รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
(Self-Assessment Report: SAR)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ประจําปการศึกษา 2560
(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)

วันที่รายงาน 6 กรกฎาคม 2561
1

สารบัญ
หมวด
ที่
1
2

3

4

5
6
7
8
9

รายละเอียด

หนา

ขอมูลทั่วไป
- องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
 ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
อาจารย
- องคประกอบที่ 4 อาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
นักศึกษาและบัณฑิต
- องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
 ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
- องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูส อนและการจัดการเรียนการสอน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผูเรียน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การบริหารหลักสูตร
- องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 ตัวบงชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3
5
5
8
8
8
11
14
15
16
16
18
20
22
22
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26
26
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28
30
35
35
35
37
38
40
41
44

2

มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสหลักสูตร 25381591100278
2. อาจารยประจําหลักสูตร
2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2)
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวจริยา แผลงนอก

2.

3.

4.

5.

ผศ.อัญชลี ชนะคา

ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย

นายสราวุธ อิศรานุวัฒน

นายอภิวัฒน วงคณรัตน

ตําแหนงวิชาการ
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
อาจารย
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออก
แบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชี ว ะและเทคนิ ค
ศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ปที่จบ
2552

สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย

2536

2547
2545

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม- 2545
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย

2539

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม- 2546
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย

2537

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม- 2545
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย

2537
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2.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบัน)

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวจริยา แผลงนอก

2.

3.

4.

5.

ผศ.อัญชลี ชนะคา

นายวิชาญ ตอรบรัมย

นายสราวุธ อิศรานุวัฒน

นายอภิวัฒน วงคณรัตน

ตําแหนงวิชาการ
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
อาจารย
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออก
แบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมทางการอาชีวะและเทคนิค
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึ ก ษา)วท.บ. (ออกแบบ สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมทางการอาชีวะและเทคนิค
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย
อุตสาหกรรม
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมทางการอาชี ว ะและเทคนิ ค เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย
อุตสาหกรรม
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมทางการอาชีวะและเทคนิค
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย
อุตสาหกรรม

ปที่จบ
2552
2547
2545
2536
2545
2539
2546
2537
2545
2537

3. อาจารยผูสอน
1) อาจารยเมธา หมื่นประเสริฐ
2) อาจารยโปรดปราน ทาศิริ
3) อาจารยเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
4) อาจารยจักรพันธ ปน ทอง
5) อาจารยวราภรณ สุดสงวน
6) อาจารยวิไลวรรณ สุนทรายุทธ
7) อาจารยอภิวัฒน อภิรัตนธนารัฐ
8) ผศ.สุชีลา เดชาภิวฒ
ั นพันธุ
9) อาจารยสุวชิ า แสงรุงเพชร
10) อาจารยสุจรรยา ธิมาทาน
11) อาจารยบุญยอด ศรีรัตนสรณ
4. วันที่รายงาน
วันที่ 6 กนกฎาคม 2561
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5. ปการศึกษาที่รายงาน
ปการศึกษา 2560
6. สถานที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ผลการพิจารณา
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไมครบ
1. จํานวนอาจารย [  ] อาจารยประจําหลักสูตรเปนไป
1.1-1 คําสั่งแตงตัง้

ประจําหลักสูตร
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ตามเกณฑ ดังนี้
ในเอกสาร มคอ.2
1 นางสาวจริยา แผลงนอก
1.1-2 คําสั่งแตงตัง้
2 ผศ.อัญชลี ชนะคา
ผูชวยศาสตราจารย
3 ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย
4 นายสราวุธ อิศรานุวฒ
ั น
5 นายอภิวัฒน วงคณรัตน
2. คุณสมบัติ
2.1-1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
[  ] อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มี

ของอาจารย
การจัดการศึกษา การดําเนินการ
คุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ประจําหลักสูตร
และโครงสราง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของหลักสูตร ขอ 3.2 )
มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิหรือ
2.1-2 คําสั่งแตงตัง้
ดํารงตําแหนงทางวิชาการตรงตามเกณฑ
ผูชวยศาสตราจารย
มาตรฐานหลักสูตรจํานวน 3 คน ดังนี้มี
คุณวุฒิปริญญาโท 1 คนและ ดํารงดําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย2 คน ไดแก
1. นางสาวจริยา แผลงนอก (ตรง)
2. ผศ.อัญชลี ชนะคา (ตรง)
3. ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย (ตรง)
และมีอาจารยที่มีคุณสมบัติทสี่ ัมพันธที่
มีประสบการณในดานการสอนทําใหไดรับ
การพิจารณาใหผานตามเกณฑทกี่ ําหนดไว
ใน มคอ.2 จํานวน 2 คนไดแก
1. นายสราวุธ อิศรานุวัฒน (สัมพันธ)
2. นายอภิวัฒน วงคณรัตน (สัมพันธ)
11. การปรับปรุง
11.1-1 รายงานขัน้ ตอนการ
[ ] เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2559

หลักสูตรตามกรอบ (ปรับปรุงไมเกิน 5 ป)
ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งมีเอกสาร
ระยะเวลาที่กาํ หนด ปจจุบนั ตั้งแตปการศึกษา 2561 มีการ
แสดงมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเตรียมเปดในป 2562
โครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบ
ผลิตภัณฑกับการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวทางนโยบายของรัฐไทย
แลนด 4.0
9
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ผลการพิจารณา
เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไมครบ
12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพือ่ การประกัน
ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตอง
คุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดําเนินการทุกตัวบงชี้
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(1) อาจารยประจํา 1.1 มีอาจารยประจําหลักสูตรทัง้ สิ้น 5 คน
12.1-1 คําสั่งแตงตั้ง
หลักสูตรอยางนอย 1.2 มีการจัดประชุม 3 ครั้ง คือ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
รอยละ 80 มีสวน
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
ในเอกสาร มคอ.2
รวมในการประชุม
2560 ณ หอง IID104 สาขาวิชาออกแบบ
12.1-2 รายงานการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
และทบทวน
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.
12.1-3 ใบลงชื่อการเขารวม
การดําเนินงาน
2560 ณ หอง IID104 สาขาวิชาออกแบบ
ประชุม
หลักสูตร
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.
2561 ณ หอง IID104 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(2) มีรายละเอียดของ [  ] กรณีไมมี มคอ.1
12.2-1 กรณีไมมี มคอ.1
หลักสูตร ตามแบบ
1) ประกาศ TQF
[ ] มคอ.2 สอดคลองกับ
มคอ. 2 ที่สอดคลอง ประกาศ TQF
2) มคอ.2
กับกรอบมาตรฐาน
[ ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับ
คุณวุฒิระดับ
ประกาศ TQF
อุดมศึกษาแหง
ชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียด
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
12.3-1 แผนการศึกษาตามที่ระบุ
ของรายวิชา และ
1.รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ป
ใน มคอ.2
รายละเอียดของ
การศึกษา 2560 มีจํานวน 18 รายวิชา และ
12.3-2 แบบสรุปการสง
ประสบการณภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี 15
รายละเอียดของรายวิชา
สนาม (ถามี) ตาม รายวิชา
(มคอ.3)
แบบ มคอ.3 และ
2.รายวิชาทีส่ ง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนที่
12.3-3 แบบสรุปการสง
มคอ.4 อยางนอย
1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 18 รายวิชา
รายละเอียดของประสบการณ
กอนการเปดสอน
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี
ภาคสนาม (มคอ.4)
ในแตละภาคการ
จํานวน 15 รายวิชา
ศึกษาใหครบทุก
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายวิชา
(มคอ.4 ถามี)
1. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ที่เปดสอนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
มีจํานวน 1 รายวิชา
2. รายวิชาทีส่ ง มคอ.4 กอนเปดภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1 รายวิชา
เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
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เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.5)
1.ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 18
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 มี จํานวน 15 รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของรายวิชา ที่สง มคอ.
5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่
เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
มีจํานวน 18 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 มี จํานวน 15
รายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6 ถามี)
1.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามที่เปดสอนในภาคเรียนที่ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1
รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามที่สง มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 มี จํานวน 1 รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผล [ ] มี มคอ.7
การดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังปการศึกษา
(4) จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการ
ศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา

ผลการพิจารณา
ครบ ไมครบ

เอกสาร หลักฐานประกอบ
12.4-1 รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.5)

12.4-2 รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6 ถามี)

12.5-1 มคอ.7

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนด
โดย สกอ.

เปาหมาย
2560
4 ขอ

ผลการดําเนิน
งาน
 ผาน
 ไมผาน

คะแนนการ
ประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอ ใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผา น” คะแนนเปนศูนย
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หมวดที่ 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ผลการดําเนินงาน
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
เปาหมายเชิงปริมาณ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนที่ไดรับการแตงตัง้ เปนไปตามเกณฑที่สกอ.
กําหนด
เปาหมายเชิงคุณภาพ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีความภูมิในการเปนผูบริหารหลักสูตร
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ ไมมีการรับอาจารยใหม เนื่องจาก
หลักสูตรมีอาจารยครบตามจํานวนที่ สกอ. กําหนดไว
มีการแตงตั้งประธานสาขาออกแบบผลิตภัณฑคนใหมจากผลการเลือกจากอาจารย
ประจําหลักสูตรคือผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ชนะคา
ทั้งนี้ถามีการลาออกของอาจารยหรือมีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร
และจําเปนตองรับอาจารยใหม หลักสูตรจะใชระบบและกลไกการรับและแตงตั้ง
อาจารย ประจํ าหลัก สูต รตามระบบกลไก ที่ แสดงไว ใน เอกสาร ระบบบริ หารและ
พัฒนาอาจารย
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย
หลั ก สู ต รมี ก ารประชุ ม เพื่ อ จั ด ตารางสอนอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รโดย
พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณในการสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย
ประจําหลักสูตรทุกคนมีภาระงานสอนครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยภาระ
สอน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
อาจารยทุกคนมีความพึงพอใจตอภาระงานสอน หลักสูตรมีการจัดทําขั้นตอน
วิธีการดําเนินงาน และกลไก ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรเสนอแผนบริหารอาจารยตอคณะกรรมการบริหารคณะ
2. หลักสูตรดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรจัด
ประชุมชี้แจง บทบาท หนาที่ ภาระงานของอาจารยตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย
และมอบหมายตามภาระงาน และติดตามประเมินงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ตามกรอบภาระงานเพื่อพิจารณาการขึ้นคาตอบแทน
การจัดอาจารยผูสอน
กอนเปดการศึกษา จะจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการเรียน
ของนักศึกษาโดยผานการตรวจสอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยจัดรายวิชา
ใหเหมาะสมกับความรูประสบการณและความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน และ
สอดคลองกับภาระงานที่กาํ หนด ไดแก
1. อาจารยจริยา แผลงนอก รับผิดชอบรายวิชาดานวัสดุพื้นถิ่นเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ 2 ออกแบบกราฟก
เบื้องตน คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบกราฟก
2. ผศ.อัญชลี ชนะคา รับผิดชอบรายวิชาดานการออกแบบผลิตภัณฑ
การออกแบบผลิตภัณฑ 1 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสากรรม 4 สัมมนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และดานการออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน

เอกสารหลักฐานประกอบ
4.1.1-1 ระบบบริ ห ารและ
พัฒนาอาจารย
4.1.1-2คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ป ร ะ จํ า ส า ข า อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ
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ผลการดําเนินงาน
3. ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย รับผิดชอบรายวิชาดานวาดเสนพื้นฐาน วาดเสนเพื่อการ
ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ ออกแบบทัศนศิลป คอมพิวเตอรเพื่อการเขีย นแบบ และดา น
ความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบ
4. อาจารยสราวุธ อิศรานุวัฒน รับผิดชอบรายวิชาดานการเขียนแบบพื้นฐาน
กายศาสตรเพื่อการอกแบบผลิตภัณฑ พื้นฐานการออกแบบเฟอรนิเจอร
5. อาจารยรอภิวัฒน วงศณรัตน รับผิดชอบรายวิชาดานออกแบบจัดนิทรรศการ
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ 3 มิติ
หลักสูตรไดมีการแบงภาระงานใหกับอาจารยประจําหลักสูตรไดดูแลในประเด็น
ตางๆ ภายในการบริหารงาน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานวิชาการและวิจัย ผศ.อัญชลี ชนะคา อาจารยจริยา แผลงนอก
งานแผนและบริ การวิช าการ อาจารยสราวุธ อิ ศรานุวั ฒน อาจารยอภิ วัฒ น
วงคณรัตน
งานกิจการนักศึกษา อาจารยวิชาญ ตอรบรัมย
งานพัสดุ ครุภัณฑ นายสมศักดิ์ ทองแกว
งานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.อัญชลี ชนะคา อาจารยจริยา แผลงนอก
การบริการวิชาการและการวิจัย
อาจารยในหลักสูตรมีการทําวิจัยและเขียนบทความวิจัยนําเสนอในงานการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทรวจิ ัยและวิชาการ ครั้งที่ 9
หัวขอ “การสรางองคความรูจากการวิจัย สูการพัฒนาทองถิ่น” ระหวางวันที่ 3-4
เมษายน 2561 และนํางานวิจัยเขารวมประกวดการประกวดนวัตกรรมชุมชนและ
ผลงานวิจัยดีเดนสูการใชประโยชน ในงานราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 The 2nd Buriram Rajabhat International
Conference and Cultural Festival 2018 (BRICC Festival) ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ระหวางวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2561

เอกสารหลักฐานประกอบ

การจัดสง มคอ.3 และ มคอ.5
มหาวิทยาลัยมีระบบออนไลนใหผูสอนดําเนินการเขาสูระบบ เพื่อจัดสง มคอ.3
กอนการเปดภาคการเรียน และ มคอ.5 หลังดําเนินการเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
ไปยังประธานสาขาวิชา คณะ ตรวจสอบยืนยันการสงเกรดตามลําดับในป 2560 ได
ดําเนินการพบวา อาจารยทุกทานไดมีภาระงานอื่นๆ ที่มอบหมายและสอนตามวิชาที่
ตัวเองมีความเชี่ยวชาญ อาจารยมีภาระงานสอนครบในภาระงานขั้นต่ําทุกคน จากการ
ประเมินอาจารยมีความพึงพอใจระดับ ซึ่งพบในทุกประเด็นของการประเมิน
ทั้งนี้จึงไดมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น พบเปนผลผันแปรตามกันจากจํานวน
นักศึกษาที่นอย รายรับในการที่จะบริหารจัดการจึงนอยเกิดความไมคลองตัว จึงสงผล
ตอการประเมินดังกลาว จีงเปนประเด็นในการวางระบบและจัดทําแผนในปถัดไป
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.1.3-1 เอกสารหลั ก ฐาน
เปาหมายเชิงปริมาณ
การเขาอบรม
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการอบรมในศาสตรที่เกี่ยวของปละ 1 ครั้ง
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการปละ 1 เรื่อง
3. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดรับการศึกษาดูงานปละ 1 ครั้ง
14

15
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. อาจารยมีความพึ่งพอใจตอการสงเสริมและพัฒนาไมนอยกวาระดับ 3.51
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะ และมหาวิทยาลัยมีการประชุม
วางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาขอมูลประกอบ
ดังนี้ อัตราคงอยูของอาจารย การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาตอของอาจารย
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และงบประมาณที่ตองใชในการพัฒนา
อาจารย จัดกระบวนการพัฒนาอาจารยตามพันธกิจ ดําเนินการตามแผนงาน ติดตาม
การดําเนินงาน ประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผน ปรับปรุง พัฒนา
ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาจัดทําโครงการในการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรและได
ดําเนินงานสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรโดยจัดให
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน และนายสมศักดิ์ ทองแกว นํานักศึกษาเขา
รวมโครงการศึกษาดูงาน “สรางสรรคไทยจากแนวคิดสูกระบวนการผลิต” ณ
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ Thailand Creative and Design Center
อาคารไปรษณียกลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
และ ชางชุย Thailand Tomorrow ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560
2. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน และนายสมศักดิ์ ทองแกว พานักศึกษาเขา
รวมโครงการศิลปะและวัฒนธรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ“การศึกษา
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ. มลฑลพิธี ทองสนามลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
3. อาจารยจริยา แผลงนอก นายสมศักดิ์ ทองแกว จัดโครงการการออกแบบและ
พัฒนาของเหลือใชจากยางรถยนต สําหรับสนามเด็กเลนเพื่อนองในวันที่ 26
และ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ. อาคารฝกปฏิบัตงิ านโรงงาน สาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ทบทวนกระบวนการดําเนินงานที่ผานมา พบปญหาในสวนระบบที่เกิดจากการ
ไดรับงบประมาณคอนขางจํ ากัดสําหรับพัฒนาอาจารย ประจําหลักสูตร ควรมีการ
สงเสริมอาจารยในดานวิชาการ ดวยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอใหกับอาจารย
หรือไมก็ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหม เชน ไมจัดตามหัวของ
นักศึกษา ควรพิจารณาตามพันธกิจภาระที่สําคัญกวา

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

4

ผลการ
ดําเนินงาน
4 คะแนน

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

 บรรลุ
ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ผลการดําเนินงาน
คารอยละของอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 คน เทากับ 0 % คะแนนที่ได
เทากับ 0 คะแนน โดยแสดงวิธกี ารคํานวณดังนี้
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
0
x 100 =

เอกสารหลักฐานประกอบ

0%

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
X 5 = 0 คะแนน
40
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปาหมาย
2559
รอยละ 40

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 0

คะแนนการ
ประเมิน
0 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
คารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ 40 % คะแนน ที่
ไดเทากับ 3.33 คะแนน โดยมีศาสตราจารย 0 คน รองศาสตราจารย 0 คน
ผูชวยศาสตราจารย 2 คน อาจารย 3 คน แสดงวิธีการคํานวณดังนี้
วิธกี ารคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2
X 100 = 40 %
5
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
40
X 5 = 3.33 คะแนน
60
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปาหมาย
2560
รอยละ 60

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 40

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
3.33 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ
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 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
คารอยละของผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เทากับ 0 % คะแนนที่ไดเทากับ 0 คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ ดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบ

วิธกี ารคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
5
x 100 = 100 %
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100/20
x 5 =

25 คะแนน
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การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย (ในรอบ 1 ป 1 มิ.ย.60-31 พ.ค. 61)
ชื่อ-นามสกุล

อ.จริยา แผลงนอก

ชื่อผลงาน

ซอฟทแวรชวยออกแบบ
ผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑ
ทองถิ่น

แหลงเผยแพร

วันเดือนป

การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน
ระดับชาติ ราชครินทรวิจัย 2561
ณ.มหาวิยาลัย
ครั้งที่ 9
ราชภัฏราช
นครินทร
ผศ. อัญชลี ชนะคา
ซอฟทแวรชวยออกแบบ
การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน
ผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑ
ระดับชาติ ราชครินทรวิจัย 2561
ณ.มหาวิยาลัย
ทองถิ่น
ครั้งที่ 9
ราชภัฏราช
นครินทร
ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย อิทธิพลของทานอนตอแรงกด การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน
ที่เกิดกับเด็กกอนวัยเรียน
ระดับชาติ ราชครินทรวิจัย 2561
ครั้งที่ 9
ณ.มหาวิยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร
ซอฟทแวรชวยออกแบบ
การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน
ผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑ
ระดับชาติ ราชครินทรวิจัย 2561
ทองถิ่น
ครั้งที่ 9
ณ.มหาวิยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร
อ. สราวุธ อิศรุวัฒน
ซอฟทแวรชวยออกแบบ
การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน
ผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑ
ระดับชาติ ราชครินทรวิจัย 2561
ทองถิ่น
ณ.มหาวิยาลัย
ครั้งที่ 9
ราชภัฏราช
นครินทร
อ. อภิวัฒน วงคณรัตน แนวคิดการบําบัดน้ําเปรี้ยว
การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน
ดวยบอบําบัดแบบแฟคัลเท
ระดับชาติ ราชครินทรวิจัย 2561
ทีฟโดยการเติมปุยอินทรีย
ครั้งที่ 9
ณ.มหาวิยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร
ซอฟทแวรชวยออกแบบ
การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน
ผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑ
ระดับชาติ ราชครินทรวิจัย 2561
ทองถิ่น
ครั้งที่ 9
ณ.มหาวิยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
0.6

คา
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร

เปาหมาย
2560
รอยละ 20

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 100

คะแนนการ
ประเมิน
12 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ผลการดําเนินงาน
4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารย
ปการศึกษา 2560 พบวาอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทากับรอยละ 100 พบวา อัตราคง
อยู ข องอาจารย ในหลั ก สู ต ร มี อั ต ราคงอยู ใ นอั ต ราที่ สู ง มาก ไม มี ก ารลาออก หรื อ
โอนยาย
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย
ความพึงพอใจของหลักสูตรของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยที่ผูประเมินไดแกอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน
5 ทาน ไดผลการประเมินครอบคลุม 4 ดาน ไดแก
1.ดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2. ดานหลักสูตรการศึกษา
3. ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
4. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
โดยภาพรวมหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจ ดังนี้
-ดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา อยูในระดับ ดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.06
-ดานหลักสูตรการศึกษา อยูในระดับดีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07
-ดานระบบอาจารยทปี่ รึกษาทางวิชาการ อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.17
-สิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.92
ความคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตรตอขอรองเรียนตางๆ (C 3.3 ผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนักศึกษา)
จากการเก็บขอมูล ปการศึกษา 2560 พบวา พบวาการสงเกรดลาชาหรือการสง
เกรดไมถูกตอง แกขขอรองเรียนโดยการจัดประชุมอาจารย เพื่อตรวจสอบติดตามการ
สงเกรด และการประเมินผลการเรียนเพื่อหาแนวทางแกไข
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

