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บทสรุปสําหรับผูบริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทนํา (ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบกลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีปรัชญาเทคโนโลยีสรางคุณคา  การศึกษา

สรางคน  สูสากลดวยปญญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1. เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีความรู และความสามารถดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ

สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการวิเคราะหอยางเปนระบบ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความชํานาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชในวิชาชีพดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

3. เพือ่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม  

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

ในปการศึกษา 2561หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใช

เกณฑการประเมินตนเองตามเกณฑของ สกอ. ซึ่งมีผลการดําเนินงาน “ไดมาตรฐาน”/ “ไมไดมาตรฐาน”ตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพอยูในระดับ คุณภาพดี(3.63 คะแนน)  

2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

 

องคประกอบที ่

I 

(ปจจัย

นําเขา) 

P 

(กระบวนการ)

O 

(ผลลัพธ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน/ไมผาน หลักสูตรได/ไมไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต - - 4.59 4.59 คุณภาพดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 - - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

4 อาจารย 3.67 - - 3.67 คุณภาพดี 

5 หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

4.00 3.75 - 3.75 คุณภาพดี 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - 3.00 - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

รวม 3.43 3.50 4.59 3.63 

คุณภาพด ี
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพดี

มาก 
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จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัว

บง ช้ี )  พบวา องคประกอบที่  1 ( ตัวบง ช้ีที่  1.1)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1

องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับมาก (องคประกอบที่ 

4, 5 ) และอยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3, 6) 

หากเมื่อวิเคราะหตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขามีคุณภาพอยูในระดับดี

(3.43 คะแนน) กระบวนการมีคุณภาพอยูในระดับดี (3.50 คะแนน)  และผลลัพธมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

(4.59 คะแนน) 

3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

องคประกอบที1่ 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ควรมผีลงานวิชาการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

องคประกอบที2่ 

1. คุณภาพบัณฑิตไดรับการยอมรบัจากสถานประกอบการ ในดานทักษะทางปญญา ในระดับดีมาก 

(5.00) 

2. มีเครือขายศิษยเกาที่เขมแข็ง สามารถประสานงาน ติดตอ เพื่อมาถายทอดประสบการณใหรุนนอง

ไดอยางตอเน่ือง 

องคประกอบที3่ 

1. นักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2. นักศึกษาไดทักษะทางวิชาชีพเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานในชุมชน  

องคประกอบที4่ 

1. อาจารยมงีานวิจัย หรืองานสรางสรรค เผยแพร ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 

2. อาจารยมงีานบทความทางวิชาการที่ไดเผยแพรในวรสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  

3. อาจารยไดรบัทุนวิจัยจากภายนอกเฉลี่ยสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

4. อาจารยมีความรวมมือกับสถานประกอบการช้ันนํา 

องคประกอบที5่ 

มีการปรบัปรุงหลักสูตร โดยใชขอมลูปอนกลบัจากผูมสีวนไดสวนเสีย จงึทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย 

ตอบสนองความตองการของสถานประกอบ และตลาดแรงงาน 

องคประกอบที6่ 

มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูเฉพาะทางเพิม่เติม เชน เครือ่ง CNC กับเครื่องข้ึนรูป 3 มิติ(แบบผง) 
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จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 องคประกอบที1่ 

สรางเครือขาย หาเวทีนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

องคประกอบที3่ 

ทบทวนประเมิน วิเคราะหแผนการรบันักศึกษา เพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

องคประกอบที4่ 

กํากับติดตามและสนับสนุนใหอาจารยทําตําแหนงทางวิชาการที่สงูข้ึน 

องคประกอบที5่ 

1. หาโอกาสทําความรวมมือ (MOU) พัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

2. จัดทําหลักสูตรระยะสั้น สําหรับบุคคลทั่วไป หรือศิษยเกา ดานการควบคุมเครื่องจักรเฉพาะ

ทางดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. ทําความรวมมือกับตางสถาบันในการจัดทําวารสารดานการออกแบบ เพื่อเปนเวทีสําหรับนักศึกษา

และคณาจารย 

องคประกอบที6่ 

การเพิม่พื้นทีส่ําหรับจัดแสดงเผยแพรผลงานนักศึกษาทัง้ภายใน และภายนอก 

4.  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา (Improvement Plan) 

(ขอเสนอแนะของปการศึกษา 2561) 

องคประกอบท่ี1สรางเครอืขาย หาเวทีนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

ทางคณะไดเห็นถึงความสําคัญของขอเสนอแนะและไดมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

อยางตอเน่ืองและพิจารณาในการสงผลงานในระดับนานาชาติติอไป 

องคประกอบท่ี3 ทบทวนประเมนิ วิเคราะหแผนการรับนักศึกษา เพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

ไดมีการปรับนโยบายการรบันักศึกษาใหเปนแนวทางเชิงรกุมากข้ึนเพื่อรับกับแผนที่กําหนดไว 

องคประกอบท่ี4 กํากับติดตามและสนับสนุนใหอาจารยทําตําแหนงทางวิชาการที่สงูข้ึน 

มีการสนับสนุนใหอาจารยไดทําตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษา 2562 มีอาจารย ไดตําแหนงทาง

วิชาการเพิ่ม 1 คน 
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รหัสหลักสูตร : 25481941102754 

ช่ือหลักสูตร  : เทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ระดับ  : ปริญญาตรี 

กลุม ISCED : การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) 

การเปดสอน : ในเวลา  นอกเวลา  ท้ังในและนอกเวลา 

เลือกใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร : ป พ.ศ. 2558  

ประเภทหลักสูตร : วิชาการ วิชาชีพ  ปฏบิัติการ 

1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร (ตามเลม มคอ.2) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

วุฒิการศึกษาสงูสดุ ประเภท 

(ผูรับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยประจําหลักสูตร) 

1 ผูชวยศาสตราจารย เกียรติพงษ ศรีจันทึก ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

2 อาจารย อาณัฏ ศิริพิชญตระกูล ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

3 ผูชวยศาสตราจารย ประชา พิจักขณา ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

4 ผูชวยศาสตราจารย สาธิต เหลาวัฒนพงษ ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

5 ผูชวยศาสตราจารย ยุวดี พรธาราพงศ ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
 

มีการปรับปรุงหลักสตูร ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหต ุ : ปรับปรุงใหมเน่ืองจากเปลีย่นอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสตูร 

เพ่ือรองรับกับการบริหารและพัฒนาหลักสตูร โดยผานการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 1

พฤษภาคม2562  
 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
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2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ/คุณวุฒิ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ชื่อ

อาจารยประจําหลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

1 ผูชวยศาสตราจารย เกียรติพงษ ศรีจันทึก 

 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสูตร/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 

ปที่จบการศึกษา: 2561 

ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Visual arts and design 

สาขาวิชาทีจ่บ : ทัศนศิลปและการออกแบบ 

ช่ือสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยับูรพา 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน):ขาราชการ  

ประสบการณการทําการสอน : 14ป  

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 

ป 2559  โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุพ้ืนถิ่นเพ่ือใช

ในการออกแบบผลิตภัณฑที่สื่อถึงความเปนอัตลักษณ

ดานวัฒนธรรมของ ชุมชนริมแมน้ําเจาพระยา 

 

ป 2559  การออกแบบแอนิเมชันสําหรับสงเสริมการ

เรียนรูจิตพิสัย5 ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ป 2561  การศึกษารูปแบบเคร่ืองปนดินเผาแมน้ํา

นอย จังหวัดสิ งห บุ รี บูรณาการสู การ ออกแบบ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกและตกแตงบานเชิงพาณิชย 

 

ป 2561 โครงการออกแบบ ผลิตภัณฑอุปกรณ

ประกอบถนน ที่สัมพันธกับการใชงานพ้ืนที่สวนตัวใน

พ้ืนทีสาธารณะเพ่ือตอบสนองกับการดําเนินชีวิตใน

สังคมเมือง 

 

ป 2561 การออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่การ

ใชงานรถขายอาหารเคลื่อนที ่
 

ป 2561 การศึกษาความเปนไปไดของการจําหนาย

ผลิตภัณฑทําความสะอาดภายในบานที่เปนของเหลว

ในระบบการนํามาเติมใหม เพ่ือนําไปสูการออกแบบ

จุดจําหนายและอุปกรณ 

 

2560  จ า รึ กภา พ เ ขียนสี่ พั นป วัด เขาจันท ร ง ามจ .

นครราชสีมาบูรณาการสูการออกแบบผลิตภัณฑของที่

ระลึกและตกแตงบานเพื่อประโยชนทางพาณิชย 
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ/คุณวุฒิ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/

ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

2 อาจารย อาณัฏ ศิริพิชญตระกูล 

 

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 

ปที่จบการศึกษา : 2560 

ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Visual arts and design 

สาขาวิชาทีจ่บ : ทัศนศิลปและการออกแบบ 

ช่ือสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยับูรพา 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 10ป 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 
ป 2558 การวิเคราะหหาสมบัติของเปลือกหอยนางรม

เหลือทิ้ งสูกา รพัฒนาให เปนวัสดุผลิตภัณฑ เพื่อกา ร

สรางสรรคเปนผลิตภัณฑชุมชน 

 

ป 2558  ศึกษากระบวนการทาเครื่องปนดินเผาโดยใช

ประโยชนจากกากกาแฟเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาสูการออกแบบ

เชิงสรางสรรค 

 

2559 การศึกษารูปแบบงานหัตถกรรมลุมนํ้าโขงสูการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย 
 

2560 การใชประโยชนจากเถายานางกับออกแบบ

ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาหัตถกรรมทองถ่ินทางภาคใตสู

แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

2560 การใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถ่ินภาคอีสานแนวคิดศิลปะไทย

รวมสมัยสูแนวทางอุตสาหกรรมสรางสรรค 

 

2561 การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอรนิเจอรตกแตงบานสูการ

สรางอาชีพใหเศรษฐกิจชุมชนอยางย่ังยืน 
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ/คุณวุฒิ 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร/

ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

3 ผูชวยศาสตราจารย ประชา พิจักขณา 

 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสูตร/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 

ปที่จบการศึกษา : 2560 

ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา : สถาปตยกรรมดษุฎบีัณฑติ 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :                                

Interdisciplinary Research for design 

สาขาวิชาทีจ่บ : สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบ 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :ขาราชการ  

ประสบการณการทําการสอน : 14ป 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 

ป 2559โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนา

ผลิตภัณฑจากผาหมอฮอมของกลุมวิสาหกิจชุมชน

หมอฮอมทุงเจริญยอมสีตําบลทุงโฮงจังหวดัแพร 

 

ป 2559แนวทางการออกแบบของตกแตงบานแปรรูปจัก

สานจาก 

เตยปาหนันกลุมจักสานเตยปาหนันบานราหมาดตําบล 

เกาะกลางอําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ 

 

ป 2559 การออกแบบจุดซอมบํารุงจักรยานสาธารณะ

ภายในสวนวชิรเบญจทัศ 
 

ป 2559ปจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑที่ตอบสนอง

การรับรูของผูบริโภคตําแหนงผลิตภัณฑและอัตลักษณ

พ้ืนถิ่นเ พ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑประเภทของฝาก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

2560 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกแหลงโบราณคดี

บานปราสาทจังหวัดนครราชสีมา 
 

2560 การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเสนขวดนํ้าพลาสติก

เหลือทิ้ง 
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ/คุณวุฒิ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/

ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

4 ผูชวยศาสตราจารย

 

สาธิต เหลาวัฒนพงษ 

 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสูตร/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 

ปที่จบการศึกษา : 2555 

ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Product design 

สาขาวิชาทีจ่บ : ออกแบบผลิตภัณฑ 

ช่ือสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 16ป 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 
ป 2558 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑของฝากสําหรับ

ผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ 

 

2559 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑนาฬิกาตกแตง

บานจากข้ีเลื่อยไมเหลือทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมไมเขต

พื้นที่บางโพกรุงเทพมหานคร 

 

2560 หนังสือไมวีเนียรเพอการตกแตงเครองเรือนในทพัก

อาศัย 

 

2560 การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเสนขวดนํ้าพลาสติก

เหลือทิ้ง 

 

2561  โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ชุด

เฟอรนิเจอรจากผาดนมือเพื่อยกระดับงานทามือที่เ  ็นเอก

ลักษณทองถ่ินสูระดับสากลของกลุมสตรีสหกรณบานธรรม

เมืองตําบลชอแฮอําเภอเมืองจังหวัดแพร 
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ/คุณวุฒิ 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร/

ชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

5 ผูชวยศาสตราจารย ยุวด ีพรธาราพงศ 

 

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 

ปที่จบการศึกษา : 2561 

ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Visual arts and design 

สาขาวิชาทีจ่บ : ทัศนศิลปและการออกแบบ 

ช่ือสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยับูรพา 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 11ป 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑ

มาตรฐา

น 
  
ป 2558  ศึกษากระบวนการทาเครื่องปนดินเผาโดยใชประโยชน 

จากกากกาแฟเหลือทิง้เพื่อพัฒนาสูการออกแบบ 

เชิงสรางสรรค 

 

ป 2559 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกศูนยศึกษาประวัติศาสตรวีร

ชนคายบางระจันจงัหวัดสงิหบุร ี
 

2560 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบานจากจักสานเชือกมัด

ฟางแนวทางผลิตภัณฑสรางสรรควัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

2560 การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรคตกแตงผนังบานจากเศษผาไหม

เหลือทิง้ 
 

2560 การศึกษาและพัฒนาเฟอรนิเจอรแบบพับจากไมยางพาราเพื่อรักษ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาผลิตภัณฑสูแนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรค 
 

2561 การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑสาหรับผูสงูอายุจากภูมิปญญา

ทองถ่ินไมตาลโตนด 
 

2563 การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรคตกแตงผนังจากเศษผาไหมเหลือ

ทิ้ง 
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3. อาจารยผูสอน 

-อาจารยประจํา(อาจารยประจําภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีการสอนตามรายวิชาในหลักสตูร) 

 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่ออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

1 อาจารย นายคมเขต เพ็ชรรัตน ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ  

สาขาวิชาสิ่งแวดลอมสรรคสราง 

2 อาจารย นางสาวก่ิงกาญจนพิจักขณา สถาปตยกรรมดษุฎบีัณฑติ 

สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบ 

3 อาจารย นางสาวพิมพจุฑา พิกุลทอง ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4 อาจารย นางสาวอุทัยวรรณ ประสงคเงิน ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5 อาจารย นายสุนทร บินกาซานี ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

- อาจารยพิเศษ (ถามี) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่ออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ ประสบการณทํางานท่ี

เก่ียวของกับวิชาท่ีสอน 

1 อาจารย นายกวินพัฒน อมรบุลเศรษฐ ครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ผูจัดการแผนกออกแบบ 

บริษัท แอดดา ฟุตแวร 

(ไทยแลนด) จํากัด 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

5. ผลการดําเนินงานการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558(ตัวบงช้ี 1.1) ฃ 

ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

1  จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ (ไมนอยกวา 

5 คน) โดยไมไดเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร 

และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

2  คุณสมบตัิอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก 5 คน มีตําแหนงทางวิชาการ :ผศ. 

