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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปสาหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง
หมวดที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป
ผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑)
หมวดที่ ๒ : อาจารย์
ผลการดาเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ ๔.๒)
ผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ ๔.๑)
ผลการดาเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ ๔.๓)
หมวดที่ ๓ : นักศึกษาและบัณฑิต
ผลการดาเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๓.๑)
ผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๓.๒)
ผลการดาเนินงานผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๓.๓)
ผลการดาเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ ๒.๑)
ผลการดาเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน
๑ ปี (ตัวบ่งชี้ ๒.๒)
หมวดที่ ๔ : ข้อมูลสรุปรายงาน
ผลการดาเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ ๕.๑)
ผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ ๕.๒)
ผลการดาเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ ๕.๓)
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ ๕.๔)
หมวดที่ ๕ : การบริหารหลักสูตร
ผลการดาเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ ๖.๑)
หมวดที่ ๖ : ข้อคิดเห็น
หมวดที่ ๗ : การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ ๘ : แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร
๑. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร
๒. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
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บทสรุปสาหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง
๑. บทนา (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป)
ปรัชญา
คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มี
ปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดตั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมี
เป้ าหมายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ความรู้ค วามเชี่ ยวชาญด้ า นการออกแบบและควบคุ ม งาน
ก่อสร้าง ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้าง โดยมีทักษะด้านการควบคุมงาน
ก่อสร้างที่ มีองค์ค วามรู้ด้านเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมการก่อสร้าง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และ พั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ที่ มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการก่อสร้าง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้าง สามารถประกอบวิชาชีพ ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผน
และการทางานเป็นทีม มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
๔. เพื่อผลิตบั ณฑิ ตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิ ชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
๕. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตรงตามที่สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร
การประเมินตนเองตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการดาเนินงาน
ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (๓.๒๗ คะแนน)

๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก
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๑ การกากับมาตรฐาน
๒ บัณฑิต
๓ นักศึกษา
๔ อาจารย์
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

ผ่าน
๓.๓๓
๒.๖๗
๔.๐๐

๓.๕๐

-

๓.๓๓
๒.๖๗
๓.๗๕

หลักสูตรได้มาตรฐาน
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพดี

๓.๔๒
คุณภาพ
ดี

๓.๐๐
๓.๕๐
คุณภาพ
ดี

-

๓.๐๐
๓.๒๗

คุณภาพปานกลาง
คุณภาพดี

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งชี้) พบว่า
องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีจานวน ๒ องค์ประกอบ
อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ ๓,๕) มีจานวน ๒ องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ ๔ , ๖)

๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
๑. หลักสูตรมีความโดดเด่นเฉพาะทาง (Specialist) คือ ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
๒. หลักสูตรเอื้อต่อนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง
๓. หลักสูตรเน้นเชิงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๔. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ
๕. จานวนผลงานวิจัยมีค่อนข้างสูงเทียบต่อจานวนอาจารย์ประจา
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคโนโลยี
เครื่องมือ และสถานที่
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
๑. หลักสูตรปัจจุบันเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทาให้ขาด
ประสบการณ์การทางานจริง
๒. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีมาตรฐานตรงตามที่สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

รหัสหลักสูตร :
ชื่อหลักสูตร :
ระดับ :

๒๕๕๕๑๙๔๑๑๐๑๒๓๓
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี

๑. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
๑
อาจารย์

ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
นายศรัณยู

สว่างเมฆ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

การรับผิดชอบ

ปริญญาโท

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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๒
๓
๔
๕

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายนพดล
คล้ายวิเศษ
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม
นายกรณ์พงศ์
ทองศรี
นายสันติ
กมลนรากิจ
 มีการปรับปรุงหลักสูตร

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

 ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร

หมายเหตุ : ปรับปรุงใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน)
ลาดับ
ตาแหน่งทาง
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
วิชาการ
๑
อาจารย์
นายศรัณยู
สว่างเมฆ

๒

อาจารย์

นายนพดล

คล้ายวิเศษ

ข้อมูลประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : ๒๕๕๕
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Architecture and Building
สาขาวิชาที่จบ :
นวัตกรรมอาคาร
ชื่อสถาบันที่จบ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ๑๐ ปี
ประสบการณ์การทาการสอน : ๓ ปี
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : ๒๕๕๕
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Architecture and Building
สาขาวิชาที่จบ :
นวัตกรรมอาคาร
ชื่อสถาบันที่จบ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ๓ ปี
ประสบการณ์การทาการสอน : ๓ ปี

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลาดับ
๓

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

๔

อาจารย์

นายกรณ์พงศ์

๕

อาจารย์

นายสันติ

นางสาวรุจิวรรณ

อันสงคราม

ทองศรี

กมลนรากิจ

ข้อมูลประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : ๒๕๕๕
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Architecture and Building
สาขาวิชาที่จบ :
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ชื่อสถาบันที่จบ :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ๓ ปี
ประสบการณ์การทาการสอน : ๑ ปี
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : ๒๕๕๒
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Architecture and Building
สาขาวิชาที่จบ :
การวางแผนภาคและเมือง
ชื่อสถาบันที่จบ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ๘ ปี
ประสบการณ์การทาการสอน : ๗ ปี
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท
ปีที่จบ : ๒๕๕๑
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :
Architecture and Building
สาขาวิชาที่จบ :
การวางผังเมือง
ชื่อสถาบันที่จบ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภท (สถานภาพของการทางาน) : ๘ ปี
ประสบการณ์การทาการสอน : ๗ ปี

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓. อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
๑
อาจารย์

