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รายงานผลการดำเนินการของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 5 มิถุนายน 2563 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นภาวดี โรจนธรรม ปริญญาโท อาจารย ์  
2 พรปวีร์ ดิษฐคำเริง ปริญญาโท อาจารย ์  
3 ปฏิพล ยอดสุรางค ์ ปริญญาเอก อาจารย์   
4 ประวุฒิ แย้มยลงาม ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
5 อรช กระแสอินทร ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 

 มคอ.2 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบนั 
1 นภาวดี โรจนธรรม - นภาวดี โรจนธรรม 
2 เพกา เสนาะเมือง - พรปวีร์ ดิษฐคำเริง 
3 ปฏิพล ยอดสุรางค ์ - ปฏิพล ยอดสุรางค ์
4 ประวุฒิ แย้มยลงาม - ประวุฒิ แย้มยลงาม 
5 อรช กระแสอินทร ์ - อรช กระแสอินทร ์

 
อาจารย์ผู้สอน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
 รหัสวิชา ช่ือวิชา อาจารยผ์ู้สอน หมายเหต ุ
1 01242001 การออกแบบและธรุกิจผลิตภัณฑแ์นวสร้างสรรค ์ อรช กระแสอินทร ์ หมวดทั่วไป 
2 01242111 ประวัติศาสตร์การออกแบบ นภาวดี โรจนธรรม  
3 01242151 เทคนิคการนำเสนอในการออกแบบ นภาวดี โรจนธรรม  
4 01242152 การเขียนแบบเพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์  พรปวีร์ ดิษฐคำเริง  
5     

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01242001 การออกแบบและธรุกิจผลิตภัณฑแ์นวสร้างสรรค ์ อรช กระแสอินทร ์ หมวดทั่วไป 
2 01242112 การพัฒนาแนวคิดทางการออกแบบ อรช กระแสอินทร์   
3 01242122 ปฏิบัติการออกแบบรูปทรงและการใช้งาน พรปวีร์ ดิษฐคำเริง  
   นภาวดี โรจนธรรม   
   อรช กระแสอินทร ์  

 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
อาคารคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และอาคารอื่น ๆ ตามแตร่ายวิชา 
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การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 
มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน  
- คุณวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร: ปรญิญาเอก 2 คน (40.0%) ปริญญาโท 3 คน 
(60.0%) ปริญญาตรี 0 คน (0.0%)  
- ดำรงตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ 0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย์ 0 คน (0.0%)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน (40.0%) อาจารย์ 0 คน (60.0%) 

 ช่ือ-สกุล  
 

ระดับการ 
ศึกษา 

วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทาง วิชาการ 

1 นภาวดี โรจนธรรม ปริญญาโท Master of 
Design 

อาจารย์ 

2 พรปวีร์ ดิษฐคำเริง ปริญญาโท Master of 
Fine art 

อาจารย์ 

3 ปฏิพล ยอดสุรางค์ ปริญญาเอก Ph.D. (World 
Heritage) 

อาจารย์ 

4 ประวุฒิ แย้มยลงาม ปริญญาโท ผ.ม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5 อรช กระแสอินทร์ ปริญญาเอก วท.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิของอาจารย์ประจำ: ปรญิญาเอก 5 คน (50.0%) ปริญญาโท 5 คน (50.0%)  ปริญญา
ตรี 0 คน (0.0%)  
- ดำรงตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ 0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย์ 1 คน (10%)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน (50%) อาจารย์ 4 คน (40%) 

 ช่ือ-สกุล  
 

ระดับการ 
ศึกษา 

วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

1 นภาวดี โรจนธรรม ปริญญาโท Master of 
Design 

อาจารย์ / 

2 พรปวีร์ ดิษฐคำเริง ปริญญาโท Master of 
Fine art 

อาจารย์ / 

3 ปฏิพล ยอดสุรางค์ ปริญญา
เอก 

Ph.D. (World 
Heritage) 

อาจารย์ / 

4 ประวุฒิ แย้มยลงาม ปริญญาโท ผ.ม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 
5 อรช กระแสอินทร์ ปริญญา

เอก 
วท.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 

6 กิจโชติ นันทนสิริวิกรม 
 

ปริญญาโท M.Arch ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

7 ขวัญชัย กาแก้ว ปริญญาโท ผ.ม. อาจารย์  
8 ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ ปริญญาเอก วศ.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

9 ศิรเดช สุริต  ปริญญาเอก วศ.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
10 สิงห์ อินทรชูโต ปริญญาเอก Ph.D. (Design 

Technology) 
รองศาสตราจารย ์  

 

4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอนที่เป็น
อาจารย์ประจำ 

- คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำ มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาทีส่อนรายละเอยีด ดังแสดงใน
ตารางนี ้

 ช่ือ-สกุล  
 

ระดับการ 
ศึกษา 

วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

1 นภาวดี โรจนธรรม ปริญญาโท Master of 
Design 

อาจารย์ / 
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2 พรปวีร์ ดิษฐคำเริง ปริญญาโท Master of 
Fine art 

อาจารย์ / 

3 ปฏิพล ยอดสุรางค์ ปริญญา
เอก 

Ph.D. (World 
Heritage) 

อาจารย์ / 

4 ประวุฒิ แย้มยลงาม ปริญญาโท ผ.ม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 
5 อรช กระแสอินทร์ ปริญญา

เอก 
วท.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 

6 กิจโชติ นันทนสิริวิกรม 
 

ปริญญาโท M.Arch ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

7 ขวัญชัย กาแก้ว ปริญญาโท ผ.ม. อาจารย์  
 

5 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอนที่เป็น
อาจารย์พิเศษ 

- ไม่ม ี
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 
(บัณฑิตศึกษา) 

- ไม่ม ี

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(บัณฑิตศึกษา) 

- ไม่ม ี

8 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ ์
(บัณฑิตศึกษา) 

- ไม่ม ี
 

9 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษา 
(บัณฑิตศึกษา) 

- ไม่ม ี

10 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา  

- ไม่ม ี

11 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

- ไม่ม ี

12 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ได้ทำการปรับปรุงเมื่อปี 2562 

**ระดับ ป.ตรี  ตดัข้อ 6-11 ออก และแก้ข้อ 12 เป็นข้อ 6 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย ์

ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การรับสมคัรอาจารย์ใหมเ่ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยหลักสตูรเป็นผู้กำหนดคณุวุฒิและคุณสมบัติที่
ต้องการที่เหมาะสมตรงตามสาขา มีการกำหนดให้ผูส้มัครนำเสนอผลงานในการสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการ และมีการ
ประเมินการปฏบิัติงานของอาจารย์ใหม่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระเบียบมหาวิทยาลยั) 
- หลักสูตรได้เสนอขอรบัอาจารย์ใหม่ ตามการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังรวมไปถึงกำหนดคณุสมบัตอิาจารย์ที่จะรับใหม่
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  โดยหัวหน้าสำนักงานเลขาดำเนินการประกาศรับและคัดเลือกตาม
กฎระเบียบของทางราชการต่อไป (การดำเนินการในระดับคณะ) 
- ได้กำหนดใหผู้้สมัครจะต้องมีผลทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษและทดสอบจติวิทยา (ระเบยีบมหาวิทยาลัย) 
- คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุสมบัตผิู้สมัครซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝา่ยวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 
ตัวแทนหลักสตูรฯ ผู้แทนคณาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ โดยวิธีการประเมินคณุสมบัตผิู้สมัคร มีคะแนนใน 2 
ส่วนด้วยกัน คือ การสอบสอน และการสอบสัมภาษณ์ (การดำเนินการในระดบัคณะ) - เมื่อมีผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์ 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยการเจ้าหน้าทีท่ำการประกาศผูผ้่านการคดัเลือกที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา 
(การดำเนินการในระดับคณะ) 
- เมื่อรับอาจารย์เข้ามาแล้ว ภาควชิาได้มีการกำหนดความรับผิดชอบ ภาระงานตา่งๆ และกำหนดอาจารย์พี่เลี้ยงในการ
ดูแล โดยกำหนดใหม้ีการทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยหัวหน้าภาควิชาร่วมกบัอาจารย์พีเ่ลี้ยงเป็นผู้ประเมิน
การทำงาน (การดำเนินการในระดบัหลักสตูร/ภาควิชา) โดยมีรอบในการประเมินทุก 6 เดือน 
 
ระบบการบริหารอาจารย์ 
- มีประชุมหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร  
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บรหิารของคณะ และอาจารย์ผูส้อนติดตามและ
รวบรวมข้อมลูสำหรับใช้ในการปรบัปรุง และพัฒนาหลักสูตร โดยจดัประชุมอย่างต่อเนื่อง 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
- ในระดับคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการการพัฒนาวิชาการด้านตา่งๆและขอตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นประจำทุกปี จัดโดยคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพของคณะฯ รวมถึงโครงการอบรมการผลิตผล
งานวิชาการสำหรับอาจารยร์ุ่นใหม่ (AKU. research for new- face) ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯเป็นผูจ้ัด เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านได้พฒันาผลงานทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และมีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 
นอกจากน้ีอาจารย์ทุกท่านยังสามารถขออนุมัติงบประมาณจากคณะฯ เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย และมี
โครงการสนับสนุนการเขียนและผลิตตำรา AKU Green Bookจำนวน 50,000 บาท อีก 2 ทุน  
- ในระดับภาควิชา ได้มีการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ในแตล่ะหลักสูตรเพิ่มเติม โดยจัดงบประมาณจำนวน 20,000 
บาท ภายในระยะเวลาสองปี เพ่ือให้อาจารย์ขอสำหรับการเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการ อาทิ การนำเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ การเข้าร่วมอบรม และอื่นๆ   
- ผลักดันให้อาจารย์ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ โดยในปี 2562 ได้เสนอขอทุนระดับปรญิญาเอกให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร โดย
จะไปเรียนต่อในปีการศึกษา 2563  
 
