มีจ านวนอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาใช้เกณฑ์มาตรฐานของนักศึกษา เต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปรญิญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ   ๑ : ๘ ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ต้องการอัตราก าลังอาจารย์ใหม่เพิ่มอีก จ านวน ๓ คน   
๓.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
        - จ านวนอาจารยไ์ด้รับทนุการศึกษาจากทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๒ ปี ต่อ ๑ คน 
        - จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานทางวิชาการ อบรม สัมมนา และดู
งานทัง้ในและต่างประเทศ ในแต่ละปงีบประมาณ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของจ านวนอาจารยท์ี่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
        - จ านวนผลงานวิจัยและหรือผลงานสรา้งสรรค์ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่ออาจารยท์ี่ปฏิบตัิงานทั้งหมด/
ปีงบประมาณ  
        - จ านวนการน าเสนอผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ อยา่งน้อย ๑ ผลงาน  ตอ่อาจารย์ที่ปฏิบัตงิาน
ทั้งหมด/ปีงบประมาณ 
- จ านวนอาจารยท์ี่มีการด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่อสาขาวิชา 
        - จ านวนอาจารยท์ี่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพฒันาทักษะทางวชิาชีพ อย่างน้อย ๒ คน ต่อสาขาวชิา 
        - จ านวนอาจารยท์ี่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทัง้ภายในและหรือภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่อ
อาจารย์ที่ปฏบิัติงานทัง้หมด/ปีงบประมาณ 
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        - ระดับความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าสาขาวชิา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน และมีผลการด าเนนิงาน ทีด่ี
ขึ้นอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรวิเคราะห์และระบปุัจจัยทีไ่ม่สามารถถึงเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
๔. แผนด าเนนิงานกิจกรรมการบริหารจัดการและพฒันาบุคลากร 
        ๔.๑ ตั้งกรอบอัตราก าลังอาจารย์เพิ่ม และสายสนับสนนุ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
        ๔.๒ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าได้รบัทุนเพือ่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งภายในและต่างประเทศ  
        ๔.๓ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าน าเสนอผลงานวชิาการหรือเสนอผลงาน วิจยั ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
        ๔.๔ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าได้เข้าประชมุทางวชิาการ อบรม สัมมนา หรือดูงานเพื่อพัฒนางาน 
ด้านวชิาการ  
        ๔.๕ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าได้อบรมเพื่อท าต าแหนง่ทางวิชาการ โดยงานบุคคลจะด าเนนิงาน สง่
บันทึกข้อความแจ้งถึงอาจารย์เมื่อครบก าหนดขอต าแหน่งดังกล่าว 
        ๔.๖ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าได้เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
        ๔.๗ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าไดบ้ริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายใน และหรอืภายนอกหน่วยงาน 
        ๔.๘ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลงัใจ และเสริมสรา้งสุขภาพที่ดี ให้แก่อาจารย์ประจ า เชน่ โครงการสัมมนา 
และศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เปน็ตน้ 
        ๔.๙ ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัย การพัฒนา ผลงาน
ทางวชิาการ การค้นควา้หาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อสร้างผลงาน วจิัย จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบตัร 
และตามความต้องการของอาจารย์ หรือตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
        ๑. นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล ได้รับทุนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต (ศป.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (เป็นไปตามคา่เป้าหมาย) 
        ๒. นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ ได้รับทนุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต (ศป.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (หลักสูตรนอกเวลา
ราชการ) 
        ๓. นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ ได้รับทุนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา (เป็นไปตามคา่เป้าหมาย) 
        ๔. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ได้รับทนุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อ ระดับปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๕. อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน ในการศึกษาความรู้จากภายนอก 
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๕  – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๓. ผลงานวิจัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  รวมจ านวน ๒๔ ผลงาน จ านวนอาจารยป์ระจ า
สาขาวชิา รวม ๘ คน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ ผลงาน ประกอบด้วย 
            ๓.๑ การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน บ้านถ้ าเสือ อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี / นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล หัวหนา้โครงการวิจัย 
            ๓.๒ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยในวรรณคดี / นายทนิวงษ์ รักอิสสระกลุ หัวหน้าโครงการวิจยั 
            ๓.๓ การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลติภัณฑ์จากต้นตาล จังหวัดเพชรบุรี / นายทินวงษ์ รักอิส
สระกุล หัวหน้าโครงการวิจยั 
            ๓.๔ การสร้างเอกลักษณ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์บรรจภุัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูปในท้องถิ่นเพื่อการ
พาณิชย์ กรณีศึกษา ชุมชนบา้นจ ารุง จังหวัดระยอง / นายธานี           สุคนธะชาติ หัวหนา้โครงการวิจัย 
            ๓.๕ การทดสอบระบบการพิมพ์พื้นนูนบนวสัดุบรรจภุัณฑ์จากกาบกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้งานด้านบรรจุ
ภัณฑ์ / นายชูเกียรติ อนันต์เวทยนนท์ หัวหนา้โครงการวิจัย , นายธานี สุคนธะชาติ ผู้ร่วมวจิัย 