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน
นายศรัณยู สว่างเมฆ

๒

อาจารย์

นายนพดล คล้ายวิเศษ

๓

อาจารย์

นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม

๔

อาจารย์

นายกรณ์พงศ์ ทองศรี

๕

อาจารย์

นายสันติ กมลนรากิจ

๖

อาจารย์

นายศาสตรา ศรีหาภาค

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
๑
อาจารย์
๒
อาจารย์
๓
อาจารย์
๔
อาจารย์
๕
อาจารย์
๖
อาจารย์
๗
อาจารย์
๘
อาจารย์
๙
อาจารย์
๑๐
อาจารย์

นายวัชรพัทธ์ พิชัยสัตย์
นายธนัญชัย ลิมปาคม
ร.ต.ท.วิทวัส อ่องระเบียบ
นายจักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล
นายสุทัศน์ สัมภวะมนตรี
นายวิจักษณ์ นุ่มนิ่ม
นายตรีนิติ บุญกิจการ
นายสุตินัย ยามศรีสุข
นายอภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ
นายชัยยศ ใคร่ครวญ

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมอาคาร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมอาคาร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การวางผังเมือง
เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอหังสาริมทรัพย์

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

๔. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๕. ผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตัวบ่งชี้ ๑.๑)
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์)
๑  จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรสถาปัตยกรรมมีอาจารย์ประจา
๒

 คุณสมบัติอาจารย์ประจา
หลักสูตร

หลักสูตรครบตามเกณฑ์ สกอ. จานวน ๕ คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตรงกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์)

ผลการดาเนินงาน

๑. นายศรัณยู สว่างเมฆ
สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร)
๒. นายนพดล คล้ายวิเศษ
สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร)
๓. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
๔. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง)
๕. นายสันติ กมลนรากิจ
ผ.ม. (การวางผังเมือง)
๑๑  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ระยะเวลาที่กาหนด
ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบ เมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน
๒๕๕๕ เริ่ ม เปิ ด การเรี ย นการสอนในภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๕ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง จ านวน ๑ ครั้ ง
ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากลาออก ได้รับการ
อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบ เมื่ อ วั น ที่ ๗
สิ ง หาคม ๒๕๕๗ เริ่ ม เปิ ด การเรี ย นการสอนในภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สรุปผลการประเมิน

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

รายการหลักฐานหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักฐาน
รายการ
๑.๑ - ๐๑ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑ - ๐๒ หนังสือปรับปรุงการแก้ไขหลักสูตร สมอ.๐๘
๑.๑ - ๐๓ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑.๑ - ๐๔ ตารางสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่ ๒ อาจารย์

ตัวบ่งชี้
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ ๔.๑)

