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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ โดย
ใช้แนวคิดการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ CIPP Model ของ
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยุกต์ใช้ ซึง่ ประเมินทัง้ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร
จำ�นวน 10 คน อาจารย์ประจำ�หลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน จำ�นวน
10 คน นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ จำ�นวน 40 คน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ จำ�นวน 32 คน และเจ้าของ/ผูบ้ ริหารสถาน
ประกอบการ จำ�นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ด้วย แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ และแบบสัมภาษณ์มลี กั ษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง และค่า
ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ .971 สถิตทิ ใี่ ช้ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม โดยภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษา
อยู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ และเจ้าของ/ผูบ้ ริหารสถาน
ประกอบการ มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม พบว่า ด้าน
บริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านปรัชญา
ของหลักสูตร ด้านรายวิชาของหลักสูตร ด้านองค์ประกอบของ
หลักสูตร และด้านโครงสร้างของหลักสูตร ตามลำ�ดับ
3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำ�เข้าในภาพรวม พบว่า
ด้านปัจจัยนำ�เข้ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่า
เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ผสู้ อน รองลงมาคือ ด้าน
สือ่ และอุปกรณ์ ด้านคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านเอกสารตำ�รา
ด้านงบประมาณ และด้านอาคารสถานที่ ตามลำ�ดับ
4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมิน
ผล ตามลำ�ดับ
5. ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ในภาพรวมพบว่ า
คุณลักษณะของนักศึกษามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ด้าน
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะพิสัย และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำ�ดับ
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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 percentage, 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 management was ranked first and was followed by internships,
instructional management and educational measurement 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

บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559 และตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ทีใ่ ห้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญหนึง่
ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 33 - 34) และ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ ได้ก�ำ หนดแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ.
2557 - 2560 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ และ 42
มาตรการ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์มงุ่ เน้นการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับอุดมศึกษา
และระดับชาติและนานาชาติ มาตรการที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ทนั สมัยและตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้
เรียน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2558 : 25)

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2555 ซึ่งถือได้ว่ามีการดำ�เนินการใช้หลักสูตรแล้ว จึงควรมีการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพือ่ เตรียมพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร
ในครั้งต่อไป ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (2552 : 21) กำ�หนดให้สถาบัน อุดมศึกษา
บริหารจัดการหลักสูตรเพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำ�หนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชานั้นๆ โดย
ให้ดำ�เนินการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยทุกๆ 5 ปี และนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
การศึกษาวิธีและรูปแบบการประเมินหลักสูตรพบว่า
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม
(Stufflebeam) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ
(มารุต พัฒผล. 2558 : 225 - 227) มีการประเมินทีละด้านตาม
ลำ�ดับ และสามารถประเมินหลักสูตรได้คลอบคลุมเนือ้ 4 ด้าน คือ
ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำ�เข้า (Input) ด้านกระบวนการ
(Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึง่ รูปแบบการประเมินนี้
เป็นการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ สามารถนำ�ผลสรุปนีไ้ ปใช้ใน
การตัดสินใจว่าหลักสูตรนี้ มีปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
มีความเหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่อย่างไร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
โดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟ
เฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
หลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อทราบถึงสภาพโดยรวมและข้อมูลสำ�คัญ
ของหลักสูตรที่น่าเชื่อถือ สำ�หรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ
หลักสูตร แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและของสังคมต่อไป

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ นำ � เสนอวิ ธี ดำ � เนิ น การวิ จั ย
ตามลำ�ดับดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้
