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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) มหาวทิยาลยัราชภัฏบรุรีมัย ์โดย
ใช้แนวคิดการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ CIPP Model ของ
สตฟัเฟลิบมี (Stufflebeam) มาประยกุตใ์ช ้ซึง่ประเมนิท้ัง 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลติ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร 
จำานวน 10 คน อาจารย์ประจำาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน จำานวน 
10 คน นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ จำานวน 40 คน นักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ชิาชพี จำานวน 32 คน และเจา้ของ/ผูบ้รหิารสถาน
ประกอบการ จำานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ดว้ย แบบสอบถาม มลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดบั และแบบสมัภาษณม์ลีกัษณะเปน็แบบมโีครงสรา้ง และค่า
ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามเทา่กับ .971 สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก ่รอ้ยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมนิหลกัสตูร สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม โดยภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
อาจารย์ประจำาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่กำาลังศึกษา
อยู ่นกัศกึษาฝกึประสบการณว์ชิาชีพ และเจา้ของ/ผูบ้รหิารสถาน
ประกอบการ มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
 2. ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม พบว่า ด้าน
บริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านปรัชญา
ของหลักสูตร ด้านรายวิชาของหลักสูตร ด้านองค์ประกอบของ
หลักสูตร และด้านโครงสร้างของหลักสูตร ตามลำาดับ
 3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำาเข้าในภาพรวม พบว่า 
ด้านปัจจัยนำาเข้ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่า
เฉลีย่สูงสดุคอื ดา้นคุณลักษณะอาจารยผ์ูส้อน รองลงมาคอื ดา้น
สือ่และอปุกรณ ์ดา้นคณุลกัษณะของนกัศกึษา ด้านเอกสารตำารา 
ด้านงบประมาณ และด้านอาคารสถานที่ ตามลำาดับ
 4. ผลการประเมนิดา้นกระบวนการ ในภาพรวมพบวา่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ดา้นการจัดการเรยีนการสอน และดา้นการวดัและประเมนิ
ผล ตามลำาดับ
 5. ผลการประเมินด้านผลผลิตในภาพรวมพบว่า 
คุณลักษณะของนกัศึกษามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ดา้น
ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะพิสัย และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำาดับ
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บทนำา

ABSTRACT

 The purpose of this research was to evaluate 

Buriram Rajabhat University curriculum for Bachelor

of Science Program in Industrial Design (Revised 

2012) by using a CIPP model proposed by Daniel L. 

Stufflebeam. Four aspects were evaluated: context, 

input, process and product. The data was collected 

from 10 curriculum experts, 10 curriculum committee/

lecturers, 40 students, 32 interns and 30 entrepreneurs. 

The research tools were a five-rating scale questionnaire 

with the reliability of .971 and a structured interview. 

The statistics employed in this research were percent-

age, mean and standard deviation.

 The research results revealed that:

 1. Having evaluated the aforementioned curriculum

by the experts, curriculum committee/lecturers, 

students, interns and entrepreneurs, it showed that the 

curriculum efficiency and appropriateness was overall 

found at a high level.

 2. Having evaluated its overall context, it showed 

that its appropriateness was found at a high level. 

Moreover, its objectives were ranked fires and were 

followed by its philosophy and subjects, components 

and structure respectively.

 3. Having evaluated its overall input, it was 

discovered that the input appropriateness was found 

at a high level. Moreover, lecturers’ qualifications were 

ranked first and was followed by instructional materials

and equipment, students’ qualifications, texts and 

budgets and buildings respectively.

 4. Having evaluated its overall process, it 

revealed that appropriateness of the process was 

found at a high level. Moreover, curriculum manage-

ment was ranked first and was followed by internships, 

instructional management and educational measure-

ment and evaluation respectively.

 5. Having evaluated its overall product, it revealed 

that students’ appropriate qualifications were found 

at a high level. Moreover, interpersonal relationships 

and responsibility were ranked first and were followed 

by morality and ethics, cognitive skills, knowledge, 

psychomotor domain, numerical analysis skills, and 

communications and use of information technology 

respectively.

 Keywords: The Evaluation Curriculum, CIPP model, Industrial Design

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

สถาบันการศึกษาที่มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555 - 2559 และตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งปฏิบัติ

ตามกรอบแผนอดุมศกึษาของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร ทีใ่ห้มหาวทิยาลัยมบีทบาทในการพฒันาขดี

ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ ซ่ึงเปน็กลไกสำาคัญหนึง่

ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล (สำานักงานคณะ

กรรมการการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 33 - 34) และ

มหาวทิยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ ไดก้ำาหนดแผนกลยทุธ ์4 ป ีพ.ศ. 

2557 - 2560 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ และ 42 

มาตรการ โดยเฉพาะประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาและยกระดับ

คณุภาพบณัฑติใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล กลยทุธม์ุง่เน้นการ

จดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัใหเ้ปน็ทีย่อมรบัในระดบัอดุมศกึษา 

และระดบัชาตแิละนานาชาต ิมาตรการที ่1 ปรบัปรุงและพฒันา

หลักสูตรใหท้นัสมยัและตอบสนองความตอ้งการของสังคมและผู้

เรยีน ใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่

ชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2558 : 25)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2555 ซึ่งถือได้ว่ามีการดำาเนินการใช้หลักสูตรแล้ว จึงควรมีการ

ประเมนิผลการใชห้ลกัสูตร เพือ่เตรยีมพรอ้มในการพฒันาหลกัสตูร

ในครั้งต่อไป ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (2552 : 21) กำาหนดให้สถาบัน อุดมศึกษา

บรหิารจดัการหลกัสตูรเพือ่ใหบ้ณัฑติมคีณุลกัษณะตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่กำาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชานั้นๆ โดย

ให้ดำาเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอย่าง

น้อยทุกๆ 5 ปี และนำาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

 การศึกษาวิธีและรูปแบบการประเมินหลักสูตรพบว่า 

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม 

(Stufflebeam) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ 

(มารุต พัฒผล. 2558 : 225 - 227) มีการประเมินทีละด้านตาม

ลำาดบั และสามารถประเมนิหลกัสตูรไดค้ลอบคลมุเนือ้ 4 ด้าน คือ 

ดา้นบรบิท (Context) ดา้นปจัจยันำาเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ 