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
๑) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร :
คณะและมหาวิทยาลัยได้กาหนดการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจนและกาหนดให้สาขาวิชา
ดาเนินการตามระบบ ดังนี้
๑. สารวจความต้องการรับอาจารย์ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดั บ
ปริญญาตรีต่อจานวนอาจารย์ประจาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ๑ : ๘
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าค่า FTES เท่ากับ ๗๓.๖๗ จานวนอาจารย์ที่
ควรมีต่ อนั กศึก ษา เท่ ากับ ๑๐ คน (๗๓.๖๗/๘ = ๙.๒๐) ยังมีความ
ต้ อ งการจ านวนอาจารย์ เพิ่ ม อี ก ๕ คน จากจ านวนอาจารย์ ป ระจ า
สาขาวิชาที่ปฏิบัติงานจริง ๕ คน
๒. งานแผนคณะจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรสายผู้สอนเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา เมื่อจัดสรรอัตรากาลังแจ้งผ่านงานบุคลากรคณะเพื่อเปิดรับ
๓. สาขาวิ ช าด าเนิ น การประชุ ม เพื่ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการ บริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ฉบับที่
๒/๒๕๕๐ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ วิ ธีก ารสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเขา เปนพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวบรวมและแจ้งข้อมูล
ยังงานบุคลากรคณะเพื่อดาเนินการ
๔. งานบุคลากรคณะระบุวันเริ่มต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร ๑๕ วัน
วันสอบข้ อเขี ยน สอบภาคปฏิบั ติ และหรือสอบสอน และสอบสัม ภาษณ์ ภายในวั น
เดียวกัน และประกาศผลการคัดเลือก ภายใน ๓ วันหลังการสอบ
๕. คณะจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย์ โดยมีคณบดีหรือ รอง
คณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขา หรือตัวอาจารย์ประจาสาขาวิชา และเลขานุการสานักงาน คณบดีหรือ
หัวหน้างานบุคลากรเป็นเลขานุการที่ประชุม
๖. ดาเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑ์การคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณา
ผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรมากที่สุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบว่า
มีผู้ที่มีคุณสมบัติอาจทาการสารองเรียกเพิ่มเติม กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มา รายงาน
ตัว
๗. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะได้มีการทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ ของ
คณะ จึงหาแนวทางการป้องกัน โดยกาหนดบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงที่ หัวหน้า สาขาวิชา
เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม อาศัยผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ ด้านการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหรืองาน
บริหารด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่แนะนา ช่วยเหลือและสอนงาน อาจารย์ใหม่
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ที่ยังไม่มีประสบการณ์
๗.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สาขาวิชามีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ไม่ครบตามจานวน
เนื่องจาก นายศาสตรา ศรีหาภาคได้ล าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวนอาจารย์ประจ า
สาขาวิช าที่ ปฏิ บัติงานจึงมีเพียง ๕ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ต่ อนักศึ กษา FTES
เท่ากับ ๗๓.๖๗ จานวนอาจารย์ที่ควรมีต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑๐ คน ยังมีความต้องการจานวน
อาจารย์เพิ่มอีก ๕ คน
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร:
คณะได้กาหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
๑. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา เป็น
ประธานการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดาเนินการประชุมและคัดเลือก อาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาที่ สัมพันธ์ คุณสมบัติทาง
วิชาชีพ และประสบการณ์ทางการสอน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์ไม่ครบตามจานวน เนื่องจากการลาศึกษาต่อ ทาให้มี ผลกระทบต่อการคัด
สรรอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒. ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติอาจารย์ ประจา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งกลับให้ สาขาวิชา
พิจารณาใหม่ หากถูกต้องจะดาเนินการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ บริหารคณะให้
ความเห็นชอบและเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
๓. สารวจความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร แต่ล ะปีการศึ กษา หากอาจารย์มี
ความประสงค์ ข อลาศึ ก ษาต่ อ ตามแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรดาเนินการประชุมหารือและจัดสรรตาแหน่งที่ว่าง
๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๑ คน คือ นายรัก
ศักดิ์ สุคนธะตามร์ ลาออก จึงได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เสนอให้
นายสิปปวิชญ์ กาบัง เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๒ คน คือ นาย
สิป ปวิ ช ญ์ ก าบั ง ลาออก และนายธนั น ท์ ศั ล ยวุฒิ เปลี่ ย นไปเป็ น อาจารย์
ประจ าหลั กสูตรอื่น จึงได้มี การเสนอปรับ ปรุงแก้ไข หลักสูตรเสนอให้ นาย
ศรัณ ยู สว่างเมฆ และนายนพดล คล้ายวิเศษ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และปรับเปลี่ยนลาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และลาดับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
๑. นายศรัณยู สว่างเมฆ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๑ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๒. นายนพดล คล้ายวิเศษ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๒ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๓. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม (อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๓)
๔. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี (อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๔)
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๕. นายสันติ กมลนรากิจ (อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๕)
๒) ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกาหนดนโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคล มีระบบและกลไก
เป้าหมายการดาเนินงาน และแผนดาเนินงานกิจกรรม ดังนี้
๑. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑.๑ การเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอน และภาระหน้าที่ของความเป็นอาจารย์
๑.๒ การพัฒนาความรู้ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัย
๑.๓ การพัฒนาความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพ
๑.๔ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
๑.๕ การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๖ การสร้างขวัญและกาลังใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๒. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ ก าหนดภาระหน้ าที่ ก ารปฏิ บั ติ ติ ด ตาม รายงานผล การ
ประเมินความสาเร็จ
๒.๑ ฝ่ายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจาคณะ
๒.๒ ฝ่ายงานแผน : รองคณบดีฝ่ายแผน และหัวหน้างานบุคคล
๒.๓ ฝ่ายงานดาเนินงาน: หัวหน้างานบุคคล งานวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ ฝ่ายงานติดตาม : หัวหน้างานติดตามและประมวลผล หัวหน้างานบุคคล
๒.๕ ฝ่ายงานประเมินความสาเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ
๓. เป้าหมายของการดาเนินงาน
๓.๑ ด้านอัตรากาลัง มีจานวนอาจารย์ประจาสาขาวิชาเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นั ก ศึ ก ษา ใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานของนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า (Full Time Equivalent
Student: FTES) ระดับปริญญาตรีต่อจานวนอาจารย์ประจาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาศิล ปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ๑ : ๘ ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ต้องการอัตรากาลังอาจารย์ใหม่เพิ่มอีกจานวน ๕ คน
๓.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑. จานวนอาจารย์ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
อย่างน้อย ๒ ปี ต่อ ๑ คน
๒. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ นาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ อบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ล ะ
ปี ง บประมาณ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของจ านวนอาจารย์ ที่
ปฏิบัติงานทั้งหมด
๓. จ านวนผลงานวิ จั ย และหรือ ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้ อ ย ๑ ผลงาน ต่ อ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด/ปีงบประมาณ
๔. จานวนการนาเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ อย่างน้อย
๑ ผลงาน ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด/ปีงบประมาณ
๕. จานวนอาจารย์ที่มีการดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ อย่าง
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น้อย ๑ ผลงาน ต่อสาขาวิชา
๖. จานวนอาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะ ทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย ๑ คน ต่อสาขาวิชา
๗. จานวนอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและหรือ
ภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ ผลงาน
ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด/ปีงบประมาณ
๘. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจาสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ คะแนน และมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างสม่าเสมอต่อ เนื่อง
ทุกปี หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ ไม่
สามารถถึงเป้าหมายความสาเร็จ
๔. แผนดาเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
๔.๑ ตั้งกรอบอัตรากาลังอาจารย์เพิ่ม และสายสนับสนุน เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่ อ
พิจารณา
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการหรือเสนอผลงาน
วิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา
หรือดูงานเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์ประจาได้เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่ อ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาได้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายใน และ
หรือภายนอกหน่วยงาน
๔.๗ จัดกิจ กรรมเพื่อสร้างขวัญ และกาลังใจ และเสริ มสร้างสุขภาพที่ดี ให้แก่อาจารย์
ประจา เช่น โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
๔.๘ ดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้าน
การวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อ สร้างผลงาน วิจัย
จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และตามความต้องการของอาจารย์ หรือ
ตา นโยบายของผู้บริหาร
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑. นายศาสตรา ศรีหาภาค ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
๒. อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอน และผลงาน
วิชาการในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๘ และดูงานในประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ สนุน
ในการศึกษาความรู้จากภายนอก (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
๓. ผลงานวิจั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รวมจ านวน ๑๐ ผลงาน
จานวนอาจารย์ประจาสาขาวิชา รวม ๕ คน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผลงาน ประกอบด้วย
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
- การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์
การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง
- การศึกษาและออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่)
- การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวา
และเส้นใยผักตบชวาสาหรับตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๗ ผลงาน ประกอบด้วย
- การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อ
การใช้งานสาหรับเด็กพิการ กรณีศึกษา : การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อ การใช้
งานสาหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ
ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
- การออกแบบและพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ข องตกแต่งบ้ านแบบร่วมสมั ย จากอั ต
ลักษณ์การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นริมน้า
- การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุฟางข้าว สู่การ
ส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ กรณี ศึกษา ชุมชนบ้ านถ้าเสือ ตาบลถ้าเสื อ
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว
- การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
- การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้าหนักเบาจากกาบมะพร้าวเพื่อใช้ กับสวน
แนวตั้ง
๓. นาเสนองาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รวมจ านวน ๓ ผลงาน
จานวนอาจารย์ประจาสาขาวิชา รวม ๓ คน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
๑. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี นาเสนองานสร้างสรรค์งานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี
๒๕๕๙ วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบ
เทค บางนา จานวน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย
- การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ การ
เข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง
๒. นายสันติ กมลนรากิจ นาเสนองานสร้างสรรค์งานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี
๒๕๕๙ วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบ
เทค บางนา จานวน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย
- การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวาและเส้นใย
ผักตบชวาสาหรับตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
๓. นายศรัณยู สว่างเมฆ นาเสนองานสร้างสรรค์งานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี
๒๕๕๙ วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบ
เทค บางนา จานวน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย
- การศึกษาและออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่)
๔. ไม่มีจานวนอาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
(ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
๕. อาจารย์ทุกคนให้บริการวิชาการแก่สังคม
๖. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาประเมินความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการด้าน การ
พัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ คะแนน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
๗. คณะจัดกิจกรรมปีใหม่ รดน้าดาหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
และสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัด ตราด – ระยอง และโครงการตรวจสุขภาพประจาปี
(เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
ผลการดาเนินงานจากข้อเสนอแนะปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา
๑. สนับสนุนอาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเสนอขอกาหนด บตาแหน่ง
ทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑. เชิด ชู ผ ลงานและรางวัล ตอบแทน ส่ งเสริม และสร้างความตระหนั กในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเวลาให้อาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ
๓) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. อาจารย์ใหม่
๑.๑ จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
- ปีก ารศึ กษา ๒๕๕๘ มี อ าจารย์ใหม่ จ านวน ๑ ท่ าน คื อ นางสาวรุ จิ
วรรณ อันสงคราม เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่
๒. อาจารย์ประจา
๒.๑ พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมายและแผนพัฒนาบุคลากร
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายศาสตรา ศรีหาภาค ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น
๒.๒ พัฒนาด้านตาแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตารา ทุน
วิจัย ทุนสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรมการทาผลงานทางวิชาการอย่าง ต่อเนื่อง
ตามเป้าหมาย
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายกรณ์พงศ์ ทองศรี อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ประจา
สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒ นา ผลการสอนและ
ผลงานวิชาการในการเสนอขอกาหนด ตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๙
๒.๓ พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การ
วัดผลและประเมินอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการใช้
งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
๒.๔ จัดสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจาปี และสิท ธิประโยชน์
ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ์
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองบริหารงานบุคคล จัดสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจาปี และสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายตาม สิทธิ์พนักงาน
มหาวิทยาลัย
๒.๕ จัดอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ
- ปีการศึก ษา ๒๕๕๘ สถาบัน วิจัยและพั ฒ นา จั ดโครงการยกระดับ คุณ ภาพ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กิจกรรมที่ ๒ : การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒ นาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ
๒.๖ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวที แลกเปลี่ยน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน
บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้าเสือ ตาบล
แก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และโครงการบริก ารวิ ชาการแบบมี ส่ว นร่ว มเพื่ อ กระดับ คุ ณ ภาพชีวิ ต ของชุม ชน ด้ านก าร
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม ทางสถาปัตยกรรม
ณ ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการประเมินตนเอง : ๔.๐๐ คะแนน
เหตุผล : หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทาง
วิชาการในการดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ ๔.๒)