		 1.1 ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร ใช้การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกำ�หนดโควตา จำ�นวน 10 คน
มีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้
			 1.1.1 เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาที่สังกัด
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์
			 1.1.2 เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาทีม่ คี วาม
รู้ ประสบการณ์ดา้ นศิลปะ และออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการศึกษาละ 1 สาขาวิชา รวมเป็น 5 แห่ง แห่งละ 2 คน
รวมจำ�นวน 10 คน
		 1.2 เจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบการ ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในสถานประกอบ
การที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ จำ � นวน 15 แห่ ง
แห่งละ 2 คน รวมจำ�นวน 30 คน
		 1.3 ประชากรอาจารย์ประจำ�หลักสูตร/อาจารย์
ผู้สอน จำ�นวน 10 คน
		 1.4 ประชากรนักศึกษาทีก่ �ำ ลังศึกษา จำ�นวน 40 คน
		 1.5 ประชากรนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำ�นวน 32 คน
		 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 122 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท
ประกอบด้วยแบบสอบถามจำ�นวน 5 ชุด และแบบสัมภาษณ์
จำ�นวน 1 ชุด ในส่วนของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่
มีตอ่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ เป็นคำ�ถามในประเด็น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เกีย่ วกับ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผลผลิต สำ�หรับข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปลายเปิด แบบสอบถามได้ท�ำ การตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาค่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้ CIPP Model
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) แล้วนำ�มาคำ�นวณ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

59

60 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC)
มีค่าตั้งแต่ 0.80 - 1.00 นำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
out) ส่วนแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้าง โดย
กำ�หนดประเด็นหรือข้อคำ�ถามแบบคำ�ถามปลายเปิด (Open
ended Form)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล กรณี
แบบสอบถามสำ�หรับผูเ้ ชีย่ วชาญหลักสูตร อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
และนักศึกษาทีก่ �ำ ลังศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง และในส่วนของเจ้าของ/ผูบ้ ริหารสถานประกอบการ
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ดำ�เนินการสอบถาม
ด้วยตนเอง ในระหว่างไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
และขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนำ�
ส่งกลับคืน
สำ�หรับการสัมภาษณ์ ได้ตดิ ต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์
ผูส้ อนจำ�นวน 5 ท่าน เพือ่ ขอนัดหมายกำ�หนดเวลาการสัมภาษณ์
ในการดำ�เนินการสัมภาษณ์ได้ด�ำ เนินการด้วยตนเอง และเมือ่ การ
สัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้วิจัยจะสรุปอีกครั้ง ซึ่งหากผู้ให้สัมภาษณ์
แต่ละคนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะบันทึกเพิ่มเติมไว้อีก
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
		 1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ แล้วนำ�เสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคำ�บรรยาย
		 1.2 ข้อมูลเกีย่ วความคิดเห็นกับการประเมินหลักสูตร
ตามรูปแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต นำ�มาวิเคราะห์
ด้วย ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน แล้วนำ�เสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคำ�บรรยาย
		 1.3 ข้อมูลปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ การประเมินหลักสูตร ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) โดยการตีความสร้างข้อสรุป แบบอุปมาน
วิธี (Inductive Method)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปมานวิธี (Inductive
Method) นำ�ข้อมูลมาเรียบเรียงในรูปของข้อความโดยการจัด
กลุ่มประเด็น (Grouping) ทำ�การวิเคราะห์ตามประเด็นของ
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ข้อมูลโดยการอธิบายความ (Explanation) และตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้ (Interpretation) นำ�เสนอเชิงพรรณนาความ
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อาจารย์ประจำ�หลักสูตร นักศึกษาที่
กำ�ลังศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและเจ้าของ/ผูส้ ถาน
ประกอบการ มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เพราะหลักสูตรนอกจากจะสนองตอบต่อนโยบายจาก
ส่วนกลางแล้ว ยังตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ ได้ดว้ ยจะ
เห็นได้จากนักศึกษาทีม่ าศึกษาต่อในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในท้องถิน่ คือ สำ�เร็จการศึกษา
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรรี มั ย์ และมีความ
สนใจในสาขาวิชานี้ตั้งแต่ต้นในการสมัครเข้าศึกษาต่อ เพราะ
นักศึกษาเห็นว่า หากสำ�เร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถนำ�ความ
รูท้ ไี่ ด้รบั ไปประกอบอาชีพได้ รวมทัง้ ทางสาขาวิชาได้ด�ำ เนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นกั ศึกษาหรือผูท้ สี่ นใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลากหลายช่องทาง ร่วมกับการจัดกิจกรรมการแนะแนวการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และผลการประเมินเป็น
รายด้านโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านดังต่อไปนี้
		 1.1 ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวม พบ