(Process) และดา้นผลผลติ (Product) ซึง่รูปแบบการประเมนินี้

เปน็การรวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์สามารถนำาผลสรปุนีไ้ปใช้ใน

การตัดสินใจว่าหลักสูตรนี้ มีปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ

มีความเหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่อย่างไร ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วชิาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

โดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟ

เฟลิบมี (Stufflebeam) มาประยกุตใ์ชเ้ปน็แนวทางในการประเมนิ

หลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อทราบถึงสภาพโดยรวมและข้อมูลสำาคัญ

ของหลักสูตรที่น่าเชื่อถือ สำาหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท้ังในด้านการบริหาร การจัดการ

หลกัสตูร แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเรยีนการสอน และปจัจยั

ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและของสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้ CIPP Model

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นำาเสนอวิธีดำาเนินการวิจัย 

ตามลำาดับดังนี้

 1. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้

  1.1 ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร ใช้การเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยกำาหนดโควตา จำานวน 10 คน 

มีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้

   1.1.1 เป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาที่สังกัด

ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์

   1.1.2 เปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาทีม่คีวาม

รู ้ประสบการณด์า้นศลิปะ และออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถาบันการศึกษาละ 1 สาขาวิชา รวมเป็น 5 แห่ง แห่งละ 2 คน 

รวมจำานวน 10 คน

  1.2 เจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบการ ใช้การ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในสถานประกอบ

การที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำานวน 15 แห่ง 

แห่งละ 2 คน รวมจำานวน 30 คน

  1.3 ประชากรอาจารย์ประจำาหลักสูตร/อาจารย์

ผู้สอน จำานวน 10 คน

  1.4 ประชากรนกัศึกษาทีก่ำาลังศึกษา จำานวน 40 คน

  1.5 ประชากรนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

จำานวน 32 คน

  รวมกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 122 คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท 

ประกอบด้วยแบบสอบถามจำานวน 5 ชุด และแบบสัมภาษณ์

จำานวน 1 ชุด ในส่วนของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่

มตีอ่หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์

อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์เปน็คำาถามในประเดน็

เกีย่วกบั ด้านบรบิท ดา้นปจัจยันำาเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้น

ผลผลติ สำาหรบัข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบ

ปลายเปดิ แบบสอบถามไดท้ำาการตรวจสอบคุณภาพดว้ยการหาคา่

ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) แล้วนำามาคำานวณ
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หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) 

มีค่าตั้งแต่ 0.80 - 1.00 นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 

out) ส่วนแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง โดย

กำาหนดประเด็นหรือข้อคำาถามแบบคำาถามปลายเปิด (Open 

ended Form) 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล กรณี

แบบสอบถามสำาหรับผูเ้ชีย่วชาญหลกัสตูร อาจารยป์ระจำาหลกัสูตร 

และนักศกึษาทีก่ำาลงัศกึษา ผู้วจิยัไดด้ำาเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลู

ดว้ยตนเอง และในสว่นของเจา้ของ/ผูบ้รหิารสถานประกอบการ 

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ดำาเนินการสอบถาม

ดว้ยตนเอง ในระหวา่งไปนเิทศนกัศกึษาฝกึประสบการณว์ชิาชพี 

และขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนำา

ส่งกลับคืน

 สำาหรับการสมัภาษณ ์ไดต้ดิตอ่ขอความรว่มมอืจากอาจารย์

ผูส้อนจำานวน 5 ทา่น เพือ่ขอนดัหมายกำาหนดเวลาการสมัภาษณ ์

ในการดำาเนนิการสมัภาษณไ์ดด้ำาเนนิการดว้ยตนเอง และเมือ่การ

สัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้วิจัยจะสรุปอีกครั้ง ซึ่งหากผู้ให้สัมภาษณ์

แต่ละคนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะบันทึกเพิ่มเติมไว้อีก 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้

  1.1 ขอ้มูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์

โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ แล้วนำาเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบคำาบรรยาย

  1.2 ขอ้มลูเกีย่วความคดิเห็นกับการประเมนิหลกัสตูร

ตามรูปแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้าน

ปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต นำามาวิเคราะห์

ดว้ย คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน แลว้นำาเสนอในรปูแบบ

ตารางประกอบคำาบรรยาย

  1.3 ข้อมูลปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ การประเมินหลักสูตร ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

(Content Analysis) โดยการตีความสร้างข้อสรุป แบบอุปมาน

วิธี (Inductive Method)

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 นำาขอ้มลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ ์มาตรวจสอบความสมบรูณ์

ของข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปมานวิธี (Inductive 

Method) นำาข้อมูลมาเรียบเรียงในรูปของข้อความโดยการจัด

กลุ่มประเด็น (Grouping) ทำาการวิเคราะห์ตามประเด็นของ

ข้อมูลโดยการอธิบายความ (Explanation) และตีความหมาย

ข้อมูลที่ได้ (Interpretation) นำาเสนอเชิงพรรณนาความ

ผลการวิจัย

 1. ผลการประเมนิหลกัสตูร สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมพบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อาจารย์ประจำาหลักสูตร นักศึกษาที่

กำาลังศึกษา นกัศึกษาฝึกประสบการณว์ชิาชีพและเจา้ของ/ผู้สถาน

ประกอบการ มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมาก เพราะหลักสูตรนอกจากจะสนองตอบตอ่นโยบายจาก

สว่นกลางแลว้ ยงัตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ไดด้ว้ยจะ

เหน็ไดจ้ากนกัศกึษาทีม่าศกึษาตอ่ในสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรมสว่นใหญเ่ป็นนกัศึกษาในทอ้งถิน่คือ สำาเรจ็การศึกษา

ในระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดับรุรีมัย ์และมคีวาม

สนใจในสาขาวิชานี้ตั้งแต่ต้นในการสมัครเข้าศึกษาต่อ เพราะ

นักศึกษาเห็นว่า หากสำาเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถนำาความ

รูท้ีไ่ดร้บัไปประกอบอาชพีได ้รวมทัง้ทางสาขาวชิาไดด้ำาเนนิการ

ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรใหแ้กน่กัศกึษาหรือผูท้ีส่นใจเขา้ศึกษาตอ่

ในหลากหลายชอ่งทาง รว่มกบัการจดักจิกรรมการแนะแนวการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และผลการประเมินเป็น

รายด้านโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านดังต่อไปนี้

  1.1 ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวม พบ

วา่ดา้นบริบทมคีวามเหมาะสม/ความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านวัตถุประสงค์ ด้านปรัชญาของหลักสูตร และด้านรายวิชา

ของหลักสูตร สำาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ ด้านโครงสร้าง

ของหลักสูตร และด้านองค์ประกอบของหลักสูตร 

  1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำาเข้าโดยภาพรวม 

พบว่าด้านปัจจัยนำาเข้ามีการปฏิบัติ/ความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื 

คณุลักษณะอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสือ่และอปุกรณ ์ดา้นเอกสารตำารา 

ดา้นงบประมาณ และดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่ตำา่สดุคอื ดา้นคณุลักษณะ

ของนักศึกษา และด้านอาคารสถานที่

  1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพ

รวม พบว่ามีการปฏิบัติ/การดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การ

บริหารจัดการหลักสูตร ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ การวัดและประเมินผลการศึกษา และด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
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  1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตโดยภาพรวม 

พบว่าคุณลักษณะของนักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะใน

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากท่ีสุด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านความรู้ 

สำาหรบัคณุลกัษณะทีต่อ้งพฒันานกัศกึษาเพิม่เตมิไดแ้ก่ ทกัษะการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และด้านทักษะพิสัย 

 2. ผลจากการประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วชิาออกแบบผลติภณัฑ ์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์

พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  2.1 ดา้นบริบท พบวา่ ดา้นเนือ้หารายวิชามจีำานวน

รายวิชาที่กำาหนดให้เรียน มากเกินไป และบางรายวิชามีเนื้อหา

วิชารายละเอียดที่มากเกินไป จึงควรปรับปรุงให้มีความทันสมัย

และกระชับให้เพียงพอต่อจำานวนชั่วโมงที่ทำาการสอน

  2.2 ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่า ขาดแคลนผู้สอนที่มี

ความเชี่ยวชาญการตกแต่งภายใน การนำาเสนอผลิตภัณฑ์แบบ 

3D และ Animation ประกอบกบัปจัจบุนัผูส้อนทีส่งักดัสาขาวชิา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ บางท่านมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่ม

เติมจากงานสอนอาจสง่ผลแกนั่กศกึษาได้ ในดา้นงบประมาณพบ

ว่า ยังขาดแคลนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และตำาราการสอน

ที่ทันสมัย ประกอบกับจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอต่อ

รายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติ ด้านคุณลักษณะของนักศึกษาแรกเข้า

มีข้อเสนอแนะให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านศิลปะ 

การออกแบบเขยีนแบบเบือ้งต้น ตลอดจนการทดสอบทกัษะดา้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อวัดความรู้เบ้ืองต้นของผู้เรียน สำาหรับ

ด้านอาคารสถานที่พบข้อเสนอแนะในการจัดหาห้องแสดงผล

งานของสาขาวิชา โรงฝึกปฏิบัติงานให้มีขนาดกว้างขึ้นและมีภูมิ

ทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

  2.3 ด้านกระบวนการพบว่า ในกระบวนการเรียน

การสอนควรจัดอาจารย์สอนเพิ่มเติม การกำาหนดเกณฑ์การให้

คะแนนผลงาน ควรให้ผูส้อนกำาหนดใหชั้ดเจนและแจง้ผลคะแนน

ให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง รวมทั้งควรมีการประเมินการจัดการ

หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  2.4 ดา้นผลผลติ พบวา่ สาขาวิชาตอ้งพฒันานกัศึกษา

ใหเ้ปน็ผูม้จีติอาสา มคีวามรบัผดิชอบในงานทีร่บัมอบหมายมาก

ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกทั้งความคิดสร้างสรรค์

และการนำาเสนอผลงาน รวมท้ังเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้

แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดอบรมฝึกทักษะความรู้ใน

โปรแกรมสำาเรจ็รปูทีจ่ำาเปน็ตอ่การทำางานตา่งๆ เชน่ MS. Excel, 

AutoCAD, SketchUP, 3D MAX ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนำาไปใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง 

อภิปรายผล

 1. ผลการประเมนิหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพราะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้ความสำาคัญกับทุกหลักสูตร 

ทกุสาขาวชิาทีเ่ปดิสอน ทกุหลักสูตรทีเ่ปดิสอนตา่งมีความสำาคัญยิง่

ตอ่การเสรมิสรา้งและพฒันานกัศกึษาใหเ้ปน็ผูท่ี้มคีวามสมบรูณท์ัง้

ทางรา่งกายและจติใจได ้ในส่วนของกลุ่มอาจารยป์ระจำาหลักสูตร

ต่างเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาที่ได้ผล

การประเมิน “ผ่าน” ในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2558 

: 55) และหลักสูตรมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้นักศึกษา

มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ มี

ความคดิสรา้งสรรค ์สามารถนำาความรูไ้ปใชใ้นการดำาเนนิชวีติและ

ดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสตูรทีก่ำาหนดไวท้ีว่า่ “มุง่ผลติบณัฑติดา้นการออกแบบ

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมทีม่คีวามรู ้คูค่ณุธรรม เพือ่ตอบสนองตอ่

สังคมและท้องถิ่น” 

 2. ผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละด้าน มีประเด็นที่นำา

มาอภิปราย ดังนี้ 

  2.1 ด้านบริบท

   2.1.1 ปรชัญาของหลกัสตูร ผู้เชีย่วชาญดา้น

หลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตรได้ให้ความคิดเห็นพ้อง

กันว่า ปรัชญาของหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความเหมาะสม/

ความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ปรัชญาของหลักสูตรมีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและสามารถนำาไปใชป้ฏบิติั

ได้จริง สำาหรับผลการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอน เห็นว่า ปรัชญา