            ๓.๖ การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี /     นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย, นาย
ธานี สุคนธะชาติ ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๗ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑส์ าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุไ์รซ์เบอรี่สู่การส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ / นางสาวสุรภา  
วงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจยั , นายธานี สุคนธะชาติ ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๘ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโ์คมไฟจากกะลามะพรา้ว เพื่อการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบา้นสู่
การสร้างอาชพีให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยนืกรณีศึกษา กลุ่มงานกะลาเอก บ้านกระโจมทอง อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัด
สมุทรสาคร / นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
            ๓.๙ การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพความแข็งแรงและทนทานในไมไ้ผ่ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
สู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / นาย
พีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
            ๓.๑๐ การศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยในการเพิ่มยอดจ าหน่ายสินคา้ แก่ชุมชนจากผลผลิต
คงเหลือทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี / นาง
มัทธนี ปราโมทย์เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย ,  
นายธานี สุคนธะชาติ และ นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๑๑ การศึกษาอัตลักษณ์และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบ ๒ มิติ และ       ๓ มิติ ผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรจากธรรมชาติ กรณีศึกษาของสถาบนัการแพทย์แผนไทย /      นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย, 
นายกรณ์พงษ์ ทองศรี ผู้ร่วมวิจยั 
            ๓.๑๒ การพัฒนาวัสดจุากน้ ายางพาราร่วมกับใบยางพารา เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ / นายศรัณยู สวา่งเมฆ  
หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ ผลงาน ประกอบด้วย 
            ๓.๑ การศึกษาและพฒันาบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สง่เสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน / นายชูเกียรติ อนันต์เวทยนนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย , นายธานี สุคนธะชาติ, นางมัทธนี  ปราโมทย์
เมือง  ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๒ การทดสอบประสิทธิภาพระบบการพิมพ์พื้นนูนและการพิมพ์พื้นฉลุบนกระดาษหัตถกรรมจากเยื่อ
ธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าและการใช้งานในเชิงพาณิชย์ / นายชูเกียรติ อนันต์เวทยนนท์ หัวหนา้
โครงการวิจัย , นายธานี สุคนธะชาติ, นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล  ผู้ร่วมวิจัย 
           ๓.๓ การออกแบบผลติภัณฑ์ของที่ระลึกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจนั จังหวัดสิงห์บุรี / นางสาว
ยุวดี  พรธาราพงษ์  หัวหน้าโครงการวิจัย, นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๔ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑส์ าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปนมข้าวยาคู   สู่การส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนเิวศ / นายธานี สุคนธะชาติ  หัวหน้าโครงการวิจัย, นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๕ รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการให้บริการ
วิชาการดา้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน / นายธานี สุคนธะชาติ  
หัวหน้าโครงการวิจัย 
            ๓.๖ การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยวนเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นเมอืง ถนนสายวัฒนธรรมไทย
วน อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี / นางมทัธนี ปราโมทย์เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย, นายธานี สคุนธะชาติ, นางสาวสุรภา 
วงศ์สุวรรณ ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๗ การศึกษาและพฒันาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูป ต าบลทา่
เสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / นางมทัธนี ปราโมทย์เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ, นายชู
เกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๘ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับสื่อสารข้อมูลกับผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมการรับรู้การใช้
ทรัพยากรน้ าภายในครัวเรือน / ผศ.ชานนท์ ตนัประวัติ หัวหน้าโครงการวิจัย, นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๙ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีตน้ทุนที่เหมาะสมสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการขยะสด
และเศษอาหารภายในครัวเรือน / ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ หัวหน้าโครงการวิจยั, นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ผู้ร่วมวิจัย 
            ๓.๑๐ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งจากเถาวัลย์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบา้นสู่การ
สร้างอาชพีให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยนื กรณีศึกษากลุ่มจักสานเถาวัลย์แดง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี / นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
            ๓.๑๑ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งจากก้านมะพร้าว เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
สู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มจกัสานเถาวัลย์แดง ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม / นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 
           ๓.๑๒ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์การให้บริการวิชาการระหว่างชุมชนกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  / นายคณติ อยู่สมบูรณ์ หัวหน้า
โครงการวิจัย, นายศิรวชัร์ พัฒคุม้ และ นายธานี สุคนธะชาติ ผูร้่วมวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