เปาหมาย 2560
3 คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

เอกสารหลักฐานประกอบ
4.3.1-1 รายละเอี ย ดของ
หลักสูตร (มคอ.2)

4.3.2-2 แบบประเมินความ
พึงพอใจของอาจารยประจํา
หลั กสู ต รด า นหลั กสู ต รและ
การจัด การศึ กษา หลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ขอมูลนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน จํานวน
8 คน
2. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานัน้ โดยเริ่มตนจากปการศึกษา
ที่ใชหลักสูตร)

ชั้นปที่
1
2
3
4

2557
5

จํานวนนักศึกษา (คน)
2558
2559
2560
3
4

3
2
8
5
18

3
0
8
4
15

2561
0
8
4
12

รวม
5
7
และมีนักศึกษาตกคางจํานวน 5 คน
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดของรุนในปที่ผา นมา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 รอยละ 80%
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3 รอยละ 100%
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3 รอยละ 0%
4. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
4.1 นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ออก เนื่องจากพบวาสาขาที่เรียนไมตรงกับความชอบ
4.1.1 ไมไดมีความถนัดอยางแทจริงในรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานดานศิลปะ และการใชโปรแกรมในการออกแบบ
4.1.2 มีผลการเรียนเปน F ในรายวิชาบังคับ
4.2 นักศึกษามีปญ
 หาสวนตัว
4.2.1 มีปญหาดานการเงิน เชน คาเชาหองพัก คาเดินทาง คาอุปโภคบริโภคตางๆ
4.2.2 การใหกองทุนกูยมื เงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล ไมมคี วามตอเนื่อง ทําใหนกั ศึกษาขาดทุนทรัพยในการศึกษาตอง
พักการเรียน
5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)
5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.4 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบุ)
- ไมมีแขนงวิชา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
0
0
1
0

คน
คน
คน
คน
คน

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ 0
6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา
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สาเหตุหลักที่กระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากหลักสูตรมีวิชาโครงงานพิเศษฯ ที่ตองมีการ
คนควาอิสระ ซึ่งอาจจะตองมีการเก็บขอมูลตางๆ ในการจัดทําโครงการ ทําใหระยะเวลาของการเรียนในรายวิชาไมตรงกับ
ระยะเวลาที่กําหนด
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
3.1.1 การรับนักศึกษา
3.1.1-1
ระบบการรั บ
เปาหมายเชิงปริเมาณ
นักศึกษา
1. การรับนักศึกษายังไมเปนไปตามแผนการจัดการเรียนจํานวน 25 คนตอป
2. การเตรียมความพรอมสํ าหรับ นักศึก ษาทุกคนเปน ไปตามเกณฑกําหนดของ
สาขาวิชา
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีพื้นฐานการวาดเสนในระดับดี
2.นักศึกษามีความถนัดในศาสตรที่ตองการศึกษา
3.นักศึกษาเปนผูมีเจตคติที่ดตี อสาขาวิชา
4. นักศึกษามีความคิดสรางสรรค
- การรับนักศึกษา
18

1 9

21

22

23

1) กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษา (P) หลักสูตรจัดประชุมกรรมการอาจารยประจํา
หลักสูตร เพื่อกําหนดแผนการรับนักศึกษา ใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษาใน
มคอ.2 หลักสูตรมีการกําหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่รับเขาศึกษา ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาที่จบ
2. ไมจํากัดสาขาวิชาทีจ่ บ
26

16

ผลการดําเนินงาน
3. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
2) การดําเนินการรับนักศึกษา (D)
การรับนักศึกษา หลักสูตร ไดดําเนินคือ ประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อกําหนดวัน เวลา และจํานวนการรับสมัคร
หลักสูตรดําเนินการสอบคัดเลือก โดยมีวิธี การสอบสัมภาษณและแฟมสะสมงานตาม
ประกาศ ทปอ.(Tcas)
3.1.2 การดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาทําเมื่อไรอยางไร โดย
จัดกิจกรรมอะไร
1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบ
2.จัดโครงการปรับพื้นฐานดานการออกแบบใหกับนักศึกษาใหม
3. จัดโครงการพี่สอนนอง

เอกสารหลักฐานประกอบ

27

29

ตามแผนคือจัดกอนเปดการศึกษา 1 สัปดาหและระวางศึกษาแตเนื่องจากปการศึกษา
2561 เลื่อนเปดการศึกษาตามอาเซียน ทําใหโครงการยังไมสามารถจัดไดตามแผนที่
วางไว
3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา (C)
มหาวิ ท ยาลัย มี การใช ระบบTcas ในการรับ นั กศึ กษาเข ามาโดยเริ่ มใชในป
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษา 4 รอบ โดยรอบที่ 1 สาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑมีนักศึกษาสมัครเขามาจํานวน 5 คน รอบที่ 2 จํานวน 3 คน รอบที่ 3
จํานวน 3 คนและ รอบที่ 4 ยังไมดําเนินการ
แตหลักสูตรก็ยังปะสบกับปญหาคือนักศึกษายันอย หลักสูตรจึงไดวางแนวทางในการ
แกปญหาโดย
3 2

1. หลักสูตรกําลังดําเนินโครงการการปรับปรุงและปฏิรูปหลักสูตรเพื่อใหทันสมัย
2. จัดทําสื่อตางๆเพื่อประชาสัมพันธสาขาออกแบบผลิตภัณฑ เชน Website
Facebook line Blocker v.d.o Poster Brochures เปนตน
3. โครงการบริการวิชาการทางดานออกแบบ โดยสรางความรวมมือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด ผูประกอบการ และนักออกแบบ
เพื่ออบรมใหความรูทางดานการออกแบบและการสรางสรรคนวัตกรรม
4. จัดอบรมใหความรูและฝกทักษะเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑใหแกครูสอนศิลปะในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ใกลเคียงพรอมมอบประกาศนียบัตร
4) การปรับปรุงกระบวนงานการรับนักศึกษา (A)
อาจารยป ระจํ า หลั กสู ต รจึ ง ได ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนการรั บ นักศึกษาโดย
ดําเนินการจัดทําขอหารือเพื่อขอทําประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อขยายเวลาขอรับสมัคร
นักศึกษารอบใหม และหลักสูตรไดกําหนดกิจกรรมเพื่อการรับนักศึกษา คือ คุณสมบัติ
พื้ น ฐานและองค ค วามรู เ ดิ ม ทํ า รายงานข อ เสนอแนะเพื่ อ เสนอผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป
3 4
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ผลจากการรับนักศึกษาโดยรอบที่1 สาขาวิชามีนักศึกษาสมัครเขามาจํานวน 5 คน
รอบที่ 2 จํานวน 3 คน และรอบที่ 3 จํานวน 3 คน และ 4 ยังไมดําเนินการ
กระบวนการรับนักศึกษายังไมเสร็จสิ้นอยูระหวางดําเนินการ
จากการทําตามระบบการรับนักศึกษา พบวานักศึกษาที่ไดไมเปนไปตามเกณฑซึ่งไดมี
การประชุมในคณะกรรมการประจําหลักสูตรปญหาจากระบบพบวาการประกาศรับ
สมัครคอนขางชาและสัมพันธกับการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยที่สาขาวิชาไมได
เขารวม ซึ่งควรเพิ่มเติมระบบการรับสมัครโดยตรงจากทางคณะ หรือสาขาวิชา ให
สามารถรับสมัครนักศึกษาไดโดยตรงและการจัดการแนะแนวตรงโดยสาขาเปนผูจัด ซึ่ง
จะนําไปเขียนแผนในปถัดไป
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
สาขาวิชามีการปรับพืน้ ใหกับนักศึกษา ตามรายวิชาที่เปนวิชาพืน้ ฐาน
เพื่อนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนเชน พื้นฐานการวาดเสน , พื้นฐาน
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ ,ทฤษฎีสีและองคประกอบศิลป และความรูความใจ
เกี่ยวกับการออกแบบ
โดยใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผูใหความรูพรอมกับใหรุนพี่เขามาชวยใน
การปรับพื้นฐานใหรุนนองในชวงของการเรียนการสอน
สาวิชามีแผนการจัดทําโครงการการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมในปการศึกษา
2561 กอนปดภาคการศึกษา
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เปาหมาย 2560
3 คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญา
ตรี
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. มีอาจารยที่ปรึกษาครบทุกชั้นป ตลอดจนจบหลักสูตร
2. มีการจัดตารางพบนักศึกษาสัปดาหละ 1 ครั้ง วันพุธบายตามปฎิทิน
3. เพิ่ ม ช องทางการให คํ า ปรึ ก ษากั บ นั กศึ กษา ได แ ก การปรึ กษาโดยตรง
โทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิคส line Facebook เปนตน
4. นักศึกษาทุกคนมี ทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 กลุมไดแก
- ทักษะกลุมหลัก
- กลุมทักษะวิชาชีวิตและวิชาชีพ
- ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
- ทักษะสาระสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
เปาหมายเชิงคุณภาพ
35
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เอกสารหลักฐานประกอบ

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

เอกสารหลักฐานประกอบ
3.2.1-1 ระบบกลไกการ
พัฒนานักศึกษา
พ.ศ. 2560
3.2.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3 . 2 . 1 -3 คํ า สั่ ง ค ณ ะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
3.2.1-4 คู มื อ อาจารย ที่
ปรึกษา
3.2.1-5 ข อมู ล เกี่ ย วการให
คํ า ป รึ ก ษ า ผ า น ท า ง
โปรแกรม line
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ผลการดําเนินงาน
1. นักศึกษาเกิดความพึ่งพอใจตอการใหคําปรึกษาในระดับมาก
2. สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันเหตุการณ
3. นักศึกษาทุกคนตองไดรับคําปรึกษาอยางมีคุณภาพ
4. นักศึกษาเกิดทักษะและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบกลไกในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
- คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มี คํ าสั่ ง แตง ตั้ งคณะกรรมการใหคํ า ปรึ กษาด า น
วิชาการและการใชชีวิตในสถาบัน
- มหาวิทยาลัยมีระบบ EDU2008 ในการตรวจดูแลนักศึกษาในดานผลการเรียน
และการลงทะเบียนในรายวิชาตางๆ ของทุกชั้นป
- คณะฯและสาขาวิชาออกแบบผลิ ตภัณฑ มีช องทางการติดตอใหคํ าปรึกษาใน
หลากหลายชองทาง ไดแก การเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ติดตอผานโปรแกรม Line
Facebook
- มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือที่ปรึกษาสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
อาจารยที่ปรึกษา
- มหาวิท ยาลัย มีก ารกํา กับ ติด ตามโดยมีการสํา รวจความพึ่ งพอใจต ออาจารย ที่
ปรึกษาในทุกภาคการศึกษา
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21
- มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ในทุกหลักสูตร โดย จัดใหมีการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษโดยไม
นับหนวยกิต
- มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาไดเรียนรูผาน
ประสบการณจริง จากสถานประกอบการ 1. โครงการศึกษาดูงานไดแก โครงการ
ศึกษาดูงาน“สรางสรรคไทยจากแนวคิดสูกระบวนการผลิต” ณ ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ Thailand Crative and Design Center อาคารไปรษณียกลาง ถนนเจริญ
กรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ และ ชางชุย Thailand Tomorrow ถนนสิ
รินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560
3. โครงการศิลปะและวัฒนธรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ“การศึกษา
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ณ. มลฑลพิธี ทองสนามลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
- กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระวางวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561
- มีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจากการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑงานไม ผลิตภัณฑหุนจําลอง เปนตน
จัดซื้อครุภัณฑ
- มีการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาในดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน โครงการเรียนรูเสริมภาษา เปนตน
จากการดํ า เนิ น การตามระบบพบว า ในการขอคํ า ปรึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาใน
หลั กสู ต รจะมี ก ารเลื อกขอคํ า ปรึ ก ษาเฉพาะอาจารย ที่ ป รึ กษาบางท า นที่ นั กศึ กษา
ไววางใจโดยไมไดขอคําปรึกษาจากอาจารยประจํากลุมเรียนโดยตรงอาจารยประจํา
กลุมเรียนบางทานไมเขาใหคําปรึกษาตามตารางเวลาที่กําหนดจากการประชุมและ