ของหลกัสตูร ควรดำาเนนิการทบทวนปรชัญาของหลกัสตูรอยา่ง

ต่อเนื่อง เพราะแนวโน้มของตลาดแรงงานในสังคมไทยในสาย

อาชีพมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเปิดกว้าง หลากหลาย 

มากขึน้ในปจัจบุนั ดงันัน้การทีจ่ะผลติบณัฑติเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
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ความตอ้งการของสงัคมใหญแ่ลว้ จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งสง่เสริมให้

บณัฑติรูจ้กัการนำาความรูไ้ปพฒันาท้องถิน่หรอืชมุชนของตนเอง

ด้วย

   2.1.2 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร มีความ

เห็นที่สอดคล้องกันว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะ

สมอยูใ่นระดบัมาก โดยวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรมคีวามชดัเจน 

มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม และสามารถนำาไป

ใชไ้ดจ้รงิ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวัตถุประสงคข์องหลักสตูรไดก้ำาหนด

ใหท้ศิทางทีต่อ้งการพฒันาบณัฑติ คณุลกัษณะทีต่อ้งการพฒันา

ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการออกแบบ การใช้

เทคโนโลยเีพ่ือการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม การนำาเสนอ

งาน ตลอดจนเปน็ผูท้ีม่คุีณธรรม จรยิธรรม และมคีวามศรทัธาใน

วชิาชีพของตนเอง นกัศกึษาต้องม ีจิตสาธารณะ สามารถทำางาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2.1.3 ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร 

พบว่าทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร

เหน็วา่องคป์ระกอบของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

โดยเฉพาะองคป์ระกอบของหลกัสตูรในสว่นของรายวชิาทีส่อนได้

เน้นรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และหลักสูตร

นี้เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงาน แตท่ัง้นีท้ัง้ผูเ้ชีย่วชาญด้านหลกัสตูร และอาจารยป์ระจำา

หลกัสตูรไดเ้สนอวา่ หลกัสตูรควรมคีวามยดืหยุน่และเปดิโอกาส

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนตามความถนดั ดงัน้ันหลกัสตูรควรสำารวจ

หรือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกเรียนรายวิชา

ในหมวดวิชากลุ่มวิชาเลือก ที่กำาหนดไว้ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 31 

หนว่ยกติ โดยอาจกำาหนดใหน้กัศกึษารว่มกนัเลอืกรายวชิากลุม่น้ี

ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น เพื่อเรียนในภาคการศึกษาปลาย

และชั้นปีที่ต่อๆ ไป เพราะถือเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ

นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหารายวิชาในสาขาวิชามาแล้วระยะหน่ึง 

ทำาให้สามารถเลือกรายวิชาเรียนที่ตนเองอยากเรียนและตาม

ความถนัดของตนเองได้ 

   2.1.4 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า

ได้กำาหนดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต แยกเป็น 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะต้องเรียน

ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต แยกเป็น วิชาแกน 9 หน่วยกิต วิชา

เฉพาะด้าน 82 หน่วยกิต วิชาบังคับ 51 หน่วยกิต วิชาเลือก 

เรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 8 หน่วยกิต 

และหมวดวิชาเลือกเสรี ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ

จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำา

หลักสูตร ต่างเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรน้ีมีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วชิาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมมเีนือ้หารายวชิาทีเ่นน้การ

ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี พร้อมทั้งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะด้านการออกแบบ มีความคิด

สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำาไปต่อยอดทั้ง

การเรียนและการประยุกต์ใช้ในอาชีพและในชีวิต ประจำาวัน ซึ่ง

พจิารณาไดจ้ากรายวชิาทีจ่ดัใหนั้กศึกษาไดเ้รยีน มข้ีอเสนอแนะ

เพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงสร้างพบว่า ควรปรับเพิ่มรายวิชา

ที่มีเนื้อหาเฉพาะทางให้มากขึ้น ให้มีรายวิชาปฏิบัติและเนื้อหา

ที่ทันสมัย ปรับปรุงคำาอธิบายรายวิชา และเนื้อหาที่ใช้สอนให้

สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี

ไม่ควรให้มีความซ้ำาซ้อนกับรายวิชาอื่น รวมทั้งการปรับเปล่ียน

หรือลดหน่วยกิตของบางรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา

ที่ใช้สอน 

   2.1.5 ดา้นรายวชิาของหลักสูตร ผู้เช่ียวชาญ

ดา้นหลกัสตูร และอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร ให้ความเหน็ว่า รายวชิา

ที่กำาหนดให้เรียนในเหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

โดยรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับที่เหมาะสมมากที่สุด 

ไดแ้ก ่รายวชิาหลกัการออกแบบผลติภณัฑ ์และรายวชิาการเขยีน

แบบผลติภณัฑ ์สำาหรบัรายวิชาในกลุม่วิชาบงัคบัของหลกัสตูรที่

ควรปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ รายวิชาออกแบบเครื่องเรือน 1 

และรายวิชาการค้นควา้วจิยังานออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 

สำาหรับรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกพบว่า รายวิชาที่เห็นว่ามีความ

เหมาะสมมากทีส่ดุ คอืรายวชิา เทคโนโลยกีารออกแบบผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรม รายวชิา ออกแบบผลิตภณัฑข์องทีร่ะลึก และรายวชิา 

เทคนิคการทำาหุ่นจำาลอง และรายวิชาที่เห็นว่ามีความเหมาะสม

น้อยที่สุด ได้แก่ รายวิชา ออกแบบเครื่องเรือน 2 รายวิชา การ

ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ รายวิชา ออกแบบเครื่องเรือน 3 

และออกแบบเครื่องเรือน 4 สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผู้

เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ต้องกา

รบรูณาการบางรายวชิาท่ีมเีนือ้หาและรายละเอยีดมากเกินไป จงึ

ควรปรับปรุงเพื่อให้สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้สอนและเพื่อส่งเสริมให้

นกัศกึษามคีณุลกัษะตามแนวทางการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 คอื