        ๔. มีการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
            ๔.๑ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ์ 
เฉพาะถิ่น กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่พั๊ฟ จังหวัดสระบุรี / นางมทัธนี ปราโมทย์เมือง หัวหน้า

โครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ และ นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ผู้ร่วมวจิัย  ในงานการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 (7th 
RMUTIC) 
           ๔.๒ การศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยในการเพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้าแก่ชุมชนจากผลผลิตคงเหลือ
ทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี / นางมัทธนี 
ปราโมทย์เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย ,  
นายธานี สุคนธะชาติ และ นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ผู้ร่วมวิจัย  ในงานวันนักประดษิฐ ์
        ๕. นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล ได้รับการพิจารณาขอต าแหน่งทางวชิาการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เรียบร้อยแล้ว (เป็นไปตามเป้าหมาย) 
        ๖. ไม่มีจ านวนอาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวชิาชีพ  (ไม่เป็นไปตามคา่เป้าหมาย) 
        ๗. อาจารย์ทุกท่านให้บรกิารวิชาการแก่สังคม โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมีสว่นร่วมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของชุมชน ด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม คร้ังที่ ๑  ณ ชุมชน
บ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ีระหว่างวนัที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชมุชน ดา้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และ
สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  คร้ังที่ ๒ ณ ชุมชนบา้นถ้ าเสอื จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
(เป็นไปตามคา่เป้าหมาย) 
        ๘. อาจารย์ประจ าสาขาวชิาประเมินความพงึพอใจในต่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ คะแนน เม่ือเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ คะแนน (เปน็ไปตามค่าเปา้หมาย) 
        ๙. คณะจัดกิจกรรมปีใหม่ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และสัมมนาและศึกษาดู
งาน และโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (เปน็ไปตามคา่เป้าหมาย) 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
    - สนับสนนุอาจารย์จดัท าผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการ 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    - เชิดชูผลงานและรางวัลตอบแทน สง่เสริมและสรา้งความตระหนักในการเผยแพร่ผลงานวชิาการหรืองานวิจยั และ
หรืองานสร้างสรรค์  
    - ส่งเสริมและสนับสนนุด้านเวลาให้อาจารย์ที่เข้าฝงัตัวกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ    
 