การประเมินกระบวนการ 
- การแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร เป็นการประชุมร่วมกันในระดับภาควิชาและคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ 
โดยพิจารณาอตัรากำลังและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา 2558 เพื่อ
กำหนดผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จากนั้นจึงดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและกรรมการคณะฯ ก่อน
นำเสนอไปยังระดับมหาวิทยาลัยตอ่ไป 
- หลักสูตร ปรับปรุง 2562 ได้แต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม และมีแผนการรับอาจารย์ที่มีคุณวฺุฒิตรง
เพิ่มเตมิมาเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรในอนาคต  
- จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ได้เท่ากับ 3.8 ความพึงพอใจต่อ ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เท่ากับ 3.6 และ ความพึงพอใจต่อ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร เท่ากับ 4.0 และมีค่าความพึงพอใจรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 
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- โดยข้อเสนอแนะทีต่้องการให้ปรบัปรุงเรื่องการบริหารอาจารย์ ไดแ้ก่ ควรมีการประชุมเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นใน
แต่ละรายวิชาเพื่อให้มีเนื้อทีส่อดคล้องและส่งต่อกันไดด้ียิ่งขึ้น และสง่เสริมและติดตามกระบวนการเรยีนรู้ เพิ่มศักยภาพ
ให้กับอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
 

 
รายละเอียด จำนวนอาจารย ์
คุณวุฒิของอาจารย ์ ตร ี  

โท 3 
เอก 2 
รวม 5 

ร้อยละของอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 20 
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ อ. 3 

ผศ. 2 
รศ. - 
ศ. - 
รวม 5 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จำนวนอาจารย์ทั้งหมด) 20 
 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ผลงานในปี พ.ศ. 2562 แยกตามประเภทมีดังนี ้

ประเภท (น้ำหนัก) จำนวน 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 1 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) 1 
วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) - 
วารสาร TCI1 (0.80) - 
วารสารนานาชาติ (1.00) - 

โดยมรีายละเอียดของอาจารย์แตล่ะท่านดังน้ี 
 
1. นางสาวพรปวีร์ ดิษฐคำเริง และนายอรช กระแสอินทร ์
 ผลงานทางวิชาการในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ประเภท น้ำหนัก 
1 อรช กระแสอินทร์ และ พรปวีร์ ดษิฐคำเริง (2562) “ทัศนคติของผู้ประกอบการธรุกิจ

อาหารต่อการออกแบบ”, การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 57 เล่ม 2 หน้า 58 
การ
ประชุม
ระดับชาต ิ

0.2 

2. นายอรช กระแสอินทร ์
1 Aracha Krasae-in (2020) The Industrial Design Education for Thailand 4.0. 

Proceeding of International Symposium of Professional Innovation 
Management: Connected Bangkok 2020. 3-5 March 2020. Bangkok, 
Thailand. pp. 1-7.  

การ
ประชุม
ระดับ
นานาชาติ 

0.4 

 

4.3 ผลที่
เกิดกับ
อาจารย ์

-  อัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ปี
การศึกษา 

รายชื่อ 
อ.ประจำหลกัสูตร 
(ต้นปีการศึกษา) 

จำนวน 
อ.ประจำ
หลักสูตร 
(ต้นปี

การศึกษา) 

รายชื่อ 
อ.ประจำหลกัสูตร (สิ้นสุดปี

การศึกษา) 

จำนวน 
อ.ประจำหลกัสูตร

เดิม (สิ้นสุดปี
การศึกษา) 

จำนวน 
อ.ประจำหลกัสูตร

ใหม่ (สิ้นสุดปี
การศึกษา) 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

2562 นภาวดี โรจนธรรม 
พรปวีร์ ดิษฐคำเริง 
ปฏิพล ยอดสุรางค ์

5 นภาวดี โรจนธรรม 
พรปวีร์ ดิษฐคำเริง 
ปฏิพล ยอดสุรางค ์

5 - 100 
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ประวุฒิ แย้มยลงาม 
อรช กระแสอินทร ์

ประวุฒิ แย้มยลงาม 
อรช กระแสอินทร ์

 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร 
ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2560 
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 3.8   
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสตูร 3.6   
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสตูร 4.0   

รวมเฉลี่ย 3.8   
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หมวดที่ 3  นิสิตและบัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตที่คงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2562      18  
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนสิิต 
- หลักสูตรเป็นหลักสตูรที่เปดิใหม ่ทำให้ยังมีคนรู้จักน้อยและยังมีความสงสยัในวิชาการที่เรียนในหลักสูตรอยูบ่้าง  
- การตั้งคะแนน ONET ที่สูงสำหรบัหลักสตูรเปดิใหม่ ทำให้ได้ไมได้มนีิสิตเข้ามาในรอบ TCAS4 เป็นผลให้ยอดรับต่างจากแผน (18 จาก 
25) 
- นิสิตมีจำนวนลดลงจากการรบัเมื่อต้นปีการศึกษา เนื่องจากการลาออกของนิสิตเพื่อเปลี่ยนสถาบันการศึกษาและมีการขอถอนรายวชิา
เนื่องจากปัญหาส่วนตัว  
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ยังไมม่ี) 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนที่
รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
............. 2558 2559 2560 2561 2562 

............        
2561        
2562        

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
.....ไมม่ี.................... 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
3.1 การรับนิสิต กระบวนการและผลการดำเนินงานการรับนิสิต 

- มีการกำหนดเปา้หมายนิสิตจากที่ประชุมภาควิชา ฯ และกรรมการคณะ ฯ ตามแผนการรับนสิิตที่กำหนดใน
หลักสตูร (มคอ.2) จำนวนปีละ 25 (ภาคปกติ) ผลการรับนสิิตในปีการศึกษา 2562 สามารถรับนสิิตภาคปกติได้ 
18 คน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) TCAS 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีนิสติสมัครและเข้าสัมภาษณ์จำนวน 10 คน 
ประกาศรับ 5 คน และได้ยืนยันสทิธ์ิจำนวน 3 คน  
(2) TCAS 2 สมัครโควตา โดยมีทัง้หมด 4 โครงการ ได้แก่  
- โครงการเพชรนนทรี รบัจากนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นในด้านการออกแบบและโครงงานนวัตกรรม 5 คน 
- โครงการเมล็ดพันธ์ุสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน รับจากนักเรียนทีเ่ป็นทายาทของผู้ประกอบการเกษตรกร ประมง ธุรกิจ
ประกอบการอื่นๆ 5 คน 
- โครงการนักกีฬาดเีด่น 1 คน  
- โครงการ 30 จังหวัด 1 คน 
โดยผลการรับนั้น ได้นิสติจำนวน 1 คน  
(3) TCAS 3 การรับตรงร่วมกัน กำหนดคะแนน O NET, A NET และ PAT-4 ซึ่งรับนิสิตมาทั้งสิ้น 14 คน  
(4) TCAS 4 จำนวนรับทั้งสิ้น 8 คน แต่ไม่มผีู้ผา่นการคดัเลือกเข้ามา 
 
- มีการทบทวนเป้าหมายการรบันสิิตในท่ีประชุมหลักสูตร โดยเน้นการรับใน TCAS 1 และ TCAS 2 มากข้ึน เพื่อ
ต้องการนักเรียนทีม่ีความประสงคจ์ะศึกษาในสาขาวิชาโดยตรง และให้โอกาสกับนักเรียนท่ีมีความสนใจและ
หลากหลาย  
 
การรับนิสิต 
ทำประชาสัมพันธ์หลักสตูรในเชิงรกุ ได้แก่  
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(1) การจัดกิจกรรม M6meetAKU โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้ามาทำ Workshop เพื่อให้
ได้ประสบการณ์ของการเรยีนและให้นักเรียนได้รู้จักคณะมากข้ึน และนำผลของการจัดกิจกรรมไปทำ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มเตมิ โดยจัดขึ้นครั้งแรกก่อนในการรับสมัครนิสติของหลักสูตร ในปี 2561 และในปกีารศึกษา 
2562 ได้จัดขึ้นในวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 

 
 
(2) กิจกรรม OPEN HOUSE จดัขึน้ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลยั KU OpenHouse 2019 
“เลือกแนวทาง…วางอนาคต” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมจากทั่วประเทศ ไดเ้ข้ามาชมสถานท่ีและ
รับชมนิทรรศการผลงานโครงงานออกแบบ และรับการแนะนำการเรียนการสอนจากนิสติชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร   
(3) การประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตและโซเขียลมีเดียอย่างต่อเนือ่ง ทั้งการส่งข่าวสารกิจกรรมการเรียนการ
สอนสู่สาธารณะ และการส่งข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมการแนะนำหลักสตูรและการรับนิสติตรงไปยังกลุม่โซเชียลมเีดีย
ของนักเรียนท่ีมีความต้องการเรยีนต่อทางด้านการออกแบบ และกลุ่มที่เตรียมตัวทำ portfolio เพื่อสมัครเข้า
มหาวิทยาลยั ซึ่งการส่งข่าวสารการสมัครเข้าเรียนโดยเฉพาะรอบ TCAS2 มียอดการเข้าถึงมากกว่า 4,000 ครั้ง 
(สถิติการเข้าถึง โดย Facebook page ของหลักสูตร)  