4 คน ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

3  คุณสมบตัิอาจารยประจํา

หลักสูตร 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก 5 คน มีตําแหนงทางวิชาการ :ผศ. 

4 คน ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
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ขอ เกณฑการประเมิน    

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

4  คุณสมบตัิอาจารยผูสอน - อาจารยประจํา มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโท จํานวน 2 คน ปริญญาเอก 

2 คน 

- อาจารยพิเศษ1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 

10  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรไดผานการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/2558 เม่ือ

วันท่ี 28 สิงหาคม 2558 และ สกอ.รับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร 

เม่ือวันท่ี9 ตุลาคม 2558 และมีการปรับปรุง หลักสูตรเน่ืองจาก

อาจารยประจําหลักสูตรเสียชี วิต โดยผานการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
 

สรุปผลการประเมิน     ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร      ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้

1.  เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2.  หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3.  กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงาน

การประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 1ขอมูลท่ัวไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2561 

1.1 – 02 หนังสือผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561 

1.1 – 03 หนังสือผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 

1.1 - 04 ตารางสอนอาจารยประจําหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและ 

พัฒนาอาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.1) 

(กระบวนการ) 

1) ระบบการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อธิบายผลการดําเนินการในปการศึกษา 2561 ท่ีผานมาสาขาพบวาการดําเนินงานรับและ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ไดปรับกระบวนการทํางาน เพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 2562 

ดังน้ี 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

1. ทบทวนจํานวน  คุณวุฒิ คุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูร 

2. กําหนดอาจารยประจําหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 

3. แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ผลการดําเนินการ 

1. ปการศึกษา 2562รับอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 คน คือ นายสุนทร บินกา

ซานี 

2. หลังจากทบทวนจํานวนอาจารย คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

คณะกรรมการไดประชุมพิจารณา กําหนดอาจารยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) และได

พิจารณาวุฒิการศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกําหนดไวคณะไดกําหนดขั้นตอนในการ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

3. ปการศึกษา 2562 มีการคงไวของคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และลําดับผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

1. ผศ.ดร.เกียรติพงษ  ศรีจันทึก 

(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 1 และผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

2. ดร.อาณัฏศิริพิชญตระกูล 

(อาจารยประจําหลักสตูร ลาํดบัท่ี 2 และผูรับผดิชอบหลักสตูร) 

3. ผศ.ดร.ประชาพิจักขณา 

(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 3 และผูรับผดิชอบหลกัสตูร) 

4. ผศ.ดร.สาธิตเหลาวัฒนพงษ 

(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี4 และผูรับผดิชอบหลักสตูร) 

5. ผศ.ดร.ยุวดีพรธาราพงศ 

(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 5 และผูรับผดิชอบหลกัสตูร) 

การประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดดําเนินประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไก

ของการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  พบวาระบบกลไกดังกลาวสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาของอาจารยท่ีไมสามารถเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรได   

หมวดที่ 2 อาจารย 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ท้ังน้ีในการดําเนินงานของหลักสูตรในป 2562 มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบมา

ตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดปรับปรุงในป 

การศึกษา 2562 ไปใชในกระบวนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2563 

ตอไป ซ่ึงกระบวนการท่ีไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ทบทวนจํานวน  คุณวุฒ ิคุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูร 

2. กําหนดอาจารยประจําหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 

3. แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2) ระบบการบรหิารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อธิบายการดําเนินการหลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารอาจารย เพ่ือ

นํามาใชในปการศึกษา 2562 ซ่ึงมีกระบวนการสําหรับการบริหารงานดังน้ี 

การบริหารอาจารย 

1. วิเคราะหอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหารอาจารยใน

ปการศึกษาท่ีผานมา 

2. วางแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย (ดานวุฒิการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.) 

3. ดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย 

4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

1. วิเคราะหอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหาร

อาจารยในปการศึกษาท่ีผานมา  พบวา หลักสูตรมีอาจารยมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชา

ลดลงตามสัดสวน อาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

(Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป 

และประยุกตศิลป คือ 1 : 8  ซ่ึงในปการศึกษา 2562 ตองการอัตรากําลังอาจารยใหมเพ่ิมอีก 

จํานวน 2 คน จากเดิมมีความตองการ 3 คน แตปการศึกษา 2562รับอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน 1 คน คือ นายสุนทร บินกาซานี 

2. วางแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและบริหารอาจารย (ดานวุฒิการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการ)ใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. 

อาจารยประจําหลักสูตรทําการวางแผนรับอาจารยเพ่ือใหจํานวนอาจารยเพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษา  โดยการรับอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา  เปนไปตามเกณฑท่ี

สกอ.กําหนดไว 
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3. ดําเนินการตามแผนกรอบอัตรากําลงัระยะยาวและการบริหารอาจารย 

ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวางแผนพิจารณาแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวให

สอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและอัตรากําลังภาพรวมของคณะ 

4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานพบวามีอาจารยลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

คณะกรรมการอนุมัติใหลาศึกษาตอได เพ่ือใหหลักสูตรมีการพัฒนาอาจารย 

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานในปการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการ

ประเมินกระบวนการพบวา  ระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีการ

ดําเนินงานครบท้ัง 4 ขั้นตอน ซ่ึงสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑอยาง

เหมาะสม 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ท้ังน้ีในการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรในป  2562 สามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

1. วิเคราะหอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหารอาจารยใน

ปการศึกษาท่ีผานมา 

2. วางแผนกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย (ดานวุฒิการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.) 

3. ดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย 

4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

3) ระบบการสงเสริมและพัฒนา 

การดําเนินการในปการศึกษา 2561 ท่ีผานมาพบวา หลักสูตรไดมีการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยโดยยังขาดการวิเคราะหถึงความตองการของอาจารย ดังน้ันหลักสูตรจึงไดมีการ

ปรับกระบวนการการทํางานในการบริหารอาจารยเพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 2562 ซ่ึงมี

กระบวนการสําหรับการบริหารอาจารยดังน้ี 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

3. ดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 

1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทบทวนแผนและวิเคราะหความตองการในการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยแตละคนแจงความประสงคในแบบสํารวจความ
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ตองการพัฒนาอาจารย เม่ือจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรโดยมีแผนการสนับสนุน

การทําผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอ  การเพ่ิมศักยภาพทางการสอน การวิจัยและการ

บริการวิชาการ  

2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

คณะกรรรมการอาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการกําหนดโครงการและกิจกรรม

สงเสริมการพัฒนารวมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรของหลักสูตรเขารวมดังน้ี 

1) โครงการวันนักประดิษฐ กุมภาพันธ 62 (กลุมสิ่งประดิษฐเพ่ือสังคม) 

- ผศ.ดร ยุวดี พรธาราพงศ (ผลิตภัณฑสรางสรรคจากเศษผาไหมเหลือท้ิง) 

- ดร.อาณัฐศิริพิชยตระกูล (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ คร้ังท่ี 11 (ประจําป 2561-2562)  

2) ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย   

คณะกรรรมการอาจายประจําหลักสูตรไดดําเนินการกําหนดโครงการและ

กิจกรรมสงเสริมการพัฒนารวมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรของหลักสูตร

โดยลักษณะการมีสวนรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยในทุกโครงการ 

การประเมินกระบวนการ 

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอยาง

เหมาะสมท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือใหคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรอยางตอเ น่ือง  และได รับการสง เสริมให มีการเ พ่ิมพูนทักษะ  ความรู  และ

ความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเข็มแข็งทางวิชาการใหแกหลักสูตร 

การปรับปรุง/พัฒนา 

ทั ้ง นี ้ก า รดํา เ น ิน งานในการส ง เ สร ิมอาจารย ของหล ักส ูตร ในป  2562   มี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยอาจารยไดรับ

การพัฒนาอยางเหมาะสม ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดปรับปรุงในป 2562 ไปใชในการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยในป 2563 ตอไป  ซ่ึงกระบวนการท่ีไดปรับปรุงมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ทบทวนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

2. กําหนดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 

3.ดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารย 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 4.00 คะแนน 
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คุณภาพอาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.2)(

ปจจัยนําเขา) 

 

 

1) รอยละอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีมีวุฒปิริญญาเอกรอยละ100 คะแนนประเมิน5 (1) 

2) รอยละอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการรอยละ80 คะแนนประเมิน

5(2) 
 

รายการขอมูล จํานวน 

1. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท้ังหมด 5 

2. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 

3. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง อ. 1 

4. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง ผศ. 4 

5. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง รศ. - 

6. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 
 

3) รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร1.2 คะแนน

ประเมิน5  (3) 

ช่ืออาจารยประจํา

หลักสูตร 

ช่ือผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก 

ยุวดีพรธาราพงศ 2561การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรคตกแตงผนังบาน

จากเศษผาไหมเหลือทิ้ง 
0.60 

 2562นวัตกรรมผลิตภัณฑสํ าหรับผูสู งอา ยุจากไม

ตาลโตนด 
0.60 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 1.20 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉล่ีย ((1)+ (2)+ (3)/3) = 5 คะแนน 
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ผลที่เกิดกับอาจารย 

(ตัวบงช้ีที ่4.3) 

 

 

 

- อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

1. แสดงผลท่ีเกิดการคงอยูของอาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ประกอบดวย 

1.1 ปการศึกษา 2562  การคงอยูของอาจารยเตม็จํานวน 5 คน 

1.2 ปการศึกษา 2561  การคงอยูของอาจารยเตม็จํานวน 5 คน 

1.3 ปการศึกษา 2560  การคงอยูของอาจารยเตม็จํานวน 5 คน 

- ความพึงพอใจของอาจารย(ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตรตอการบริหาร

จัดการหลกัสูตรอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.20 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 3.00คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 2อาจารย 

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.1 - 01 สรุปยอดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาประมาณการ(FTES) 

http://regis.rmutp.ac.th/?p=5453 

4.1 - 02 วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

4.2 - 01 วารสารสังคมศาสตร มทร.ตะวันออก สาขาสังคมศาสตร  ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

4.2 -02 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

4.3 - 01 เอกสารประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรตอการบริหารหลักสตูร 
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1. ขอมูลนักศึกษา(ปการศึกษาที่รับเขา 2559ถึงปการศึกษาที่ตองรายงาน 2562) 

(สามารถปรับปการศึกษาได)*ในกรณีท่ีเปนหลักสตูรปรับปรุง ป 2561 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสตูรเดิมดวย* 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา (1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละปการศึกษา จํานวนที่

ลาออกและ

คัดชื่อออก

สะสม 

(2) 

รอยละการคง

อยูของ

นักศึกษา 
(1)- (2)/ (1) 

X 100 

2558 2559 2560 2561 2562 

รุนปการศึกษา 2559 103  102 98 59 56 47 54.36 

รุนปการศึกษา 2560 103   62 58 55 48 53.39 

รุนปการศึกษา 2561 105    40 35 70 33.33 

รุนปการศึกษา 2562 65     63 2 96.92 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปท่ีประเมิน) : 65คน 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา: 

1) สถานะลาออก เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

2) สถานะถูกถอนชื่อ เน่ืองจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก 

3) สถานะพนสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไมถงึเกณฑกําหนด (Retry) 

 

2. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

(สามารถปรับปการศึกษาได)*ในกรณีท่ีเปนหลักสตูรปรับปรุง ป 2561 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสตูรเดิมดวย* 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา 

2559 2560 2561 2562 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

รุนปการศึกษา 2559 103 71 68.93 - - - - - - 

รุนปการศึกษา 2560 103 - - 45 43.67 - - - - 

รุนปการศึกษา 2561 105 - - - - 82 78.09 - - 

รุนปการศึกษา 2562 65 - - - - - - - - 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเรจ็การศึกษา:  

1) นักศึกษาตดิ F ในรายวิชาตอเน่ือง ทําใหไมสามารถสําเร็จการศกึษาตามเกณฑได 

2) นักศึกษาถอนรายวิชาศิลปนิพนธ เน่ืองดวยปจจัยปญหาตางๆ ของนักศึกษา 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การรบันักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.1) 

(กระบวนการ) 

1) การรบันักศึกษา  
การดําเนินงานระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตาม สกอ.ท่ีมีการปรับเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในป 2562 ดวยระบบ“TCAS” หรือ Thai University Center Admission 
System ประกอบดวย 5 รอบการรับสมัคร ดังน้ี 