๓) ระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. อาจารย์ใหม่ 
        ๑.๑  จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธกีารสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณ
และระเบียบปฏิบัตทิี่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีอาจารย์ใหม่ จ านวน ๑ ท่าน คือ นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์บรรจุใหม่  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารย์ใหม่ จ านวน ๑ ท่าน คือ นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์บรรจุใหม่  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอัตราอาจารย์บรรจุใหม่ ๑ อัตรา คือ นายคณิต อยู่สมบูรณ ์
๒. อาจารย์ประจ า 
        ๒.๑ พัฒนาดา้นคุณวฒุิการศึกษา  โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นตามเป้าหมายและแผนพัฒนา
บุคลากร 
        - ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
        ๒.๑.๑. นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล ได้รับทนุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อ ระดับปริญญา
เอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (หลักสูตรปกติ) 
         ๒.๑.๒. นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต (ศป.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (หลักสูตรนอกเวลา
ราชการ) 
         ๒.๑.๓. นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ ได้รับทนุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อ ระดับปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสูตรปกติ) 
         ๒.๑.๔. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ ได้รับทุนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อ ระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรนอกเวลา
ราชการ) 
         ๒.๒ พัฒนาดา้นต าแหนง่ทางวชิาการ โดยการจัดสรรทุนสนบัสนุนการเขียนต ารา  ทนุวิจัย ทุนสนับสนนุ การ
ตีพิมพ์ผลงานวจิัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย 
              ปีการศึกษา ๒๕๕๙  นายทนิวงษ์ รักอิสสระกลุ  ไดร้ับการพิจารณาผลงานทางวชิาการ ประเภท หนังสือ 
เร่ือง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์  ในการขอต าแหน่ง ทางวชิาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย์ เรียบร้อยแล้ว 
        ๒.๓ พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การวดัผลและประเมินอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับคณะ มหาวทิยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
              ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัโครงการมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ 
        ๒.๔ จัดสวัสดิการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสทิธิประโยชน์ ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ ์
              ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองบริหารงานบุคคล จัดสวสัดกิารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจ สุขภาพประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดโครงการบูรณาการแบบมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภณัฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑท์้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทาง
สถาปัตยกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนบา้นถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวนัที่ ๑-๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมสี่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชน ดา้นการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ณ ชุมชนบา้นหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุร ีระหว่างวนัที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการบริการวิชาการแบบมสี่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ด้านการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 
ณ ชุมชนบา้นถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวนัที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ ๒.๒๗ คะแนน ๐.๕๖  

๑) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ๐.๐๐ คะแนนประเมนิ ๐.๐๐ 
๒) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ๒๐ คะแนนประเมนิ ๑.๖๗  

 

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

 

๓) ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเปน็ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก ๐.๐๐ 
    คะแนนประเมิน ๐.๐๐ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
๑. นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง - - 
๒. นายชานนท์ ตนัประวัติ - - 
๓. นายธานี สุคนธะชาติ - - 
๔. นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล - - 
๕. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ - - 

ผลรวมถ่วงน  าหนัก - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓ ผลที่เกดิกับอาจารย์ ๔ ระดับ ๔.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การคงอยู่ของอาจารย์ 

การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  มีอาจารย์ประจ า
สาขาวชิาทัง้สิน้ จ านวน ๘ คน และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๘ คน 
๑.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๘ คน 
๑.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๗ คน  
๑.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๗ คน (อาจารย์ใหม่ ๑ คน) 
๑.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๗ คน (อาจารย์ใหม่ ๑ คน) 

๒) ความพึงพอใจของอาจารย ์
          ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ เท่ากับ ๔.๖๘ คะแนน เม่ือเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ เท่ากับ ๔.๔๑ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔ ๒.๙๒  

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

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิา 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร: 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๕ และเปิดใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีความ
หลากหลายความเชีย่วชาญแต่ละแขนงวิชาระดมความคิด วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ลักษณะการก าหนดหลักสูตร รายวิชา
ที่มีความทันสมัย โดยส ารวจ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้หลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒทิางสาย
วิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทางสายวิชาชีพ 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร: 
       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุง และลักษณะ
ของรายวิชาใหม่ จ านวน ๓ ทา่น ประกอบด้วย  
       ๑. อาจารย์ ดร.สุรวิทย์  นันทการัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
       ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยากานนท์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
       ๓. นายไชยวุฒิ พึ่งทอง ผอ.ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร: 
        ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสตูร จ าเป็นต้องพฒันาหลักสูตร ในเชิงรุกที่มีศักยภาพอย่าง
ยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวฒันาการของสังคม ค่านิยม และรองรับการแข่งขัน เชงิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
อาศัยทุนสมองของมนุษย์เป็นตวัขับเคลื่อน การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตหรือบคุลากรของชาติที่มีองค์
วามรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญวชิาชีพสู่การปฏบิัติอย่างมืออาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรมชาติและ
ท้องถิ่น มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชพี มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยทีด่ี 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
    ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และการวิจัย 
เพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างเป็นระบบ ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมปิัญญาไทย
เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น 
    ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพออกแบบ            บรรจุภัณฑ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์และมปีระสิทธิภาพ     
    ๓. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ประสาน 
งานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องการท างานเปน็กลุ่ม น าเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงภาวะผูน้ าและ  ผู้ตามอย่างเหมาะสม 
และรับผิดชอบต่อผลการกระท า และการน าเสนอ 
    ๔. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผดิชอบต่อหน้าทีส่ังคม และมจีิตสาธารณะ 
 