3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนานิสติ 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา  
นอกจากการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ผา่นกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น หลักสูตรฯมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตช้ันปีท่ี 1  โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
(1) โครงการโครงการกิจกรรมแรกพบนิสิตใหม่ ช้ันปีท่ี 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 
(วันปรับพื้นฐานแก่นิสิตช้ันปีท่ี1) วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 - 1  กรกฎาคม 2562  ดำเนินการโดยสโมสรนสิิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยโครงการนี้ไดร้วมทั้งกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง การรับน้อง
และการปรับพื้นฐานนิสติชั้นปีที่ 1 ผ่านการทำกิจกรรม workshop ตามโจทย์การออกแบบด้วยงานกลุ่ม และมี
นิสิตปี 2-3 เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา โดยผู้เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจในโครงการโดยเฉลี่ยที่ 4.12 
 
(2) โครงการวันปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 จัดร่วมกันทุกหลักสตูรของคณะ เมื่อวันท่ี วันศุกร์ที่ 5 
กรกฎาคม 2562. –โดยจดัเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตใหมไ่ด้รบัทราบข้อปฏิบตัิต่างๆ มีความรู้เกีย่วกับหลักสูตรที่มีท้ังหมด 
และการจัดการเรยีนการสอน และการวางแผนการเรยีน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ มีการจดักิจกรรม
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือสรา้งความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์และนิสิตใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประเมินความพึง
พอใจในโครงการโดยเฉลี่ยที่ 4.76 
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การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิตระดับปริญญาตรี 
- มีการมอบหมายภาระหน้าท่ีหลกัแก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนสิิตในการให้คำแนะนำนิสติทั้งในเรื่องของการ
ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและทั่วไป ท้ังนี้กำหนดให้นิสิตที่มีคะแนน GPA ต่ำกว่า 2.00 ต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลยั และอาจารยส์ามารถติดตามสถานะต่างๆของนิสิต
ในที่ปรึกษาไดส้ะดวกผ่านระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ท่ี 
https://advisor.ku.ac.th/ 
 
- คณะฯร่วมกับทุกภาควิชามีการจดังานวันปฐมนิเทศสำหรับนสิิตชั้นปีท่ี 1 ก่อนวันเปิดภาคต้นอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ เพื่อแจ้งให้ทราบข้อมลูเกีย่วกับหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอน กิจกรรมเสรมิหลักสูตรต่างๆให้แก่นิสิต
และผูป้กครองทราบ โดยมีการพบเจอกันระหว่างผู้ปกครอง นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาในลักษณะกลุม่ย่อย  
 
- มีการจัดกิจกรรมวันพบอาจารยท์ี่ปรึกษา 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา (ในช่วงต้นภาคการศึกษา) เพื่อตรวจสอบใน
เรื่องสถานะของการลงทะเบียนเรยีน ผลการเรยีน และสอบถามความเห็นท่ัวไปในการเรยีนการสอน การใช้ชีวิต
มหาวิทยาลยั ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับหลักสตูรฯและคณะ และจากการดำเนินการผ่านโครงการวันพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาท้ังภาคต้นและปลาย ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจในการ
ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตมีคะแนนโดยเฉลี่ยในระดับดี โดยในภาคต้น เท่ากับ 
4.13 และในภาคปลาย เท่ากับ 4.61 
 
-  หลักสูตรฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์หัวหน้าช้ันปีโดยกำหนดให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในแต่ละชั้นปเีป็นอาจารย์หัวหนา้ช้ันปี และเป็นอีกช่องทางหนึ่งหากนิสิตในช้ันปีประสบปัญหา
สามารถปรึกษากับอาจารย์หัวหนา้ช้ันปี ก่อนอาจารย์หัวหน้าช้ันปีจะประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวของ
นิสิตต่อไป โดยแต่ละช้ันปีอาจมีชอ่งทางระบบสารสนเทศอ่ืน เช่น การตั้งกลุ่มใน Facebook ของแต่ละชั้นปีเพื่อ
เป็นช่องทางสื่อสาร และแจ้งข่าวตา่งๆด้านการเรียนการสอนแก่นิสิต 
 
- หลักสูตรฯกำหนดให้อาจารย์ผูส้อนในรายวิชาต่างๆระบุช่องทางระบบสารสนเทศอ่ืน เช่น เบอร์โทรศัพท์ email 
และวันเวลาที่สามารถเข้าพบ ไว้ในประมวลการสอนของทุกวิชาที่สอนเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่าง
นิสิตกับอาจารย์ผูส้อน  
 
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถาปตัย์ ครั้งท่ี 17 ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 7 ธันวาคม 
2562ณ โรงเรียนบ้านวังผาลาด หมู่ที่ 7 บ้านวังผาลาด ตำบลเขาบาลแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอทุัยธานี 
รับผิดชอบโครงการโดย อ.ขวัญชัย กาแก้ว ร่วมกับสโมสรกจิการนสิติเป็นผูด้ำเนินการเป็นหลัก และมนีิสิตปี 1 
ของหลักสูตรส่วนหน่ึงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 
- การบูรณาการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้มโีอกาสใช้ทักษะของตนเองในการทำงาน
นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา 
(1) ในรายวิชา 01242151 เทคนิคการนำเสนอเพื่อการออกแบบ ได้นำนิสิตร่วมทำการบันทึกการประชุมด้วยภาพ 
(Visual Recording) ให้แก่การประชุมวิชาการ ASEAN-China Symposium on Ecologically Friendly 
Urban Development 2019 ท่ีจัดโดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรม Berkerley เมื่อ
วันท่ี 29 และ 30 ตุลาคม 2562 โดยนิสติได้ช่วยกันทำการบันทึก สรุป และสร้างเป็นภาพของการสมัมนาในแต่ละ
หัวข้อ ทั้งการปาฐกถาเดี่ยวและสมัมนากลุม่ ท่ีแสดงการประยุกต์ทกัษะให้ได้ประโยชน์ในหลายทาง นับเป็น
ประสบการณ์ที่ดีสำหรับนสิิตในการสังเกตการณ์การประชุมระดับนานาชาติ 
 
(2) โครงการ Toy Story โดยในรายวิชา 01242122 ปฏิบัติการออกแบบรูปทรง ได้จดัให้นิสติทำงานร่วมกับ
โครงการ Magic Circle อันเป็นกจิกรรมเพื่อสังคมเป็นการทำงานรว่มกันระหว่างหลักสตูรฯ และ PAGA 
Architects (PAGAA) โดยนสิิตไดท้ำการค้นคว้า เก็บข้อมลูจากผู้ใช้งานจริง แล้วนำมาวเิคราะห์สังเคราะห์เป็น

https://advisor.ku.ac.th/
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แนวความคิดในการออกแบบ ตามทฤษฎี Affordance Theory จากนั้นได้ทำการพัฒนาผลงานมาจนถงึขั้นสร้าง
ช้ินงานจริง นำไปส่งมอบให้เด็กๆอนุบาลและประถมวัยในโรงเรียนท่ีห่างไกล ให้ได้มีโอกาสได้เล่นของเล่นท่ีทั้งสนุก
และเสรมิสร้างพัฒนาการอย่างสมวัย 
 
โปรเจคท์ 'Toy Story' ได้ถูกพัฒนาคู่ขนานไปกับโครงการ "Magic Circle" จัดขึ้นโดย PAGA Architects พร้อม
ทั้งกลุ่มสถาปนิกนักออกแบบไทยที่มาร่วมพัฒนาและให้คำปรึกษา ได้แก่ BT Architecture และ PHTAA Living 
Design รวมถึงอาจารย์และกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบและโครงสร้าง อาทิเช่น คุณสันธาน เวยีงสิมา และ 
ผศ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม ซึ่งไดม้าร่วมแบ่งปัน ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำการออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่น
ให้กับโรงเรียนบ้านวังรี และโรงเรยีนบ้านหนองแก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นิสิต 

อัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา จำนวนรับเช้า 

(1) 
จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร (2) จำนวนที่ลาออกสะสมจนถึง

สิ้นปีการศึกษา 2562 (3) 2560 2561 2562 
2562 18 - - - 1 

 
อัตราการคงอยู่  = (1)-(3) x100 =  94%       
                          (1)                      
 ความเห็นเพ่ิมเติมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา 
- มีนิสิตลาออกโดยไมไ่ด้ให้เหตุผล และไม่ไดเ้ข้าร่วมเรยีนตั้งแต่ภาคต้นของการเรียนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งทำให้
ได้คะแนน F ไปในรายวิชา 01242111 01242151 และ 01242152  
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา  

2562 
1. การรับนิสติ 3.8 
2. การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 3.5 
3. การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นสิิต 3.9 
4. การพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.9 