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
๑) ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ๐.๐๐ คะแนนประเมิน ๐.๐๐
๒) ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ๐.๐๐ คะแนนประเมิน ๐.๐๐
รายการข้อมูล
๑. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
๒. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
๓. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง อ.

จานวน
๕
๕

๔. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง ผศ.
๕. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง รศ.
๖. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง ศ.

-

๑) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนัก ๐.๐๐
คะแนนประเมิน ๐.๐๐
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก
นายศรัณยู สว่างเมฆ
นายนพดล คล้ายวิเศษ
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
นายสันติ กมลนรากิจ
ผลรวมถ่วงน้าหนัก ๐.๐๐

ผลการประเมินตนเอง : คะแนนเฉลี่ย = ๐.๐๐ คะแนน

ตัวบ่งชี้
ผลทีเ่ กิดกับ
อาจารย์
(ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓)

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงาน)
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีอาจารย์
ประจาสาขาวิชาทั้งสิ้น จานวน ๕ คน และอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๕ คน ประกอบด้วย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจานวน ๕ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจานวน ๖ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจานวน ๗ คน
๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา
๒๕๕๗ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ คะแนน
ผลการประเมินตนเอง : ๔.๒๕ คะแนน

เหตุผล : หลักสูตรมีจานวนอาจารย์คงอยู่ปกติตามอัตรา และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จากการประชุมเพื่อสรรหาและคัด
สรรอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่เหมาะสมและได้รับการรับรองโดยเสียงมติอย่างเป็นเอกฉันท์