เอกสารหลักฐานประกอบ

44

45

46

47

3.2.2-1 ตารางการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
3.2.2-2 (1)โครงการศึกษาดู
งาน“สร า งสรรค ไ ทยจาก
แนวคิดสูกระบวนการผลิต”
ณ ศู น ย ส ร า ง ส ร ร ค ง า น
อ อ ก แ บ บ Thailand
Crative and Design
Center อาคารไปรษณี ย
กลาง ถนนเจริ ญกรุ ง แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
แ ล ะ ช า ง ชุ ย Thailand
Tomorrow ถนนสิ ริ น ธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
ก รุ ง เ ท พ ฯ ใ น วั น ที่ 8
กันยายน พ.ศ.2560
(2) โครงการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ“การศึกษา
นิทรรศการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ”
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ณ. มลฑลพิธี
ทองสนามลวง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
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ผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ทบทวนระบบการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ยังมีชองวางในการติดตามและควบคุม 3 . 2 . 2 -3 ภ า พ ถ า ย
การทํางานดานการใหคําปรึกษาของอาจารยประจํากลุมเรียน
หองปฏิบัติการงานออกแบบ
ซึ่งหลักสูตรไดทําการแกไขปญาโดยการคําปรึกษาเพิ่มเติมทาง Line e-mail
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จากหลักฐานทางไลน
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2559

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

3 คะแนน

ผลการประเมิน
ตนเอง
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

ในแตละ

รอยละการคงอยู

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานรอยละการคงอยูของนักศึกษา
ปการศึกษาที่
รับเขา (ตั้งแตป
การศึกษาที่เริ่มใช
หลักสูตร)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
ป 2560

จํานวนที่ จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)
รับเขา
ปการศึกษา
2557
5
-

5
3
8
5

2558
3
3
-

2559
3
0
8

2560
2
0
8
5

รายงานผลการดําเนินงานจํานวนนักศึกษา/รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
ปการศึกษาที่
จํานวนที่รับ
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รับเขา
เขา
ในแตละปการศึกษา
2556

2557

2558

40
0
100
80
รอยละการสําเร็จ
การศึกษา

ป 2556

6

-

-

-

0

ป 2557

5

-

-

-

0

ป 2558

3

-

-

-

0
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การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
เรื่องที่รองเรียน
- อาจารยบางทานทํางานในตําแหนง
บริหารและงานสอนทําใหติดภาระกิจ
ในเรื่องมีการประชุมบอยทําใหการ
เรียนการสอนไมเปนไปตามแผนที่วาง
ไวไมเปนไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา

ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน
เอกสารหลักฐานประกอบ
-หลักสูตรประชุมหาแนวทางรวมกันในการ 3.3-1 รายงานผลความพึงพอใจ
แกปญหาโดยบริหารการสอนโดย
ตอการบริหารหลักสูตร
(ขอ
มอบหมายใหสอนแทน และการใหศึกษา รองเรียน)
จากสื่อ และ youtube

แก้ ไข และเกรดไม่ออกในบางวิชายัง

-หลักสูตรประชุมหาแนวทางรวมกันในการ
แกปญหา

73

อาจารย์สง่ เกรดช้ ามากยังไม่ได้ รับการ
ไม่ได้ รับการแก้ ไข

74

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

เปาหมาย 2560
3 คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

7.การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
มี ก ารเปลี่ ย นผู บ ริ หารรดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ คณะ เพราะฉะนั้ น นโยบายลิ ศ ทางในการบริ ห ารงานระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ ตลอดจนสาขาวิชาก็เปลี่ยนใหม ซึงตองมาบริหารงานตอจากชุดที่แลวซึ่งตองมาเรียนรูงาน
ตามนโยบายคือ พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตอบสนองความตองการตามนโยบาย Thailand 4.0 และ EEC ซึ่ง
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรในนมหาวิทยาลัยบางหลักสูตรรวมทั้งหลักสูตรออกแบบที่ประสบกับภาวะนักศึกษานอยซึ่งตอง
เรงปรับตัวพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร ใหตอบสนองตามนโยบาย Thailand 4.0 และ EEC
และตองสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตที่จะเนนการเรียนการสอนแนวใหมคือ will และสห
กิจศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยก็มีหลักสูตร บัณฑิตพันธใหม
7.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
ในช ว ง 2 ป ที่ ผ า นมา มี ก ารเป ด หลั ก สู ต รในสาขาที่ ใ กล เ คี ย งกั น มากขึ้ น ในสถาบั น การอุ ด มศึ ก ษา
ทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนในระดับปริญญาตรีได
จึงทําใหมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร คือ ทําใหปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร นอยลง
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายใหมีจัดการศึกษารองรับ
Thailand 4.0 EEC และ AEC
โดยสาขาวิชาไดดําเนินการจัดโครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบาย
ของรัฐ ไทยแลนด 4.0
ระยะที่ 1 แนวทางการปรับปรุงปฏิรูปหลักสูตรทางดานการออกแบบผลิตภัณฑจากลุมผูทรงคุณวุฒิในดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑแนงตางๆ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561ณหององเจาพัฒนชั้น 4 อาคารเรียนรวม
ระยะที่ 2 การยกรางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาวิชาการออกแบบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ. หอง
ประชุมสภาคณาจารยชั้น 3 อาคารราชนครินทร
ระยะที่ 3 การวิพากษหลักสูตร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ. หอง พาโนมา โรงแรมพาราไดซ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ตอคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ มีดังนี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
1 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
1
2 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
3 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
4 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ดรับการประเมิน
1
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
6 จํานวนผูส าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรบั การประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
7 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
8 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
9 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
10 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม 5)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เปาหมาย
2560
3.51

ผลการ
ดําเนินงาน
2.48

เอกสารหลักฐานประกอบ
2.1-1 สรุ ป ผลสํ า รวจความ
คิ ด เห็ น ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ต อ
คุณ ภาพของบั ณฑิ ต ปริ ญ ญา
ตรี ต าม ก ร อบ มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แหงชาติ ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบผลิตภัณฑ ประจําป
การศึกษา 2559

คะแนนการ
ประเมิน
2.48

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ผลการดําเนินงาน

ผลการสํ า รวจภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ มีดังนี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
1
2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
1
3 จํานวนบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผู
1
ประกอบอาชีพอิสระ)
- ไดงานทําตรงกับสาขาที่เรียน
1
- ไดงานทําไมตรงกับสาขาที่เรียน
0
4 จํานวนบัณฑิตทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ
0
5 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
6 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
7 จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
8 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
100
อาชีพอิสระภายใน 1 ป

เอกสารหลักฐานประกอบ

2.2-1 รายงานสรุปผลการ
การตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําของบัณพิต
ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ป
การศึกษา 2559

วิธีการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
1
x 100 =
100 %
1
2.แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
5
x 5 =
คะแนน
100
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

เปาหมาย
2560
รอยละ 100

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 100

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

การวิเคราะหผลที่ได
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

ชื่อรายวิชา

A B+ B C+ C D+ D

F

I

ภาคการศึกษาที่ 1

AGE114 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
AGE142 วิยาศาสตร
พัฒนาชีวิต
AGE242 ทักษะงานชางใน
ชีวิตประจําวัน
AGE141 คณิตศาสตรและ
สถิติในชีวิตประจําวัน
AGE233 มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม
AGE37 กฏหมายใน
ชีวิตประจําวัน
IID101 วาดเสนพื้นฐาน
IID102 เขียนแบบพื้นฐาน
IID103 ออกแบบ
ทัศนศิลป
IID104 ออกแบบกราฟก
เบื้องตน
IID201 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ 1
IID202 คอมพิวเตอรเพื่อ
การเขียนแบบ
IID203 กายศาสตรเพื่อ
การออกแบบผลิตภัณฑ
IID204 คอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบกราฟก
IID401 ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสากรรม 4
IID411 สัมนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
IID412 ออกแบบจัด
นิรรศการ
IID443 โครงงานออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

1

4

1

2 2

จํานวน
นักศึกษา
ลง

สอบ

W PD P NP S U ทะเบียน ผาน

1 1 3
2 4 1 1
2 3 2

1

3 2 3
3 1 3
1

1

1

1

2 1

ภาคการศึกษาที่ 2

AGE111 ภาษาไทยเพื่อ
24

การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
การสื่อสารและการสืบคน
AGE106 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอานและเขียน
ทั่วไป
AGE212 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร
AGE212 วิถีไทย
IID105 แนวคิดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
IID106 วาดเสนเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
IID107 วัสดุพื้นถิ่นเพื่อ
การออกแบบผลิตภัณฑ
IID108 หลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
IID205 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ 2
IID206 การออกแบบ
บรรจุภัณฑเบื้องตน
IID207 พื้นฐานการ
ออกแบบเฟอรนิเจอร
IID208 เทคนิคการทํา
หุนจําลอง
IID209 คอมพิวเตอรเพื่อ
งานออกแบบ 3 มิติ
IID211 ความคิด
สรางสรรคเพื่อการ
ออกแบบ
IID444 การฝก
ประสบการณวิชาชีพ