รวมเฉลี่ย 3.775 
 
ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
เนื่องด้วยการรับเป็นปีแรก และยังมีความไม่แน่นอนในการจัดการหลักสูตรและวิชาการ ทำให้ผลการประเมินท่ีได้
มีค่าไมด่ีเท่าท่ีควร ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนสิิต 
ไม่มีข้อร้องเรียนของนิสิตจากการประเมิน แต่ในระหว่างการเรยีน มีข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดสถานที่ทำงาน ซึ่ง
ได้แก้ปัญหาเฉพาะใหโ้ดยการให้ใช้ห้อง Studio เพื่อทำงานโครงงาน 
 
ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 
1) ร่วมทำการบันทึกการประชุมดว้ยภาพ (Visual Recording) ให้แก่การประชุมวิชาการ ASEAN-China 
Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019 โดยบันทึก สรุป และสร้างเป็นภาพ
ของการสัมมนาในแตล่ะหัวข้อ ทั้งการปาฐกถาเดีย่ว และสัมมนากลุม่ ท่ีแสดงการประยุกต์ทักษะทางการวาดภาพ
และการออกแบบใหไ้ด้ประโยชน์ในหลายทาง 
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2) เข้าร่วมในกิจกรรม Magic Circle  ในการทำงานออกแบบของเล่น และนำไปให้เด็กในโรงเรียนวัดบ้านวังรี 
จังหวัดสระแก้ว รวมถึงร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นกับนสิิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ซึ่ง
เป็นงานท่ีมีความซับซ้อนสำหรบันสิิตชั้นปีที่ 1  
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (ยังไม่มี)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จำนวนบัณฑติที่จบการศึกษาในปี 2560               .....-.....คน 
จำนวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน               ...-....คน  

(..............%) 
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู ้ คะแนนเฉลีย่ 

1 คุณธรรม จรยิธรรม - 
2 ความรู ้ - 
3 ทักษะทางปัญญา - 
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4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ - 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - 

รวมเฉลี่ย - 
 
ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ไม่ม ี
  
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตารางสรุปแยกตามประเภท  

ประเภท (น้ำหนัก) จำนวน 
  
การประชุมนานาชาติ (0.40).....ข้อมูลสรุปตามตารางข้างล่าง........ - 
  

 
ด้านล่างเป็นรายการแยกตามนิสติและบณัฑิต  
 รหัสประจำตัว นิสิตและผูส้ำเร็จ

การศึกษา 
ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร ่ ประเภท ค่า

น้ำหนั
ก 

หมายเหต ุ

1        
2        

หมายเหตุ: รายการที่มีเครื่องหมาย  เป็นรายการที่หลักสูตรป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเอง 
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หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
สรุปผลการเรียนในรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาต้นมีการเปิดการเรยีนการสอน 4 รายวิชา โดยมีวิชา 01242001 การออกแบบและธุรกจิผลิตภัณฑ์แนว
สร้างสรรค์ ของเป็นวิชาหมวดทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ และอีก 3 รายวิชาของหลักสูตร โดยมีนิสติที่ได้ระดับคะแนน F จำนวน 1 คน ใน 
3 รายวิชา ไม่มีนสิิตที่ได้ระดับคะแนน I และไมม่ีนิสิตเพิกถอนรายวิชา  
 
ภาคการศึกษาปลายมีการจดัการเรียนการสอน 3 รายวิชา ไม่มมีีนิสติที่ไดร้ะดับคะแนน F แต่มีนสิิตทีไ่ด้ระดับคะแนน I 1 คน ใน 1 วิชา 
และมีนสิิตเพกิถอนรายวิชา จำนวน 2 คน ใน 2 รายวิชา 
 
การวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสติในหลักสูตร 
จากการวิเคราะหผ์ลคะแนนท่ีได้ในภาคการศึกษาต้น คะแนนของนิสิตมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มวิชาทฤษฎีการออกแบบน้ัน วิชา 
0124211 ประวัติศาสตร์การออกแบบ คะแนนท่ีได้กระจายและค่อนข้างต่ำ โดยส่วนมากอยู่ในระดับ C ถึง D รวมถึงมีนิสิตไม่ผ่าน (ได้ F) 
และมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.7 ในขณะที่รายวิชาทักษะทางการออกแบบ อันได้แก่ 01242151 เทคนิคการนำเสนอในการออกแบบ นิสติทำ
คะแนนไดด้ี ส่วนมากอยู่ในระดบั A ถึง B+ แต่ก็มีนิสิตที่ไม่ผ่าน 1 คนและมีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.3 ในขณะที่วิชา 01242152 การเขียนแบบ
เพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์ นิสติทำคะแนนได้ปานกลาง โดยส่วนมากอยู่ในระดับ C ถึง C+ มีนิสติที่ไม่ผ่าน 1 คนและมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.4 
 
สำหรับภาคการศึกษาปลาย คะแนนเฉลี่ยมคีวามแตกต่างกันระหวา่งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ โดยวิชาการพัฒนาแนวคิดทางการออกแบบ 
ซึ่งเป็นวิชาทฤษฎี คะแนนส่วนมากอยู่ในระดับ B+ และมีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.3 (B+)  และวิชาปฏิบัติการออกแบบรูปทรงและการใช้งาน 
คะแนนส่วนมากอยู่ในระดับ B โดยมีนิสติไดค้ะแนน I 1 คน และมีนสิิตเพิกถอนรายวิชา 1 คน 
 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอน  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จำนวน
นักศึกษา

ที่
ลงทะเบี
ยนเรียน 

จำนวน
นักศึกษา
ที่สอบ
ผ่าน 

0124200
1 

การออกแบบ
และธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์แนว
สร้างสรรค์  

0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

0124211
1 

ประวัติศาสตร์
การออกแบบ 

0 3 2 1 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 18 17 

0124215
1 

เทคนิคการ
นำเสนอในการ
ออกแบบ 

8 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 17 

0124215
2 

การเขียนแบบ
เพื่อการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

0 2 3 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 17 

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จำนวน
นักศึกษา

ที่
ลงทะเบี
ยนเรียน 

จำนวน
นักศึกษา
ที่สอบ
ผ่าน 

0124200
1 

การออกแบบ
และธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์แนว
สร้างสรรค์ 

12 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
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0124212
2 

ปฏิบัติการ
ออกแบบรูปทรง
และการใช้งาน 

0 3 7 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 16 14 

0124211
2 

การพัฒนา
แนวคิดทางการ
ออกแบบ 

3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 15 

 
คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

หลักคิดในการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” ท่ี
ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy”  ร่วมกับวิจัยสถาบัน 
แนวทางการวิจัยและนโยบายของมหาวิทยาลยั และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ ก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการศาสตรค์รบวงจร ดา้น
วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้วยการ
ออกแบบและความคดิสร้างสรรค ์
ข้อมูลที่ใชก้ารพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
ข้อมูลจากการวจิัยสถาบัน และการระดมความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ได้แก่ นักเรียนและครู
โรงเรียนมัธยมปลาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา และผู้มีศักยภาพท่ีจะเป็นหู้ใช้บัณฑติจากทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นนวัตกรด้านการออกแบบ ปฏิบัติวิชาชีพทางการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเ์พือ่การสร้างนวัตกรรมบทพื้นฐานของความยั่งยืน และตอบสนอง
ความต้องการด้านบุคคลากรของตลาดแรงงาน 
2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้และความเข้าใจด้านการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
สามารถนำ กระบวนการคิดทางการออกแบบมาใช้ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
สังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมถึงสามารถบรูณาการศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ด้เป็นอย่างดี  
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวตักรรมของประเทศ โดยอาศัยทักษะและความรู้ทางการออกแบบและ
สร้างสรรค์ของบณัฑิตที่จบจากหลกัสูตร   
 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกาวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
ยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรตามความก้าวหน้าในศาสตร์ เนื่องจากเป็นปีแรกของหลักสตูร แตม่ีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากการปรบัเปลี่ยนรายวิชาของหลักสตูรอื่น ที่หลักสูตรได้ขอให้นิสิตไดล้ง
เรียน  
การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสตูรมี 3 แบบ คือ 
1) จากผลการประเมินรายวิชา ในภาพรวมไม่พบความผิดปกติของการกระจายคะแนนในแต่ละ
รายวิชา  
2) หลักสูตรมีการทวนสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิที่ถูกแตง่ตั้งโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารการสอน การกำหนดเนื้อหาสาระในรายวิชา แนว
ทางการประเมินผลการเรียนรู้ ระบบการกระจายคะแนน และรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ โดยนำผลการประเมินท้ังสองแจ้งกลับไปยังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการบันทึกข้อสังเกตและเสนอข้อเสนอแนะลงใน มคอ. 5 เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รวบรวมและสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนนิงานหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางปรับปรุงใน มคอ. 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในปี
การศึกษา 2562 มีการทวนสอบจำนวน 3 รายวิชา จาก 6 รายวิชาที่เปิดสอนในทั้งสองภาค
การศึกษา (ร้อยละ 50 ของวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562) โดยเป็นการทวนสอบ
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รายวิชาในช้ันปีท่ี 1 ของหลักสูตร วท.บ. สาขานวัตกรรมการออกแบบผลติภณัฑ์เชิงบูรณาการ 
2552 ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการทวนสอบประกอบด้วย เอกสารประมวลการสอน เกณฑ์การให้คะแนน
และประเมินผลการเรียนรู้นสิิต ตวัอย่างใบงาน ผลงานและข้อสอบ ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต 
โดยที่รายวิชาที่ทำการทวนสอบในหลักสตูรปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 
 