รอบท่ี 1 รับดวยแฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา ท่ีมีการสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
รอบท่ี 3 การรับตรงรวมกัน 
รอบท่ี 4 รับแบบ Admissions สําหรับนักเรียนท่ัวไป 
รอบท่ี 5 รับตรงแบบอิสระ 
คณะกรรมการหลักสูตรไดปรับกระบวนการทํางานเพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 2562โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2562 รับจํานวน 2 หองหองละ
35 คน  
 1.2 ฝายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
เห็นชอบและสงแผนการรับนักศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและอนุมัติ และ
จัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ  

1.3 ฝายแนะแนวและสาขาวิชา ดําเนินการประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรตลอดปการศึกษา ตาม
แผนการแนะแนว 

1.4 สาขาวิชาดําเนินการคัดเลือกอาจารยเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการออกขอสอบ 
สอบสัมภาษณ ตอทางคณะและมหาวิทยาลัยแตงตั้งคําสั่ง 
 1.5 แตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณดําเนินการ จํานวน ๓ คนตอการสอบในแตละรอบการ
สมัคร และพิจารณาตัดสินผลการสอบสัมภาษณตอทางมหาวิทยาลัย 

1.6 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคดัเลือกเขาศึกษาตอ การรายงานตัวและชําระเงิน
คาลงทะเบียน ตรวจสขุภาพและเอ็กซเรย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตามลําดับ 

2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษารายงานตัวและขึ้น
ทะเบียน จํานวน 65 คน  ซ่ึงมีจํานวนนอยกวาแผนท่ีตั้งไว ทางสาขาวิชาจึงมีการเตรียมความพรอม 
กอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ดังน้ี 

1. กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และนักศึกษาอาชีวะ 
ระดับ ปวช. ท้ังในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใชลักษณะการจัดกิจกรรมแบบเขาไปพบประแนะแนว
การเรียนในสาขาตามหองเรียนตางๆในโรงเรียนมัธยม และใชกิจกรรมการเปดบานตอนรับนักเรียนเพ่ือ
เยี่ยมชมบรรยากาศ 

2. กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมคายติวความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพ โครงการดําเนินการ
แลวเสร็จ ระหวางวันท่ี 11–17 พฤษภาคม  2562ณ อาคาร 4คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

โครงการ Pre Architect & Design Students 6 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ ประจําป 2562 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง (ยอยคณะ) เพ่ือเปนการชี้แจงรายละเอียด 
เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะใหกับนักศึกษาใหม และผูปกครองไดเขาใจในการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา  
การประเมินกระบวนการ 
 จากการดําเนินงานท้ัง 2 กระบวนการ นักศกึษาท่ีผานการสอบคัดเลือก ไดรับการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาท้ังในดานการปรับตัวการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษาและการปรับพ้ืนฐานดานการ
ออกแบบ ทักษะพ้ืนฐานการวาดเขียน สามารถนําไปปรับใชในดานการเรียนและการทํางาน 
การปรับปรุงกระบวนการ 
 ดวยการดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาในหลักสูตร 2562ทําได
อยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพรอมท่ีจะศึกษาตอ และปรับตัวในการเรียนรูไดอยางสมดุล 
เหมาะสม แตดวยจํานวนนักศึกษาท่ีไมตามเปาหมายในปการศึกษา 2561ทําใหในปการศึกษา 2562 
ตองปรับปรุงกระบวนการโดยขั้นตอนดังน้ี 

1. วางแผนลวงหนา จัดประชุมการจัดโครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ให
อาจารยมีสวนชวยในโครงการเพ่ิมความนาเชื่อถือและความเปนมืออาชีพ 

2. ในกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม เปดโอกาสสําหรับนักเรียนในระดับหรือวุฒิ
การศึกษาท่ีหลากหลาย เชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 เปนตน เพ่ือสรางแรงจูงใจ สราง
บรรยากาศของการศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัย ใหเกิดความม่ันใจ 

 

ผลการประเมินตนเอง: 3.00 คะแนน 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.2)   

(กระบวนการ) 

1) การควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาโดยการ

จัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาท้ังดานวิชาการ ระเบียบวินัยความประพฤติ และการ
ใชชีวิตภายในร้ัวมหาวิทยาลัยและคณะ โดย 

1. คูมือสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. แผนงานและโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3. คําสัง่แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
4. คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการดูแลสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหการดแูลนักศึกษา โดย 
1. การกําหนดงานอาจารยท่ีปรึกษา 
2. การกําหนดชั่วโมงการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาในตารางเรียน 
3. การบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 
4. การจัดหองใหคําปรึกษา 
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การแนะนําการลงทะเบียนเรียน โดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของ 
นักศึกษา โดย 

1. สํารวจรายวิชาเลือกเสรีใหนักศึกษา 
2. การเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
3. นักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือรับฟงคําแนะนํากอนลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 
 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอน
เพ่ือการพัฒนานักศึกษา โดย 

1. อาจารยจัดทําขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
2. จัดประชุมหรือเวทีใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวางผูปกครอง นักศึกษา 

และสาขาวิชา 
อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความ

ชวยเหลือ ดานอ่ืน ๆ โดย 
1. การจัดการเรียนสอนเสริมเพ่ิมเติมในชวงปดภาคการศึกษา 
2. การใหความชวยเหลือดานอ่ืนๆ เชน การหารายไดระหวางเรียน การใหทุนการศึกษา 
ชองทางการตดิตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา โดย 
1. สื่อสังคม  
2. การติดตอผานทางโทรศัพทนักศึกษาและผูปกครองการ 
3. ติดตอผานชองทางสื่อโซเซียล อาทิ เฟสบุคและไลน 
4. ระบบทะเบียนนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2562หลักสูตรไดดําเนินเสนอรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาของแตละชั้นป จํานวน 
11 คน ประกอบดวย 

1. ดร.อาณัฎ ศิริพิญชตระกูล อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.61/1 
2. นางสาวอุทัยวรรณ ประสงคเงิน อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.61/2 
3. ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.60/1 
4. ผศ.ดร.ยุวด ี พรธาราพงศ อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.60/2 
5. ผศ.ดร.เกียรติพงษ ศรีจันทึก อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.62/1,ปอผ.60/3 
6. ผศ.ดร.ประชา พิจักรขณา อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.59/1 
7. ผศ.ดร.สาธิต เหลาวัฒนพงษ อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.59/2 
8. ผศ.ดร.ก่ิงกาญจน พิจักรขณา อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.59/3 
9. นาสาวพิมพจุฑา พิกุลทอง อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอผ.62/2  
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ตารางการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรกึษาในรายวิชาโฮมรมู ปการศึกษา 1/2562 

รุน อาจารยท่ีปรึกษา เวลา หอง 

ปอผ.61/1 นางสาวอุทัยวรรณ ประสงคเงิน อังคาร 14.00 – 15.00น. 421 

ปอผ.60/1 ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน จันทร13.00 – 14.00 น. 632 

ปอผ.60/2 ผศ.ดร.ยุวด ีพรธาราพงศ ศุกร 16.00 –17.00 น. 441 

ปอผ.62/1 ผศ.ดร.เกียรติพงษ ศรีจันทึก พฤหัสบดี 12.00 – 13.00น. 431 

ปอผ.59/1 ผศ.ดร.ประชา พิจักรขณา - - 

ปอผ.59/2 ผศ.ดร.สาธิต เหลาวัฒนพงษ ศุกร 11.00 – 12.00 น. 421 

ปอผ.59/3 ผศ.ดร.ก่ิงกาญจนพิจักรขณา อังคาร 08.00 – 09.00 น. 421 

ปอบ62/2 นาสาวพิมพจุฑา พิกุลทอง      จันทร 11.00 – 12.00น. 421 

 
ตารางการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรกึษาในรายวิชาโฮมรมู ปการศึกษา 2/2562 

รุน อาจารยท่ีปรึกษา เวลา หอง 

ปอผ.61/1 นางสาวอุทัยวรรณ ประสงคเงิน จันทร 14.00 – 15.00น. 421 

ปอผ.60/2 ผศ.ดร.ยุวด ีพรธาราพงศ พฤหัสบด1ี1.00 –12.00 น. 632 

ปอผ.62/1 ผศ.ดร.เกียรติพงษ ศรีจันทึก พุธ 12.00 – 13.00น. 442 

ปอผ.60/3 ผศ.ดร.เกียรติพงษ ศรีจันทึก พุธ 11.00 – 12.00น. 442 

ปอผ.59/1 ผศ.ดร.ประชา พิจักรขณา พฤหัสบด ี10.00 – 11.00น. 632 

ปอผ.59/2 ผศ.ดร.สาธิต เหลาวัฒนพงษ ศุกร 11.00 – 12.00 น. 631 

ปอผ.59/3 ผศ.ดร.ก่ิงกาญจนพิจักรขณา อังคาร 10.00 – 11.00 น. 632 

ปอบ62/2 นาสาวพิมพจุฑา พิกุลทอง      ศุกร 11.00 – 12.00น. 431 

ปอผ.61/2 ดร.อาณัฎศิริพิญชตระกูล พฤหัสบด1ี1.00 – 12.00น. 431 

ประเมินกระบวนการ 

 การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาดานวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษาในการดูแลโดย
อาจารยท่ีปรึกษา ผลท่ีเกิดขึ้นคือ นักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาสและชองการเขาถึงอาจารยท่ีปรึกษาไดงาย
ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและท่ัวถึง รวมถึงในสาขามีการใชสื่อโซเชียลชวยในการ
ประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง 
ปรับปรุงกระบวนการ 
 การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาดานวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษาในการดูแลภาคการ
เรียน 1/2562และ 2/2562โดยอาจารยท่ีปรึกษา ผลท่ีเกิดขึ้นคือ นักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาสและชอง
การเขาถึงอาจารยท่ีปรึกษาไดงายทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและท่ัวถึง รวมถึงใน
สาขามีการใชสื่อโซเชียลชวยในการประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง ท้ังน้ีหลักสูตรมีการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. พิจารณาแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 
 2. ชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมและการใหคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา ในการประชุม
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
 3. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามแนวทาง 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

หลักสูตรไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการเสริมสรางทักษะของการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และไดดําเนินการ ดังน้ีโดยมีการวางระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
2. ทักษะชีวิตและการทํางาน 
3. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562หลักสูตรไดดําเนินการพัฒนานักศึกษาตามระบบกลไกการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

- โครงการสืบทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมสูระบบดิจิทัลเ พ่ือเปน
ฐานความรูดานการออกแบบ 

โดยไดนํานักศึกษาเย่ียมชมและศึกษาดูงานทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทางดานหัตถกรรม ในสถานที่ตาง ๆ ดังน้ี โดยโครงการจัดข้ึน ระหวางวันที่   15 - 17 
กุมภาพันธ 2563  ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

- โครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบ

สูสากล ประจําปงบประมาณ 2563.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสูสากล  เพื่อเปนการ

สงเสริมการศึกษาหาความรูทางดานการออกแบบนอกช้ันเรียน โดยการประยุกคใชภูมิปญญา

ทางดานการออกแบบของวัฒนธรรมไทยทั้งในสมัยอดีต และสมัยปจจุบันเขาดวยกัน อีกทั้งยัง

เปนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตาง ๆ ไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา 

ระหวางวันที่  24 - 26 มกราคม 2563  ณ จังหวัดลพบุรี 

- งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 “วงกตศึกษา”เปนการรวบรวมผลงานนักศึกษาของคณะที่ไดออกสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการตาง ๆ และใชโครงการน้ีเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดประสบการณ

ความรูเรื่องตาง ๆ จากสถานประกอบการใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562.ระหวางวันที่ 

14 – 15 พฤศจิกายน 2562 

- คายติวความถนัดดานสถาปตยกรรม “Prison of Architect”.เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูดานสถาปตยกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ และการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2562 

- โครงการคายผูนํานักศึกษา ประจําป 2563 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในดาน

การทํางานเปนทีมของงานสโมสรนักศึกษา.วันที่ 18-20 มีนาคม 2563. 
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2. ทักษะชีวิตและการทํางาน 

โครงการคายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธอาเซียน ครั้งท่ี 5 

ประจําป 2563.ณ เมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 3 ประเทศ ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 

Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุน และผูประกอบการจากภาคธุรกิจดานสถาปตยกรรม 

ประเทศเกาหลี เพื่อรวมกันบูรณาการการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพดานการ

ออกแบบและสถาปตยกรรมใหกับนักศึกษา ผานการแลกเปลี่ยนความรู โดยมุงเนนทักษะการ

ทํางานของนักศึกษาเปนหลัก.ระหวางวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2562 

3. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

คายติวความถนัดดานสถาปตยกรรม “Prison of Architect” 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดคายติวความถนัดดานสถาปตยกรรม "Prison 

of Architect" เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานสถาปตยกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ และการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  4.00 คะแนน 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.3) 

(ผลลัพธ) 

1) อัตราการคงอยู 

การคงอยูของนักศึกษา คิดจากอัตราการคงอยูของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนและเขาชั้นเรียนตาม

เกณฑระยะเวลาท่ีกําหนด ในแตละรายวิชาของปการศึกษาน้ัน 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา (1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

รุนปการศึกษา 2559 103 
  102 58 56 

  100 56.86 54.90 

รุนปการศึกษา 2560 103 
   62 55 

   100 88.7 

รุนปการศึกษา 2561 105 
    40 

    38.09 

รุนปการศึกษา 2562 65 
    63 

    96.92 

รอยละการคงอยูของนักศึกษา - 100 99 80.26 81.65 
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 จากแผนภูมิและตารางพบวาอัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมลดลง 