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายการหลักฐานหมวดที่ ๒ อาจารย์
รหัสหลักฐาน
รายการ
๔.๑ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
๔.๑ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๑ - ๐๓ เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.๐๘
๔.๑ - ๐๔ รายชื่ออาจารย์ประจาสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๔.๑ - ๐๕ ประกาศ เรื่อง นโยบายสมรรถนะของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๑ - ๐๖ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร
๔.๑ - ๐๗ ใบสรุปจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
๔.๑ - ๐๘ เอกสารแจ้งอนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
๔.๑ - ๐๙ รายชื่อโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
๔.๑ - ๑๐ รายงานผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔.๒ - ๐๑ ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๓ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
๔.๓ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต
๑. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รบั เข้า ๒๕๕๖ ถึงปีการศึกษาทีต่ ้องรายงาน ๒๕๕๘)
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)ใน
ปีการศึกษาทีร่ ับเข้า
รับเข้า
แต่ละปีการศึกษา
(ตั้งแต่ปกี ารศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา

๓๕
๓๕
๒๓
๓๕

๒๙
๒๙

๑๗
๓๐
๔๗

ปีการศึกษาทีร่ ับเข้า
(ตั้งแต่ปกี ารศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร)

จานวนที่รับ
(รายงานตัว)

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ใน
แต่ละปีการศึกษา

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
รวม

๓๕
๓๕
๒๓
๓๕
๙๓

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒๙
๑๗
๑๓
๑๓
๓๐
๒๕
๒๕
๑๙
๑๘
๓๕
๒๙
๔๗
๕๗
๙๑

๑๓
๒๕
๑๙
๕๗

๑๓
๒๕
๑๘
๓๕
๙๑

อัตราการคงอยู่

ร้อยละ ๘๒.๘๕
ร้อยละ ๖๗.๑๔
ร้อยละ ๖๑.๒๙
ร้อยละ ๗๑.๐๙

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา :
๑) สถานะลาออก เนื่องจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา
๒) สถานะถูกถอนชื่อ เนื่องจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ดาเนินการลาออก
๓) สถานะพ้นสภาพ เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์กาหนด (Retry)
แนวทางแก้ไข
๑) ปรับพื้นฐานวิชาชีพ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
๒) เรียนซ่อมเสริมระหว่างปิดภาคการศึกษา (ช่วงฤดูร้อน)

ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ ๓.๑)

ผลการดาเนินงาน
๑) การรับนักศึกษา
ระบบและกลไกการรั บ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย
๑.๑ สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รับจานวน ๑ ห้อง
๓๕ คน ระบบการรับสมัคร ประกอบด้วย ระบบโควตา จานวน ๑๐ คน ระบบสอบตรง ๑๕ คน และ

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ระบบกลาง สกอ. ๑๐ คน
๑.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
เห็นชอบและส่งแผนการรับนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมัติ และ
จัดทาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
๑.๓ ฝ่ายแนะแนวและสาขาวิชา ดาเนินการประชาสัมพันธ์แนะนาหลักสูตรตลอดปีการศึกษา
ตามแผนการแนะแนว
๑.๔ สาขาวิชาดาเนินการคัดเลือกอาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการออกข้อสอบ
สอบสัมภาษณ์ ต่อทางคณะและมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคาสั่ง
๑.๕ สาขาวิชาด าเนิน การออกข้ อสอบทางวิชาชีพ จ านวน ๑๐๐ ข้อ ครอบคลุมเนื้อ หาวิช า
พื้นฐานทางศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฏีสี ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ การเขียนแบบ
และการออกแบบสถาปัตยกรรม
๑.๖ สาขาวิชาดาเนินการควบคุมการสอบและส่งข้อสอบต่อทางมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่
กาหนด
๑.๗ กรรมการสอบสัม ภาษณ์ ด าเนิ น การ จ านวน ๓ คน และพิ จ ารณาตั ด สิน ผล การสอบ
สัมภาษณ์ต่อทางมหาวิทยาลัย
๑.๘ มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคั ดเลือกเข้าศึกษาต่อ การรายงานตัวและชาระเงินค่า
ลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามลาดับ
๒) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจานวนนักศึกษารายงานตัว และขึ้น
ทะเบียน จานวน ๓๕ คน ซึ่งมีจานวนน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ทางสาขาวิชาจึงมีการเตรียม ความพร้อ ม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังนี้
๑. กิจ กรรมการปรับ พื้ นฐานนัก ศึกษาใหม่ ความรู้พื้ น ฐานทางวิช าชีพ ระหว่างวัน ที่ ๑๓ – ๑๗
กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๔ ห้อง ๔๓๑ ศูนย์โชติเวช
๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา
ชั้น ๔
จากการดาเนินการดังกล่าว ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษจากภายนอก
ว่าควรมีการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่ ตามความจาเป็นที่ตรงกับคุณลักษณะของนักศึกษา
เนื่องจากมีทั้งนักศึกษาที่จบจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิ ต ดังนั้นทางหลักสูตรได้
หารือร่วมกัน และกาหนดเป็นแนวทางวิธีการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย
เน้นการสอบภาคปฏิบัติให้สามารถคัดกรองนักศึกษา ตามทักษะความสามารถที่แท้จริงในระบบสอบ
ตรง ซึ่งจะทดแทนการสอบข้อเขียน และผลจากสถิติ จานวนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่มีแนว
โน้วลดลง หลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนา หลักสูตรให้สอดคล้องกับการต้องการของ
ผู้ เรี ย น ตลาดแรงงานหรื อ สถานประกอบการภาค อุ ต สาหกรรม แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงทาง
การศึกษาและจานวนประชากรวัยเรียนในอนาคต
ผลการประเมินตนเอง : ๔.๐๐ คะแนน