01242112 การพัฒนาแนวคิดทางการออกแบบ 
01242122 ปฏิบัติการออกแบบรปูทรงและการใช้งาน 
01242151 เทคนิคการนำเสนอในการออกแบบ 
*หลักฐานประกอบ:เอกสารแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทวนสอบ 
 
3.) การเสวนาร่วมกันในโครงการ End of the Year Review ผ่านกจิกรรมทางออนไลน์ เมื่อวันท่ี 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563โดย นิสิตเสนอ.ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินจากนิสติในภาพรวมได้ คือ  
- นิสิตเสนอให้พัฒนารายวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับภาพรวมของ
หลักสตูรมากข้ึน  
- นิสิตเสนอคณะฯเรื่องพื้นที่และอุปกรณ์การเรยีนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 
การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
ระบบการประเมินรายวชิาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด มีรายละเอียดของคำถามที่ใช้ร่วมกัน
ระหว่างรายวชิาที่เนน้การบรรยาย กับรายวชิาที่เน้นปฏิบัติ และในแต่ละคำถามมีขอบเขต
ของคำตอบที่กว้างและไม่เฉพาะกับในแต่ละรายวชิา ซึ่งผลทีไ่ดจ้ะเป็นผลสะท้อนในภาพกว้าง
ไม่ลงในรายละเอียดการสอนในแต่ละสปัดาห์และไม่ทนัต่อการปรับปรุงเนื้อหาระหว่างการ
สอน และการเรียนการสอนในปจัจุบันมีความก้ำกึ่งกันระหวา่งทฤษฎีและการปฏิบัติมาก ลื่อ
การสอนและแหล่งความรู้ที่แตกต่างออกไป ทำให้ยากที่จะทำการชี้แจงในการประเมิน
รายวิชาที่มีอยู่  
 
ระบบการประเมินทวนสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒนิอกหลักสูตร เป็นระบบทีช่่วยสะท้อนให้เห็นถึง
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่ตรงประเด็นและครอบคลุมทั้งทางด้าน เอกสารที่ใช้ใน
การสอน โจทย์ในแต่ละวชิาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละชัน้ปี การ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิมี
ความเห็นไปในทางเหมาะสมของรายวิชาที่ได้มีการทวนสอบ ยกเว้นบางวิชาที่ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการจัดการรายวชิา การกำหนดการให้งาน ที่ไมต่รงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะได้ทำการปรบัปรุงต่อไป   
 
 

 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอดุมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 
1. อาจารย์ผูส้อนวางแผนการพัฒนาเนื้อหาในรายวิชารวมถึงกิจกรรมอย่างบูรณาการ เช่ือมโยงวิชา
ที่เรียนเข้าด้วยกันท้ัง เนื้อหาที่สอน และโครงงานปฏิบัติการออกแบบ ส่งเสรมินิสติมีความรู้
ความสามารถและความรอบรูด้้านต่าง ๆ ร่วมกันในวิชาที่เกี่ยวเนื่องกัน การตรวจผลงานในวิชา
ปฏิบัติการออกแบบร่วมกันของอาจารย์หลายคน เพื่อกระตุ้นให้นสิิตเกิดการเรียนรู้ และมีการเชญิ
วิทยากรจากภายนอก  
 
2. ให้โครงงานท่ีสะท้อนความเป็นจริง จากสถานการณ์จริง และการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก มีการทดลองทดสอบผลงานออกแบบกับผู้ใช้จริง เพื่อให้เกิดการสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองนอกเหนือจากการวิพากษ์โดยผูส้อน  
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3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกช้ันเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือฝึกฝนใหน้ิสิตมีความรู้กว้าง มี
ประสบการณ์ชีวิตนอกเหนือจากการเรยีนในช้ันเรียน และเกิดความคิดเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
เพื่อนำมาใช้ในการทำงานออกแบบ 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

การพิจารณากำหนดผู้สอน 
นำเสนอผูส้อนแตล่ะวิชาในที่ประชุมหลักสตูรและที่ประชุมภาคฯ พิจารณาจากความสนใจและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์  โดยอาจารย์อาวุโสใหค้ำแนะนำการกำหนดและแนวปฏิบตัิให้แก่อาจารย์
ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมลู สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร  
 

 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
หลักสตูรกำหนดหน้าที่ให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาแตล่ะท่าน ดำเนินการตาม มคอ.3 และ มคอ.
4 โดยประสานงานกับเลขาภาควชิาและฝ่ายทะเบียนของคณะฯ ในการกำกับติดตามและรายงานผล
ต่อกรรมการหลักสตูรและภาควิชา  
ผลการดำเนินงานระบบการกำกับติดตามสามารถเข้าถึงอาจารยผ์ู้สอนได้มีประสิทธิภาพ และเสร็จ
ตามกำหนดเวลา แต่ก็ประสบปญัหาในการดำเนินงานในการกรอกขอ้มูลเข้าระบบ เนื่องด้วยระบบ 
KU-ISEA ยังไมส่มบรูณ์และไม่เสถยีร ทำให้ประสบปัญหาข้อมูลหายหรือบกพร่อง ใช้เวลานานกว่า
ปกติเนื่องจาก และไม่เสถียร มีความไม่แน่นอน และส่งผลกระทบตอ่การนำเข้าข้อมูล  
อย่างไรก็ตามได้แก้ปัญหาโดยการประสานงานกับฝ่ายทะเบียนของคณะฯ และจากสำนักบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัในการแก้ไขปัญหาจนสามารถดำเนินการจนเสรจ็สิ้น  
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
1. ในรายวิชาการพัฒนาแนวคิดทางการออกแบบ ได้กำหนดให้นิสิตทำการศึกษาห้องปฏิบัติการและ
ผลงานวิจัยสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนำเสนอความรู้และแนวคิดทีไ่ด้เพื่อ
ต่อยอดไปสู่ผลงานออกแบบผลิตภณัฑ์  
 
2. มีการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบรูปทรงและการใช้งาน ทีไ่ด้ให้นสิิตเข้า
ร่วมกิจกรรมในลักษณะของการบริการสังคม กับโครงการ Magic Circle ณ โรงเรียนบ้านวังรีจังหวัด
สระแก้ว เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่นิสติ และเช่ือมโยงนสิิตกบัสังคม เกิดแนวคดิความเห็น
อกเห็นใจและความเข้าใจต่อปญัหาสังคม 
 

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
ไม่ม ี

 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธก์ับหัวข้อวิทยานิพนธ ์
ไม่ม ี

 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่ม ี

 มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคำอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ในโครงสร้างการสอนเปดิโอกาสให้มีอาจารย์พเิศษจากภายนอกมาแลกเปลีย่นมุมมองจากทาง
วิชาชีพ เพื่อช่วยให้ทั้งผู้สอนประจำและนสิิต ได้ทราบและนำมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ที่ทันต่อ
สภาวการณ์ของประเทศ และมีการนำองค์ความรู้และกระบวนการวจิัยมาเป็นโจทย์ให้นิสติได้ฝึก
ทำงานท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมทีแ่ท้จริงทำให้ตระหนักเห็นถึงหน้าที่และบทบาทความสำคัญของ
วิชาชีพสถาปนิกในอนาคต 
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5.3 การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสตูรมรีะบบการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิดังนี้ 
- หลักสูตรกำหนดให้คณาจารย์ นำกรอบมาตรฐานคณูวุฒิเป็นกรอบในการสร้างเนื้อหารายวิชาและ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในเอกสารประมวลรายวิชา (Course syllabus) และการ
จัดทำเอกสาร มคอ.3 ในระบบ มคอ. ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรกำหนดแนวทางให้คณาจารยผ์ู้สอน ต้องแจ้งเกณฑ์การประเมินผลและเปา้ประสงค์ของ
รายวิชา และใบงานแก่นิสติก่อนทุกครั้ง 
- หลักสูตรมีระบบการกำกับติดตามผลการเรียนรูผ้่านระบบประเมินรายวิชาและหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั และผ่านโครงการ End of the year review ซึ่งเป็นช่องทางที่นิสิตและคณาจารยไ์ด้
สามารถแลกเปลี่ยนผลลัพธ์การเรยีนรู้ตลอดปีการศึกษาได้ในรูปแบบเสวนากลุม่ร่วมกัน โดยผลของ
กิจกรรม End of the year review พบว่านิสิตมีข้อคิดเห็น เป็นประเด็นดังนี้  
- การไปศึกษางานนอกสถานท่ี รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยส่งผลให้
นิสิตเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจภาพรวมของหลักสูตรมากข้ึน 
- ความต่อเนื่องของกระบวนการออกแบบระหว่างเทอมต้นและเทอมปลายทีต่่างกันส่งผลให้นิสติ
ต้องปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ในช่วงแรก 

มีการทวนสอบจากผู้ทรงคณุวุฒิในทุกสิ้นปีการศึกษา โดยผลของการทวนสอบ วิชา 01242151 และ 
01242122 มีความเหมาะสม ไม่มปีระเด็นที่ต้องปรับปรุง แตม่ีประเด็นที่เสนอให้ทางหลักสูตร
ปรับปรุงการสอนในรายวิชา 01242112 การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ ได้แก่ การปรบัปรุง
ประมวลการสอน การกำหนดใบงานในการให้งานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์รายวิชา ซึ่งจะ
ให้อาจารย์ผูส้อนทำการปรับปรุงในการเรยีนการสอนครั้งต่อไป  