ว่าด้านบริบทมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านวัตถุประสงค์ ด้านปรัชญาของหลักสูตร และด้านรายวิชา
ของหลักสูตร สำ�หรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดคือ ด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตร และด้านองค์ประกอบของหลักสูตร
		 1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำ�เข้าโดยภาพรวม
พบว่าด้านปัจจัยนำ�เข้ามีการปฏิบัติ/ความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ
คุณลักษณะอาจารย์ผสู้ อน ด้านสือ่ และอุปกรณ์ ด้านเอกสารตำ�รา
ด้านงบประมาณ และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตาํ่ สุดคือ ด้านคุณลักษณะ
ของนักศึกษา และด้านอาคารสถานที่
		 1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพ
รวม พบว่ามีการปฏิบัติ/การดำ�เนินงานอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
บริหารจัดการหลักสูตร ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การวัดและประเมินผลการศึกษา และด้าน
การจัดการเรียนการสอน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

		 1.4 ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต โดยภาพรวม
พบว่าคุณลักษณะของนักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านความรู้
สำ�หรับคุณลักษณะทีต่ อ้ งพัฒนานักศึกษาเพิม่ เติมได้แก่ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านทักษะพิสัย
2. ผลจากการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้
		 2.1 ด้านบริบท พบว่า ด้านเนือ้ หารายวิชามีจ�ำ นวน
รายวิชาที่กำ�หนดให้เรียน มากเกินไป และบางรายวิชามีเนื้อหา
วิชารายละเอียดที่มากเกินไป จึงควรปรับปรุงให้มีความทันสมัย
และกระชับให้เพียงพอต่อจำ�นวนชั่วโมงที่ทำ�การสอน
		 2.2 ด้านปัจจัยนำ�เข้า พบว่า ขาดแคลนผู้สอนที่มี
ความเชี่ยวชาญการตกแต่งภายใน การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์แบบ
3D และ Animation ประกอบกับปัจจุบนั ผูส้ อนทีส่ งั กัดสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บางท่านมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่ม
เติมจากงานสอนอาจส่งผลแก่นกั ศึกษาได้ ในด้านงบประมาณพบ
ว่า ยังขาดแคลนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และตำ�ราการสอน
ที่ทันสมัย ประกอบกับจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอต่อ
รายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติ ด้านคุณลักษณะของนักศึกษาแรกเข้า
มีข้อเสนอแนะให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านศิลปะ
การออกแบบเขียนแบบเบือ้ งต้น ตลอดจนการทดสอบทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นของผู้เรียน สำ�หรับ
ด้านอาคารสถานที่พบข้อเสนอแนะในการจัดหาห้องแสดงผล
งานของสาขาวิชา โรงฝึกปฏิบัติงานให้มีขนาดกว้างขึ้นและมีภูมิ
ทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
		 2.3 ด้านกระบวนการพบว่า ในกระบวนการเรียน
การสอนควรจัดอาจารย์สอนเพิ่มเติม การกำ�หนดเกณฑ์การให้
คะแนนผลงาน ควรให้ผสู้ อนกำ�หนดให้ชดั เจนและแจ้งผลคะแนน
ให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง รวมทั้งควรมีการประเมินการจัดการ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
		 2.4 ด้านผลผลิต พบว่า สาขาวิชาต้องพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นผูม้ จี ติ อาสา มีความรับผิดชอบในงานทีร่ บั มอบหมายมาก
ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกทั้งความคิดสร้างสรรค์
และการนำ�เสนอผลงาน รวมทั้งเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้
แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดอบรมฝึกทักษะความรู้ใน

โปรแกรมสำ�เร็จรูปทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งานต่างๆ เช่น MS. Excel,
AutoCAD, SketchUP, 3D MAX ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนำ�ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
อภิปรายผล
1. ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้ความสำ�คัญกับทุกหลักสูตร
ทุกสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน ทุกหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนต่างมีความสำ�คัญยิง่
ต่อการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผูท้ มี่ คี วามสมบูรณ์ทงั้
ทางร่างกายและจิตใจได้ ในส่วนของกลุม่ อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
ต่างเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาที่ได้ผล
การประเมิน “ผ่าน” ในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2558
: 55) และหลักสูตรมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้นักศึกษา
มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการดำ�เนินชีวติ และ
ดำ�รงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรทีก่ �ำ หนดไว้ทวี่ า่ “มุง่ ผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีม่ คี วามรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม เพือ่ ตอบสนองต่อ
สังคมและท้องถิ่น”
2. ผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละด้าน มีประเด็นที่นำ�
มาอภิปราย ดังนี้
		 2.1 ด้านบริบท
			 2.1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
หลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตรได้ให้ความคิดเห็นพ้อง
กันว่า ปรัชญาของหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความเหมาะสม/
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ปรัชญาของหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถนำ�ไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริง สำ�หรับผลการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอน เห็นว่า ปรัชญา
ของหลักสูตร ควรดำ�เนินการทบทวนปรัชญาของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะแนวโน้มของตลาดแรงงานในสังคมไทยในสาย
อาชีพมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเปิดกว้าง หลากหลาย
มากขึน้ ในปัจจุบนั ดังนัน้ การทีจ่ ะผลิตบัณฑิตเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

61

62 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ความต้องการของสังคมใหญ่แล้ว จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งส่งเสริมให้
บัณฑิตรูจ้ กั การนำ�ความรูไ้ ปพัฒนาท้องถิน่ หรือชุมชนของตนเอง
ด้วย
			 2.1.2 ด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร มีความ
เห็นที่สอดคล้องกันว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะ
สมอยูใ่ นระดับมาก โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน
มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถนำ�ไป
ใช้ได้จริง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ก�ำ หนด
ให้ทศิ ทางทีต่ อ้ งการพัฒนาบัณฑิต คุณลักษณะทีต่ อ้ งการพัฒนา
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการออกแบบ การใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม การนำ�เสนอ
งาน ตลอดจนเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง นักศึกษาต้องมี จิตสาธารณะ สามารถทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 2.1.3 ด้ า นองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต ร
พบว่าทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร
เห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
โดยเฉพาะองค์ประกอบของหลักสูตรในส่วนของรายวิชาทีส่ อนได้
เน้นรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และหลักสูตร
นี้เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน แต่ทงั้ นีท้ งั้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�
หลักสูตรได้เสนอว่า หลักสูตรควรมีความยืดหยุน่ และเปิดโอกาส
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนตามความถนัด ดังนัน้ หลักสูตรควรสำ�รวจ
หรือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชากลุ่มวิชาเลือก ที่กำ�หนดไว้ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 31
หน่วยกิต โดยอาจกำ�หนดให้นกั ศึกษาร่วมกันเลือกรายวิชากลุม่ นี้
ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น เพื่อเรียนในภาคการศึกษาปลาย
และชั้นปีที่ต่อๆ ไป เพราะถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม และ
นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหารายวิชาในสาขาวิชามาแล้วระยะหนึ่ง
ทำ�ให้สามารถเลือกรายวิชาเรียนที่ตนเองอยากเรียนและตาม
ความถนัดของตนเองได้
			 2.1.4 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า
ได้กำ�หนดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 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
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�
หลักสูตร ต่างเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมมีเนือ้ หารายวิชาทีเ่ น้นการ
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี พร้อมทั้งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะด้านการออกแบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำ�ไปต่อยอดทั้ง
การเรียนและการประยุกต์ใช้ในอาชีพและในชีวิต ประจำ�วัน ซึ่ง
พิจารณาได้จากรายวิชาทีจ่ ดั ให้นกั ศึกษาได้เรียน มีขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงสร้างพบว่า ควรปรับเพิ่มรายวิชา
ที่มีเนื้อหาเฉพาะทางให้มากขึ้น ให้มีรายวิชาปฏิบัติและเนื้อหา
ที่ทันสมัย ปรับปรุงคำ�อธิบายรายวิชา และเนื้อหาที่ใช้สอนให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ไม่ควรให้มีความซ้ำ�ซ้อนกับรายวิชาอื่น รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
หรือลดหน่วยกิตของบางรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ที่ใช้สอน
			 2.1.5 ด้านรายวิชาของหลักสูตร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร ให้ความเห็นว่า รายวิชา
ที่กำ�หนดให้เรียนในเหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับที่เหมาะสมมากที่สุด
ได้แก่ รายวิชาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และรายวิชาการเขียน
แบบผลิตภัณฑ์ สำ�หรับรายวิชาในกลุม่ วิชาบังคับของหลักสูตรที่
ควรปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ รายวิชาออกแบบเครื่องเรือน 1
และรายวิชาการค้นคว้าวิจยั งานออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สำ�หรับรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกพบว่า รายวิชาที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ คือรายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม รายวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก และรายวิชา
เทคนิคการทำ�หุ่นจำ�ลอง และรายวิชาที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
น้อยที่สุด ได้แก่ รายวิชา ออกแบบเครื่องเรือน 2 รายวิชา การ
ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ รายวิชา ออกแบบเครื่องเรือน 3
และออกแบบเครื่องเรือน 4 สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผู้
เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตรที่ต้องกา
รบูรณาการบางรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาและรายละเอียดมากเกินไป จึง
ควรปรับปรุงเพื่อให้สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้สอนและเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีคณ
ุ ลักษะตามแนวทางการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 คือ
ให้นกั ศึกษาเป็นผูม้ ดี า้ นความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการการ
เรียนรู้ และด้านทักษะชีวิต
		 2.2. ด้านปัจจัยนำ�เข้า