A B+ B C+ C D+ D

3

2 2

F

I

จํานวน
นักศึกษา
ลง

สอบ

W PD P NP S U ทะเบียน ผาน

1

1 1 2
2

2

2 1 1
3 1 2 1 1
3 2 2 1
2 2 3 1
1 2 2 1 2
1 2 1 1 3
1 3 3 1
2
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
เปาหมายเชิงปริมาณ
- ทุกรายวิชาตองมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบนั ที่
ทันสมัย
เปนหมายเชิงคุณภาพ
- เนื้อหารายวิชามีความทันสมัย ทันตอเหตุการณในปจจุบัน
ระบบและกลไกการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
มีการปฏิรูปหลักสูตรเนื่องจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายใหมีการจัด
การศึกษารองรับ Thailand 4.0 EEC และ AEC
โดยสาขาวิชาไดดําเนินการจัดโครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑกับการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐ ไทยแลนด 4.0
ระยะที่ 1 แนวทางการปรับปรุงปฏิรูปหลักสูตรทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ
จากลุมผูทรงคุณวุฒิในดานการออกแบบผลิตภัณฑแขนงตางๆ ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2561 ณ. หองทองเจาพัฒนชั้น 4 อาคารเรียนรวม
ผลสรุ ป ได ว า แนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รทางด า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ
สามารถพัฒนาไดหลายแขนง ทั้งนี้ควรใหความสําคัญกับ สถานการณโดยรอบ ผูเรียน
ผูใชบัณฑิตหรือสถานประกอบการ ความตองการของทองถิ่น บริบทมหาวิทยาลัยเปน
หลักในการขับเคลื่อนหรือปฏิรูปหลักสูตร จากแนวคิดและขอมูลในการเสวนาจึงได
กํ า หนดแนวทางปฏิ รู ป หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบ
ประกอบดวย 2 แขนงไดแก 1. แขนงออกแบบผลิตภัณฑ 2. แขนงออกแบบกราฟก
และบรรจุภัณฑ
ระยะที่ 2 การยกรางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาวิชาการออกแบบจาก
กลุมผูใชบัณฑิตและกลุมผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ.
หองประชุมสภาคณาจารยชั้น 3 อาคารราชนครินทร
ผลสรุปไดวา ทิศทางในการปฏิรูปหลักสูตร ควรใหความสําคัญ กับสถานการณทั้ง
ของโลกและของประเทศไทย การสรางความชอบความหลงใหลในงานออกแบบใหกับ
ผูเรียน การสรางแรงบันดาลใจ การออกแบบและพัฒนาผลงานใหสามารถขายไดและ
ต อยอดทํ า เป น ธุ รกิ จ กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เข ม ข น เน น การฝ กทั กษะ เน น
สามารถออกแบบและสามารถสรางเปนผลงานออกมาจริงไดและสามารถนําเสนอ
ผลงานที่ออกแบบผานทาง Social Media การใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆที่
เกี่ยวของเพื่อมาชวยในงานออกแบบเชน คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ งานออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ การได ท ดลองทํ า งานในโจทย ห รื อ
สถานการณจริงๆจากการเขารวมประกวดหรือจากการฝกงาน
ระยะที่ 3 การอภิปรายและวิพากษหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยตัวแทนผูทรงคุณวุฒิทางดานการออกแบบ
จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะศิลปกรรม
ศาสตรและคณะศาสตร มาวิยาลัยขอนแกน ณ. หองพาโน โรงแรมพาราไดซ ตําบล
หมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลสรุ ป ได ว า ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รได ร ว มแลกเปลี่ ย น

เอกสารหลักฐานประกอบ
5.1.1-1 โครงการปรับปรุ ง
หลักสูตรป 2559

76

77

5.1.2-1 กลไกการปรับปรุง
สาระของเนื้อหาสาระรายวิชา
ในหลักสูตร
5.1.2-2 ขอมูล มคอ.2 ที่ผาน
การรับทราบจาก สกอ.
5.1.2-3 ตารางสรุ ป การ
ปรับปรุง มคอ.3
5.1.2-4 รายงานการประชุม
อาจารยประจําหลักสูตร ครั้ง
ที่ 1 วาระที่ 4.1 เรื่ อ งการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
กร ะบ ว นก า รดํ าเ นิ นก า ร
ปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะตอรางหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
- สาขาวิชาประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อวางแผนการดําเนินการปรับปรุง
เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามกลไกฯ จากขอมูลสารสนเทศ
การวิเคราะห ผลการประเมิ น มคอ.3 จากผูทรงคุ ณวุฒิภายในคณะ และประชุ ม
อาจารยประจําหลักสูตร เกี่ยวกับการประเมิน มคอ.5 เพื่อทําการปรับปรุง มคอ.3 โดย
สรุ ป เป น ตารางเปรี ย บเที ย บก อ นและหลั ง ปรั บ ปรุ ง และเสนอแก ค ณะกรรมการ
สาขาวิชา
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เปาหมาย 2560
3

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
5.2.1 การกําหนดผูสอน
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน ตลอดจนการเปนผูที่มี
ความรูที่ทันสมัยในการสอนรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้เพื่อตองการใหนักศึกษาไดรับความรู
และประสบการณจากผูที่มีความรูจริง โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบและกลไกใน
การกําหนดผูสอนรายวิชาในหลักสูตรดังนี้
1. อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันกําหนดผูสอนโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนและความเชี่ยวชาญของอาจารย ทั้งนี้อาจารยที่มีผล
การประเมิ น ดั ง กล า วต่ํ า สาขาวิ ช าจะกํ า หนดให ส อนร ว มกั บ อาจารย ท า นอื่ น ที่ มี
ประสบการณ และอาวุโสในการสอน
2. รายวิชาในหมวดวิชาเอก กําหนดใหสามารถเชิญวิทยากรภายนอกมารวม
บรรยาย เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากผูมีประสบการณจริง
3. ประธานสาขาวิชาจะสรุปตารางสอนสวนตัวและภาพรวมของอาจารย
ผูสอนประจําหลักสูตรเสนอคณบดีเพื่อใหความเห็นชอบ
นําสงตารางสอนของอาจารยที่ผา นความเห็นชอบจากคณบดีใหแกกลุมงานที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบและบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศและเบิกจายคาสอนเกิน
เกณฑใหแกอาจารยตามระเบียบตอไป
5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.
4) การจัดการเรียนการสอน
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
1. กําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3 และ มคอ. 4 กอนวันเปดการศึกษา
โดยกําหนดใหเปน KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารยแตละ
คน การจัดทํา มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป ไดมีการนําผลการประเมินที่อยูใน มคอ.
5 ของรายวิชานั้นๆ ที่ผานการสอนในภาคเรียนที่แลวมาพิจารณาประกอบ
2. กําหนดใหมีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะหคุณภาพของ
การสอนในมุมมองของผูเรียน โดยใหผูสอนนําเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรวา เห็น

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

เอกสารหลักฐานประกอบ
5.2.1-1 ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.2.2-1 ระบบการรั บ - ส ง
มคอ.3 และ มคอ.4 ป
การศึกษา 2560
5.2.2-2 ปฏิทินการสง มคอ.3
และ มคอ.4 ปการศึกษา 2560
5.2.2-3 ผลการประเมิ น การ
สอนปการศึกษา 2560
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เอกสารหลักฐานประกอบ
ควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม อยางไร และจะมีการปรับปรุง มคอ.3 อยางไรในการสอน
ครั้งตอไป
การจัดการเรียนการสอน
ประธานสาขาวิชาพิจารณา มคอ. 3 รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อดูความ
สอดคลองของหัวขอการสอนกับคําอธิบายที่มีอยูใน มคอ. 2 และอุปกรณเครื่องมือใน
การเรียนการสอน นอกจากนี้ไดพิจารณาผลการประเมินการสอน การออกขอสอบ
รวมถึง การตั ด เกรดของอาจารยผู ส อนรายบุ ค คลเพื่ อนํ า ผลการประเมิ น มาพั ฒ นา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ 5.2.3-1 มคอ.3 ดูหัวขอหมวด
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ 5 แผนการสอนและการ
มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนและสงผล ประเมินผล
ตอการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา วัสดุพื้นถิ่นเพื่อการออกแบบ และการออกแบบ
บรรจุภัณฑเบื้องตน
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

เปาหมาย 2560
3 คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ผลการดําเนินงาน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาทุกคนไดรับการประเมินผลการเรียนตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ทุก
รายวิชาดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพ
2. มีการประเมินคุณภาพนักศึกษาตามจุดดําที่กําหนดไวในทุกรายวิชาที่กําหนด
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. มีระบบ มีกลไก
มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ระบบประเมินนักศึกษา) ในรายวิชาที่เปดสอน การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) เพื่อใหหลักสูตรได
ดําเนินการตามระบบดังกลาว
2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิ ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ
การดําเนินการ
1. การประเมินผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) ในรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรกําหนดใหอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน
จัดทํา มคอ.3 และตรวจสอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรโดย
1.1 กําหนดเกณฑการประเมินรายวิชาทีส่ อนโดยการกําหนดน้ําหนักของ
องคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาทัง้ วิชาทฤษฎี และปฏิบัติ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
5.3.1-1 ผลการเรี ย นรู
ของนักศึกษา

78

79
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และแจงใหนักศึกษาทราบในแนวการสอนของรายวิชา
1.2 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชการประเมินตามสภาพจริงที่มี
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น อย า งหลากหลาย เช น ข อ สอบปรนั ย อั ต นั ย การบ า น รายงานที่
มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน
และเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
หลักสูตรมีการดําเนินการตรวจสอบจากอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการกลาง
ที่แตงตั้งจากคณะ ดังนี้
2.1 กํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชา
และผลลัพธการเรียนรู โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตรวจสอบจาก มคอ.3 ของแตละ
รายวิชาที่อาจารยผูสอนจัดทํา
2.2 วิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา เชน
- มีการวิพากษขอสอบ การปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ โดยขอสอบที่
จัดสอบทุกครั้งตองเปนขอสอบที่ไมใชขอสอบชุดเดิม
- ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุม เรียน หรือมีผูสอนรวม
หลายคนใหไดมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานัดประชุม
ชี้แจงใหอาจารยผูสอนในรายวิชาทุกคน จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่กําหนดใน
เอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน
- ควบคุมใหมีการประเมินผลและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน มีขอมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใชในการประเมินผล การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่
แทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับหลักสูตร
เชน การสงเสริมการสอบ Exit Exam และระดับรายวิชา เชน การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรี ยนรู ของนั กศึก ษา โดยการใหนั ก ศึก ษาประเมิ น ตนเอง การสั มภาษณ นักศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย กําหนดแบบสอบถามกลางใหนักศึกษาประเมินตนเอง โดย
อาจารยผูสอนตองปรับปรุงรายการประเมินใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่เปนความ
รับผิดชอบหลักของรายวิชาที่ประเมิน
5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7)
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7)
กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และรายงานใน มคอ.5/มคอ.6 และการประเมิน
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) เพื่อประเมินหลักสูตรตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การประเมินกระบวนการบริหาร หลักสูตรใชผลการประเมินความพึงพอใจการบริหาร
จัดการหลักสูตรจากอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษา ปการศึกษา 2560 รวมถึงผล
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษา
รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษามาวิเคราะห เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานในการ
ประเมินผูเรียนตามประเด็นตัวบงชี้ที่กาํ หนด อาจารยประจําหลักสูตรมีความคิดเห็น