๒) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัย 
    ๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
        ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิที่ก าหนด 
        ๑.๒ ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
    ๒. ปรับปรุงหลักสูตรสอดคลอ้งกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
        ๒.๑ ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
    ๓. พัฒนาบุคลากรดา้นการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการน าความรู้ มาปฏบิัติงานจริง 
        ๓.๑ สนับสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ 
เรียนการสอน 

๔ ระดับ ๔.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การก าหนดผู้สอน  
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาดังนี้ 
    ๑. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ไมน่้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
ส าหรับผู้ที่มผีลการสอนต่ ากวา่เกณฑ์ ด าเนินวิเคราะห์ปัจจัยรายข้อตามแบบประเมินและชี้แจงอาจารย์ประจ ารายวชิา
ทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
        ๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมนิรายข้อ 
        ๑.๒ เปลี่ยนรายวชิาที่รบัผิดชอบสอนในภาคการศึกษาถดัไป 
        ๑.๓ เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน 
    ๒. ก าหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ผู้สอนในรายวิชาชีพบังคับ และกระจายผูส้อนไปยัง
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย ก าหนดให้ผูส้อนไม่ควรสอนเกิน ๓ รายวิชา 
    ๓. พิจารณาผู้สอนจากความช านาญในเนื้อหาทีส่อน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานทีเ่ก่ียวข้องในรายวิชา 
    ๔.  ในกรณีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนที่ต้องการใช้ประสบการณ์จริง เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมสมัยใหม่ จะมีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวชิาชีพภายนอกมาเป็น อาจารย์พิเศษ 
๒) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. ๓ และ มคอ.๔ และการจัดการเรียนการสอน 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔: 
    ๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
    ๒. กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจดัท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และส่งตามก าหนดเวลา 
    ๓. หัวหน้าสาขาวชิาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
    ๔. สาขาวิชาด าเนินการจัดสง่ มคอ.๓ และ มคอ.๔  ไปยังคณะ ส านักส่งเสริมวชิาการและ งานทะเบียนตามล าดบั 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๓) การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    หลักสูตรเน้นภาคปฏบิัติในรายวิชาชีพ จดัให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ ๑ และจัดฝกึอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก สหกิจศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน มีการติดตามผล
ระหว่างการสหกิจของนักศึกษา หากนักศึกษา มีคุณสมบัตไิม่ตรงตามเกณฑ์สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ฝึกงาน มีเวทีแสดงผลงาน สรปุผลการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และ 
นักศึกษารุ่นน้อง 
 

การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร:ี  
    ๑. โครงการบูรณาการค่ายนกัออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ  ชุมชนบ้านทะเลน้อย  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการพัฒนาและ
เพิ่มประสบการณ์จริงในการออกแบบบรรจุภัณฑช์ุมชนให้กับนกัศึกษา  
    ๒. รายวิชา ๐๙๒๑๒๓๐๕-๕๙ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๔, ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ - ๒ เป็นการบูรณาการพันธกิจดา้น
การเรียนการสอนกับการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
    ๓. รายวิชา ๐๙๒๑๒๓๑๑-๕๙ การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภาคการศึกษาที่ ๒ เปน็การบูรณาการพันธกิจดา้นการ
เรียนการสอนกับการวิจัย 
    ๔. รายวิชา ๐๙๒๑๒๔๑๓-๕๙ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภาคการศึกษาที่ ๒ เปน็การบรูณาการพันธกิจดา้นการ
เรียนการสอนกับการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรยีน ๓ ระดับ ๓.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๒) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
         คณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตรมีการทวนสอบการออกข้อสอบปลายภาคของอาจารย์ผู้สอน ก่อนการอัด 
ส าเนาว่าตรงตามเนื้อหาการสอนหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการประเมินผลการเรียน ของนักศึกษาว่าเปน็ไปตามเกณฑ์ ที่
ก าหนดหรือไม่ นอกจากนี้สาขาวิชายังมีการประชุมเพื่อ พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาก่อนส่งคณะ  และ
มหาวิทยาลยัต่อไป 
ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
    จากรายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีตอ่บัณฑิต ระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ปี
การศึกษา ๒๕๕๘  พบผลคะแนนการประเมินตามกรอบ มาตรฐานคุณวฒุิ ทั้ง  ๕ ดา้น ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
ความร ูทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล การเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ผลรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด เฉลี่ยคา่คะแนน ๔.๕๘ จาก
คะแนนเต็ม ๕  มีรายละเอียดดังนี ้
    ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ ๔.๗๐ คะแนน 
    ๒) ด้านความรู้ อยู่ในระดับ ๔.๔๒ คะแนน 
    ๓) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับ ๔.๕๓ คะแนน 
    ๔) ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ อยู่ในระดับ ๔.๗๒ คะแนน  
    ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ ๔.๔๕ คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

๓) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗)    
    ๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๕ และ มคอ. ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดทา้ยของเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาได้แจ้งอาจารย์ผูส้อน ให้จัดส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดทา้ยของ
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
    ๒. หัวหน้าสาขาวชิาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถจัดส่ง มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายในก าหนดเวลา 
    ๓. หัวหน้าสาขาวชิาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ทุก
รายวิชา และน าสง่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
    ๔. หัวหน้าสาขาวชิาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท า มคอ.๗ เพื่อรายงานผล การด าเนินงานหลักสูตร และ
น าสง่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน: 
    ๑. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุอิยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และควรเน้นทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สอดคลอ้งกับความต้องการ ของตลาดแรงหรือสถานประกอบรายใหญ่ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    ๒. พบจ านวนรายวชิาที่มีผลการศึกษาผิดปกติ ด าเนินการตรวจสอบและวางมาตรการแก้ไข 
    ๓. การส่งรายงาน มคอ. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดรอบการจัดส่งและการจัดเก็บข้อมูลที่ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการวางและทดลองใช้ระบบ พบปัญหาการใช้งานในระยะแรก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

๑๐ ตัวบ่งชี้ ๕.๐๐  

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF   

๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

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

  

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

  

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

  

๕) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน    
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

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

  

๗) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปีที่แล้ว 

  

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

-  

๙) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

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

-  

๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  

๑๒) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ ๑๐ ตัวบ่งชี ้  

จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่นเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ๕ ตัวบ่งชี ้  

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ ๑-๕ ร้อยละ ๑๐๐  

จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน ๑๐ ตัวบ่งชี ้  

ร้อยละของการด าเนินการทัง้หมดในปีนี ้ ร้อยละ ๑๐๐  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๕ ๓.๗๕  

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ๔ ระดับ ๔.๐๐  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

ผลการด าเนนิงานทีพ่บ : 
๑) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสว่นรว่มของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน การ
เรียนรู ้ 
     การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการเตรียมความพร้อมทาง กายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล้อมดา้นการเรียนรู้) โดยอาจารย์ /หัวหนา้อาคารร่วมหารือในการติดตั้งระบบห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้รับการอบรมการใช้ห้อง e-classroom  
    ๑) อาจารย์ประจ ารายวชิา แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อวัสดฝุึกส าหรับใช้ใน การเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้กับสาขาวิชา 
    ๒) สาขาวชิาด าเนนิการรวบรวมรายการและจ านวนวัสดุทีต่อ้งการใช้ เสนอต่องานแผนฯของคณะ 
    ๓) สาขาวชิาด าเนนิการส ารวจเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการก่อนเปิดภาคการศึกษา หากมีปัญหาหรือช ารุด
แจ้งยังงานอาคารสถานที่เพื่อเสนอคณะ ให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข 
    ๔) สาขาวชิาด าเนนิการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ที่จ าเป็นต้องใช้งานต่อคณะ 
    ๕) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อการศึกษาและทบทวนเพิ่มเติมของนักศึกษาต่องานห้องสมุด 
๒) จ านวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
       มหาวิทยาลยัมีพื้นที่ให้บรกิารนักศึกษาทั้งสิน้ ๑๓๑,๔๕๕.๒๘ ตร.ม. จ านวน ๑,๗๔๓ ห้อง จ าแนกเป็นห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ๔๙๗ ห้อง, ห้องบริการนักศึกษา ๓๘๘ ห้อง,ระเบียงทางเดิน ๒๒๗ พื้นที่, ห้องส าหรับงานบริหาร ๖๐๓ 
ห้อง, พื้นที่บริการทั่วไป ๑๖ พืน้ที่ และรา้นค้า ๑๒ พืน้ที ่
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ/ 
เหตุผลทีใ่ห้คะแนน ๕ 