ใหน้กัศกึษาเปน็ผูม้ดีา้นความรู ้ดา้นทกัษะและกระบวนการการ

เรียนรู้ และด้านทักษะชีวิต 

  2.2. ด้านปัจจัยนำาเข้า

   2.2.1 ด้านคุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน ใน
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ความคิดเห็นของอาจารย์ประจำาหลักสูตร นักศึกษาที่กำาลัง

ศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าการปฏิบัติ/

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนมี

คุณวุฒิและความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามสาขาที่สอน 

มีวิธีการสอนท่ีจะทำาให้นักศึกษามีท้ังความรู้และปฏิบัติได้จริง 

โดยใช้วิธีการทุกรูปแบบท่ีทำาให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์

ที่กำาหนดไว้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และการปฏิบัติตนเอง 

(ชวลิต ชูกำาแพง. 2551 : 8) รวมทั้งจัดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะ

สมกับรายวิชาที่เปิดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาจารย์

ผู้สอนสามารถให้คำาแนะนำา ดูแล เอาใจใส่นักศึกษาได้เป็นอย่าง

ด ีตลอดจนมคีวามอดทนให้กำาลงัใจและมคีวามต้ังใจทีจ่ะใหก้าร

ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน

   2.2.2 ด้านคุณลักษณะนักศึกษา พบว่า 

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการที่จะเรียนในสาขาวิชา ซึ่งถือว่า

เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอกับการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ว พบว่า นักศึกษามี

ความตั้งใจในการเข้าเรียน มีความตรงเวลา มีความรับผิดชอบ

ตอ่การเรยีนการสอน มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัอาจารยผ์ูส้อน และ

เพือ่นในชัน้เรยีน มคีวามคดิสรา้งสรรค ์รวมทัง้นกัศกึษาสามารถ

นำาความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทักษะด้านสื่อและ

เทคโนโลยีที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้ง

ในการทำางานและชีวิตประจำาวัน แต่นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่

และนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แล้วต่างให้ความ

เห็นว่า นักศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนต่างๆ 

ในห้องเรียนเท่าที่ควร จึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอน ท้ังในการเสนอความคิดเห็น 

การเลือกวิธีการเรียน การร่วมกำาหนดเกณฑ์คะแนนกิจกรรม 

คะแนนสอบหรอืชิน้งาน สำาหรบัในกระบวนการรบันกัศกึษาเขา้

มาศึกษาในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการ

สมัภาษณอ์าจารยป์ระจำาหลกัสตูรให้ขอ้คดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัถึง

การกำาหนดคณุสมบตัพืิน้ฐานทีน่กัศกึษาตอ้งมไีดแ้ก ่ความรู้เกีย่ว

กับการออกแบบ เขียนแบบ เช่น การทดสอบเขียนแบบเบื้องต้น 

การออกแบบสิ่งต่าง ๆ ตามความคิดของนักศึกษา การวาดรูป 

หรือแม้แต่การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น รวมทั้ง

ตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรกัในงานศลิปะ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์เปน็ตน้ 

ดังนั้นขั้นตอนในการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขา

วิชานี้ จึงควรดำาเนินการทดสอบระหว่างสอบคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อ

ใหส้าขาวชิาไดท้ราบขอ้มลูทกัษะเบือ้งตน้ของนกัศกึษาแตล่ะคน 

และเพือ่เตรยีมจดัการเรยีนใหแ้กน่กัศกึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ตลอด

จนการตอ่ยอดพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาใหไ้ดใ้ชป้ระโยชนไ์ด้

สูงสุด 

   2.2.3 ด้านงบประมาณ อาจารย์ประจำา

หลักสูตร ให้ความเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ

ซือ้วสัดอุปุกรณ ์สือ่ เอกสาร การสอนทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนการ

สอนใน แตล่ะรายวชิา ประกอบกบัครภุณัฑท์ีใ่ชใ้น การออกแบบ

มรีาคาคอ่นขา้งสงู และมขีนาดใหญ ่จงึทำาใหส้าขาวชิาขาดแคลน

ครุภัณฑ์ประเภทดังกล่าว ซึ่งหากการเรียนการสอนมีอุปกรณ์ 

เครื่องมือที่มีคุณภาพและศักยภาพย่อมทำาให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน 

หากนักศึกษาได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง ย่อมจะเกิดทักษะการ

ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง อกีทัง้ยงัเปน็การเตรียมความพรอ้มของนกัศกึษา

ใหไ้ดใ้ชอ้ปุกรณจ์รงิ ใชไ้ดถ้กูตอ้ง กอ่นทีจ่ะออกฝกึประสบการณ์

วชิาชพีในหนว่ยงานตา่งๆ ซึง่ลว้นแตม่อีปุกรณก์ารเขยีนแบบ และ

ออกแบบทีท่นัสมยั สอดคลอ้งกบัข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์

พบวา่ งบประมาณในการจดัซือ้ครภัุณฑ์ยงัไมเ่พยีงพอ เนือ่งจาก

สาขาวิชาเป็นสาขาที่ต้องอาศัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ใน

การสรา้งผลติภณัฑต์น้แบบ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการทดลอง เกดิการเรยีน

รู้จากประสบการณ์ตรงและการประเมินผลงานการออกแบบ

   2.2.4 ดา้นเอกสารตำารา ทีใ่ชก้ารเรยีนการสอน

ของสาขาวชิาออกแบผลติภณัฑ ์อตุสาหกรรม ท้ังอาจารยป์ระจำา

หลักสูตร นักศึกษาที่กำาลังศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชพีเหน็วา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก โดยเฉพาะวารสาร 

นิตยสารที่เกี่ยวกับการออกแบบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมี

จำานวนเพียงพอ สำาหรับการค้นคว้า และการประกอบการเรียน

การสอน อยา่งไรกต็ามผล จากการสัมภาษณไ์ดม้ขีอ้เสนอแนะเพิม่

เตมิวา่ สาขาวชิาจำาเป็นรว่มกนัในการพฒันาเอกสารทีใ่ช้ประกอบ

การเรยีนการสอนในแตล่ะรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสมในตอ่การ

เรยีนการสอนในแตล่ะรายวชิา เพือ่สง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนใน

สาขาวิชามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   2.2.5 ดา้นสือ่และอปุกรณท์ีผู่ส้อนใชป้ระกอบ