			 2.2.1 ด้านคุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน ใน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ความคิดเห็นของอาจารย์ประจำ�หลักสูตร นักศึกษาที่กำ�ลัง
ศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าการปฏิบัติ/
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิและความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามสาขาที่สอน
มีวิธีการสอนที่จะทำ�ให้นักศึกษามีทั้งความรู้และปฏิบัติได้จริง
โดยใช้วิธีการทุกรูปแบบที่ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่กำ�หนดไว้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และการปฏิบัติตนเอง
(ชวลิต ชูกำ�แพง. 2551 : 8) รวมทั้งจัดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะ
สมกับรายวิชาที่เปิดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาจารย์
ผู้สอนสามารถให้คำ�แนะนำ� ดูแล เอาใจใส่นักศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี ตลอดจนมีความอดทนให้ก�ำ ลังใจและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะให้การ
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน
			 2.2.2 ด้านคุณลักษณะนักศึกษา พบว่า
นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการที่จะเรียนในสาขาวิชา ซึ่งถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอกับการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ว พบว่า นักศึกษามี
ความตั้งใจในการเข้าเรียน มีความตรงเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั อาจารย์ผสู้ อน และ
เพือ่ นในชัน้ เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ นักศึกษาสามารถ
นำ�ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทักษะด้านสื่อและ
เทคโนโลยีที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้ง
ในการทำ�งานและชีวิตประจำ�วัน แต่นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่
และนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แล้วต่างให้ความ
เห็นว่า นักศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนต่างๆ
ในห้องเรียนเท่าที่ควร จึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในการเสนอความคิดเห็น
การเลือกวิธีการเรียน การร่วมกำ�หนดเกณฑ์คะแนนกิจกรรม
คะแนนสอบหรือชิน้ งาน สำ�หรับในกระบวนการรับนักศึกษาเข้า
มาศึกษาในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ประจำ�หลักสูตรให้ขอ้ คิดเห็นทีส่ อดคล้องกันถึง
การกำ�หนดคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีน่ กั ศึกษาต้องมีได้แก่ ความรูเ้ กีย่ ว
กับการออกแบบ เขียนแบบ เช่น การทดสอบเขียนแบบเบื้องต้น
การออกแบบสิ่งต่าง ๆ ตามความคิดของนักศึกษา การวาดรูป
หรือแม้แต่การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมทั้ง
ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรักในงานศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
ดังนั้นขั้นตอนในการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขา
วิชานี้ จึงควรดำ�เนินการทดสอบระหว่างสอบคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อ
ให้สาขาวิชาได้ทราบข้อมูลทักษะเบือ้ งต้นของนักศึกษาแต่ละคน

และเพือ่ เตรียมจัดการเรียนให้แก่นกั ศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตลอด
จนการต่อยอดพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้ใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด
			 2.2.3 ด้านงบประมาณ อาจารย์ประจำ�
หลักสูตร ให้ความเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ
ซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ สือ่ เอกสาร การสอนทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการ
สอนใน แต่ละรายวิชา ประกอบกับครุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ใน การออกแบบ
มีราคาค่อนข้างสูง และมีขนาดใหญ่ จึงทำ�ให้สาขาวิชาขาดแคลน
ครุภัณฑ์ประเภทดังกล่าว ซึ่งหากการเรียนการสอนมีอุปกรณ์
เครื่องมือที่มีคุณภาพและศักยภาพย่อมทำ�ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน
หากนักศึกษาได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง ย่อมจะเกิดทักษะการ
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง อีกทัง้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ให้ได้ใช้อปุ กรณ์จริง ใช้ได้ถกู ต้อง ก่อนทีจ่ ะออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ล้วนแต่มอี ปุ กรณ์การเขียนแบบ และ
ออกแบบทีท่ นั สมัย สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
พบว่า งบประมาณในการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่เพียงพอ เนือ่ งจาก
สาขาวิชาเป็นสาขาที่ต้องอาศัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ เพือ่ ให้ได้ผลการทดลอง เกิดการเรียน
รู้จากประสบการณ์ตรงและการประเมินผลงานการออกแบบ
			 2.2.4 ด้านเอกสารตำ�รา ทีใ่ ช้การเรียนการสอน
ของสาขาวิชาออกแบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ทัง้ อาจารย์ประจำ�
หลักสูตร นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะวารสาร
นิตยสารที่เกี่ยวกับการออกแบบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมี
จำ�นวนเพียงพอ สำ�หรับการค้นคว้า และการประกอบการเรียน
การสอน อย่างไรก็ตามผล จากการสัมภาษณ์ได้มขี อ้ เสนอแนะเพิม่
เติมว่า สาขาวิชาจำ�เป็นร่วมกันในการพัฒนาเอกสารทีใ่ ช้ประกอบ
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มคี วามเหมาะสมในต่อการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพือ่ ส่งผลให้การเรียนการสอนใน
สาขาวิชามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			 2.2.5 ด้านสือ่ และอุปกรณ์ทผี่ สู้ อนใช้ประกอบ
ในการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับ
มาก โดยสือ่ และอุปกรณ์มคี วามสอดคล้องกับเนือ้ หาสาระวิชาทีใ่ ช้
สอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ รวมทัง้ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านการออกแบบเขียนแบบที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา สอดคล้องกับ ฐานิดา พาราษฎร์ (2556 : 145 - 66)
ทีไ่ ด้ท�ำ การวิจยั เรือ่ ง การประเมินหลักสูตรการประเมินหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียน ตำ�รา เอกสาร
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64 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ประกอบการการสอนทีผ่ สู้ อนใช้ในการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เอกสารประกอบการเรียน ตำ�รา มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา
			 2.2.6 ด้านอาคารสถานที่เรียนในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก แต่ทงั้ อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต่างต้องการสถานที่การเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ โรงฝึกปฏิบัติงาน
เนือ่ งจากโรงฝึกปฏิบตั งิ านในปัจจุบนั มีขนาดคับแคบ ไม่เพียงพอ
ต่อการจำ�นวนนักศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
ของโรงฝึกปฏิบตั งิ านให้มสี ภาพแวดล้อมทีค่ วามสวยงาม รวมทัง้
โต๊ะเรียน และโต๊ะปฏิบตั กิ ารสำ�หรับการเขียนแบบ มีขนาด และ
จำ�นวน ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะจากข้อคำ�ถามปลายเปิดในแบบสอบถามพบว่า
หากองค์ประกอบร่วมเหล่านีม้ จี �ำ นวนเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งาน ย่อมส่งผลให้การเรียนการสอนในสาขาวิชามีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
		 2.3 ด้านกระบวนการ
		 ในภาพรวมของด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหาร
จัดการหลักสูตรและการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ มีการปฏิบตั /ิ การ
ดำ�เนินงานอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะการบริหารจัดการหลักสูตร
ทั้ ง ทางการจั ด แผนการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต รอย่ า งเหมาะสม
การจั ด อาจารย์ ผู้ ส อนที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ เหมาะสม
กับรายวิชา การสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ความ
สามารถในด้านต่างๆ รวมทั้งมีระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสาขาวิชาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำ�ให้การบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ ภายในสาขาวิชามีความสะดวก และรวดเร็ว และ
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการบริหาร
และการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของการทีจ่ ะทำ�ให้หลักสูตรเป็นที่
ยอมรับของสังคม ทำ�ให้สาขาวิชามีจุดเด่นให้ได้ โดยการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่กำ�หนดไว้ นักศึกษามีคุณภาพ
มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเป็นผูม้ คี วามรอบรูด้ า้ นการออกแบบในทุก ๆ
ด้าน จนเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ
			 2.3.1 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาและนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความเห็นที่ตรงกันว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผูส้ อน
ได้กระตุน้ และส่งเสริมให้นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์ดา้ นการออกแบบ
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ตลอดทั้งการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้
สอนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
เชี่ยวชาญ และสามารถสาธิต การปฏิบัติงาน อธิบาย ชี้แนะ
เนื้อหาการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ส่งผล
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการออกแบบในทุก ๆ ด้าน หาก
แต่ความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบตั งิ าน การใช้เครือ่ ง
มือด้านการออกแบบของผู้สอนยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรือ
พัฒนาในการจัดทำ�เป็นรูปเล่มตำ�ราหรือเอกสารประกอบการ
สอนที่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบทอดและ
ถ่ายโอนไปให้นักศึกษาหรือผู้อื่นที่สนใจ สาขาวิชาจึงควรให้การ
สนับสนุนในการจัดทำ�ตำ�ราหรือเอกสารประกอบการสอน อีก
ทั้งยังสามารถพัฒนาผู้สอน ให้มีตำ�แหน่งทางวิชาการที่สูงยิ่งขึ้น
ไป อย่างไรก็ตามผลจากการสัมภาษณ์ ได้มขี อ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
เกีย่ วกับกระบวนการจัดการสอน โดยให้เน้นเทคนิค วิธกี ารสอน
เน้นผูเ้ รียนให้ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะภาคสนาม ลงพืน้
ที่ชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง
			 2.3.2 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า อาจารย์ในสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ มีความเหมาะสมและยุตธิ รรม พร้อมทัง้ มีการประเมินตาม
สภาพจริง และตามผลงานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ
ประเภทต่างๆ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะรายวิชาในสาขาวิชาส่วนใหญ่เป็น
รายวิชาที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะการออกแบบ เขียนแบบ
และมีข้อเสนอแนะในการวัดการประเมินผลการศึกษา ควรมี
กระบวนการประเมินผลให้ชัดเจนและให้สอดคล้องกับเนื้อหา
วิชา พร้อมทั้งแจ้งถึงวิธีการการวัดและประเมินให้แก่นักศึกษา
ทราบก่อนการเรียนทุกครั้ง อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการศึกษา เช่น การกำ�หนดสัดส่วน
คะแนนชิน้ งาน คะแนนสอบ เพือ่ ความเหมาะสมในการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา
			 2.3.3 ด้านการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจำ�หลักสูตรเห็นว่า การบริหารภายในหลักสูตรมีความเหมาะ
สมมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะสาขาวิชามีอาจารย์ผสู้ อนทีม่ คี วามรู้ ความ