- รุนปการศึกษา 2559 ปจจุบันคงเหลือ 56 คน จาก 102 คน คิดเปนรอยละ 54.90 

- รุนปการศึกษา 2560 ปจจุบันคงเหลือ 55 คน จาก 62 คน คิดเปนรอยละ 88.71 

- รุนปการศึกษา 2561 ปจจุบันคงเหลือ 40 คน จาก 105 คน คิดเปนรอยละ 100 

- รุนปการศึกษา 2562 ปจจุบันคงเหลือ 63 คน จาก 65 คน คิดเปนรอยละ 96.92 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา: 

1) สถานะลาออก เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

2) สถานะถูกถอนชื่อ เน่ืองจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการ

ลาออก 

3) สถานะพนสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไมถึงเกณฑกําหนด (Retry) 

4) การปรับตัวของนักศึกษาดวยระบบการศึกษาแบบอึดมศึกษา อาจมีรายวิชาพ้ืนฐานบังคับท่ี

นักศึกษาไมถนัดและไมเขาใจ เกิดความยากงายแตกตางกัน 

แนวทางการแกปญหา 

1. กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมคายติวความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพ โครงการดําเนินการ
แลวเสร็จ ระหวางวันท่ี 11–17 พฤษภาคม  2562 ณ อาคาร 4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 
 โครงการ Pre Architect & Design Students 6 คณะสถาปตยกรรมศาตรและการ

ออกแบบ ประจําป 2562เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง (ยอยคณะ) เพ่ือเปนการชี้แจงรายละเอียด 
เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะใหกับนักศึกษาใหม และผูปกครองไดเขาใจในการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา  

2) การสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษาที่เขารับ 
จํานวนผูการสําเรจ็การศึกษา 

สําเร็จ รอยละ คงคาง รอยละ 

รุนปการศึกษา 2559 71 68.93 - - 

รุนปการศึกษา 2560 45 43.67 - - 

รุนปการศึกษา 2561 82 78.09 - - 

รุนปการศึกษา 2562 - - - - 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 3)ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ลําดับ ประเด็น ผลการประเมิน  

ปการศึกษา 2562 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการเรียนรู 

1. ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ฯ 4.32 

2.  มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรอย าง มี

ประสิทธิภาพ 
4.40 

3. เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับยคุสมัย 4.52 

4. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะฯ 4.40 

5. มีบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.52 

คาเฉล่ียผลประเมินดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการเรียนรู 4.43 

ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

1. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถสงขอรองเรียนตางๆ 4.48 

2. มีการชี้แจงเก่ียวกับคํารองเรียนของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษา

รับทราบ 
4.56 

3 มีการดําเนินงานตามคํารองเรียนของนักศึกษาในกรณีท่ีสามารถ

ดําเนินการได 
4.52 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและชีแ้จงเหตุผลท่ีมี

การรองเรียนเกิดขึ้น 
4.40 

5. มีการตรวจสอบขอรองเรียนของนักศึกษาอยางตอเน่ืองและเปน

ปจจุบัน 
4.56 

คาเฉล่ียผลประเมินดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 4.50 

คาเฉล่ียผลประเมินภาพรวม 4.49 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 ผลการจัดการขอรองเรียน 

ประเด็นการรองเรียน การดําเนินการจัดการ 

1. ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ฯ กา รป รั บ ป รุ ง แ ล ะข ย าย พ้ื น ท่ี ใ ห กั บ

หองปฏิบัติการอาคาร 4ศูนยเทเวศร ทําให

สามารถรองรับเคร่ืองจักรดานการออกแบบ 

และยกระดับการเรียนการสอนไดมากขึ้น อาทิ 

1) หองคอมพิวเตอร 2 หอง หอง 633และ

หอง 441 

2) หองตัดหุนจําลอง หอง 431 

3) เคร่ืองเลเซอรคัทEpilog Fusion 32 

Laser 

4) หองปฏิบัติการเคร่ืองพิมพวัตถุ 3 มิติ 

Rapid Prototype หอง 441 

5) หองสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ 

หนังสือและวารสาร 

6) หองปฏิบัติการเซรามิก 

2. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา 

3. เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน

เหมาะสมกับยุคสมัย 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3.33 คะแนน 
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3. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบงช้ี 2.1)  

 มีจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 82 คน โดยมีบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต(ไมนับบัณฑิตท่ีมีอาชีพ

อิสระ) จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 91.46 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต 5 ดาน

เทากับ 4.17 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ีใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ผลรวมของคา

คะแนนท่ีไดจากการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ยคะแนน

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) จํานวนบัณฑิตท่ี

ไดรับการประเมิน 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 1,611 4.30 

75x5 

2. ดานความรู 1,556 4.15 

(75x5 

3. ดานทักษะทางปญญา 1,557 4.15 

75x5 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 1,598 4.26 

75x5 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,502 4.01 

75x55 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 
7,824 

4.17 คะแนน 
75x25 

 

 

การวิเคราะหผลที่ได 

จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 ท้ังหมด 75 คน ไดรับความพึงพอใจโดยผูใชบัณฑิต

แบงเปน 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากผลคะแนนมากท่ีสุด ดังน้ี 1. ดานคุณธรรมจริยธรรมไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.30 

อยูในเกณฑมากตอมาคือดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.26 อยูใน

เกณฑมากตอมาคือ ดานความรูและดานทักษะทางปญญา ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมินเทากันท่ี 4.15อยูในเกณฑมาก และ

สุดทาย ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน

4.01 อยูในเกณฑมาก ภาพรวมคะแนนประเมินอยูท่ี 4.17 อยูในเกณฑมาก 
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4. รายงานผลการดําเนินงาน ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (ตัวบงช้ี 2.2) 

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

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 82 100 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา

ภายใน 1 ป หลังสาํเร็จการศึกษา 

80 97.56 

3. จํานวนบัณฑติระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป หลงัสําเร็จ

การศึกษา(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

62 77.50 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 37 59.68 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน 25 40.32 

4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 16 20.00 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - - 

6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา - - 

7. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 

8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 1 1.25 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายไดประจํา

อยูแลว 

1 1.25 

วิธีคํานวณ  

(3.+4.) 
X 100 

= รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

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

 

97.56 

 

ผลการประเมินตนเอง(กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100)  :  5  คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.2 - 01 ตารางสอนประจําปการศึกษา 1/2562,2/2562 

2.1 - 01 ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต (ความพึงพอใจนายจาง) http://job.rmutp.ac.th/ 

2.2 - 01 ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต (รายงานขอมูลพื้นฐาน) http://job.rmutp.ac.th/ 
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1. สรุปขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส-ช่ือวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2562 

01-002-205 : ภาษาอังกฤษเทคนิค 19.31 14.04 24.56 17.54 17.54 7.02 - - 57 57 

01-003-109 : กฎหมายและจรยิธรรมในวิชาชีพ 28.81 11.86 25.42 23.73 8.47 1.69 - - 59 59 

01-004-103 : จิตวิทยาท่ัวไป 20.00 14.55 20.0 10.91 20.00 5.45 9.09 - 55 55 

02-001-103 : สถิติเบื้องตน - - - 6.67 - - 93.33 - 15 15 

02-002-104 : สิ่งแวดลอมและการจัดการทรพัยากร 78.95 17.54 1.75 1.75 - - - - 57 57 

09-111-101 : ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ - - - 50.00 - 50.00 - - 4 4 

09-111-104 : เทคนคิการวาดเสน - - - - - 100 - - 3 3 

09-111-105  : การเขียนแบบอุตสาหกรรม - - - 33.33 66.67 - - - 3 3 

09-111-109 : การยศาสตร - - - 50.00 50.00 - - - 2 2 

09-111-210 : การทําหุนจําลอง 48.15 22.22 11.11 11.11 3.70 1.85 1.85 - 54 54 

09-111-211 : การปฏิบัติการโรงงาน 16.07 23.21 26.79 14.29 8.93 7.14 - 3.57 56 54 

09-112-202 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 73.08 11.54 11.54 - - - - 3.85 52 50 

09-112-206 : วัสดุและกรรมวธิีการผลิต 1 14.29 26.79 33.93 17.86 7.14 - - - 56 56 

09-212-206 : วัสดุและกระบวนการพิมพ 1 44.44 16.67 22.22 16.67 - - - - 18 18 

09-212-208 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 1 28.58 38.46 17.31 5.77 9.62 - - - 52 52 

09-212-304 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 38.98 40.68 6.78 11.86 - - - 1.69 58 1 

09-113-309 : การออกแบบเครื่องเรือน 1 13.56 20.34 15.25 25.42 18.64 6.78 - - 59 59 

09-113-311 : การออกแบบภายใน 1 21.43 17.86 41.07 19.64 - - - - 56 56 

09-113-313 : การออกแบบกราฟก 1 39.29 39.29 21.43 - - - - - 56 56 

09-213-401 : สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม - - - - - - - - 73 73 

AD2011103 : ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 6.82 18.18 20.45 29.55 9.09 2.27 4.55 9.09 44 40 

AD2011104: เทคนิคการวาดเสน 15.91 11.36 18.18 18.18 13.64 6.82 4.55 11.36 44 39 

AD2011105 : การเขยีนแบบอุตสาหกรรม 4.65 6.98 11.63 6.98 27.91 34.88 - 6.98 43 40 

AD2012101 :ทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 11.36 15.91 29.55 9.09 18.18 6.82 2.27 6.82 44 41 

AD2022101 : การยศาสตรสําหรบังานออกแบบ 20.45 11.36 25.00 22.00 6.82 6.82 - 6.82 44 41 

AD2021103 : องคประกอบศิลป 37.21 20.93 16.28 6.98 4.65 4.65 2.33 6.98 43 40 

GE2201101 : ภาษาอังกฤษ 1 9.30 9.30 13.95 30.23 25.58 4.65 - 6.98 43 40 

GE2500101 : พลศึกษา 76.47 18.60 - - - - - 4.65 43 41 

หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน / ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ

สอนในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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2.การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 

3. รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

- - - - 

4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - - 

 

รหัส-ช่ือวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศกึษา 2562 

01-001-104 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 12.50 25.00 19.64 19.64 14.29 8.93 - - 56 56 

01-002-102 : ภาษาอังกฤษ 2 - - - 33.33 - 66.67 - - 3 3 

01-002-206 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 23.08 19.23 23.08 17.31 5.77 3.85 7.69 - 52 52 

02-001-104 : คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน - - - 12.50 25.00 12.50 50.00 - 8 8 

09-011-314 : การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 86.67 6.67 - 1.67 5.00 - - - 60 60 

09-111-106 : ดิจิทัลอารต - - - - - - 66.67 - 2 2 

09-111-107 : มูลฐานการออกแบบ 20.00 - - - 20.00 40.00 20.00 - 5 5 

09-111-212 : สุนทรียศาสตร 40.00 23.64 21.82 3.64 5.54 3.64 1.82 - 55 55 

09-111-213 : แนวคิดและการนําเสนอผลงาน 26.79 32.14 25.00 10.71 3.57 1.79 - - 56 56 

09-112-101 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 - - - - - 50.00 50.00 - 2 2 

09-112-203 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 36.00 38.00 18.00 8.00 - - - - 50 50 

09-112-207 : วัสดุและกรรมวธิีการผลิต 2 62.07 20.69 10.34 6.90 - - - - 58 58 
09-112-209 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2 78.18 16.36 1.82 - - - - - 55 55 

09-212-305 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม5 24.59 29.51 8.20 8.20 21.31 6.56 - 1.64 61 60 

09-112-310 : สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 38.60 29.82 14.04 10.53 3.51 1.75 - - 56 56 

09-212-311 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 18.33 13.33 16.67 21.67 16.67 5.00 1.67 6.67 60 56 

09-212-412 : ศิลปะนพินธ 18.29 7.32 46.34 17.07 2.44 - - 1.22 76 75 

09-113-314 : การออกแบบกราฟก 2 17.24 27.59 18.97 18.97 5.17 5.17 6.90 - 58 58 

09-113-415 : การพิมพซิลคสกรนี 53.33 30.00 11.67 5.00 - - - - 60 60 

09-113-416 : การจัดแสดงสินคาและนทิรรศการ 22.78 31.65 29.11 13.92 1.27 - - 1.27 79 78 

09-113-417 : หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ 40.51 22.78 11.39 6.33 5.06 8.86 3.80 - 78 78 

09-113-421 : ชุมชนศึกษา - 25.00 50.00 25.00 - - - - 4 4 

AD2011106 : เทคนิคการระบายสเีพื่องานออกแบบ 13.51 21.62 21.62 24.32 8.11 2.70 8.11 - 37 37 

AD2012102 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 16.22 24.32 - 16.22 5.41 24.32 8.11 5.41 37 35 

AD2021104 : พื้นฐานการออกแบบ 23.68 21.05 15.79 18.42 7.89 10.53 2.63 - 38 38 

AD2021105 : ดิจิทัลอารต 2.70 16.22 21.62 16.22 5.41 16.22 21.62 - 37 37 

GE2201102 : ภาษาอังกฤษ 2 - 13.16 23.68 13.16 44.74 2.63 - 2.63 38 37 

GE2300106 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 23.68 10.53 23.68 10.53 31.58 - - - 38 38 

GE2500102 : ลีลาศ 94.59 2.70 2.70 - - - - - 37 37 
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5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
01-002-205 : ภาษาอังกฤษเทคนิค 1/2562    