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
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เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

รวมกันจากการประชุมวา การกําหนดเกณฑการประเมินผลรายวิชาใน มคอ.3 ยังไมไดนาํ
ผลการเรียนรูที่เปนความรับผิดชอบหลักและกําหนดใน Curriculum Mapping มา
พิจารณาอยางครบถวน ดังนั้นการกําหนดน้าํ หนักการประเมินจึงเนนที่ความรูมากกวาผล
การเรียนรูดานอื่น ทําใหการประเมินผลการเรียนรูยังไมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
หลักสูตรกําหนดทั้ง 5 ดาน
3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีการปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 โดยใหอาจารยผูสอนตองนําผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.2 มาพิจารณาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินผล โดย
ต อ งระบุ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของผลการเรี ย นรู ใ นแผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาไวใน มคอ.3 หมวดที่ 4 การ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา และตองกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูทั้งสัปดาห
ที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินในหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลให
ชัดเจน และอาจารยประจําหลักสูตรจะดําเนินการควบคุมใหอาจารยผูสอนดําเนินการ
และรายงานใน มคอ.5 อย า งครบถ ว น ส ง ผลให มี ก ารประเมิ น หลั กสู ต รได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
5.3 การประเมินผูเรียน

เปาหมาย 2560
3 คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)
(1) อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ

ผลการดําเนินงาน
1.1 มีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งสิน้
5 คน
1.2 มีการจัดประชุม 3 ครั้ง

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

✓

5.4.1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
หรือรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2
5.4.1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.4.1-3 ใบลงชื่อการเขารวม
ประชุม

✓

5.4.2-1 กรณีไมมี มคอ.1
1) ประกาศ TQF

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ.2559 ณ หอง IID104 สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ.2559 ณ หอง IID104 สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2560 ณ หอง IID104 สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
[ ✓ ] กรณีไมมี มคอ.1

เอกสารหลักฐานประกอบ
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มคอ. 2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา

(4) จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา

ผลการดําเนินงาน

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

[ ✓] มคอ.2 สอดคลองกับประกาศ
TQF
[ ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับประกาศ
TQF

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
✓
1.รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 มีจํานวน 18 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี 15
รายวิชา
2.รายวิชาที่สง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 18 รายวิชา
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี
จํานวน 15 รายวิชา

เอกสารหลักฐานประกอบ
2) มคอ.2

5.4.3-1 คําสั่งแตงตั้งผูส อนในทุก
รายวิชาที่ระบุในแผนการศึกษา
ตามที่ระบุใน มคอ.2
5.4.3-2 แบบสรุปการสง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
5.4.3-3 แบบสรุปการสง
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถามี)

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4 ถามี)
1. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ที่เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 ไมมี และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 มีจํานวน 1 รายวิชา
(คําสั่งแตงตั้งผูสอนในทุกรายวิชาที่ระบุใน
แผนการศึกษาตามที่ระบุใน มคอ.2 เอกสาร
แนบหมายเลข 5.4.3.1)
2. รายวิชาที่สง มคอ.4 (ถามี) กอนเปดภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 1
รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 ไมมี
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
✓
(มคอ.5)
1.ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 18
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 มี จํานวน 15 รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของรายวิชา ที่สง มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มี
จํานวน 17 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 มี จํานวน 13 รายวิชา

5.4.4-1 รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
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(5) จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี)
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถามี)
1.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 ไมมี และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2529 มี จํานวน 1 รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามที่สง มคอ.6 (ถามี) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไมมี และภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1
รายวิชา
[ / ] มี มคอ.7
✓
[ ] ไมมี มคอ.7

อธิบายผลการดําเนินงานการททวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู

[ / ] มีผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
[ ] ไมมีผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
[ ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดําเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปที่แลว

[ ] มีอาจารยใหม
- มีอาจารยใหมทั้งสิ้น ……0. คน
- ไดรับการปฐมนิเทศ ……0.. คน
หรือไดรับคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน…0….คน
[ / ] ไมมีอาจารยใหม
(9) อาจารยประจําทุก - มีอาจารยประจําทั้งสิ้น 5 คน
✓
คนไดรบั การพัฒนาทาง ผศ.อัญชลี ชนะคาไดเขารวมการอบรมการใช

5.4.4-2 รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.6 ถามี)

5.4.5-1 มคอ.7

✓

✓

เอกสารหลักฐานประกอบ

5.4.6-1 สรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู

5.4.7-1 ผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปที่
แลว

ไมมี

5.4.9.1 รายงานการเขารับการ
ประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
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ผลการดําเนินงาน

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

เอกสารหลักฐานประกอบ

วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง

สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ในวันที่ 21-23
มีนาคม 2561 โดยมหาวิยาลัยสุทยั ธรรมมาธิ
ราช ณ. ม.ราชภัฏราชนครินทร
ผศ. วิชาญ ตอรบรัมย ไดเขารวมอบรม
โครงการผูสอนศิลปะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางสรรคผลงานสื่อผสมและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการลากและการระบายสี ระหวางวันท
ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
อาจารยในสาขาทุกคนไดเขารวมอบรมการทวน
สอบ จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.
ราชภัฏราชนครินทร

งาน

(10) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทายที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอย
กวา3.5.1จากคะแนน
เต็ม 5.0

[/ ] มีบุคลากรสายสนับสนุน
- มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน
- ไดรับการพัฒนาฯ 1 คน
- คิดเปนรอยละ 100
[ ] ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน

ไมมี

[ / ] มีนักศึกษาปสุดทาย
✓
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย
3 คน
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 3 คน
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม . 100...
- ระดับความพึงพอใจ 3.60
[ ] ไมมีนักศึกษาปสดุ ทาย/ บัณฑิตใหม
(12) ระดับความพึง
[ ] ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
พอใจของผูใชบัณฑิตที่ ตอบัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ยไม
มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย นอยกวา 3.51
ไมนอยกวา 3.51 จาก
- ไดคะแนนเทากับ
คะแนนเต็ม 5.00
[ 4.95 ] ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหม ไมเปนไปตาม
เกณฑ ไดคะแนน…….2.48.
วิธีการคํานวณ
(1) จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ดําเนินการไดจริง
(2) จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ตองดําเนินการในปการศึกษา 2560......
(3) รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100

5.4.11-1 ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/ บัณฑิตใหมที่มตี อ
คุณภาพหลักสูตร

✓

5.4.12-1 รายงานการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต

=

………11…………..

=

…………10………..

=

……90.9………… %
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

รอยละ 80

รอยละ 90.9

4.50 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัสและชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษา
ความไมปกติที่พบ
รหัสวิชา IID444
ภาคป
นักศึกษาทุกคนมีผลการศึกษา เปนเกรด I
การฝกประสบการณวิชาชีพ
การศึกษาที่
2/2560
3. การดําเนินการตรวจสอบ สาเหตุที่ทําใหผิดปกติ และมาตรการแกไข
การดําเนินการตรวจสอบ
สาเหตุที่ทําใหผิดปกติ
เนื่องจากเปนวิชาทีส่ อนรวมกันทุกคน
เนื่องจากนักศึกทําการเปลียน
โดยอาจารยประจําหลักสูตรจึงรวมกัน สถานทีฝ่ กงานใหมทําใหฝกงานได
ตรวจสอบพบวาเปนวิชา การฝก
จํานวนชั่วโมงที่ครบตรงตามที่
ประสบการณวิชาชีพ
หลักสูตรกํานหนด กอนระยะเวลา
ที่การประเมินผล
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
เหตุผลทีไ่ มเปดสอน
การศึกษา/คําอธิบายรายวิชา
- ไมมี
- ไมมี
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รหัสวิชา/ชื่อ
สาระหรือหัวขอที่ขาด
สาเหตุที่ไมไดสอน
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/
คําอธิบาย
รายวิชา
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

มาตรการแกไข
- การวางแผนการเตรียมจัดหาสถานที่
ฝกงานตัง้ แตชนั้ ปที่ 2
- มีโครงการประเมินผลโดยวัดความรู
ความสามารถของนักศึกษา ที่ตรงตอ
หนวยงานที่ฝกประสบการณืวิชาชีพ

มาตรการที่ดําเนินการ
- ไมมี

วิธีการแกไข

- ไมมี
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1.การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
- ปญหาเรื่องการใชหองสมุด
เพื่อการคนควาทางดานการ
ออกแบบ

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ในอนาคต
- อาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่จะสราง จัดชั่วโมงปฏิบัตเิ พิ่มเติม หลังเรียน
ความชํานาญความเปนเลิศทางดาน
หรือวันหยุด เสาร – อาทิตย
วิชาการ และการสรางสรรคความคิด
แนวคิดเพื่อการออกแบบ แลวพัฒนา
เปนผลงานที่ใชงานไดจริงใหแก
นักศึกษา

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. ทุกรายวิชาตองมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม
2. เครื่องมือในการฝกปฏิบัติในทุกรายวิชาเพียงพอและมีความเหมาะสม
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. เด็กที่เรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนมากกวาระดับ 3.51
2. อาจารยผูสอนทุกรายวิชามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนมากกวาระดับ 3.51
ระบบกลไก
ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยโดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยคณะมีนโยบายใหอาจารยประจํา
หลักสูตรมีสวนรวมในพิจารณาความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยการประชุม
รวมปรึกษาหารือตางๆ เชน การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ตลอดจน
เสนอความคิดเห็นในการประชุมอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพิจารณา
ความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
พิจารณาจัดหา กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบการใชอุปกรณ เครื่องมือ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกนักศึกษา ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได รวมถึงการของบประมาณแผนดินเพื่อจัดหาและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
สาขาวิ ช า/คณะและมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ที่เปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อวางแผนจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูระหวา งปการศึกษาและปการศึกษาถัดไป โดยคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาเพื่อจัดสรรงบประมาณและหาแนวทางปรับปรุงแกไข และพัฒนา
อยางตอเนื่อง
6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอน
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เอกสารหลักฐานประกอบ
6.1.1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและ
พั ฒ นา คณะเทคโนโล ยี
อุตสาหกรรม
6.1.1-2 แบบสอบถามความ
คิ ด เ ห็ น นั ก ศึ ก ษ า ต อ สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า อ อ ก แ บ บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นครินทร
6.1.1-3 สรุปผลความคิดเห็น
นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เ รี ย น รู ห ลั ก สู ต ร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
ส า ข า วิ ช า อ อ ก แ บ บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นครินทร

6.1.1-4 ประมวลภาพถายสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
6.1.1-5 หน าเว็บไซตสํ านั ก
- สาขาวิชาไดมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการสนับสนุนการเรียนรูที่
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ที่เปนในการเรียนจัดการเรียน วิทยบริการและงานทะเบียน
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ผลการดําเนินงาน