สามารถที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และมีกระบวนการ
พัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักศึกษา สำ�หรับจุดเสริมที่
ต้องสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ให้สาขาวิชามีความแข็งแกร่งทางด้าน
หลักสูตรได้แก่ การพัฒนาด้านการนิเทศนักศึกษา การจัดอาจารย์
ให้มจี �ำ นวนเพียงพอต่อรายวิชาทีเ่ ปิดสอน มีกระบวนการคัดเลือก

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ผูเ้ ข้าศึกษาต่ออย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ การสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตเอกสารประกอบการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้
อาจารย์ได้พัฒนาตนเองในการทำ�ผลงานทางวิชาการร่วมด้วย
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา คณะกรรมการการประเมินพบว่าไม่มีอาจารย์
ประจำ�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีแผนการ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนพัฒนาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก และอบรมทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
			 2.3.4 ด้ า นการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ทั้งกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนออก ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การจัดทำ�คู่มือฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพให้มรี ายละเอียดทีช่ ดั เจนและครอบคลุมใน
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ การคัดเลือกแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทีม่ มี าตรฐาน ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับให้แก่นกั ศึกษาได้เลือก เตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาทั้งในด้านความรู้และทักษะพิสัย รวม
ทั้งได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบที่ได้รับการยอมรับ มาร่วมเสริมให้ความรู้แก่นักศึกษา
เกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะนักศึกษาจะได้รบั ความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ และได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเสริมทักษะ
ความรู้การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การปฏิบัติ
ตนในสถานที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งสาขาวิชามีระบบการนิเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ มีอาจารย์นิเทศก์และ
พีเ่ ลีย้ งจากสถานประกอบทีค่ อยให้ค�ำ แนะนำ�การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี สำ�หรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากอาจารย์
ประจำ�หลักสูตร พบว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีเวลาใน
การจัดเตรียมค่อนข้างน้อย อาจจะต้องมีการวางแผนและดำ�เนิน
การตามแผนให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ
2.4 ด้านผลผลิต
		 2.4.1 คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ อาจารย์
ประจำ�หลักสูตร นักศึกษาทีก่ �ำ ลังศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และเจ้าของ/ผูบ้ ริหารสถานประกอบการ ให้ความเห็นว่า

ในภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มีสมรรถนะตามที่กำ�หนด โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะนักศึกษานักศึกษา
มีเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาของตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีความ
ตั้งใจที่จะเรียนรู้ ใฝ่รู้ ต้องการพัฒนาตนเอง รวมทั้งมีจิตอาสา
มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถทำ � งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ และ
รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทำ�งาน สอดคล้องกับข้อคิด
เห็นจากเจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบที่เห็นว่า นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารรถทำ�งานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ใน
การทำ�งานด้านกราฟิก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้และ
ทำ�ความเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว
			 สำ�หรับสมรรถนะทีน่ กั ศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นได้แก่ ความสามารถ
ในการเขียน รายงานภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับ
เจ้าของสถานประกอบการทีเ่ ห็นว่า ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
จำ�เป็นต่อการปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ พราะภาษาต่างประเทศเข้า
มามีบทบาททั้งในด้านการเรียนและการดำ�รงชีวิต ดังนั้นสาขา
วิชาจึงควรส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาให้มที กั ษะด้านภาษาต่าง
ประเทศมากยิ่งขึ้น ในส่วนของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประเมินตนเองว่ามีความประหยัดและอดออมน้อย ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะนักศึกษาต้องไปอยูใ่ นสังคมการทำ�งาน จึงมีคา่ ใช้
จ่ายในการดำ�รงชีวิตมากขึ้น
		
2.4.2 ด้านทักษะพิสัย ความคิดเห็นของ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษา นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และเจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบการ
พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมี
พฤติกรรมการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างเป็นอย่างดี ทัง้ ทักษะทางหลักการด้านการออกแบบการเขียน
แบบ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบเขียนแบบ ตลอด
จนสามารถปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักศึกษามีทกั ษะด้านหลักการออกแบบ และความ
คิดสร้างสรรค์มากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะสาขาวิชาได้ตระหนัก