01-003-109 : กฎหมายและจรยิธรรมในวิชาชีพ 1/2562    

01-004-103 : จิตวิทยาท่ัวไป 1/2562    

02-001-103 : สถิติเบื้องตน 1/2562    

02-002-104 : สิ่งแวดลอมและการจัดการทรพัยากร 1/2562    

09-111-101 : ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 1/2562    

09-111-104 : เทคนคิการวาดเสน 1/2562    

09-111-105  : การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1/2562    

09-111-109 : การยศาสตร 1/2562    

09-111-210 : การทําหุนจําลอง 1/2562    

09-111-211 : การปฏิบัติการโรงงาน 1/2562    

09-112-202 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 1/2562    

09-112-206 : วัสดุและกรรมวธิีการผลิต 1 1/2562    

09-212-206 : วัสดุและกระบวนการพิมพ 1 1/2562    

09-212-208 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 1 1/2562    

09-212-304 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 1/2562    

09-113-309 : การออกแบบเครื่องเรือน 1 1/2562    

09-113-311 : การออกแบบภายใน 1 1/2562    

09-113-313 : การออกแบบกราฟก 1 1/2562    

09-213-401 : สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1/2562    

AD2011103 : ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 1/2562    

AD2011104: เทคนิคการวาดเสน 1/2562    

AD2011105 : การเขยีนแบบอุตสาหกรรม 1/2562    

AD2012101 :ทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1/2562    

AD2022101 : การยศาสตรสําหรบังานออกแบบ 1/2562    

AD2021103 : องคประกอบศิลป 1/2562    

GE2201101 : ภาษาอังกฤษ 1 1/2562    

GE2500101 : พลศึกษา 1/2562    

 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
01-001-104 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2/2562    

01-002-102 : ภาษาอังกฤษ 2 2/2562    

01-002-206 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2/2562    

02-001-104 : คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2/2562    

09-011-314 : การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2/2562    

09-111-106 : ดิจิทัลอารต 2/2562    

09-111-107 : มูลฐานการออกแบบ 2/2562    

09-111-212 : สุนทรียศาสตร 2/2562    

09-111-213 : แนวคิดและการนําเสนอผลงาน 2/2562    

09-112-101 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 2/2562    

09-112-203 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 2/2562    
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รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
09-112-207 : วัสดุและกรรมวธิีการผลิต 2 2/2562    
09-112-209 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2 2/2562    

09-212-305 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม5 2/2562    

09-112-310 : สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2/2562    

09-212-311 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2/2562    

09-212-412 : ศิลปะนพินธ 2/2562    

09-113-314 : การออกแบบกราฟก 2 2/2562    

09-113-415 : การพิมพซิลคสกรนี 2/2562    

09-113-416 : การจัดแสดงสินคาและนทิรรศการ 2/2562    

09-113-417 : หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ 2/2562    

09-113-421 : ชุมชนศึกษา 2/2562    

AD2011106 : เทคนิคการระบายสเีพื่องานออกแบบ 2/2562    

AD2012102 : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 2/2562    

AD2021104 : พื้นฐานการออกแบบ 2/2562    

AD2021105 : ดิจิทัลอารต 2/2562    

GE2201102 : ภาษาอังกฤษ 2 2/2562    

GE2300106 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2/2562    

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 

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

6. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 

ความรู - - 

ทักษะทางปญญา - - 

ทักษะความสัมพันธระหวางบคุลและความ

รับผิดชอบ 
- - 

ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- - 

7. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

จํานวนอาจารยใหม  -จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ   - 
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8. กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมทีจ่ัดหรือเขารวม 

จํานวนที่เขารวม สรุปขอคิดเห็น และประโยชนทีผู่เขารวมกจิกรรม

ไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1) โค รงการ วันนักประดิ ษ ฐ 

กุมภาพันธ 62 (กลุมสิ่งประดิษฐ

เพ่ือสังคม) 

- ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ 

(ผลิตภัณฑสรางสรรคจากเศษผา

ไหมเหลือท้ิง) 

- นายอาณัฏศิริพิชยตระกูล 

(หญาแฝกเ พ่ือการออกแบบ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นภาค

อีสานแนวคิดศิลปะไทยรวมสมัย 

2 - - เปนเวทีระดับชาติใหอาจารยในสาขาไดเผยแพร

ผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูผูใชประโยชน

และสาธารณะชน 

9. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวชิาใน

หลักสูตร 

(ตัวบงช้ี 5.1) 

(ปจจัยนําเขา) 

1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

อธิบายผลการดําเนินงาน 

จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก โครงสรางประชากรวัยเรียนลดลง การขยาย

โอกาสทางการศึกษา การแขงขันทางดานหลักสูตร จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีคุณภาพ 

ตรงตามความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอยางยั่งยืนและ

สามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสังคม คานิยม และรองรับการแขงขันเชิงเศรษฐกิจ

สรางสรรคท่ีอาศัยทุนสมองของมนุษยเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา หลักสูตรจึงมุงเนนการผลิต

บัณฑิตหรือบุคลากรของชาติท่ีมีองคความรูทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพ สูการปฏิบัติอยางมือ

อาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมชาติของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น มี

จิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยท่ีด ี

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เ พื ่อ ผ ล ิต บ ัณฑ ิตที ่ม ีค ว าม รู  แ ล ะ คว าม ส า ม า ร ถด า น ก า ร ออ กแ บ บ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการวิเคราะหอยางเปนระบบ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความชํานาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชใน

วิชาชีพดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีภาวะผูนําและผูตาม

อยางเหมาะสม  
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4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิต

สาธารณะ 

1.3 แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

 ปรับปรุงหลักสูตรใหม

มาตรฐานตามที่ สกอ. 

กําหนด 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒทิี่กําหนด 

 ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความ

ตองการ ของบรรจุภัณฑ 

และการพิมพและการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ

ตองการของผูประกอบการดาน

บรรจุภัณฑและการพิมพ 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ

ใชบัณฑิตของสถานประกอบการ  

 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู

ความสามารถในการ ทํางานของบัณฑิต 

1.4 ผลการดําเนินงาน 

 แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรดําเนินการเสนอรายชื่อไปยงัหนวยงานเพ่ือแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร ดงัน้ี 

 กรรมการท่ีปรึกษา 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 รองศาตราจารยสุภัทราโกไศยกานนท ประธานกรรมการ 

2) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร รองประธานกรรมการ 

3) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  นายมนตรี  รัตนวิจิตร กรรมการ 

4) คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

  นายธานี  สุคนธะชาติ กรรมการ 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

1) รองศาสตราจารยบรรจงศักด์ิ พมิพทอง ประธานกรรมการ 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2) รองศาสตราจารย ดร.รัฐไทย  พรเจรญิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3) นายกวินพัฒน  อมรบลุเศรษฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูจัดการแผนกออกแบบ บริษัทแอดดา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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 คณะกรรมการดําเนินงาน 

1) ผ.ศ.ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ ประธานกรรมการ 

2) ผ.ศ. ดร.เกียรติพงษ ศรีจันทึก รองประธานกรรมการ 

3) นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล กรรมการ 

4) ผ.ศ. ดร.ประชา พิจักขณา กรรมการ 

5) ผ.ศ. ดร.สาธิต เหลาวัฒนพงษ กรรมการและเลขานุการ 

1.5 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1) สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบในการเสนอหลักสูตร ไดรับการอนุมัติเห็นชอบ

หลักสูตรในการประชุมมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

2) สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการเสนอหลักสูตร ไดรับอนุมัติเห็นชอบ

หลักสูตรในการประชุมมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันท่ี 22พฤษภาคม2562 

3) ดําเนินการให สกอ. รับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี9 เมษายน 2562 

1.6การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตร พบวา สามารถดําเนินการตาม

ข้ันตอนการออกแบบหลักสูตรไดครบทุกประการ 

1.7การปรับปรุงกระบวนการ  

 การดําเนินการออกแบบหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ.2561 น้ัน ดําเนินการไปคอยขางมี

ประสิทธิภาพ หากยังตองมีการปรุบปรุงตอไป เพื่อนําไปใชในกระบวนการออกแบบหลกัสตูรในป 

2562 โดยกระบวนการอาจมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

2. การสํารวจความตองการของผูศึกษา 

3. การจัดทํารางหลักสูตร 

4. การดําเนินการวิพากษหลกัสูตร 

5. การนําเสนอตอสภาวิชาการ 

6. การนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 

การผลิตบุคลากรทางสายวิชาชีพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Economy) ประเภทงานออกแบบสรางสรรค (Function Creation)การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงเปรียบเสมือนฟนเฟองสวนหน่ึงในการผลักดันและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสูประเทศที่มีรายไดสูง สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จดวยการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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 ระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ ของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูประกอบการดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
 หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา
วิชามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการเชิญตัวแทนผูใชบัณฑิต สถานประกอบการทาง
วิชาชีพเขามารวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใชในการปรับแผนการเรียนใน
หลักสูตร 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

Bachelor of Technology Program 

in Industrial Product Design 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

Bachelor of Technology Program 

in Industrial Product Design 

2. โครงสราง

หลักสูตร 

หนวยกิตรวม 138 หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม 130 หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

3. วัตถุประสงค 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและ

ความสามารถดานการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีการผลิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทาง

เทคโนโลยีและประยุกตใชในวิชาชีพ

การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดาน

ความสัมพนัธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบประสานงานกับ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรม

จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและ

ความสามารถดานการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีการผลิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทาง

เทคโนโลยีและประยุกตใชใน

วิชาชีพการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบประสานงานกับ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรม

จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

4. รายวิชาท่ีมี

การ

ปรับปรุง 

09-111-109 การยศาสตร

(Ergonomics) 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :ระบบโครงสราง

รางกาย ของมนุษย  ขนาดสัดสวน

มาตรฐาน ของมนุษย  การทํางานของ

กระดูกและกลามเน้ือ เพื่อการ

เคล่ือนไหว  ลักษณะและขอจํากัด ใน

การเคล่ือนไหวรางกายมนุษย  การนําผล

ของการศึกษาเปนพื้นฐาน เพื่อปรับปรุง 

งานออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน 

มนุษยและส่ิงแวดลอม 

AD2021101 การยศาสตร สําหรับ

งานออกแบบ

(Ergonomics for 

Design) 

3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา :ระบบโครงสรางของ

รางกายมนุษย  ขนาดสัดสวนมาตรฐาน

ของมนุษย  การทํางานของกระดูกและ

กลามเน้ือ เพื่อการเคล่ือนไหว  พฤติกรรม

การใชงานผลิตภัณฑตางๆ  สภาพแวดลอม

ส่ิงที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ  การวัดขนาด

สัดสวนรางกาย มนุษย  การวิเคราะห

ขอมูล  การนําขอมูลไปใชออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

 09-111-102 องคประกอบศิลป

(Composition of Arts) 

(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทัศนธาตุ  วิธีการ

จัดวางใหเกิดเอกภาพ ดุลภาพ  ความ

ขัดแยง ประสานกลมกลืน  จังหวะเพื่อ

นํามาใชในการออกแบบทั้งทางดาน

สองมิติ และสามมิติ 

AD2021106 องคประกอบศิลป

(Composition of Arts) 

2(0-4-2)  

คําอธิบายรายวิชา :องคประกอบทาง

ศิลปะ  หลักการทางทัศนธาตุ  หลักการ

ทางศิลปะ  ความเปนเอกภาพ  ขนาด

และสัดสวน  จุดสนใจและการเนน  ความ

สมดุล  ความกลมกลืน  ความขัดแยง  

จังหวะและลีลา  วิธีการจัดวางภาพ ใน

งานออกแบบรูปทรง 2 มิติและรูปทรง 

3 มิติ 

 09-111-104 เทคนิคการวาด เสน

(Drawing Techniques) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :โครงสราง  สัดสวน  

นํ้าหนัก  แสงเงา  มิติ  ของรูปทรง

ธรรมชาติ  และรูปทรงเรขาคณิต โดยการ

พัฒนาทักษะ ในการรางภาพ และการ

จัดวางภาพ 

AD2011107 เทคนิคการวาดเสน

(DrawingTechniques) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การรางโครงสราง

รูปทรง  ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงธรรมชาติรูปที่มนุษยสรางขึ้น  

การจัดวางระยะของภาพ  การกําหนด

สัดสวน  คานํ้าหนักแสง-เงาภาพ 3 มิติ 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 09-111-106 ดิจิทัลอารต(Digital 

Arts) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ในการสรางสรรคภาพ และบุคลิกภาพ

ความเปนไทย  การนําเสนอดวย

ส่ือผสมในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว  

และส่ือปฎิสัมพันธ  ประกอบดวย

ภาพน่ิงสองมิติ  ภาพเคล่ือนไหว 

หลักการของศิลปะ การออกแบบ และ

เทคโนโลยี 

AD2021111 ดิจิทัลอารต(Digital 

Arts) 

3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :โปรแกรม

คอมพิวเตอรในการสรางสรรคภาพ

ลายเสนสําหรับการออกแบบ  การ

จัดการขอมูลงานออกแบบ  การผลิต

งานออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

การใชเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 

 09-212-101 การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1(IndustrialProduct 

Design 1) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฎีและหลักการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมี

สวนประกอบระบบกลไกอยางงายของ

เครื่องใชสํานักงานโดยคํานึงถึง

ปจจัยพื้นฐานของการออกแบบขนาด

สัดสวนประโยชนใชสอยหลักการย

ศาสตรและสุนทรียศาสตรวัสดุและ

กรรมวิธีการผลิต 

AD2022101 การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1(IndustrialProduct 

Design 1) 

3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :กระบวนการ

ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชภายใน

บานเครื่องใชสํานักงานปจจัยพื้นฐาน

ของการออกแบบขนาดสัดสวน

พฤติกรรมของผูใชงานประโยชนใช

สอยหลักการยศาสตรและ

สุนทรียศาสตรวัสดุและกรรมวิธีการ

ผลิต 
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 09-112-304 การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