การสอนหลักสูตรฯ ที่จะตองดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2560 โดยไดรับการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยและคณะ และคณะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อบริหารจัดการความพรอมใน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุกๆดาน
- หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและความตองการของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยทําการสํารวจและประเมินผลความพึ่งพอใจตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา และนําผลการประเมินสรุป มาวางแผนและ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
- สาขาวิชามีการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตาง ๆ โดยมี หองคอมพิวเตอร
เพื่อการออกแบบ จํานวน 1 หอง
หองเรียนรูเพื่อการสรางสรรคงานออกแบบ 1 หอง
- โรงฝกปฏิบัติการโรงงาน ประกอบดวยครุภัณฑ ดังนี้ เครื่องเลือยวงเดือน
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน เครื่องไส เครื่องลอกบัว เครื่องเจาะเหลี่ยม
เครื่องกลึงไมแบบมือ ในปงบประมาณ 2560 มีครุภัณฑใหม จํานวน 3 รายการ
ดังนี้ เครื่อง CNC Router ขนาด 240*120 Cm. CNC LASER ขนาด 90*120
Cm. และ Die Cutting Machines

จํานวนเครื่องโปรเจคเตอร มีทั้งหมด 3 เครื่องตออาจารยผูสอน 5 คนแตปจจุบันใช
งานได 2 เครื่อง อีก 1 เครื่องชํารุด
6.1.3 กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในป 2560 ไดดําเนินการพบวา มีการจัดสิ่งสนับสนุนกาเรียนการสอนในแตละรายวิชา
ซึ่งใชวิธีการจัดซื้อวัสดุเปนภาพรวมทั้งสาขาวิชาซึ่งมีการใชรวมกันเพราะงบประมาณที่
ได รั บ มี จํ า นวนน อย เช น สีที่ ใ ช สํ า หรั บ การนํ า เสนองานร ว มกั น หลายวิ ช า วั ส ดุ ฝ ก
ประเภทไมกซ็ ื้อเปนไมลัง เพื่อใชในการฝกปฏิบัติ เปนตน
และมีผลความพึงพอใจจากนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบ
6.1.1-6 หน า เว็ บ ระบ บ
ทะเบี ย นและประมวลผล
(edu2008)
6.1.1-7 บัญชีครุภัณฑ/วัสดุ

6.1.3-1 แบบสอบถามความ
คิ ด เ ห็ น นั ก ศึ ก ษ า ต อ สิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู คณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นครินทร

1.อาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบตั ิการมีความพรอมตอการจัดการเรียน 4.0
2.ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา หนังสือ
แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 3.6
3.มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
3.3
4. เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ใช ใน ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ยุ ค ส มั ย
3.3
5.การจัดพื้ นที่ สถานที่สําหรับนัก ศึกษาและอาจารยไ ดพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรื อ
ทํางานรวมกัน 3.3
6.มีการบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.5

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

เปาหมาย 2560
3 คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร

1.การประเมินจากผูท ี่กําลังสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ประจําปการศึกษา 2560
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
จุดออน
หลักสูตรควรมีการประชุมอาจารยเพื่อดําเนินการใน
- การเรียนการสอนไมเปนไปตามเนื้อหา
การสงเสริมจุดแข็งอยางตอเนื่อง และพยายามแกไข
- ขาดการพัฒนาความรูของอาจารยผูสอน ทําใหไมได จุดออนโดยการจัดการเรียนการสอน/ จัดหาอุปกรณใน
ความรูใหมๆ เพิ่มเติม
การเรียนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ใหสอดคลองกับ
ปจจุบนั และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหดีขึ้น
จุดแข็ง
- อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมี
ประสบการณจริงทําใหนักศึกษาไดเรียนรูงานจริง
- มีสื่ออินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
- อุปกรณในการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
ปรับเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับภาวะปจจุบนั พรอมทัง้ เสริมเรื่องการใชเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใหตรงกับความ
ตองการของตลาดในปจจุบนั
2.การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
กระบวนการประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดออน : บัณฑิตขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ และการ
สื่อสารระหวางผูรวมงาน และขาดความคิดสรางสรรค
จุดแข็ง : บัณฑิตมีลักษณะสูงาน รับผิดชอบ ตัง้ ใจทํางาน
สามารถทํางานเปนทีมได

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอ ผลการประเมิน
แกไขจุดออนโดยการเนนทักษะดานภาษาอังกฤษในการ
เรียนมากขึ้นตลอด 4 ป โดยในปสุดทายเนนการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากขึ้น ตลอดจนฝก
ทักษะดานความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงานสงเขา
ประกวด

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาแกน เชน ขอสอบและเอกสาร
การเรียน หรือนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ เพิ่มคะแนนในการนําเสนองานแบบที่มีความคิดใหมๆ
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หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ประเมินโดย
การประเมินคุณภาพ
นักศึกษา
รหัสและชื่อวิชา
แผนการปรับปรุง
การสอนวิธีอื่น (ระบุ)
มี ไมมี
IID108 วิชาหลักการ

สังเกตุจากพฤติกรรม
จาก มคอ.5 หมวดที่ 5 ของ
ออกแบบผลิตภัณฑ
ของนักศึกษา ในการ
แตละวิชา
นําเสนอรายงาน การทํา
งานเปนกลุม โดย
สอบถามจากสมาชิกใน
กลุมถึงความรับผิดชอบ
ในการทํางาน

แผนปฏิบัติที่ได
ดําเนินการแลว
มี
ไมมี


2. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ผลการประเมินอยูในระดับดี แตมีบางประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอนในบางรายวิชา ที่ตองมีการปรับปรุง
3. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
กลยุทธการสอน ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําเสนองานที่เกิดจากการคนควาในหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนักศึกษามีทกั ษะในการสื่อสาร และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลับ
จากแหลงตาง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอดแทรกในวิชา ให
เห็นถึงผลกระทบจากการทําผิดคุณธรรม โดยยกกรณีศึกษาและ
ใหมีการแสดงความคิดเห็นกลุมยอย
ความรู
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใชเพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพิ่มการทดสอบแบบอืน่ เชนการฝก
ทํางานเปนกลุมที่มอบหมาย
ทักษะทางปญญา
ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอ บางรายวิชาเรียน
และมานําเสนอ แลกเปลี่ยนความรูกันกับเพื่อนๆ ในหอง
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการสลับตําแหนงหัวหนากลุมในการนําเสนองาน เพื่อ
ความเทาเทียมในความรับผิดชอบในงาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเพิ่มโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขมากขึ้น และใชการ
สงงานผาน E-Mail

แนวทางแกไขปรับปรุง
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ไดมี
ประสบการณในการไดรบั ผลกระทบจากการขาด
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู
จัดใหมีขอกําหนดในการวัดผลความรู
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา
เตรียมแผนการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดคน ควา
ดวยตัวเองมากขึ้น
มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ที่มีการสลับ
ตําแหนงหนาที่ในกลุม และรายงานผลการประชุม
ทํางานกลุมอยางสม่ําเสมอ
โจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเตรียมไวสําหรับ
การสอนครั้งตอไป
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8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไมมี 
จํานวนอาจารยใหม 0 คน
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 0 คน
8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการสอน การ
ประเมินผล รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม
8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
ไมมี
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
สรุปขอคิดเห็น
อาจารย บุคลากร
และประโยชนทผี่ ูเขารวมกิจกรรมไดรับ
สาย
สนับสนุน
สงเสริมอาจารยไปเขารับการอบรม
5
1
นําความรูที่ไดจากการอบรม หรือเรียนรูเพิ่มเติมมาใช
เพื่อกาวทันเทคโนโลยี และเรียนรู
ในการเรียนการสอน หรืองานวิจัยอยางมี
การใชเครื่องมือหรือโปรแกรม
ประสิทธิภาพ
สมัยใหม
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หมวดที่ 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบั จากการเสนอแนะจากผู
ความเห็นของประธานหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่
ประเมิน
ไดรับการเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ เชน ทักษะ
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมคณะ เห็นดวยใน
ดานการทํางาน ทักษะดานภาษา ใหแกนักศึกษาอยาง
ขอเสนอแนะจากผูประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ตอเนื่อง
การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยทํากิจกรรมเสริมในวิชาที่สําคัญ ในลักษณะการเชิญวิทยากร หรือศิษยเกาที่มีประสบการณ
การทํางานที่เกี่ยวของ เนนให อาจารยผสู อนในวิชาที่เกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรม ฝกใชงานโปรแกรม Open Source
มากขึน้ และฝกอบรมใหความรูก ารปรับตัวใหกับสถานที่ทาํ งานกอนออกฝกงานจริง
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หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ
การแตงตั้ง
ภาคปการศึกษา 2562 ประธานหลักสูตร/ สําเร็จ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารยประจํา
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับวิธีการสอนวิชา
กอนเปดภาคปการศึกษา ประธานหลักสูตร/ ไมสําเร็จ
สัมมนาการออกแบบ
อาจารยประจํา
- ดวยจํานวนนักศึกษาที่นอย การ
ผลิตภัณฑโดยเนนการ
จัดการดําเนินงานไมเปนไปตาม
หลักสูตร
จัดสัมมนาทางวิชาการ
แผนการสอน
2.ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
1) ควรปรับหลักสูตรใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง โดยปรับลดจํานวนหนวยกิต ใหเหลือ
เพียง 1.5 หรือ 2 หนวยกิต เพื่อใหสามารถเรียนไดทุกเทอมเพื่อเปนทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2) ควรปรับโครงสรางชัว่ โมงการสอน จาก 3 ชั่วโมง ตอเนื่อง ใหเปน 1.30 ชัว่ โมง 2 ครัง้ ใน 1 สัปดาห
3.ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
1) ควรลดเนื้อหาวิชา IID105 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ เนื่องจากมีการบรรยาย ปริมาณมากไป ให
นักศึกษามีเวลานําเสนอรายงานมากขึ้น
2) เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติในวิชา IID108 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ จาก 2 ชั่วโมง เปน 3
ชั่วโมง ตอสัปดาห
3) ใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวิชา IID412 ออกแบบจัดนิทรรศการ เปน 1 - 2 แหง ตอภาคการศึกษา
4) เพิ่มชั่วโมง การใหผูชวยสอน ทําการสอนเสริม ในวิชา IID311 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ 3 มิติ จาก
2 ชั่วโมง เปน 3 ชั่วโมง ตอสัปดาห
4. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
1) พัฒนาเทคนิคการสอนใหอาจารย
2) สงอาจารยไปฝกอบรมการใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน (Office Management) เวอรชั่นใหม
3) ให อาจารย ผู สอนโปรแกรมไปฝ กอบรม เพื่ อทดสอบวั ดระดั บความรู ตามข อกํ าหนด Professional
Certificate ในระดับที่สูงขึ้น
4) อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางานอบรมการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน
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5. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา ปการศึกษา 2561
แผนปฏิบัติการ