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

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้:  
    ๑) ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ การเรียนการสอนและการพฒันา 
    ๒) สรุปผลและวิเคราะห์ปญัหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อน าเสนอ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
    - ปรับปรุงระบบเชื่อมต่อไร้สาย เพิ่มจุดเชื่อมต่อ Wifi-Spot รองรับการขยาย จ านวนช่องสญัญาณและลดปญัหาพื้นที่
อับสัญญาณในบางจุด 
    - เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
    - เพิ่มจ านวนห้องปฏบิัติการและร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ  
   ๓) คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมอบด าเนินการในส่วนผู้รับผดิชอบ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๖ ๔.๐๐  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๖๙  

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์                     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

๕.๑  ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

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

๖๘.๑๘ 
๔.๒๒ 

๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

๕.๐๐ 
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ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๖๑ 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษา - ๔.๐๐ 
๓.๒ การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - ๔.๐๐ 
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๓ ๓.๖๗ 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - ๔.๐๐ 
๔.๒ คุณภาพอาจารย์ - ๐.๕๖ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ ๐ ๐.๐๐ 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ ๒๐ ๑.๖๗ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ ๐ ๐.๐๐ 

๔.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - ๔.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๔ ๒.๘๕ 

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

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๕ ๓.๗๕ 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ๔.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๖ ๔.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่๒-๖) ๓.๖๘ 

๕.๒ ตารางผลการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที ่
I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - ๔.๖๑ ๔.๖๑ ระดับคุณภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๖๗ - - ๓.๖๗ ระดับคุณภาพด ี
๔ อาจารย์ ๒.๘๕ - - ๒.๘๕ ระดับคุณภาพปานกลาง 
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๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๓.๐๐ ๔.๐๐ - ๓.๗๕ ระดับคุณภาพด ี

๖ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ระดับคุณภาพด ี
รวม ๓.๒๒ ๔.๐๐ ๔.๖๑ ๓.๖๘ ระดับคุณภาพด ี

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

พบว่า องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบง่ชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องคป์ระกอบที่ ๔) มีจ านวน 
๓ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดี (องค์ประกอบที่ ๓, ๕, ๖) และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ใน ระดบัคุณภาพ
ดีมาก (องค์ประกอบที่ ๒)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ ๑ : การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑.  
๒.  

 

องค์ประกอบที่ ๒ : บัณฑติ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑. บัณฑิตมีคุณภาพและควรเสริมสร้างกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ตามมการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในครอบคลุมและครบถ้วน 
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๒.  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

๑. เร่งรัดติดตามจ านวนบัณฑิตทีป่ระเมินภาวะการมีงานท า 
๒.  

 

องค์ประกอบที่ ๓ : นักศึกษา  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.  

 

องค์ประกอบที่ ๔ : อาจารย์  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

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

องค์ประกอบที่ ๕ : หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. ควรมีการทบทวนและปรบัปรุงรายวิชาระหว่างปีการศึกษา 
๒.  

 
องค์ประกอบที่ ๖ : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

๑.  
๒.  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. พัฒนาระบบห้องสมุดเฉพาะทางประจ าคณะ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์                     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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๗. ภาคผนวก 

๒.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

๗.๒ ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

๗.๓ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่รับการสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 