4(Industrial Product 

Design 4) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฏี และหลีกการ

ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อประโยชน

สาธารณะและบริการ โดยคํานึงถึง

ผูใชงานวัฒนธรรม สภาพแวดลอม และ

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

AD2012305 การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4(IndustrialProduct 

Design 1) 

3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อสาธารณะ

ประโยชนและการบริการรูปแบบ

ลักษณะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อ

สาธารณประโยชนพฤติกรรมของ

ผูใชงานวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 09-112-305 การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5(Industrial Prduct 

Design 5) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฏี และหลีกการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดย

มุงเนนการวิจัยทางการออกแบบและ

ความคดิสรางสรรคผนวกกับ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมนํามาใชในการ

ออกแบบคํานึงถึงรูปแบบระบบกลไก 

ระบบไฟฟาพลังงานหลักการตลาดการ

วิเคราะหตนทุนประมาณราคา

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหลักการทาง

ทรัพยสินทางปญญา 

AD2012306 การออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5(IndustrialProduct 

Design 5) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการวิจัย

ทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความคิด

สรางสรรคผนวกกับเทคโนโลยีที่

เหมาะสมนํามาใชในการออกแบบ

ระบบกลไกไฟฟาและพลังงานหลักการ

ตลาดการวิเคราะหตนทุนประมาณ

ราคาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

หลักการทางทรัพยสินทางปญญาการ

ประเมินผลในดานสุนทรียศาสตรและ

การตลาด 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 09-011-314 การเตรียมความพรอม

สหกจิศึกษา

(Preparation for 

Cooperative 

Education) 

1(0-2-1) 

คําอธิบายรายวิชา :หลักการและแนวคิด

ของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางาน

รวมกับรวมงาน จริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ  การส่ือสาร  บุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ  ความรูพื้นฐานและเทคนิค

ในการสมัครงานอาชีพ  และการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอ 

โครงงานหรือผลงาน  การเขียนรายงาน

วิชาการเทคนิคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

AD2012301 การเตรียมความ

พรอมสหกิจศึกษา

(Preparation for 

Cooperative 

Education) 

1(0-2-1) 

คําอธิบายรายวิชา :กระบวนกา

รสห กิจศึ กษา  ก าร เ ลือกสถาน

ประกอบการและการสมัครงาน  การ

สัมภาษณงานอาชีพ  การพัฒนา

บุคลิกภาพ  กฎหมายแรงงานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ระบบคุณภาพ 

และความปลอดภัย  การเขียน

รายงานและการนําเสนองาน 

 AD2013402 สหกิจศึกษาทางการ

ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(Cooperative 

Education in 

Industrial Product 

Design) 

6(0-40-0) 

คําอธิบายรายวิชา :ปฏิบัติงานจริงดาน

งานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการพิมพ  

เสมือนพนักงานของหนวยงานตาม

ลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับการ

คัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห  

จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน หรือ

รายงานการทําโครงงานภายใตการดูแล

ของพนักงานพี่เล้ียงและอาจารยนิเทศ 

AD2013402 สหกิจศึกษาทางการ

ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(Cooperative Education 

in Industrial 

Product Design) 

6(0-40-0) 

คําอธิบายรายวิชา :ปฏิบัติงานจริง

ดานงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการ

พิมพ  เสมือนพนักงานของหนวยงาน

ตามลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับ

การคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 

สัปดาห  จัดทํารายงานการปฏิบตัิงาน 

หรือรายงานการทําโครงงานภายใต

การดูแลของพนักงานพี่เล้ียงและ

อาจารยนิเทศ 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

5. รายวิชาใหม  AD2011202 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ

(Theories of 

Industrial Product 

Design) 

3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา :หลักการทฤษฎี

ของสี  คุณสมบัติของสี  หลักการรับรู  

จิตวิทยาสี  การส่ือความหมายของสี  

การใชสีในการออกแบบ  เทคนิคการ

ระบายสีดวยวิธีการตางๆ 

  AD2011203 สุนทรียศาสตรกับ

วิทยาศาสตร

(Aesthetics and 

Science) 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :ปรัชญาศิลปะ 

ความเก่ียวของระหวางวิทยาศาสตร

กับสุนทรียศาสตร  สภาวะความงาม  

รสนิยม  สุนทรีย ธาตุประสบการณ

ทางสุนทรียภาพ 

  AD2021304 สถิติสําหรับงาน

ออกแบบ(Statistics 

for Design) 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :สถิติสําหรับงาน

ออกแบบ  การทดสอบสมมติฐานงาน

ออกแบบ  การใชโปรแกรมทางสถิติ การ

วิเคราะหทางสถิติเพื่อการออกแบบ 
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  AD2011109 เทคนิคการระบายสี

เพื่องานออกแบบ

(Painting 

Techniques for 

Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การรางภาพ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากความคิด

สรางสรรคการใชสีและเทคนิคตางๆให

มีความเสมือนจริงการรางภาพงาน

ออกแบบในรูปแบบทัศนียภาพการราง

ภาพเนนสัดสวนโครงสรางการจัดวาง

องคประกอบของภาพการรางภาพเพื่อ

การนําเสนอผลงาน 

  AD2012101 ทฤษฎีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(Theories of 

Packaging Design) 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฎีการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในยคุ

ตางๆการนําหลักการทางศิลปะมาใช

ในการออกแบบการออกแบบ

ผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบานการ

ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับเด็ก

ปจจัยพื้นฐานของการออกแบบ

หลักการยศาสตรหลักสุนทรียศาสตร

วัสดุและกรรมวิธีการผลิตมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013301 การออกแบบเซรามิก

(Ceramic Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :หลักการออกแบบ

เซรามิก  ประเภทของเซรามิก  

กระบวนการผลิตงานเซรามิก  วิธีการขึ้น

รูปดวยมือการตกแตงชิ้นงาน  การสราง

แมพิมพ  วิธีการเผา  การออกแบบผลิต

งานเซรามิกแบบหัตถกรรมและ

อุตสาหกรรม  ประโยชน ใชสอยและ

ความงามทางสุนทรียภาพ 

  AD2013302 การออกแบบเครื่อง

เรือน (Furniture 

Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :แนวคิดในการ

ออกแบบเครื่องเรือนในแตละยุคสมัย  

การออกแบบเครื่องเรือนไม รูปแบบ

ของเครื่องเรือน  วัสดุและโครงสราง  

กรรมวิธี การผลิต  การนําเสนอแบบ

เครื่องเรือน  การทําตนแบบเครื่องเรือน  

การเขียนแบบ เครื่องเรือน  โครงสราง

และการเขาไมขนาดเทาจริง  การใช

งานเครื่องมือและเครื่องจักร 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013306 การออกแบบผลิตภัณฑ

ของที่ระลึก(Souvenir 

Product Design) 

(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกผลิตภัณฑของที่

ระลึกประเภทตางๆวิเคราะหสถานที่

และบริบทชุมชนการสรางแนวคิดใน

การออกแบบวัสดุพื้นถิ่นและวัสดุรวม

ที่นํามาออกแบบการตลาดเพื่อการ

ออกแบบการนําเสนอรูปแบบของ

ผลิตภัณฑของที่ระลึก 

  AD2013304 การออกแบบยานยนต

(Automotive 

Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :แนวความคิด

สรางสรรค  วิศวกรรมยานยนตและ

การตลาด  แนวทางในการออกแบบ  

การออกแบบผลิตภัณฑขนสง  

ประเภทของรถยนตและ จักรยานยนต  

หลักการดานการออกแบบ ยานยนต  

สุนทรียภาพ  ความเขาใจ

กระบวนการดานการออกแบบยานยนต 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013304 การออกแบบรองเทา

(Footwear Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :แนวความคิด

สรางสรรค  การออกแบบผลิตภัณฑ

รองเทา  วัสดุและอุปกรณ  หลักการย

ศาสตรเพื่อการออกแบบ  การใชงาน

ของรองเทาแตละประเภท  หลักการ

ตลาดเพื่อการออกแบบรองเทา  การ

นําเสนอรูปแบบรองเทาเพื่อการผลิต 

  AD2013305 การออกแบบ

ผลิตภัณฑของที่ระลึก

(Souvenir Product 

Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ

ผลิตภณัฑของที่ระลึก  ผลิตภัณฑของที่

ระลึกประเภท ตางๆ วิเคราะหสถานที่ 

และบริบทชุมชน   การสรางแนวคิด

ในการออกแบบ  วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุ

รวมที่นํามาออกแบบ  การ ตลาดเพื่อ

การออกแบบ  การนําเสนอรูปแบบ

ของผลิตภัณฑของที่ระลึก 

  AD2023307 การออกแบบ

ภาพลักษณองคกร

(Corporate Image 

Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ความหมายของ

ภาพลักษณองคกร  องคประกอบ

ของภาพลักษณองคกร กระบวนการ

วิธีในการสรางแบรนดอัตลักษณองคกร  

การส่ือสารภาพลักษณองคกร 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013408 การออกแบบเศรษฐกิจ

สรางสรรคยุค

อุตสาหกรรม

4.0(Creative Design 

for Industrial 4.0 

Concept) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :แนวคิดการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  บนพื้นฐานของการ

ใชองคความรูการศึกษา การสรางสรรค

งาน การใชทรัพยสินทางปญญาที่

เชื่อมโยงรากฐานเอกลักษณและ

ศิลปะวัฒนธรรม การส่ังสมความรูของ

สังคมหรือภูมิปญญาทองถิ่น แนวคิดการ

สรางตนแบบนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

  AD2023409 การเปนผูประกอบการ

และวิสาหกิจเพื่อสังคม

(Entrepreneurs and 

Social Enterprises) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การตอยอดองค

ความรู  ทักษะการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม   

การเรยีนรูแบบองคกรเสมือนจริง  การ

เสนอขายงาน  การคํานวณและ

กําหนดราคา  การติดตอและชองทาง

การส่ือสาร   การบริหารจัดการชุมชน

และสังคม  การเตรียมผูประกอบการ

และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2023412 พฤติกรรมผูบริโภค 

เพื่อการออกแบบ

(Consumer 

Behavior for 

Design) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :  บทบาทของ

การตลาดที่มีผลตอเศรษฐกิจสังคม   

องคประกอบทางการตลาด  การจัด

จําหนายการกําหนดราคา  การ

สงเสริมการขาย  รสนิยมของผูบรโิภค  

กลุมเปาหมาย  ปจจัยทางการตลาด

ที่มีผลตอการออกแบบ 

  AD2013304 การออกแบบยานยนต 

Automotive Design 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :แนวความคิด

สรางสรรควิศวกรรมยานยนตและ

การตลาดแนวทางในการออกแบบการ

ออกแบบผลิตภัณฑขนสงประเภทของ

รถยนตและจักรยานยนตหลักการดาน

การออกแบบยานยนตสุนทรียภาพ 

ความเขาใจกระบวนการดานการ

ออกแบบยานยนต 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013305 การออกแบบรองเทา  

Footwear Design 

3 (1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :แนวความคิด

สรางสรรคการออกแบบผลิตภัณฑ

รองเทาวัสดุและอุปกรณหลักการยศาสตร 

เพื่ อการออกแบบการ ใชง านของ

รองเทาแตละประเภทหลักการตลาด

เพื่อการออกแบบรองเทาการนําเสนอ

รูปแบบรองเทาเพื่อการผลิต 

  AD2013413 การออกแบบผลิตภัณฑ 

เพื่อความยั่งยืน 

(Product Design 

for Sustainability) 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ

ผลิตภัณฑอยางยั่งยืน  การออกแบบ

ผลิตภัณฑที่คํานึงถึงผลกระทบทาง

สภาพแวดลอม  การใชวัสดุ  กรรมวิธี

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑที่สราง

ความยั่งยืนในสังคม  ผลิตภัณฑที่ตอ

ยอดเชิงพาณิชย 

การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการดําเนินการตามกระบวนการ โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ประจํารายวิชาจัดทํา มคอ.5 ในทุกปการศึกษา และรวบรวมขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฯ 

การปรับปรุงกระบวนการ 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณา หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ให
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําวิชามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการ
เชิญตัวแทนผูใชบัณฑติ สถานประกอบการทางวิชาชีพเขามารวมแสดงความคดิเห็นในการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือใชในการปรับแผนการเรียนในหลักสตูร 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  4  คะแนน 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การวางระบบผูสอน

และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

(ตัวบงช้ี 5.2) 

(กระบวนการ) 

- การกําหนดผูสอน 

อธิบายผลการดําเนินงานกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดผูสอนรายวิชา โดยพิจารณา
ดังน้ี 

1. กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน  
2. กําหนดรายวิชา 
3. พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน  

4. ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเปน อาจารยพิเศษ 

ผลการดําเนินงาน 

1. กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ไมนอยกวา 3.51 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 สําหรับผูท่ีมีผลการสอนต่ํากวาเกณฑ ดําเนินวิเคราะหปจจัยรายขอ
ตามแบบประเมินและชี้แจงอาจารยประจํารายวิชาทราบและหาแนวทางแกไขรวมกัน  

1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือขอเสนอแนะตามเกณฑการประเมินรายขอ 
1.2 เปลี่ยนรายวิชาท่ีรับผดิชอบสอนในภาคการศึกษาถดัไป 
1.3 เพ่ิมทักษะและเทคนิคการสอน 

2. กําหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณผูสอนในรายวิชาชีพบังคับ 
และกระจายผูสอนไปยังรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูกับผูสอนท่ีมีความหลากหลาย 
กําหนดใหผูสอนไมควรสอนเกิน 3 รายวิชา 

3. พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณทํางาน
ท่ีเก่ียวของในรายวิชา 

4. ในกรณีรายวิชาหรือหนวยการเรียนท่ีตองการใชประสบการณจริง เทคโนโลยี หรือ 

นวัตกรรมสมัยใหม จะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเปน อาจารย