วันที่คาดวาจะสิ้นสุด
ผูรับผิดชอบ
แผน
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา การกําหนดจุดเนน (Curriculum 30 มกราคม 2562 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
Mapping) การทวนสอบ
แผนการสรางสื่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธหลักสูตร ผานทาง
30 มกราคม 2562 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
Web site line facebook powerpoint cdmovie
brochure
แผนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาไดแก
30 มกราคม 2562 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบ
2.จัดโครงการปรับพื้นฐานดานการออกแบบใหกับนักศึกษาใหม3.
จัดโครงการพี่สอนนอง
แผนการจั ด ตั้ ง งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ในการเชิ ญ วิ ท ยากรมาให
ความรูเกี่ยวกับTrend ในการออกแบบ การสรางแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบ การสรางงานออกแบบเปนธุรกิจใน
แบรนดตัวเอง
แผนการจั ด ฝ ก อบรมให ค วามรู แ ละฝ ก ทั ก ษะในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุภัณฑแกครูสอนศิลปะในโรงเรียนมัธยม
ในจัง หวั ดฉะเชิง เทราและจั งหวัด ใกลเคีย งเพื่อเป นการประชา
สัมพนธหลักสูตรไปในตัว
แผนอื่นๆเชน
แผนการศึกษาดูงานการสรางธุรกิจจากงานออกแบบ
แผนการฝกอบรม
แผนการสงงานเขารวมประกวด
แผนการทําวิจัยพัฒนาผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ
แผนการศึกษาตอและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

30 มกราคม 2562 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

30 มกราคม 2562 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

30 มกราคม 2562 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :
1. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ชนะคา
2. อาจารยจริยา แผลงนอก
3. ผูชวยศาสตราจารยวชิ าญ ตอรบรัมย
4. อาจารยอภิวัฒน วงศณรัตน
5. อาจารยสราวุธ อิศรานุวัฒน

ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: ______________
ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: ______________
ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: ______________
ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: ______________
ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: ______________

ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝายวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ เมื่อประเมินโดยใชเกณฑ
มาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2560 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 การ
ผาน
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย
สกอ.

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)
ผาน

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

บรรลุ

ผาน

 หลักสูตรได
มาตรฐาน
 ไมไดมาตรฐาน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพ
3.51
บัณฑิตตามกรอบ
คะแนน
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 (ปริญญา
ตรี) รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทไี่ ดงานทํา
20 %
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป

(คะแนน)

คาเฉลี่ย 3.68

ไมบรรลุ

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

(1/5)*100

บรรลุ
บัณฑิตไมถึง
รอยละ 70

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การรับ
3.00
นักศึกษา
คะแนน
ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 การ
สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

2 คะแนน

ไมบรรลุ

2.00

3 คะแนน

บรรลุ

2.00

2 คะแนน

ไมบรรลุ

2.00

3.00
คะแนน

ตัวบงชีท้ ี่ 3.3 ผลลัพธที่
เกิดกับนักศึกษา

3.00
คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย
- รอยละของ
อาจารย
ประจํา
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
- รอยละของ
อาจารย
ประจํา
หลักสูตรที่
ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
- ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิด
กับอาจารย

4.00
คะแนน

เฉลี่ยรวม 2.00 คะแนน

3 คะแนน

ไมบรรลุ

2.00 คะแนน
รวม 2.11

ป.ตรี ...%
ป.โท …%

0

ป.เอก ...%

0

รอยละ 60

2

คะแนน

X 100 =

0%

ไมบรรลุ

0 คะแนน

X 100 =

40%

ไมบรรลุ

3.34 คะแนน

X 100 =

36%

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

3.00 คะแนน

5
ป.ตรี 20 %

1.8

ป.โท …%

5

ป.เอก ...%
3.00
คะแนน

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย

เฉลี่ยรวม 3.37คะแนน
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของ
3.00
3 คะแนน
รายวิชาในหลักสูตร
คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวาง
3.00
2 คะแนน
ระบบผูส อนและ
คะแนน
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การ
3.00
2 คะแนน
ประเมินผูเรียน
คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการ
80%
10 ขอ X 100 = 90.9 %
ดําเนินงานหลักสูตรตาม
11 ขอ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

บรรลุ

3.00 คะแนน

ไมบรรลุ

2.00 คะแนน

ไมบรรลุ

2.00 คะแนน

บรรลุ

4.50 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่ง
3.00
สนับสนุนการเรียนรู
คะแนน

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

บรรลุ

เฉลี่ยรวม 2.63 คะแนน
3.00 คะแนน

เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

46

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องคประกอบ

คะแนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้

I

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม
ผลการประเมิน

2
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6

องคประกอบที่ 4 อาจารย

O

ผาน

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

P

3
3
4
1
13

2
2
2
2
3.3
3
3

5
5

11

2
2
4.5
3
4

2

2.30

2.88

4.98

คะแน
น
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

 ไดมาตรฐาน
 ไมไดมาตรฐาน
4.98
ดีมาก
2.00

นอย

2.37

ปานกลาง

2.88

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

2.89

ระดับคุณภาพปานกลาง

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนา
องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
-อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
จุดที่ควรพัฒนา

จัดทํามคอ.
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหไดตามมคอ.
มีกระบวนการทวนสอบในรายวิชาที่มีปญหาเปน
ลําดับแรก
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน
-บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ไดทํางานตรงกับศาสตรที่
เรียน

จุดที่ควรพัฒนา
-การสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตไมเปนไปตามแผน

-ขาดการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

โอกาสในการพัฒนา
-เรงรัดพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน และเปนที่
ยอมรับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
จัดทํามคอ. 3,5,4,7 ไดมาตรฐาน
ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนใหไดตามมคอ.
มีกระบวนการทวนสอบในรายวิชาที่มีปญหาเปน
ลําดับแรกเพื่อหาทางแกไข
โอกาสในการพัฒนา
-ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เพื่อตอบสนองกับ
ความตองการของตลาดในปจจุบันและตอบรับ
นโยบายองรัฐบาล ไทยแลนด 4.0 ยุทธศาสตรชาติ
20 ป นโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC)
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
-ควรมีการประชุมหลักสูตร ติดตาม แกปญหา
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตชั้นป
สุดทาย เพื่อหาวิธีการแกไข
-ใหนักศึกษาเริ่มทําโครงงานตั้งแตชั้นปที่ 2
-ควรมีเครือขายผูปกครองของนักศึกษากับอาจารย
เพื่อรวมมือกันแกไขกรณีนักศึกษามีปญหา
-ควรจัดทําระบบติดตามขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาใหมีคุณภาพ
-จัดทําฐานขอมูลและสรางเครือขายศิษยเกา
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน
-นักศึกษาที่เขามาเรียนมีพื้นฐานดานศิลปะ ทําใหการ
เรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงค
จุดที่ควรพัฒนา
-พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนที่ยอมรับเพื่อเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาใหไดตามแผนที่วางไว

-เพิ่มทักษะความรูในดานตางๆ ที่จําเปนและทันสมัย

โอกาสในการพัฒนา
-สงเสริมใหนักศึกษามีผลงานใหเปนที่ประจักษ เชน
การสงผลงานเขาประกวดในเวทีตางๆ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
-ควรจัดการประชาสัมพันธหลักสูตรใหหลากหลาย
ชองทางเชน การจัดกิจกรรม การบริการวิชาการ
และการประชาสัมพันธเชิงรุกผานผานทาง
Web site line facebook powerpoint
cdmovie brochure
-จัดโครงการเพื่อเพิ่มทักษะความรูในดานตางๆ
ใหแกนักศึกษา

1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบ
2.จัดโครงการปรับพื้นฐานดานการออกแบบใหกับ
นักศึกษาใหม
3. จัดโครงการพี่สอนนอง
4. จัดโครงการสอนศิลปะ
5. จั ดสั มมนา โดยเชิญเชิญ วิท ยากรมาให ความรู

เกี่ยวกับ

4.1 Trend ในการออกแบบ
4.2 การสรางแรงบันดาลใจในการออกแบบ
4.3 การสรางงานออกแบบเปนธุรกิจ
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
-อาจารยในหลักสูตรมีความรูความสามารถในศาสตร -สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชน
การทําผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
การอบรม และศึกษาดูงาน
-สงเสริมใหอาจารยเขียนหนังสือ ตํารา บทความ
วิจัยและบทความวิชาการ
- จัดทําโครงสอนศิลปะและการออกแบบในร.ร.
มัธยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
-จัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกครูสอนศิลปะใน
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ใกลเคียง
-จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
-เพิ่มตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
-มหาวิทยาลัยควรเรงรัดใหการสงเสริมอาจารยใน
หลักสูตร
การทําผลงานวิชาการ
-เพิ่มวุฒิปริญญาเอกของอาจารยประจําหลักสูตร
-มหาวิทยาลัยควรเรงรัดใหการสงเสริมอาจารยใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
-เพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
-มหาวิทยาลัยควรเรงรัดใหการสงเสริมอาจารยใน
-เพิ่มบทความทางวิชาการและะผลงานตีพิมพ
การทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการและ
ผลงานตีพิมพ
-เพิ่มพูนความรูดวยการอบรมสัมนาในศาสตรที่
-อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูในศาสตร
เกี่ยวของ
-จัดหาหนังสือตําราและวิธีการใหมๆสําหรับอาจารย
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
บัณฑิตทางดานการออกแบบยังเปนที่ตองการของ
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยไปตามความกาวหนา
ตลาด
ของวิทยาการ ตอบสนองตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลง
อยูในยานอุตสาหกรรม
สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงหรือปฏิรูปหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยไปตามความกาวหนาของ
วิทยาการ ตอบสนองตอความตองการของตลาดใน
ปจจุบันและตอบรับนโยบายองรัฐบาล ไทยแลนด
4.0 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
สรางเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมดานตางๆ
เชน การพัฒนาหลักสูตร สกิจศึกษาและ will
และการสงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ
เรียนรูงาน และทดลองทํางาน
สรางเครือขายความรวมมือกับภาคประชาชนหรือ
สรางความรวมมือกับภาคภาคประชาชนหรือชุมชน
ชุมชน
ดานตางๆ เชนการบริการวิชาการ และการสราง
อาชีพ
สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
รวมแลกเปลี่ยน และพัฒนา หลักสูตร เครื่องไม
เครื่องมือ ตลอดจนอาจารยผูสอน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
มีโรงฝกทักษะ มีหองเขียนแบบ มีหองคอมพิวเตอร
เพื่อการออกแบบ
จุดที่ควรพัฒนา
จัดรายวิชาฝกทักษะเพื่อเปนพื้นฐานใหนักศึกษาได
สรางชิ้นงานใหปรากฏ ในการออกแบบและสราง
ชิ้นงานจริง

โอกาสในการพัฒนา
สงเสริมกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษาสามารถ
ออกแบบและสรางชิ้นงานจริงได
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
สรางระบบการฝกทักษะทางดานตางใหครอบคลุม

51