ในการจดัการเรยีนการสอน ในหลักสูตร มคีวามเหมาะสมในระดบั

มาก โดยส่ือและอปุกรณม์คีวามสอดคล้องกบัเนือ้หาสาระวชิาทีใ่ช้

สอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมทัง้มโีปรแกรมคอมพวิเตอร์

ด้านการออกแบบเขียนแบบที่เพียงพอต่อความต้องการของ

นักศึกษา สอดคล้องกับ ฐานิดา พาราษฎร์ (2556 : 145 - 66) 

ทีไ่ดท้ำาการวจิยัเรือ่ง การประเมนิหลักสูตรการประเมนิหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียน ตำารา เอกสาร
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ประกอบการการสอนทีผู่ส้อนใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก เอกสารประกอบการเรยีน ตำารา มคีวามสอดคล้อง

กับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา

   2.2.6 ด้านอาคารสถานที่เรียนในภาพรวม 

มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก แตท่ัง้อาจารยป์ระจำาหลกัสูตร 

นักศึกษาท่ีกำาลังศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ต่างต้องการสถานที่การเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ โรงฝึกปฏิบัติงาน 

เนือ่งจากโรงฝกึปฏบิตังิานในปจัจบุนัมขีนาดคบัแคบ ไมเ่พยีงพอ

ต่อการจำานวนนักศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

ของโรงฝกึปฏบิตังิานใหม้สีภาพแวดลอ้มทีค่วามสวยงาม รวมทัง้

โตะ๊เรยีน และโตะ๊ปฏบิตักิารสำาหรบัการเขยีนแบบ มีขนาด และ

จำานวน ไมเ่พียงพอตอ่การใชง้านและการเรยีนการสอน สอดคลอ้ง

กับข้อเสนอแนะจากข้อคำาถามปลายเปิดในแบบสอบถามพบว่า 

หากองคป์ระกอบร่วมเหลา่นีม้จีำานวนเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ

ใชง้าน ยอ่มสง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนในสาขาวิชามปีระสทิธภิาพ

ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

  2.3 ด้านกระบวนการ 

  ในภาพรวมของดา้นกระบวนการ พบวา่ กระบวนการ

จดัการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผลการศกึษา การบรหิาร

จดัการหลกัสตูรและการฝกึประสบการณว์ชิาชพี มกีารปฏบิติั/การ

ดำาเนินงานอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะการบรหิารจดัการหลกัสูตร 

ทั้งทางการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรอย่างเหมาะสม

การจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม

กับรายวิชา การสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ความ

สามารถในด้านต่างๆ รวมทั้งมีระบบการประกันคุณภาพการ

ศกึษาภายในสาขาวชิาทีม่ปีระสทิธิภาพ ทำาให้การบรหิารจดัการ

ในด้านต่างๆ ภายในสาขาวิชามีความสะดวก และรวดเร็ว และ

จากการสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการบริหาร

และการพัฒนาหลกัสตูรในสว่นของการทีจ่ะทำาใหห้ลกัสูตรเปน็ที่

ยอมรับของสังคม ทำาให้สาขาวิชามีจุดเด่นให้ได้ โดยการพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่กำาหนดไว้ นักศึกษามีคุณภาพ

มากยิง่ขึน้ ตลอดจนเป็นผู้มคีวามรอบรูด้า้นการออกแบบในทกุ ๆ  

ดา้น จนเปน็ทีต่อ้งการของตลาดแรงงานหรอืสถานประกอบการ 

   2.3.1 ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

อาจารย์ประจำาหลักสูตร นักศึกษาท่ีกำาลังศึกษาและนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความเห็นที่ตรงกันว่า กระบวนการ

จดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมมาก ทัง้นีเ้ปน็เพราะผู้สอน

ไดก้ระตุน้และสง่เสริมใหน้กัศกึษาคดิวเิคราะหด์า้นการออกแบบ 

ตลอดทั้งการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้

สอนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง

เชี่ยวชาญ และสามารถสาธิต การปฏิบัติงาน อธิบาย ชี้แนะ

เน้ือหาการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ส่งผล

ให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการออกแบบในทุก ๆ ด้าน หาก

แตค่วามรู ้ความสามารถและทกัษะการปฏบิตังิาน การใชเ้ครือ่ง

มือด้านการออกแบบของผู้สอนยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรือ

พัฒนาในการจัดทำาเป็นรูปเล่มตำาราหรือเอกสารประกอบการ

สอนที่ชัดเจน ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบทอดและ

ถ่ายโอนไปให้นักศึกษาหรือผู้อื่นที่สนใจ สาขาวิชาจึงควรให้การ

สนับสนุนในการจัดทำาตำาราหรือเอกสารประกอบการสอน อีก

ทั้งยังสามารถพัฒนาผู้สอน ให้มีตำาแหน่งทางวิชาการที่สูงยิ่งขึ้น

ไป อยา่งไรกต็ามผลจากการสัมภาษณ ์ไดม้ขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ

เกีย่วกบักระบวนการจดัการสอน โดยใหเ้นน้เทคนคิ วธิกีารสอน 

เนน้ผูเ้รยีนใหไ้ดใ้ชค้วามคดิวเิคราะห ์ฝกึทกัษะภาคสนาม ลงพืน้

ที่ชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง

   2.3.2 ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า อาจารย์ในสาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็น

ระบบ มีความเหมาะสมและยตุธิรรม พรอ้มทัง้มีการประเมินตาม

สภาพจริง และตามผลงานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ

ประเภทตา่งๆ ทัง้นีเ้ปน็เพราะรายวชิาในสาขาวชิาส่วนใหญเ่ปน็

รายวิชาท่ีต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะการออกแบบ เขียนแบบ 