การประเมินกระบวนการ 
กระบวนการกำกับผลการเรียนรู้ ยังทำได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องด้วยนสิิตหลายคนไมได้ให้ผลสะท้อน 
ทั้งการทำแบบประเมินรายวิชา และการแลกเปลี่ยน ซึ่งส่วนหน่ึงเกดิสภาวการณ์ COVID-19 ทำให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมประเมินปลายปี หรือ End of the year review อย่างที่เคยจัดได้ ต้อง
เปลี่ยนเป็นการจดัแบบออนไลน์  
 

 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตบช.5.4) 

 ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผ่าน/
ไม่

ผ่าน 
1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสตูร 

อาจารย์มีการประชุมหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 3 ครั้ง และมีการตดิตาม 
รายงานผลในการประชุมภาควิชาทุกครั้ง โดยมีอาจารย์
เข้าประชุมอย่างน้อย 4 คนจาก 5 คนทุกครั้ง (นับเป็น 
80%) 
หลักฐานอ้างอิง: เอกสารการประชุม 

✓ 
ผ่าน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ไม่ม ี  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียด มคอ 3 ของแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชาในระบบ KU ISEA ของมหาวิทยาลัย 
 
หลักฐานอ้างอิง: ดูระบบ KU ISEA ของมหาวิทยาลัย 

✓ 
ผ่าน 
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4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5 หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปิดสอน ตาม
ระบบ KU ISEA ของมหาวิทยาลัย 
หลักฐานอ้างอิง: ดูระบบ KU ISEA ของมหาวิทยาลัย 

✓ 
ผ่าน 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
หลักฐานอ้างอิง: เอกสาร มคอ.7 ของหลักสูตร วท.บ. 
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงบูรณาการ 

✓ 
ผ่าน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 มีการทวนสอบจำนวน 3 รายวิชา 
จาก 6 รายวิชาที่เปิดสอนในทั้งสองภาคการศึกษา (ร้อย
ละ 50 ของวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562) 
โดยเป็นรายวิชาของช้ันปีท่ี 1 ของหลักสตูรวท.บ. 
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงบูรณาการ 
ปรับปรุง 2562 
หลักฐานอ้างอิง: ดเูอกสารการแตง่ตั้งกรรมการทวนสอบ
และเอกสารทวนสอบ ประกอบ 

✓ 
ผ่าน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว ซึง่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะใหด้ำเนินการ 

ยังไม่มีเนื่องจากเป็นปีแรกของหลกัสูตร   

8  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เป้าประสงค์ของหลักสตูรหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่   

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่สอนหรือเทคนิคการเรยีน
การสอนอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

ส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนา อบรม และดูงานภายนอก   

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหน้าท่ี
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนสิิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานต้น
สังกัด และมีการนำผลไปปรบัปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน  

  

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูรโดยรวม เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0  

  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผดิปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ไม่ม ี     
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผดิปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ไม่ม ี     
 
 

https://drive.google.com/open?id=1yM3Eifd4ZU0n1_pt0GsVlWv9jgnE8b0M
https://drive.google.com/open?id=1yM3Eifd4ZU0n1_pt0GsVlWv9jgnE8b0M
https://drive.google.com/open?id=1Ggg1nwsGG1NlbyxEIV-IvThn11QeulSQ
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การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
กรณี รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา เหตุที่ไม่ไดเ้ปิดสอน มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี   
 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา เหตุที่ไม่ไดเ้ปิดสอน มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี   
 
กรณี สอนเนื้อหาไม่ครบ 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
รายวิชา หัวข้อท่ีขาด เหตุที่ไม่ไดเ้ปิดสอน วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวข้อท่ีขาด เหตุที่ไม่ไดเ้ปิดสอน วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวข้อท่ีขาด เหตุที่ไม่ไดเ้ปิดสอน วิธีแก้ไข 

01242112 การคัดกรองแนวคิด เนื่องจากมหาวิทยาลยัได้
ประกาศหยุดเนื่องจาก  
COVID-19 

ได้ส่งบทความและสื่อให้นิสติได้
เรียนรู้และกำหนดแบบฝึกหัดให้
ได้ทำเพื่อวัดความเข้าใจ โดยให้
เนื้อหาท่ีแม้จะไมไ่ด้ตรงกับ
เนื้อหาท่ีขาดไปโดยตรง แต่เป็น
หลักคิดของการพิจารณาคัด
กรองงานพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

    
    

 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

   
 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01242001 
การออกแบบและธุรกจิผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์  

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.70 - การใช้การเรียนการสอนออนไลน์เข้ามา
เพิ่มเตมิ 

01242111  
ประวัติศาสตร์การออกแบบ 

ผลการประเมินเฉลี่ย 3.38  

01242151 ผลการประเมินเฉลี่ย 3.38  
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เทคนิคการนำเสนอในการออกแบบ 
01242152 
การเขียนแบบเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผลการประเมินเฉลี่ย 3.25  

 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01242001 
การออกแบบและธุรกจิผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ 

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.38 - การใช้การเรียนการสอนออนไลน์เข้ามา
เพิ่มเตมิ 

01242122  
ปฏิบัติการออกแบบรูปทรงและการใช้งาน 

ไม่มผีลการประเมินจากนิสติ  

01242112 
การพัฒนาแนวคิดการออกแบบ  

ไม่มผีลการประเมินจากนิสติ - การจัดการประมวลการสอนให้ละเอียด
และชัดเจน 
- การกำหนดใบงานและวตัถุประสงค์ของ
การสั่งงานให้ชัดเจนทุกการสั่งงาน 
- พิจารณาวัตถุประสงค์ของวิชาให้ชัดเจน
ในการกำหนดหัวข้อการเรียนรู ้
 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตบางส่วนยงัขาดความใส่ใจในการส่งงานตรงเวลา และการ
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา รวมถึงการใช้มือถือระหว่างเรียน   

กำหนดบทลงโทษที่ชดัเจนเป็นเอกสารในประมวลการสอน 
และเป็นให้อาจารยผ์ู้สอนถือปฏบิัติร่วมกัน 

2. ความรู้ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตมีความรูร้อบตัวจำกดัและความรู้ที่มีก็ยากท่ีจะทำให้
สร้างสรรค์นวตักรรมได้  

ส่งเสริมการเรียนด้วยการใหโ้จทยค์้นคว้า และนำมาแลกเปลี่ยนใน
ห้องเรียน และจัดทัศนศึกษา เพื่อให้เปิดโลกทัศน์  

3. ทักษะทางปัญญา 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตยังไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆเพื่อนำมาใช้ 
โดยเฉพาะในวิชาปฏิบัติการออกแบบ  

สร้างโจทย์ที่บังคับให้นสิิตต้องค้นคว้าหาความรู้ และนำเอาความรู้
มาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลงานออกแบบ  

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตส่วนมากที่ความรับผดิชอบในการทำงานกลุ่มมากกว่างาน
เดี่ยวของตนเอง แสดงถึงความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่
พอใช้ได้  

ใช้ประโยชน์จากสำนึกความรับผิดชอบ โดยสร้างโจทย์หรือ
โครงงานหรือการทำงานท่ีต้องมผีูร้ับใช้ประโยชน์จากผลงาน
ออกแบบ ท่ีน่าจะกระตุ้นความรับผิดชอบให้มากยิ่งข้ึน  

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตมีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสบืค้น
ข้อมูล และใช้ในการนำเสนองานได้พอสมควร แต่ต้องการเสรมิ
ทักษะในการใช้ซอฟท์แวร์ในการออกแบบ 
 

การสอนใช้เครื่องมือคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมในการออกแบบ
เป็นวิชาในช้ันปีท่ีสอง แต่มีการพิจารณาปรับเนื้อหาจากการใช้
โปรแกรมทางสองมิติ แต่ใหม้ีการสอนโปรแกรมสามมติิไปด้วย 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลกัสูตรใหม่ 
จำนวนอาจารย์ใหม่     0     คน 
สรุปสาระสำคญัในการดำเนินการ 
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- ไม่ม ี
สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ 
- ไม่ม ี
ในกรณีที่ไม่มีการจัดปฐมนเิทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไมไ่ดด้ำเนินการ 
- ไม่ม ี

 
 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

 กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รบั 
อาจารย ์ บุคลากรสายสนับสนุน 

1 ศึกษาดูงาน    
 ศึกษาดูงานร่วมกับนสิิต ณ หอศลิป์ 

กรุงเทพมหานคร (BACC) 
2  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ใน

ด้านการออกแบบ ร่วมกับนสิิต 
 ศึกษาดูงานร่วมกับนสิิต ณ True Digital Park  2  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ใน

ด้านการออกแบบ ร่วมกับนสิิต 
 ศึกษาดูงานร่วมกับนสิิต ในงาน Style 

Bangkok 2019 วันท่ี 19 ตุลาคม 2562 
2  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ใน

ด้านการออกแบบ ร่วมกับนสิิต 
 ศึกษาดูงานร่วมกับนสิิต ณ ศูนย์ออกแบบและ

สร้างสรรค์ (TCDC) และ Material 
Connection Bangkok 

2  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ใน
ด้านการออกแบบ ร่วมกับนสิิต 