พิเศษ 

การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนปการศึกษา 2562พบวามีการดําเนินการตาม

กระบวนการครบท้ัง 4 ขั้นตอน สงผลใหมีการกําหนดผูสอนมีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนปการศึกษา 2562พบวามีการดําเนินการตาม

กระบวนการครบท้ัง 4 ขั้นตอน สงผลใหมีการกําหนดผูสอนมีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการกําหนดผูสอนในปการศึกษา 2563 ตอไป โดยมีเกณฑและ

ขั้นตอนดังน้ี 

1. กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน  
2. กําหนดรายวิชา 
3. พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน  

4. ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชีย่วชาญสายวิชาชพีภายนอกมาเปน อาจารยพิเศษ 
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4และการจัดการเรียนการสอน 

1. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนวันเปดภาคการศึกษา 

2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับ ตดิตาม ใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และ

สงตามกําหนดเวลา 

3. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบความถูกตองของ 

มคอ.3 และ มคอ.4 

4. สาขาวิชาดําเนินการจัดสง มคอ.3 และ มคอ.4  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนตามลําดับ 

ผลการดําเนินงาน 

1. ฝายวิชาการและวิจัย ของคณะทําปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.3 และ มคอ.4 

กอนวันเปดภาคการศึกษา และชี้แจงผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยการสรางหนังสือเวียนใหอาจารยใน

สาขาทุกทานรับทราบ พรอมประกาศในสื่อโชเชียลมีเดีย 

2. อาจารยในสาขาทุกทานตองสงรายงาน มคอ.3 และ มคอ.4  ใหกับหัวหนาสาขาวิชา

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทราบ พรอมทําการตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.3 และ 

มคอ.4 

3. ฝายวิชาการและวิจัย ของคณะจัดสง มคอ.3 และ มคอ.4  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนตามลําดับ 

4. มีการตรวจสอบและประกาศกับอาจารยท่ียังไมทําการสงมคอ.3 และ มคอ.4 

การประเมินกระบวนการ 

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4และการจัดการเรียนการ

สอน ในปการศึกษา 2561 มีการติดขัดเล็กนอยดานการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 เน่ืองจากมี

รายวิชาใหม หรือมีการปรับปรุงรายวิชาใหตอบรับกับความเปนปจจุบัน เกิดความลาชาในการ

จัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4และการ

จัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2562มีความติดขัดเล็กนอยสงผลให มีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4และการจัดการเรียนการ

สอน ในปการศึกษา 2562 ดวยระบบกลไกตอไปน้ี  

1. กําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนวันเปดภาคการศึกษา 

2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับ ตดิตาม ใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และ

สงตามกําหนดเวลา 

3. มีเจาหนาท่ีฝายวิชาการและวิจัย ของคณะ ชวยกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา 

มคอ.3 และมคอ.4 
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4. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบความถูกตองขอ

งมคอ.3 และ มคอ.4 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใชวิธีการสุม

ตรวจรายวิชาวาเปนไปตามแผนการสอนท่ีวางไว หากมีการตรวจพบการดําเนินการท่ีไมเปนไปตาม

แผนการสอนท่ีวางไว ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพ่ือทําการปรับแผนการสอนใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงคของรายวิชาน้ันๆ 

6. ใหฝายวิชาการและวิจัย ของคณะดําเนินการจัดสง มคอ.3 และ มคอ.5  ไปยังสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามลําดับ 

- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาชีพ จัดใหมีการฝกประสบการณจริงในสถาน

ประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และจัดฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม

กอนออก สหกิจศึกษาในชวงปดภาคเรียน มีการติดตามผลระหวางการสหกิจของนักศึกษา หาก

นักศึกษา มีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝกงาน มีเวทีแสดง

ผลงาน สรุปผลการสหกิจศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณของนักศึกษา คณาจารย 

และนักศึกษารุนนอง 

ผลการดําเนินงาน 

การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร:ี  

1. โครงการสืบทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมสูระบบดิจิทัลเพื่อเปนฐานความรู

ดานการออกแบบ หลักสูตรจักรสานผลิตภัณฑกระเปาใบลาน ณ กลุมจักรสานใบลาน บาน

ทับลาน โดยโครงการจัดข้ึน ระหวางวันที่  15 - 17 กุมภาพันธ 2563  ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

2. โครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู

สากล หลักสูตรดานภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ณ บานสวนขวัญ ต.มหาสอน อ.บานหมี่ โดย

โครงการจัดข้ึน ระหวางวันที่  24 - 26 มกราคม 2563  ณ จังหวัดลพบุรี 

3. โครงการคายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจําป

2563 ระหวางวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2562 ณ เมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

4. กิจกรรม “พิธีไหวครู – ครอบครูชาง ประจําปการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 

3 ตุลาคม 2562  

5. กิจกรรม “พิธีทําบุญคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําป 

2562” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 
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6. รายวิชา 09-113-415 การพิมพซิลคสกรีน ภาคการศึกษาที่ 1เปนการบูรณาการ

พันธกิจดานการเรียนการสอนกับการสงเสริมรายได 

7. รายวิชา 09-212-412 ศิลปะนิพนธ ภาคการศึกษาที่ 2 เปนการบูรณาการพันธกิจ

ดานการเรียนการสอนกับการวิจัย 

การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับ

การวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนท่ี

1/2562 น้ัน การดําเนินการงานตามขั้นตอน สงผลใหนักศึกษาไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนท่ี1/2562 นักศึกษา
ไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมี 

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

ภาคเรียนท่ี 2/2562 ตอไป 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผูเรียน 

(ตัวบงช้ี 5.3) 

(กระบวนการ) 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

1. การจัดทํา มคอ. 5 ในแตละวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมหา

แนวทางพัฒนา 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีท่ีมีการ

ประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

1. การจัดทํา มคอ. 5 ในแตละวิชา 

 หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนรายวิชาจัดทํามคอ.5 และ มคอ.6 ในแตละรายวิชา 

ของปการศึกษา 2562 ซ่ึงมีการเปดสอนท้ังสิ้น 34 รายวิชา 
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 2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

 หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาเปรียบเทียบ มคอ.3และ มคอ.4 

กับ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหสอดคลองกับการประเมิน ผลตางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ผลการ

ตรวจสอบพบวา อาจารยผูสอนมีการประเมินการเรียนรู TQF ครบท้ัง 5 ดาน ท้ัง 34 รายวิชา 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมหา

แนวทางพัฒนา 

 หลักสูตรนําการประเมินผลการเรียนรู ใหกับอาจารยผูสอนรับทราบ และหาแนว

ทางการพัฒนา ใหนักศึกษามีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู TQF ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2562น้ันมีการดําเนินงานตาม 

4 ขั้นตอนอยางครบถวนและผลการดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงาน คือ นักศึกษาเกิดผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานคือนักศึกษาเกิดผลการ เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตร ไปใชในการประเมินผล การเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานทางคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2562 โดยใชขั้นตอนดังน้ี  

1. การจัดทํา มคอ. 5 ในแตละวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมหา

แนวทางพัฒนา 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   

จากรายงานความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิต ระบบภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2562  พบผลคะแนนการประเมินตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ท้ัง 5 

ดาน ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล การเรียนรูจากหลักสูตร

รายวิชา (Curriculum Mapping) ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ผลรวมอยูในระดับมาก เฉลี่ยคาคะแนน  

3.61 จากคะแนนเต็ม 5มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  อยูในระดับ 4.87คะแนน 

2) ดานความรู  อยูในระดับ 4.67คะแนน 

3) ดานทักษะทางปญญา  อยูในระดับ 5.00 คะแนน 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผดิชอบ อยูในระดับ 4.40 คะแนน 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดบั 4.40คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562ท้ังหมด 82 คน ไดรับความพึง

พอใจโดยผูใชบัณฑิตแบงเปน 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากผลคะแนนมากท่ีสุด ดังน้ี ดานทักษะทาง

ปญญา ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 5.00 คะแนน อยูในเกณฑมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานคุณธรรม

จริยธรรมไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน4.87คะแนนอยูในเกณฑมากท่ีสุดตอมาคือ ดานความรู ได

คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.67คะแนน อยูในเกณฑมากท่ีสุด สุดทาย ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความรับผิดชอบกับดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมินเทากันคือ 4.40  คะแนน คะแนนเฉลี่ยท้ัง 5 ดานคือ 4.67 

คะแนน อยูในเกณฑมากท่ีสุด 

- ไมพบขอเสนอแนะจากผูประเมิน 

การประเมินกระบวนการ 

 จากรายงานความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิตผลรวม ท้ัง 5 ดานอยู

ในระดับมาก เฉลี่ยคาคะแนน 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 และไมพบขอเสนอแนะจากผูประเมิน 

สามารถสรุปไดวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 มีความพรอมและสามารถ

ประกอบอาชีพดานทักษะท่ีพึงประสงคไดอยางมีคุณภาพ ผูใชบัณฑิตมีความเชื่อม่ันในศักยภาพขอ

งบบัณฑิต 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 จากรายงานความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิตผลรวม ท้ัง 5 ดานอยู

ในระดับมาก เฉลี่ยคาคะแนน 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 และไมพบขอเสนอแนะจากผูประเมิน 

สามารถสรุปไดวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 มีความพรอมและสามารถ

ประกอบอาชีพดานทักษะท่ีพึงประสงคไดอยางมีคุณภาพ ผูใชบัณฑิตมีความเชื่อม่ันในศักยภาพ

ของบัญฑิต ดังน้ันในปการศึกษา 2562 ตองรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตปอนใหกับ

ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิตตอไป  

- การกาํกบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

1. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณา 

มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

2. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํา มคอ.7 เพ่ือรายงานผล การ

ดําเนินงานหลักสูตร และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงาน: 

1. การกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการ ทําการกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารย

ในหลักสูตรเก่ียวกับการจัดกานประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ การรอ

รับการตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระท่ีไดรับมอบหมาย 

 ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการ ทําการกํากับและติดตามภาระความรับผิดชอบ

ของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหเสนอผลการจัดการประเมิน มคอ.7 ในวันท่ี 

14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

3. การสรุปและรายงานผล 

 อาจารยผูสอนหลักสูตรดําเนินการจัดทํา มคอ.5 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และอาจารย

ประจําหลักสูตรรวมดําเนินการจัดทํา มคอ. 7 เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผล

กลับไปฝายวิชาการและวิจัยของสาขาวิชา 

การประเมินกระบวนการ 

 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ. 7) ในปการศึกษา 2562น้ัน การดําเนินงานตาม 3 ขั้นตอนสงผลใหมีการจัดทํา มคอ. 5 มคอ.

6 และ มคอ. 7 ตามกําหนด 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ. 7) ในปการศึกษา 2562น้ัน การดําเนินงานตาม 3 ขั้นตอนสงผลใหมี

การจัดทํา มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7 ตามกําหนด หลักสูตรจะนํากระบวนการการดําเนินงาน

กํากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอน และประมวลหลักสูตร ไปใชในปการศึกษา 2562 

ตอไป โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระท่ีไดรับมอบหมาย 

3. การสรุปและรายงานผล 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 

 

 

 

 



เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ป พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปการศึกษา 2562 

 

59 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบเุหตุผล) 

1) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 

อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุ ม เ พ่ือวา งแผน 

ติ ด ต า ม  แ ล ะท บ ท ว น ก า ร

ดําเนินงานหลักสูตร 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ80มีสวนรวมใน

การประชุม เ พ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ

ดําเนินงานจํานวนท้ังสิ้น3คร้ังดังน้ี 

- คร้ังท่ี 1  ประชุมการวางแผนการพัฒนา เม่ือวันท่ี18 

กันยายน 2562 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5

คน คิดเปนรอยละ100 

- คร้ังท่ี 2ประชุมการวางแผนการพัฒนา เม่ือวันท่ี11 

ธันาคม 2562มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5คน 

คิดเปนรอยละ100 

- คร้ังท่ี 3ประชุมการวางแผนการพัฒนา เม่ือวันท่ี1 

มีนาคม2562มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5คน 

คิดเปนรอยละ100 

ดําเนินการประชุมและมีสวนรวมในการวางแผน การ

พัฒนาหลักสูตรดานการเรียนการสอน การบูรณาการ

รายวิชา การทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญผูเชี่ยวชาญสาย

วิชาชีพมาใหประสบการณ โครงการและกิจกรรมนักศึกษา 

ติดตามผล การดําเนินงานทุกรายเดือน แจงรายงานผล 

ปญหาและอุปสรรค และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร 

 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) โดยรับรองการ

เปดสอนจากสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุงใหม 2562อยูระหวางการดําเนินการรอ

การรับรองจากสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

3. มีรายละเ อียดของราย วิชาและรายละเ อียดของ

ประสบการณภาคสนาม ในภาคการศึกษา 1/2562 

จํานวน 22 รายวิชา และภาคการศึกษา 2/2562 จํานวน 

22รายวิชาภายใน30วันหลังสิ้นสุด ภาคการศึกษา ครบ

ทุกรายวิชา 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตาม

แบบมคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคการศึกษา 1/2562 

จํานวน 22 รายวิชา และภาคการศึกษา 2/2562  

จํานวน 22รายวิชาภายใน30วันหลังสิ้นสุด ภาค

การศึกษา ครบทุกรายวิชา 

 
 

 

 

 

 

 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลั งสิ้ นสุดป

การศึกษา 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ หลักสูตร

ตามแบบมคอ. 7 แลวเสร็จภายใน60วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