และมีข้อเสนอแนะในการวัดการประเมินผลการศึกษา ควรมี

กระบวนการประเมินผลให้ชัดเจนและให้สอดคล้องกับเนื้อหา

วิชา พร้อมทั้งแจ้งถึงวิธีการการวัดและประเมินให้แก่นักศึกษา

ทราบก่อนการเรียนทุกครั้ง อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

มีส่วนร่วมในการประเมินผลการศึกษา เช่น การกำาหนดสัดส่วน

คะแนนชิน้งาน คะแนนสอบ เพือ่ความเหมาะสมในการเรยีนการ

สอนในแต่ละรายวิชา 

   2.3.3 ด้านการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ประจำาหลกัสตูรเหน็วา่ การบรหิารภายในหลกัสตูรมคีวามเหมาะ

สมมาก ทัง้นีเ้ปน็เพราะสาขาวชิามอีาจารยผู้์สอนทีม่คีวามรู ้ความ

สามารถที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และมีกระบวนการ

พัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำา

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักศึกษา สำาหรับจุดเสริมที่

ตอ้งสนบัสนนุเพิม่เตมิเพือ่ให้สาขาวชิามคีวามแขง็แกรง่ทางดา้น

หลกัสูตรไดแ้ก ่การพฒันาดา้นการนเิทศนกัศกึษา การจดัอาจารย์

ใหม้จีำานวนเพยีงพอตอ่รายวชิาทีเ่ปดิสอน มกีระบวนการคัดเลือก
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ผูเ้ขา้ศึกษาตอ่อยา่งเปน็รปูธรรม รวมทัง้การสนบัสนนุใหอ้าจารย์

ผลิตเอกสารประกอบการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้

อาจารย์ได้พัฒนาตนเองในการทำาผลงานทางวิชาการร่วมด้วย 

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสาขาวิชา คณะกรรมการการประเมินพบว่าไม่มีอาจารย์

ประจำาที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีแผนการ

พัฒนาบุคลากร รวมท้ังสนับสนุนพัฒนาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอก และอบรมทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

   2.3.4 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อาจารย์ประจำาหลักสูตรและนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก ทั้งกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนออก ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การจัดทำาคู่มือฝึก

ประสบการณว์ชิาชีพใหม้รีายละเอยีดทีช่ดัเจนและครอบคลมุใน

การฝกึประสบการณว์ชิาชพี การคัดเลือกแหลง่ฝกึประสบการณ์

วชิาชพีทีม่มีาตรฐาน ท่ีเปน็ทีย่อมรบัใหแ้กน่กัศกึษาได้เลอืก เตรยีม

ความพร้อมของนักศึกษาทั้งในด้านความรู้และทักษะพิสัย รวม

ทั้งได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน และเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบที่ได้รับการยอมรับ มาร่วมเสริมให้ความรู้แก่นักศึกษา

เกีย่วกบัการออกแบบผลติภณัฑ ์เพราะนกัศกึษาจะไดร้บัความรู้

จากผู้มีประสบการณ์ และได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเสริมทักษะ

ความรู้การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การปฏิบัติ

ตนในสถานที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งสาขาวิชามีระบบการนิเทศฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ มีอาจารย์นิเทศก์และ

พีเ่ลีย้งจากสถานประกอบทีค่อยใหค้ำาแนะนำาการฝกึประสบการณ์

วิชาชีพได้เป็นอย่างดี สำาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากอาจารย์

ประจำาหลักสูตร พบว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีเวลาใน

การจดัเตรียมค่อนขา้งนอ้ย อาจจะตอ้งมกีารวางแผนและดำาเนนิ

การตามแผนให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพ 

 2.4 ด้านผลผลิต 

  2.4.1 คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์

ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะห์

เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้อาจารย์

ประจำาหลกัสตูร นกัศึกษาทีก่ำาลงัศกึษา นกัศกึษาฝกึประสบการณ์

วชิาชพี และเจ้าของ/ผูบ้ริหารสถานประกอบการ ใหค้วามเหน็วา่

ในภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มีสมรรถนะตามที่กำาหนด โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลและความรบัผดิชอบ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะนกัศกึษานกัศกึษา

มีเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาของตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีความ

ตั้งใจที่จะเรียนรู้ ใฝ่รู้ ต้องการพัฒนาตนเอง รวมทั้งมีจิตอาสา 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ

รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทำางาน สอดคล้องกับข้อคิด

เห็นจากเจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบที่เห็นว่า นักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารรถทำางานที่ได้รับมอบหมายได้ดี 

เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ใน

การทำางานด้านกราฟิก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้และ

ทำาความเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว 

   สำาหรบัสมรรถนะทีน่กัศกึษากำาลงัศกึษาอยู่

ต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นได้แก่ ความสามารถ

ในการเขยีน รายงานภาษาองักฤษในการปฏบิติังานสอดคลอ้งกบั

เจา้ของสถานประกอบการทีเ่หน็วา่ ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ

จำาเปน็ตอ่การปฏิบตัใินปจัจบุนั ทัง้นีเ้พราะภาษาตา่งประเทศเข้า

มามีบทบาททั้งในด้านการเรียนและการดำารงชีวิต ดังนั้นสาขา

วชิาจงึควรสง่เสรมิหรอืพฒันานกัศกึษาใหม้ทีกัษะดา้นภาษาตา่ง

ประเทศมากยิ่งขึ้น ในส่วนของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์

วชิาชพีประเมนิตนเองวา่มคีวามประหยดัและอดออมนอ้ย ทัง้นี้

อาจเปน็เพราะนกัศกึษาตอ้งไปอยูใ่นสงัคมการทำางาน จงึมคีา่ใช้

จ่ายในการดำารงชีวิตมากขึ้น 

    2.4.2 ด้านทักษะพิสัย ความคิดเห็นของ

อาจารย์ประจำาหลักสูตร นักศึกษาที่กำาลังศึกษา นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และเจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบการ

พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมี

พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกับความสามารถในการปฏบิตังิานได้

อยา่งเปน็อยา่งดี ทัง้ทกัษะทางหลกัการดา้นการออกแบบการเขยีน

แบบ ดา้นการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบเขยีนแบบ ตลอด

จนสามารถปฏบิตังิานอืน่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย และเมือ่พจิารณาเปน็

รายขอ้พบวา่ นกัศกึษามทีกัษะด้านหลกัการออกแบบ และความ

คดิสรา้งสรรคม์ากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะสาขาวชิาไดต้ระหนกั