และให้ความสำ�คัญในหลักการ ตลอดจนได้ฝกึ ฝนทักษะในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ และหลากหลาย การเอาใจใส่
นักศึกษา ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนทำ�ให้นักศึกษา
สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้ดี และจาก
การศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร และ
เจ้าของ/ผู้บริหารสถานประกอบการ เห็นว่าหากเป็นไปได้ ควร
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ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยนำ�
เอาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาพัฒนาให้มีรูปแบบที่เป็น
สากล และเป็นทีย่ อมรับ ในระดับภูมภิ าคหรือระดับประเทศ อีก
ทัง้ ควรมีเวทีให้นกั ศึกษาได้น�ำ เสนอผลงานและการแสดงออกถึง
องค์ความรูท้ ไี่ ด้เรียนมา และร่วมยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการประเมินหลักสูตรไปใช้
		 1.1 ด้านบริบท องค์ประกอบด้านโครงสร้างหลักสูตร
โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาเนื้อหาเฉพาะด้าน ควรให้มีรายวิชาที่เป็น
ปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ และปรับเนือ้ หา คำ�อธิบายรายวิชาให้มกี ระชับ
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ จำ�นวนชัว่ โมงสอน และ
ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น กลุ่มวิชาเลือกเรียนตามโครงสร้างที่
กำ�หนดให้เรียนจำ�นวนเพียง 31 หน่วยกิต และมีรายวิชาที่ให้
สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสิ้น 42 รายวิชา รวม 46 หน่วยกิต ซึ่ง
มีจำ�นวนมากเกินไป และบางรายวิชามีความซ้ำ�ซ้อนกับรายวิชา
บังคับที่กำ�หนดให้นักศึกษาได้เรียน จึงควรคัดเลือกรายวิชาให้มี
จำ�นวนน้อยลง โดยพิจารณาจากการจัดแผนการเรียนย้อนหลังว่า
รายวิชาใดที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกมาใช้ รวมทั้งควรเพิ่มหรือ
พัฒนารายวิชาที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาทักษะพิสัยของนักศึกษา
ให้มีสมรรถนะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต และทักษะสำ�คัญของผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21
		 1.2 ด้านปัจจัยนำ�เข้า ควรมีการปรับปรุงขยาย
ขนาดของห้องฝึกปฏิบัติและโรงฝึกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
การทำ�กิจกรรมในแต่ละรายวิชา มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติ
การของนักศึกษา ตลอดจนต้องการปรับปรุงให้มีความทันสมัย
จัดหาครุภัณฑ์ประจำ�ห้อง โต๊ะเรียนและโต๊ะปฏิบัติงาน ให้มี
ความเพียงพอ โดยอาจจัดทำ�แผนความต้องการครุภณ
ั ฑ์ทกุ ปีให้
สอดคล้องต่อจำ�นวนนักศึกษาและรายวิชาทีเ่ ปิดเป็นภาคปฏิบตั ิ
ส่วนด้านเอกสารตำ�รา ด้านสื่อและอุปกรณ์ ยังมีจำ�นวนไม่เพียง
พอ จึงควรสนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชาได้จดั ทำ�ตำ�รา เอกสาร
ประกอบการสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจร่วมกันจัดทำ�หรือ
จัดซื้อหนังสือที่เห็นว่าเหมาะสมมาใช้ประกอบในการเรียนการ
สอน ซึ่งอาจส่งผลให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองในการทำ�ผลงาน
ทางวิชาการ
		 1.3 ด้านกระบวนการ ควรดำ�เนินการพัฒนาด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา ทัง้ นีส้ าขาวิชาเพราะยังขาดการ
ประเมินความรูก้ อ่ นเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เพือ่ จะได้
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วางแผนการจัด การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ กำ�หนดให้
นักศึกษาได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผลการเรียน โดยเปิด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้รว่ มกำ�หนดแบ่งสัดส่วนคะแนนให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมที่แต่ละรายวิชา รวมทั้งการกำ�หนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา ส่วนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ควรได้รบั การดำ�เนินการสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย รวม
ทัง้ มีการประสานงานกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงค์ของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กระบวนการขั้นตอน และวิธีการ
นิเทศร่วมกับอาจารย์นิเทศ พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
		 1.4 ด้านผลผลิต ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เทคนิค การวิเคราะห์งานเพิม่ มากขึน้
จัดอบรมเสริมทักษะการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษา
ไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะการฟัง ทักษะการ
อ่าน ทักษะการพูดสนทนา และทักษะการเขียน ให้แก่นักศึกษา
จัดอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมด้านกราฟิก
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบเป็นประจำ�และต่อเนือ่ ง เพือ่ จะได้
นำ�ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำ�งานในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรประเมินความพึงพอใจและสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการในรูปแบบการ
ทำ�วิจัย และวิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตรจาก
นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา รวมทั้งการศึกษาความต้องการของ
สถานประกอบการในความต้องการคุณลักษณะของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสาขาวิชาจะได้พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
		 2.2 ควรศึกษาผลการเรียนตลอดหลักสูตรของ
นักศึกษาทุกคนเพื่อนำ�มาเป็นข้อมูลสำ�หรับการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 2.3 ควรสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
เปลีย่ นแปลงของนักศึกษาในด้านคุณลักษณะทีเ่ กิดขึน้ กับนักศึกษา
หลังสำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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