2 ฝึกอบรม    
 อบรม Human Research Ethics in Social 

and Behavioral Science  
2  ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ใช้พัฒนางานวิจัย

โดยมีความเข้าใจต่อกรอบการวิจยัใน
มนุษย์ และนำมาสอนในวิชา Design 
Research  

3 สัมมนา/สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ    
 สัมมนาภาควิชาสถาปตัยกรรม 4  ได้แลกเปลีย่นความคดิในการพัฒนา

หลักสตูร 
4 นำเสนอผลงาน    
 National University Of Laos (Nuol) 

International Research Forum On 
Science, Technology And Innovation 
For Sustainable Development 2019  
วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2562 นครเวียงจันทร์ 
สปป.ลาว 

2  ได้แลกเปลีย่นและเพิ่มพูนองค์ความรู้ 
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

 International Symposium of 
Professional Innovation Management 
(ISPIM) 2020: Connected Bangkok 
วันท่ี 3-5 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานคร 

1  ได้แลกเปลีย่นและเพิ่มพูนองค์ความรู้ 
และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 

การรับนสิิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายการรับนสิิตไมเ่ป็นไปตามแผน ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปรับคะแนน
การรับ และติดตามและปรับจำนวนการรับ
ใน   TCAS รอบต่างๆ  

การจัดสรรภาระงานในกลุ่มผู้รับผดิชอบ
หลักสตูรที่ชัดเจนในขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
หลักสตูรไม่เต็มที ่

ประชุมจัดสรรภาระงานให้สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกับภาระงานด้านอ่ืนของอาจารย์
ประจำหลักสตูร 

การเป็นหลักสตูรเปดิใหม่ ทำให้แนวทาง
ต่างๆ ยังไม่ชดัเจน และต้องการการแก้ไข
ในการบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรมีปญัหา แก้ไข และปรับปรุงการทำงานบรหิาร
หลักสตูร และปรึกษาอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์จากหลักสตูรอื่น  

รายวิชามีปัญหาในการสอนจากการ
ประเมินโดยกรรมการทวนสอบ  

การเรยีนรู้ของนิสิต และคณุภาพของ
หลักสตูร 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ทวนสอบ  

 
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรและภาควิชาสามารถดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและ
คณาจารย์ต่อการจัดใหม้ีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ได้โดย ผ่านช่องต่างๆ คือ  
1) จากการพบนิสิตในโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีจดัโดยคณะฯ  
2) การเสวนาร่วมกับนิสิตประจำสตูดิโอ  
3) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัย  advisor.ku.ac.th/  
4) ระบบประเมินหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ  
5) การประเมินในช่วง End of the year review 
- การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในท่ีประชุม 
มีการประชุมทั้งในระดับหลักสตูร และภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และรับฟังความคดิเห็นจาก
อาจารย์นอกหลักสูตรในภาควิชาทีมีประสบการณ์ในการบริหารหลกัสูตรที่เปิดใหม่  
- การประชุมวางแผนการสอนระดบัภาควิชา  
ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการประชุมวางแผนการสอน โดยมกีารรวบรวมผลความต้องการต่างๆ
แล้วเสนอที่ประชุมภาควิชา เพื่อแลกเปลีย่นความเห็นต่อการดำเนินงาน และการบรูณาการทรัพยากรซึ่ง
กันและกัน 
 

 จำนวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- ทางหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่คณะและภาควิชาได้จดัหา อาทิ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ
เครื่องตัดเลเซอร์  เพื่อช่วยขึ้นช้ินงานท่ีมีความซับซ้อน 
- จัดห้องเรียนที่เป็น Studio ปฏิบตัิการแยกจากนิสิตหลักสูตรอื่น ท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย
สำหรับการสอนบรรยายและการนำเสนอผลงาน   
- จัดหาเครื่องมืองานช่างเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาฝึกหัดการใช้เครื่องมือ 01005222
เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในระบบเกษตร และเพื่อการทำผลงานออกแบบ  

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
- การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มเติม  และประสานงานเพื่อสถานท่ีสำหรับการทำงานปฏิบัติการ 
(Workshop) ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
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- ประสานงานในระดับภาควิชา และคณะ ในการจดัการเรื่องห้องเรยีน ในระหว่างที่อาคารยังอยู่ในการ
ก่อสร้าง  
- จัดการซอฟต์แวรเ์พื่อใช้ในการออกแบบท้ังการเรียนในรายวิชาและการทำงานออกแบบ โดย
ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศ (ห้องคอมพิวเตอร์) ในการจัดหาและติดตั้ง โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่
มหาวิทยาลยัจัดหาไว้ และเป็นไปอย่างถูกลิขสิทธิ์  
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมนิ ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือ
สาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

ไม่ได้ดำเนินการ  ไม่ได้ดำเนินการ 
การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 
 

 
 
สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา 
ไม่มี...................................................................................................................................................................................... 
 
การประเมินจากผู้สำเร็จการศึกษา 
ไม่มี....................................................................................................................................................................................... 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
ไม่มี................................................................................................................................................................................. 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.1. การปรับเปลี่ยนรายวิชาที่เรียนภายนอกหลักสูตร (วิชาการเขียนแบบเครื่องกล ของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร) ทำให้ต้อง
สร้างวิชาการเขยีนแบบเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทำการปรบัปรุงหลักสตูรในปีท่ีผ่านมา (2562)   
1.2. ระบบ KU-ISEA ที่ยังไมส่มบรูณ์และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก มคอ. 3 และ 5 ได้ ทำให้ไม่สามารถทำงานเชื่อมโยง มคอ.3-5-7 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องนำข้อมลูมากรอกต่างหาก ทำให้เกิดความยุ่งยากและใช้เวลานาน  
 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
2.1. สถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปลายปีการศึกษา 2562 ภาคปลาย ทำให้ต้องตรวจงานออกแบบและ
นำเสนอทางออนไลน์ และปรบัการเรียนการสอนใน การศึกษา 2563 
2.2. สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องยกเลิกกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิต 
 
 
  



27 
 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

 แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน 
1 ยังไม่ม ี    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
- พิจารณาวิชาหมวดวิทยาศาสตรท์ี่เรียนร่วมกับหลักสูตรอื่นของคณะฯ เพื่อให้เหมาะสมและจำเพาะเจาะจงกับความรู้ที่นิสิตควรได้รับ 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
- รายวิชา 01242112 การพัฒนาแนวคิดการออกแบบ ทำการปรับปรุงวิธีการเรยีนการสอน ตามแนวทางของการประเมินจาก
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  
- รายวิชา 01242122 ปฏิบัติการออกแบบและรูปทรงการใช้งาน ปรับปรุงโจทย์ในการออกแบบ เพื่อให้นิสิตเห็นความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาจากภาคการศึกษาต้นมากขึ้น 
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
- การอบรมด้านการให้คำแนะนำและปรึกษานสิิตที่มปีัญหาสุขภาวะทางจิต 
- การอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน ์

 
แผนปฏิบัติงานใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563 

 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1 นิทรรศการผลงานนสิิต:   การจดัแสดงผลงานออกแบบของ

นิสิตช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562     
กันยายน 2563 พรปวีร ์

2 Lecture Series: จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยวิทยากร
ภายนอก ร่วมกับหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
จำนวน 4 ครั้ง  

เมษายน 2564 พรปวีร์  

3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
โดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติการออกแบบสำหรับนักเรียนมัธยม 
ร่วมกับหลักสูตรระดับปรญิญาตรขีองคณะ ฯ และการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรทางสื่อสังคมออนไลน์  

มินาคม 2564 อรช นภาวดี  

4 การอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน ์ กรกฎาคม 2563 ประวุฒิ 
 
ผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2562 
 ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 
ผลการดำเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ไม่ม ี      
 
ผลการประเมินจากกรรมการประเมินหลกัสูตรและแผนการปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
คะแนนการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี ้

1. การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์/ไมผ่่านเกณฑ ์
จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ  - 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

(บัณฑิตศึกษา) 
- 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (บัณฑติศึกษา) - 
คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตศึกษา) - 
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การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ำเร็จการศึกษา (บัณฑติศึกษา) - 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา - 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอ (บัณฑิตศึกษา) 
- 

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด - 
**หลักสูตรระดับ ป.ตรี ตัดบรรทัด (บัณฑิตศึกษา) ออก - 
 คะแนน 
2. บัณฑิต ..(เฉลี่ย 2.1+2.2/2).. 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ - 
2.2 การได้งานทำ (ระดบัปริญญาตรี) - 
2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ - 

3. นิสิต  
3.1 การรับนิสิต 2.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานิสติ 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต 2.00 

4. อาจารย ์ 2.37 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.11 

4.2 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 2.00 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.75 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 2.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 2.00 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 2.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 2.00 

คะแนนเฉลีย่รวม (13 ตัวบ่งช้ี) 2.37 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดเด่น –  
แนวทางเสริม -  

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเขียนรายงานผลการดำเนินงานท่ีแสดงถึงระบบและกลไกท่ี 
ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานท่ีมีการวางแผนการ
ดำเนินการทีน่ำเป้าหมายของหลักสูตรเป็นกรอบ และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อไป 
2. การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ 
3. การติดตามประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตามความคาดหวังผลลัพธ์
การเรยีนรู้แตล่ะชั้นป ี
4. การถอนรายวิชาของนิสิตในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
ตามโครงสรา้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
 