 
 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

- ภาคการศึกษา 1/2562 เปดสอน22 รายวิชาและมี

รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 12 

รายวิชาคิดเปนรอยละ 54.54 

- ภาคการศึกษา 2/2562 เปดสอน24 รายวิชาและมี

รายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน12รายวิชาคิด

เปนรอยละ 50 

- รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิดเปนรอยละ

52.27ของรายวิชาท้ังหมด 

 
 

7) มี กา ร พัฒนา / ป รับป รุ ง กา ร

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมิน

การดํ าเ นินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว  

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินการดําเนินงานใน 

มคอ.7ในปท่ีผานมาดังน้ี 

1. หลักสูตรระยะสั้นสําหรับครูโรงเรียนมัธยมใน

ละแวกใกลเคียงหลักสูตรใกลเคียง แขนงวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ท้ังในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. การพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานใน มคอ.7ในปท่ีผานมา ดังน้ี 

2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรปจจุบัน พ.ศ. 2562

และคําอธิบายรายวิชา เพ่ือใชตอยอดสูอุตสาหกรรมการ
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

ผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ 

2.2 หลักสูตรเพ่ิมเน้ือหารในคําอธิบายนายวิชา 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ใหครบประบวนการของ

การออกแบบ และเพ่ิมทักษะดานวิชาชีพใหครบวงจร พรอม

สําหรับการเขาสูโลกของการทํางานในศาสตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑอยางแทจริง 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2562มีอาจารยใหมผศ.ดร.ประชา พิ

จักขณาและรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

 
 

9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุก

คนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หน่ึงคร้ัง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน5 คน และไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน3คนใน

กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร ค ว า ม รู เ รื่ อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ 2562 

 
 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒ นา วิ ช า ก า ร  แล ะ /ห รื อ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 

ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
- 

11) ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ี

มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติ

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่4.90คะแนน 

 

 
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู ใช

บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมีตอบัณฑติใหม

เฉลีย่4.67 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

รวมตัวบงชี้ในปน้ี 11ตัวบงช้ี 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดาํเนินการผาน

เฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1-5 
5ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1-5 100 

จํานวนตัวบงชี้ในปน้ีท่ีดําเนินการผาน 11ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปน้ี 100 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  5 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.1 - 01 มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร 

5.1 - 02 แผนการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2562 

5.2 - 01 รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2562http://eassess.rmutp.ac.th 

5.2 - 02 รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 

2562http://eassess.rmutp.ac.th 

5.2– 03 ปฏิทินการจัดทํา มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=889 

5.2– 04 โครงการบรูณาการคายนักออกแบบบรรจุภัณฑรุนใหม เพื่อการเรียนรู-รวมมือ-คืนกลับ 

5.2 - 05 มคอ.3รายละเอียดของรายวิชา 

5.3 - 01 ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2561 http://job.rmutp.ac.th 

5.3 - 02 ฐานขอมลูระบบงานทะเบียน (จํานวนนักศึกษาคงอยู, จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา) 

http://regis.rmutp.ac.th 

5.4 - 01 มคอ.7รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
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การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน

อนาคต 

1. จํานวนผูสมัครเรียน - ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูสมัคร

เรียนมีอัตราท่ีลดลง 

- วางแผนการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือ

วางรากฐาน คณะ และวางตําแหนง

กลุมเปาหมาย 

- ประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีโดดเดนดวย

สื่อสมัยใหม เขาถึงกลุมเปาหมายหลัก

คือ นักเรียน และเปาหมายรอง คือ 

ผูปกครอง  

- สรางแรงจูงใจในการเขาศึกษา เชน ทุน

เรียนฟรีสวัสดิการอ่ืน ๆ เปนตน 

- แนะแนวการศึกษาแบบตรงจุดกลุม

บริการความรวมมือ 

- สรางเครือขายพันธมิตรดานการศึกษา

ในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

2. จํานวนนักศึกษาคงอยู - จํานวนนักศึกษาคงอยูมีอัตราท่ีลดลง

เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา 

คณะ และสาขาวิชา ไมประสงคศึกษา

ตอและไมดําเนินการลาออกและมีผล

การเรียนไมถึงเกณฑกําหนด (Retry) 

3. ความคาดห วั งของสถาน 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ก า ร

เป ลี่ ย นแ ป ล ง บ ริ บ ท ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม 

- ความตองการทักษะท่ีเพ่ิมและกวางขึน้

ในศาสตรของการพิมพซ่ึงเก่ียวของกับ

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือหาจุดออน

หรือจุดท่ีควรเนนของหลักสูตร 

- เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรสมัยใหม 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความคาดหวังของสถานประกอบการ

และการเปลี่ ย นแปลงบริบทของ

ภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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รายงานผลการดําเนินงาน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ี 6.1) 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

(ตัวบงชี้ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 การเตรียมความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สํารวจดานการเตรียมความ
พรอมทาง กายภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ ครุภัณฑทางการศึกษา และ
สภาพแวดลอมดานการเรียนรู 

1. อาจารยประจํารายวิชา แจงความประสงคขอจัดซ้ือวัสดุฝกสําหรับใชใน
การเรียนการสอน ในแตละภาคการศึกษาใหกับสาขาวิชา 

2. สาขาวิชาดําเนินการรวบรวมรายการและจํานวนวัสดุท่ีตองการใชเสนอ
ตองานแผนฯของคณะ 

3. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจเคร่ืองมือ ครุภัณฑ และหองปฏิบัติการกอน
เปดภาคการศึกษา หากมีปญหาหรือชํารุดแจงยังงานอาคารสถานท่ีเพ่ือเสนอคณะ 
ใหดําเนินการซอมแซมหรือแกไข 

4. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจความตองการครุภัณฑและเทคโนโลยีใหม ท่ี
จําเปนตองใชงานตอคณะ 

5. อาจารยผูสอนเสนอรายการหนังสือท่ีจําเปนตอการศึกษาและทบทวน
เพ่ิมเติมของนักศึกษาตองานหองสมุด 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษาศึกษา 2562หลักสูตรไดดําเนินงานตามระบบกลไกของ
สาขาวิชา และระบบของคณะ โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. หลักสูตรไดรับการแจงเวียนเก่ียวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
โดยใหอาจารยในหลักสูตรไดเสนอขอและทบทวนทําเสนอ 

2. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของ
หลักสูตร ทําแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรูสนับสนุนการเรียนรู 5 ป และมีการปรับปรุง
ทุกป 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4. รับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ

ดําเนินการจัดซ้ือ 

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานตามขั้นตอน สงผลใหสาขาวิชามีจํานวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

การปรับปรงุขบวนการ 

 ในปการศึกษาศึกษา 2562 หลักสูตรจะดําเนินงานตามระบบกลไกของ
สาขาวิชา และระบบของคณะ โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหไดผลและประสิทธิภาพท่ีดี ดังน้ี 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. หลักสูตรไดรับการแจงเวียนเก่ียวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
โดยใหอาจารยในหลักสูตรไดเสนอขอและทบทวนทําเสนอ 

2. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของ
หลักสูตร ทําแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรูสนับสนุนการเรียนรู 5 ป และมีการปรับปรุง
ทุกป 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4. รับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ

ดําเนินการจัดซ้ือ 

- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน 

ผลการดําเนินงาน 

 หลักสูตรไดทําการสํารวจสิง่สนับสนุนการเรียนรู พบวาปจจุบันมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูดงัตอไปน้ี 

1. หองเรียนภาคบรรยาย5 หอง 
2. หองเรียนภาคปฏิบตัิการ จํานวน 5 หอง 
3. หองปฏบิัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 
4. หองสมุดและหองสืบคนสารสนเทศ 
5. หองสมุดสถาบัน จํานวน 2 หอง 
6. หองอเนกประสงค/ประชุม/หองพักอาจารย จํานวน 4 หอง 
ในดานอุปกรณการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 

2. เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร จํานวน 6 เคร่ือง 

3. จอรับภาพ จํานวน 4 เคร่ือง 

4. กลองถายภาพระบบดิจิทัล จํานวน 1 เคร่ือง 

5. ระบบเคร่ืองเสียง จํานวน 3 เคร่ือง 

6. ไมโครโฟน จํานวน 13 เคร่ือง 

7. เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบวินโดว จํานวน 32 เคร่ือง 

8. เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบแมคอินทอช จํานวน 24 เคร่ือง 

9. เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 2 เคร่ือง 

10. เคร่ืองพล็อตเตอรสี จํานวน 2 เคร่ือง 

11. เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรส ีจํานวน 2 เคร่ือง 

12. เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรขาว-ดํา จํานวน 1 เคร่ือง 

13. เคร่ืองกราดภาพ จํานวน 1 เคร่ือง 

14. กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมปากกาสัมผัส จํานวน 24 เคร่ือง 

15. เคร่ืองขึ้นตนแบบ 3 มิติ จํานวน 2 เคร่ือง 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

16. เคร่ืองเลเซอรคัท จํานวน 1 เคร่ือง 

17. กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมปากกาสัมผัส จํานวน 20 เคร่ือง 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1. สํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ 

การเรียนการสอนและการพัฒนา 

2. สรุปผลและวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกปญหา เพ่ือนําเสนอ 

ตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

- ปรับปรุงระบบเชื่อมตอไรสาย เพ่ิมจุดเชื่อมตอ Wi-Fi รองรับการขยาย 

จํานวนชองสัญญาณและลดปญหาพ้ืนท่ีอับสัญญาณในบางจุด 

- เพ่ิมการสนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอรดานการออกแบบใหทันสมัย

และเพียงพอตอการใชงาน 

- เพ่ิมจํานวนหองปฏิบัติการและรวมใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ  

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและมอบดําเนินการในสวนผูรับผิดชอบ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 
จากอาจารยประจําสาขาวิชาและอาจารยประจําหลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 

ปการศึกษา คาเฉล่ีย ระดับ 

2560 3.25 ด ี

2561 3.32 ด ี

2562 3.50 ด ี

- ผลการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 
จากนักศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

ปการศึกษา คาเฉล่ีย ระดับ 

2560 3.10 ด ี

2561 3.16 ด ี

2562 3.40 ด ี
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 5การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยภายในสาขาวิชาการ 

ออกแบบผลิตภัณฑฯ ตออาจารยประจําหลักสูตร 

6.1 - 02 แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบ 

ผลิตภัณฑฯ ตออาจารยประจําหลักสูตร 
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6.1 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรงุหลักสูตร 

   

   

   

6.2 สรปุการประเมินหลักสูตรจากผูที่สําเร็จการศึกษา 

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

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

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

 

6.3 สรปุการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6  ขอคิดเห็น 
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7.1 การเปล่ียนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป 

ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถา

มี) 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 

(ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7  การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
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ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเรจ็ 

    

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

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

2. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลง

วิธกีารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

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

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา ................. 

แผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

   

 

รับรองความถกูตองของขอมูล :  

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

1. ประธานหลักสตูร ผศ.ดร.เกียรติพงษศรีจันทึก  14 กรกฎาคม 2563 

2. ผูรับผดิชอบหลักสูตร นายอาณัฏศิริพิชญตระกูล  14 กรกฎาคม 2563 

3. ผูรับผดิชอบหลักสูตร ผศ.ดร.ประชาพิจักขณา  14 กรกฎาคม 2563 

4. อาจารยประจําหลักสตูร ผศ.ดร.สาธิตเหลาวัฒนพงษ  14 กรกฎาคม 2563 

5. อาจารยประจําหลักสตูร ผศ.ดร.ยุวดีพรธาราพงศ  14 กรกฎาคม 2563 

 

หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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เห็นชอบโดย : 

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

หัวหนาสาขาวิชา ผศ.ดร.เกียรติพงษศรจีันทึก  14 กรกฎาคม 2563 

คณบด ี นายธานี สคุนธะชาต ิ  14 กรกฎาคม 2563 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี ้สกอ. 

ระดับหลักสตูรประจําปการศึกษา  2562 

 

  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร 

 2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บงชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 97.56 4.17 

2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป (ระดับปริญญาตรี) 

100 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 2 4.59 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - 4.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - 3.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 3 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - 4.00 

4.2 คุณภาพอาจารย - 5.00 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก รอยละ 100 5.00 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 80 5.00 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 60 5.00 

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย - 3.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 4 4.00 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร - 4.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน - 3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ รอยละ100 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 3.75 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - 3.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 6 3.00 

คะแนนเฉล่ีย  (องคประกอบที่ 2-6) 3.78 
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2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

 

องคประกอบที ่

I 

(ปจจัย

นําเขา) 

P 

(กระบวนการ) 

O 

(ผลลัพธ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน/ไมผาน หลักสูตรได/ไมไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต - - 4.59 4.59 คุณภาพดีมาก 

3 นักศึกษา 3.33 - - 3.33 คุณภาพดี 

4 อาจารย 4.00 - - 4.00 คุณภาพดี 

5 หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

4.00 3.75 - 3.75 คุณภาพดี 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - 3.00 - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

รวม 3.71 3.50 4.59 3.78 

คุณภาพด ี
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพดี

มาก 

 

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) พบวา 

องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1องคประกอบ อยูในระดับดีมาก 

(องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี(องคประกอบที่ 3,4,5) และมีจํานวน 1 องคประกอบอยู

ในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 6) 

3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและ 

1. ทีมคณาจารยมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

2. มีเครือขายความรวมมือตางประเทศ ในประเทศและภาคเอกชน 

3. นักศึกษาไดรับรางวัลอยางตอเน่ือง 

4. ทีมคณาจารยมีผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรระยะส้ันเพื่อจัดอบรมใหกับคุณครูศิลปะ หรือที่เก่ียวของ 

2. ทบทวน วิเคราะหแผนรับนักศึกษา 

3. หาเวทีประกวดในระดับนานาชาติ 
 