และใหค้วามสำาคัญในหลักการ ตลอดจนไดฝึ้กฝนทกัษะในการคิด 

สร้างสรรค์ผลงานในรปูแบบตา่งๆ และหลากหลาย การเอาใจใส่

นักศึกษา ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนทำาให้นักศึกษา

สามารถนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นตา่ง ๆ  ไดด้ ีและจาก

การศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร และ

เจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบการ เห็นว่าหากเป็นไปได้ ควร
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ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยนำา

เอาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาพัฒนาให้มีรูปแบบท่ีเป็น

สากล และเปน็ทีย่อมรบั ในระดับภมูภิาคหรอืระดบัประเทศ อกี

ทัง้ควรมเีวทีใหน้กัศกึษาไดน้ำาเสนอผลงานและการแสดงออกถงึ

องคค์วามรูท้ีไ่ดเ้รียนมา และรว่มยกยอ่งเชิดชใูหเ้ปน็แบบอยา่งทีด่ี

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการประเมินหลักสูตรไปใช้

  1.1 ดา้นบรบิท องคป์ระกอบดา้นโครงสรา้งหลกัสตูร

โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาเนื้อหาเฉพาะด้าน ควรให้มีรายวิชาที่เป็น

ปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ และปรบัเนือ้หา คำาอธบิายรายวชิาใหม้กีระชบั 

มคีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้จำานวนชัว่โมงสอน และ

ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น กลุ่มวิชาเลือกเรียนตามโครงสร้างที่

กำาหนดให้เรียนจำานวนเพียง 31 หน่วยกิต และมีรายวิชาที่ให้

สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสิ้น 42 รายวิชา รวม 46 หน่วยกิต ซึ่ง

มีจำานวนมากเกินไป และบางรายวิชามีความซ้ำาซ้อนกับรายวิชา

บังคับที่กำาหนดให้นักศึกษาได้เรียน จึงควรคัดเลือกรายวิชาให้มี

จำานวนนอ้ยลง โดยพิจารณาจากการจดัแผนการเรยีนยอ้นหลงัวา่

รายวิชาใดที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกมาใช้ รวมทั้งควรเพ่ิมหรือ

พัฒนารายวิชาท่ีจำาเป็นต่อการพัฒนาทักษะพิสัยของนักศึกษา

ให้มีสมรรถนะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานในอนาคต และทกัษะสำาคญัของผูเ้รยีนในศตวรรษ

ที่ 21

  1.2 ด้านปัจจัยนำาเข้า ควรมีการปรับปรุงขยาย

ขนาดของห้องฝึกปฏิบัติและโรงฝึกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ

การทำากิจกรรมในแต่ละรายวิชา มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติ

การของนักศึกษา ตลอดจนต้องการปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

จัดหาครุภัณฑ์ประจำาห้อง โต๊ะเรียนและโต๊ะปฏิบัติงาน ให้มี

ความเพยีงพอ โดยอาจจดัทำาแผนความตอ้งการครภัุณฑทุ์กปใีห้

สอดคลอ้งตอ่จำานวนนกัศกึษาและรายวชิาทีเ่ปดิเปน็ภาคปฏบิตั ิ

ส่วนด้านเอกสารตำารา ด้านสื่อและอุปกรณ์ ยังมีจำานวนไม่เพียง

พอ จงึควรสนบัสนนุใหอ้าจารยใ์นสาขาวชิาไดจ้ดัทำาตำารา เอกสาร

ประกอบการสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจร่วมกันจัดทำาหรือ

จัดซื้อหนังสือที่เห็นว่าเหมาะสมมาใช้ประกอบในการเรียนการ

สอน ซึ่งอาจส่งผลให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองในการทำาผลงาน

ทางวิชาการ

  1.3 ด้านกระบวนการ ควรดำาเนินการพัฒนาด้าน

การวัดและประเมนิผลการศกึษา ทัง้น้ีสาขาวชิาเพราะยงัขาดการ

ประเมนิความรูก้อ่นเรยีนของนกัศึกษาในแตล่ะรายวชิา เพือ่จะได้

วางแผนการจัด การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ กำาหนดให้

นกัศกึษาไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการประเมนิผลการเรยีน โดยเปดิ

โอกาสใหน้กัศกึษาไดร้ว่มกำาหนดแบง่สัดส่วนคะแนนใหค้รอบคลุม

ทุกกิจกรรมที่แต่ละรายวิชา รวมทั้งการกำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา ส่วนการฝึกประสบการณ์

วชิาชพี ควรไดรั้บการดำาเนนิการสรา้งความเขา้ใจกบัทุกฝ่าย รวม

ทัง้มกีารประสานงานกบัสถานประกอบการถงึวตัถปุระสงค์ของ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กระบวนการขั้นตอน และวิธีการ

นิเทศร่วมกับอาจารย์นิเทศ พี่เล้ียงในสถานประกอบการ และ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  1.4 ด้านผลผลิต ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้

ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข เทคนคิ การวเิคราะห์งานเพิม่มากขึน้ 

จัดอบรมเสริมทักษะการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษา

ไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะการฟัง ทักษะการ

อ่าน ทักษะการพูดสนทนา และทักษะการเขียน ให้แก่นักศึกษา 

จดัอบรมเสรมิทกัษะการใช้คอมพวิเตอรห์รอืโปรแกรมดา้นกราฟกิ

อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการออกแบบเปน็ประจำาและตอ่เนือ่ง เพือ่จะได้

นำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำางานในอนาคต

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรประเมินความพึงพอใจและสมรรถนะที่

พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการในรูปแบบการ

ทำาวิจัย และวิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตรจาก

นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา รวมทั้งการศึกษาความต้องการของ

สถานประกอบการในความตอ้งการคุณลักษณะของนกัออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสาขาวิชาจะได้พัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  2.2 ควรศึกษาผลการเรียนตลอดหลักสูตรของ

นักศึกษาทุกคนเพื่อนำามาเป็นข้อมูลสำาหรับการพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2.3 ควรสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงของนกัศกึษาในดา้นคณุลักษณะทีเ่กดิขึน้กบันกัศกึษา

หลงัสำาเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
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