 
- วางแผนกิจกรรมของหลักสูตร โดยเป็นไปตามเป้าหมายของการ
เรียนรู้ (PLO และ YLO) มาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย  
- ผู้รับผดิชอบหลักสตูรจะได้จัดทำกลไกเพื่อประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  
- วางแผนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อลดปัญหาการถอนรายวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต การวางแผนประชาสมัพันธ์ให้
ได้ผูส้มัครที่เป็นนักเรียนระดับมัธยม 6 จากสายวิทยาศาสตร์ และ
จัดการแกไ้ขปัญหาสำหรับนิสติในปัจจุบันที่ถอนรายวิชาไปแล้ว  
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แนวทางปรับปรุง 
1. ควรกำหนดเป้าหมายความสำเร็จการดำเนินงานท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแผน การ
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
ต่อไป 
2. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ให้ครอบคลุมและเป็นระบบ 
3. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลผู้เรียนให้
เป็นไปตามความคาดหวังผลลัพธ์การเรยีนรู้แตล่ะชั้นป ี
4. ควรมีศึกษาปัญหาของนิสติในการถอนวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงต่อไป 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มีระบุ -) ความคิดเห็นของหลักสตูร 
-   

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดเด่น - 
แนวทางเสริม-  

-  

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา - 
แนวทางปรับปรุง - 

-  

 
องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดเด่น กระบวนการส่งเสริม-  
แนวทางเสริม -  

-  

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบและกลไกในการรับนสิิตให้ได้ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
2. การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรยังมีแนวทาง
ไม่ชัดเจน 
3. ระบบการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 
แนวทางปรับปรุง 
1. ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกในการรับนิสติ โดยคานึงถึง
เป้าหมายที เป็นคุณลักษณะของผูเ้ข้าศึกษาต่อและดาเนินการวาง
แผนการรับนิสติโดยกาหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เพือ่ให้ได้นิสติตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอาจพิจารณาการ
ประชาสมัพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายในระดับที ่ตำ่กว่า ม.6 เพือ่ 
ให้นักเรียนสามารถเตรยีมความพร้อมเลือกเข้าศึกษาต่อใน
หลักสตูรต่อไปได ้
2. ควรเอาวัตถุประสงค์ของหลักสตูรมาตั้งเป็นเป้าหมายในการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษารวมถึงนาข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินรับนสิิตมาพิจารณาวางแผนในการกำหนดโครงงาน
กิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมใหก้ับนิสิตก่อนเข้าศึกษาต่อ 

- ผู้รับผดิชอบหลักสตูรจดัทำแผนและดำเนินการประชาสมัพันธ์
หลักสตูรกับโรงเรยีนในระดบัมัธยม และโดยเฉพาะโรงเรียน
วิทยาศาสตร์พิเศษ (อาทิ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราช
วิทยาลัย) และการสร้างให้หลักสูตรเป็นท่ีรู้จักตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ประสานงานกับสโมสรนสิิตในการให้โจทยส์ำหรับนสิิตใหม่และ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรยีน อย่างมีกระบวนการ ตั้งแต่
การเก็บข้อมูลการดำเนินงาน และประเมินผล 
- พัฒนามีกลไกการรับเรื่องร้องเรยีนจากนิสิต และมีกระบวนการ
ส่งเรื่องจากท่ีประชุมหลักสูตร ไปสู่ผูร้ับผดิชอบในระดับตา่ง ๆ 
ตามข้อเสนอแนะ 
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3. ควรพัฒนาระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต โดย
มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วิธีการจัดการข้อร้องเรยีนให้นิสิตรับทราบ และแก้ไข
จัดการข้อร้องเรียนต่อไป 

 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดเด่น - 
แนวทางเสริม - 

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมภีาระงานสอนในรายวิชาของ
หลักสตูรไม่ครบทุกท่าน 
2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอาจมีความเสี่ยงในการมีผลงาน
ตีพิมพ์ทางวิชาการไม่เป็นไปตามคณุสมบัติของผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรในปีการศึกษาถัดไป 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรขอตำแหน่งทาง
วิชาการเพิม่ขึ้น 
 
แนวทางปรับปรุง 
1. ควรมีการวางแผนและกระจายภาระงานให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรมภีาระงานสอนในรายวิชาของหลักสูตรครบทุกท่าน 
2. ควรมีการวางแผนและกำกับติดตามการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรในปกการศึกษาถัดไป 
3. ควรมีการวางแผนและกำกับติดตามการขอตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

 
- กำหนดภาระงานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม  
- มีกระบวนการติดตามและผลักดนัให้ทำผลงานวิชาการ และการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีการรายงานผลความคืบหน้าของ
การทำผลงานและการขอตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง และหาข้อมลูของ
วารสารและการประชุมวิชาการใหพ้ิจารณาในการประชุมหลักสูตร 

 
 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดเด่น -  
แนวทางเสริม -  

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. จำนวนนิสิตทีม่ีการถอนรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์มีจำนวนมาก 
2. การทวนสอบรายวิชาให้ครอบคลุมมากข้ึน เพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรยีนรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
 
แนวทางปรับปรุง 
1. ควรประเมินผลลัพธ์การเรยีนรูข้องนิสิตในรายวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพือ่หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
2. ควรใช้เครื่องมือการประเมินใหเ้หมาะสมในการทวนสอบและ
นำผลการทวนสอบมาวางแผนปรบัปรุงและพัฒนาการเรยีนการ
สอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 
- วางแผนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อลดปัญหาการถอนรายวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต และจดัการแกไ้ขปัญหาสำหรับ
นิสิตในปัจจุบันท่ีถอนรายวิชาไปแล้ว โดยพิจารณาจัดหาครูพิเศษ
มาให้กับนิสิต 
- จัดทำการทวนสอบรายวิชาให้ครอบคลุมทุกวิชาที่เปิดในปี
การศึกษาต่อไป  และปรบัปรุงรายวิชาที่มีข้อแก้ไข 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดเด่น 

-  
แนวทางเสริม 

-  

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา 
- การพัฒนาระบบและกลไกการจดัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและอาจารย์ประจำหลักสตูร 
 
แนวทางปรับปรุง 
- ควรมีการสำรวจความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของ
นิสิตและอาจารย์ และนำมาวางแผนในการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ และมีการตดิตามประเมินผลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพือ่นำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

- พัฒนามีกลไกการรับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมี
กระบวนการส่งเรื่องจากท่ีประชุมหลักสตูร ไปสูผู่้รับผิดชอบใน
ระดับต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรียนจากนิสติ  

 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสตูร 

 ข้อเสนอแนะ แผนการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมายในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วันท่ีคาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและ
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากนิสิตและอาจารย์   

จัดทำการรับเรื่อง
ร้องเรียน เป็น
วาระเข้าที่ประชุม
หลักสูตร  

มีกลไกการรับ
เรื่องร้องเรียน
และนำไปสู้การ
แก้ปัญหาของ
นิสิต 

มีเรื่องร้องเรียน
และความ
ต้องการจากนิสิต
ได้รับการ
พิจารณาผ่าน
กลไก 

31/7/2563 อาจารย์
ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน 

2 การประเมินกิจกรรม จัดทำกลไกการ
ประเมินกิจกรรม
ในการเรียนการ
สอน เพื่อ 

มีผลการประเมิน
กิจกรรมใน
หลักสูตร 

ทุกกิจกรรมได้รับ
การประเมิน  

31/7/2563 อรช  
 

3 การสร้างผลงานวิชาการอาจารย์  จัดทำกลไกในการ
กระตุ้นและ
ติดตามการทำ
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ใน
หลักสูตร  

 มีวาระเรื่องการ
ทำงานผลวิชาการ
ในการประชุม
หลักสูตร 

อาจารย์มีผลงาน
อย่างน้อย 1 
รายการในรอบปี 

31/3/2564 อรช  

4  ความช่วยเหลือในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรพื้ยฐาน 

พิจารณาความ
ช่วยเหลือ
โดยเฉพาะหา
ผู้สอนพิเศษให้กับ
นิสิตท่ีมีความ
ต้องการหรือนิสิต
ท่ียังสอบไม่ผ่าน 

มีการสอนพิเศษ นิสิตทุกคนสอบ
ผ่านในรายวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 

30/11/2563 พรปวีร์  

5 กำหนดภาระงานสอนของ
อาจารย์ให้เหมาะสม 

จัดแผนการสอน
ของอาจารย์ ให้
ทุกคนมีภาระท่ี
เหมาะสม  

กำหนดภาระงาน
ให้อาจารย์ใน
หลักสูตร 

อาจารย์ทุกคนมี
ภาระงาน 

31/7/2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน 
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อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(อาจารย์ พรปวีร์ ดิษฐ์คำเริง)  
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(อาจารย์ ปฏิพล ยอดสรุางค์) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(ผศ.ประวุฒิ แยม้ยลงาม) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ประธานหลักสตูร :    ลายเซ็น............................................................ 
(ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
(ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี) 
(หัวหน้าภาควิชา..........................................................................) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
(ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์) 
(คณบดีคณะ..........................................................................) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

 