เหตุผล : กระบวนการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีแนวทาง
สร้างเสริมและป้องกันจานวนคงอยู่ของนักศึกษา เทียบจากผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๔.๙๐ ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
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๑) การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี จานวน ๔ คน ประกอบด้วย
๑. นายสันติ กมลนรากิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๘/๑
๒. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๗/๑
๓. นายนพดล คล้ายวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๖/๑
๔. นายศรัณยู สว่างเมฆ
อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๕/๑
๑. การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดย
การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ระเบียบวินัยความประพฤติ และ
การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยและคณะ โดย
๑.๑ คู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๑.๒ แผนงานและโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๑.๓ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๒. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา โดย
๒.๑ การกาหนดงานอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๒ การกาหนดชั่วโมงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในตารางเรียน
๒.๓ การบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๔ การจัดห้องให้คาปรึกษา
๓. การแนะน าการลงทะเบี ย นเรี ยน โดยค านึ ง ถึงความต้ องการความสนใจและศั ก ยภาพของ
นักศึกษา โดย
๓.๑ สารวจรายวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษา
๓.๒ การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
๓.๓ นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคาแนะนาก่อนลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาค
การศึกษา
๔. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
การพัฒนานักศึกษา โดย
๔.๑ อาจารย์จัดทาข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา
๔.๒ จัดประชุมหรือเวทีให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา
และสาขาวิชา
๕. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ โดย
๕.๑ การจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา
๕.๒ การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา
๖. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
๖.๑ สื่อสังคม
๖.๒ การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์นักศึกษาและผู้ปกครอง
๖.๓ ระบบทะเบียนนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th
๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๓-๓๐๗ เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคาร
สูง ในวันที่ ๒๗ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ ณ โครงการคอนโด บริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้
จ ากั ด (มหาชน) ถนนดิ น แดง กรุงเทพมหานคร และโครงการโรงพยาบาลวิ ภ าราม
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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ผลการดาเนินงาน
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๕-๒๐๑ เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ๑ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โครงการ หมู่บ้านภัส สร เพรสทีจ (ปิ่น
เกล้า-เพชรเกษม) กรุงเทพมหานคร
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๓-๒๐๓ วัสดุและการก่อสร้าง ในวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ และ SCG HIEM Model House กรุงเทพมหานคร
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๖-๓๐๘ การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น ใน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร พาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๓-๒๐๕ เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคาร
ขนาดกลาง ในวันที่ ๑๘ มี นาคม ๒๕๕๙ ณ โครงการอาคารอเนกประสงค์ ส าหรับ
กิจ กรรมของนักเรียนสาธิตฝ่ายประถมฯ เจ้าของโครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๕-๓๐๒ เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ๒ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ๒
ชั้น ของคุณศิริ วงศ์ไวศยวรรณ บ้านเลขที่ ๑๔/๒ ซอยนางลิ้นจี่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร
- บรรยายพิเศษ รายวิชา ๐๙-๓๑๕-๓๐๒ เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
๒ เรื่อง สถาปนิกโครงการกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในวันที่
๒๖ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้ อ งเรี ย น Studio ๓
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. ทักษะชีวิตและการทางาน
- โครงการค่ายผู้นานักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ชุมชนหมู่บ้าน
ถ้าเสือ อาเภอแก่งระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการอบรมความรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพส าหรั บ ผู้ น าและสโมสรนั ก ศึ ก ษา
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๖ ห้อง ๖๓๑
- โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้าโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์
วัฒ นธรรม พื้ นที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยแห่งชาติล าว ระหว่า งวัน ที่
๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
- โครงการสัป ดาห์ วิชาการและแข่งขั นทั กษะนั กศึ กษา ระหว่างวัน ที่ ๑-๗ กุมภาพั น ธ์
๒๕๕๙ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
สงขลา
๓. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
- โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArchiCAD
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางสาขาวิชาได้หารือร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมจัดกิจ กรรม
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และ
เสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ให้กับนักศึกษานามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน รวมทั้ง
รองรับการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผลการประเมินตนเอง : ๓.๐๐ คะแนน
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ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา ๑) อัตราการคงอยู่
(ตัวบ่งชี้ ๓.๓)
ข้อมูลจานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้
๑. อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ ๗๑.๐๙
๒. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอร้องเรียนของนักศึกษา จากรายงานผลการประเมินการเรียน
การสอนออนไลน์
๒.๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ร้อยละ ๔.๒๙
- ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ร้อยละ ๔.๒๙
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ๔.๐๙ คะแนน
๒) การสาเร็จการศึกษา
๓) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามระดับคณะ ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คิดเป็น ๔.๒๓ คะแนน ไม่พบ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผลการประเมินตนเอง : ๓.๐๐ คะแนน
๒. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาทีร่ ับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
-

๒๕๕๖
จานวน
ร้อยละ
ผู้สาเร็จ
-

๒๕๕๗
จานวน
ผู้สาเร็จ
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา :
อัตราคงอยู่ของนักศึกษา
๑) สถานะลาออก เนื่องจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา
๒) สถานะถูกถอนชื่อ เนื่องจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ดาเนินการลาออก
๓) สถานะพ้นสภาพ เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์กาหนด (Retry)

ร้อยละ
-
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๓. รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๒.๑)
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน ๕ ด้าน
๖. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน
(คะแนนเต็ม ๕)
-

๔. รายงานผลการดาเนินงาน ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา ๑ ปี (ตัวบ่งชี้ ๒.๒) (ระดับปริญญาตรี)
วันที่สารวจ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ข้อมูลพืน้ ฐาน
๑. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
๒. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
ภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา
๓. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
๔. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
๕. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
๖. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
๗. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
๘. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
๙. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจาอยู่แล้ว
วิธีคานวณ
(๓.+๔.)
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
X ๑๐๐
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน ๑ ปี
๒.-(๕.+๖.+๗.+๘.+๙)
ผลการประเมินตนเอง (กาหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐) : - คะแนน

จานวน
-

ร้อยละ
-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การวิเคราะห์ผลที่ได้

รายการหลักฐานหมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต
รหัสหลักฐาน
รายการ
๓.๑ - ๐๑ กระบวนการรับนักศึกษา
๓.๑ - ๐๒ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๒ - ๐๑ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๒ - ๐๒ โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๓ - ๐๑ ระบบทะเบียน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.rmutp.ac.th

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้หมวดที่ ๔ ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและ
หมวดที่ ๔ ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
คุณภาพการสอนในหลักสูตรอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน
หลักสูตร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาจีนเบื้องต้น
ภาษาจีนเบื้องต้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
ลีลาศ
ลีลาศ
หลักการออกแบบ
ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม
หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๖
การจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน
โครงสร้างอาคาร ๑
โครงสร้างอาคาร ๑
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสาเร็จรูป
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมยั่งยืน
ผังเมืองเบื้องต้น
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการสถาปัตยกรรม
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๒
การบริหารคุณภาพ
การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
การออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม

รหัส-ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ๒
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

ร้อยละการกระจายของเกรด
A
๕.๗๑
๐.๐๐
๒๒.๘๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑.๗๖
๓๑.๔๓
๑๐๐
๕.๕๖
๐.๐๐
๑๐๐
๑๗.๑๔
๑๔.๒๙
๑๔.๒๙
๑๑.๔๓
๐.๐๐
๑๑.๑๑
๐.๐๐
๒๒.๒๒
๐.๐๐
๑๓.๖๔
๒๐.๐๐
๒๕.๐๐
๑๐๐
๕๕.๕๖
๐.๐๐
๓๓.๓๓
๑๓.๖๔
๔๑.๖๗
๓๑.๘๒
๓๑.๘๒
๐.๐๐
๒๒.๗๓
๓๓.๓๓
๓๖.๓๖
๔๑.๖๗
๕๐.๐๐
๕๐.๐๐

B+
B
C+
C
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒.๘๖ ๒๐.๐๐ ๖๕.๗๑ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐
๐.๐๐
๒๒.๘๖ ๒๘.๕๗ ๒.๘๖
๘.๕๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๙.๔๑ ๑๑.๗๖ ๒๓.๕๓ ๐.๐๐
๒๘.๕๗ ๓๑.๔๓ ๐.๐๐
๕.๗๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖.๖๗ ๖๑.๑๑ ๕.๕๖ ๑๑.๑๑
๑๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕.๗๑ ๓๑.๔๓ ๓๑.๔๓ ๑๑.๔๓
๕.๗๑ ๒๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๑๑.๔๓
๒๒.๘๖ ๔๕.๗๑ ๘.๕๗
๒.๘๖
๒๕.๗๑ ๓๑.๔๓ ๒๐.๐๐ ๕.๗๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐
๒๒.๒๒ ๒๗.๗๘ ๑๖.๖๗ ๑๖.๖๗
๑๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๓.๓๓ ๒๗.๗๘ ๕.๕๖
๕.๕๖
๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๐.๐๐ ๓๑.๘๒ ๔.๕๕
๐.๐๐
๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๐๐
๘.๓๓ ๕๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๗.๗๘ ๕.๕๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๗.๗๘ ๒๒.๒๒ ๑๑.๑๑ ๕.๕๖
๓๖.๓๖ ๔๐.๙๑ ๙.๐๙
๐.๐๐
๘.๓๓
๒๕
๑๖.๖๗ ๘.๓๓
๔๐.๙๑ ๑๓.๖๔ ๑๓.๖๔ ๐.๐๐
๔๐.๙๑ ๑๘.๑๘ ๔.๕๕
๔.๕๕
๓๑.๘๒ ๔๐.๙๑ ๑๓.๖๔ ๙.๐๙
๔๕.๔๕ ๒๒.๗๓ ๙.๐๙
๐.๐๐
๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐
๔๕.๔๕ ๑๓.๖๔ ๔.๕๕
๐.๐๐
๒๕.๐๐ ๓๓.๓๓ ๐.๐๐
๐.๐๐
๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๐
๘.๓๓
๘.๓๓ ๒.๐๐๕ ๐.๐๐

D+

D

F

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑.๗๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๗.๑๔
๐.๐๐
๒.๘๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๕๕
๐.๐๐
๘.๓๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑.๔๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑.๗๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๘๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๕.๕๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖.๖๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๕.๗๑
๐.๐๐
๒.๘๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๘๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๘๖
๒.๘๖
๒.๘๖
๒.๘๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

D+

D

F

๖.๗๗
๐.๐๐
๑๑.๑๑

๓.๓๓
๐.๐๐
๕.๕๖

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

ร้อยละการกระจายของเกรด
B+
B
C+
C
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๑๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๑๖.๖๗
๑๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑.๑๑ ๕.๕๖ ๓๘.๘๙ ๒๒.๒๒ ๕.๕๖
A

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผ่าน
๓๕
๑
๓๕
๑
๑
๑๗
๓๕
๑
๑๘
๑
๑๘
๓๕
๓๕
๓๕
๓๕
๑
๑๘
๑
๑๘
๒
๒๒
๑๐
๑๒
๑
๑๘
๑
๑๘
๒๒
๑๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๑๒
๒๒
๑๒
๑๒
๑๒

๓๔
๑
๓๔
๑
๑
๑๗
๓๔
๑
๑๘
๑
๑๘
๓๔
๓๔
๓๔
๓๔
๑
๑๘
๑
๑๘
๒
๒๒
๑๐
๑๒
๑
๑๘
๑
๑๘
๒๒
๑๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๑๒
๒๒
๑๒
๑๒
๑๒

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผ่าน
๓๐
๑
๑๘

๓๐
๑
๑๘

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พลศึกษา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
วิทยาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๑
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๗
โครงงานวิทยานิพนธ์
โครงสร้างอาคาร ๒
โครงสร้างอาคาร ๒
วัสดุและการก่อสร้าง
วัสดุและการก่อสร้าง
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสูง
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
การวางผังบริเวณ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๑
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
การจัดการเอกสารก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
สุนทรียศาสตร์สาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม

๒๐.๐๐
๘๐.๐๐
๓๓.๓๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๓.๓๓
๒๕.๐๐
๓๓.๓๓
๒๓.๓๓
๐.๐๐
๑๑.๗๖
๓๑.๘๒
๐.๐๐
๐.๐๐
๗๕.๐๐
๐.๐๐
๔๔.๔๔
๖๖.๖๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๘.๘๙
๔๕.๔๕
๗๗.๒๗
๗๗.๒๗
๘๑.๘๒
๕๐.๐๐
๓๓.๓๓
๖๘.๑๘
๓๓.๓๓
๗๒.๗๓
๕๐.๐๐

๖๖.๖๗
๑๐.๐๐
๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖.๖๗
๒๓.๓๓
๑๖.๖๗
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๐.๐๐
๔๑.๑๘
๙.๐๙
๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๖.๖๗
๐.๐๐
๑๑.๑๑
๒๗.๗๘
๑๐๐
๑๐๐
๐.๐๐
๓๖.๓๖
๒๒.๗๓
๒๒.๗๓
๑๓.๖๔
๒๕.๐๐
๒๗.๗๘
๑๘.๑๘
๒๕.๐๐
๑๓.๖๔
๓๓.๓๓

๑๓.๓๓ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๒.๒๒ ๒๒.๒๒
๐.๐๐ ๕๐.๐๐
๓.๓๓ ๓๓.๓๓
๔๓.๓๓ ๓.๓๓
๒๕.๐๐ ๘.๓๓
๒๓.๓๓ ๑๖.๖๗
๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐
๑๐๐
๐.๐๐
๓๕.๒๙ ๕.๘๘
๓๑.๘๒ ๑๓.๖๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐.๐๐ ๓๐.๐๐
๘.๓๓
๐.๐๐
๑๐๐
๐.๐๐
๓๘.๘๙ ๕.๕๖
๕.๕๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๓.๓๓ ๒๒.๒๒
๑๘.๑๘ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๕๕
๐.๐๐
๒๕.๐๐ ๐.๐๐
๒๗.๗๘ ๑๑.๑๑
๑๓.๖๔ ๐.๐๐
๔๑.๖๔ ๐.๐๐
๑๓.๖๔ ๐.๐๐
๘.๓๓
๘.๓๓

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๑.๑๑
๐.๐๐
๑๖.๖๗
๖.๖๗
๒๕.๐๐
๖.๖๗
๖.๖๗
๐.๐๐
๕.๘๘
๙.๐๙
๕๐.๐๐
๓๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑.๑๑
๐.๐๐
๒๓.๓๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖.๖๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๕๕
๐.๐๐
๕๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕.๕๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๓๐
๓๐
๑๘
๒
๓๐
๑๒
๑๒
๓๐
๓๐
๑
๑๗
๒๒
๒
๑๐
๑๒
๑
๑๘
๑๘
๑
๑
๑๘
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๑๒
๑๘
๒๒
๑๒
๒๒
๑๒

๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อรายวิชา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อรายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

๔. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา

สาเหตุที่ไม่เปิดสอน
-

มาตรการทีด่ าเนินการ
-

๓๐
๓๐
๑๘
๒
๓๐
๑๒
๑๒
๓๐
๓๐
๑
๑๗
๒๒
๒
๑๐
๑๒
๑
๑๘
๑๘
๑
๑
๑๘
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๑๒
๑๘
๒๒
๑๒
๒๒
๑๒

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รหัส ชื่อรายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้ไข
-

๕. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีทรี่ ายงาน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อรายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาจีนเบื้องต้น
ภาษาจีนเบื้องต้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
ลีลาศ
ลีลาศ
หลักการออกแบบ
ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม
หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมไทย

รหัส ชื่อรายวิชา
สถาปัตยกรรมไทย
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๖
การจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน
โครงสร้างอาคาร ๑
โครงสร้างอาคาร ๑
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสาเร็จรูป
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมยั่งยืน
ผังเมืองเบื้องต้น
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการสถาปัตยกรรม
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๒
การบริหารคุณภาพ

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

















ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี





















แผนการปรับปรุง

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
การออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม




ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ภาษาอังกฤษ ๒
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พลศึกษา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
วิทยาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๑
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๗

รหัส ชื่อรายวิชา
โครงงานวิทยานิพนธ์
โครงสร้างอาคาร ๒
โครงสร้างอาคาร ๒
วัสดุและการก่อสร้าง
วัสดุและการก่อสร้าง
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสูง
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
การวางผังบริเวณ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๑
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
การจัดการเอกสารก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
สุนทรียศาสตร์สาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม



















ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี


















ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม
ภาคการศึกษาที่ ๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๒๙ คะแนน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ๔.๒๙ คะแนน
เฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน ๔.๒๙ คะแนน
๖. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน

แผนการปรับปรุง

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
จากแหล่งต่าง ๆ
- ขาดการอ้างอิงผลงานนักออกแบบ
- สร้างความตระหนั กถึงคุณ ค่างานออกแบบ
และเคารพสิทธิส่วนบุคคล
ความรู้
- สอดแทรกการสร้างสรรค์ผลงานการ
อนุรักษและบรรจุภัณฑทองถิ่น
และสรางผลงานดวย องคความรู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทักษะทางปัญญา
- ขาดการสามารถสืบคน ตีความ และ
วิเคราะห์งานอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้
- ขาดการรวบรวมเอกสาร การศึกษา
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาอย่าง
ละเอียดและรอบคอบ
ทักษะความสัมพันธ์
- มีความสามารถนาเสนอแนวความคิด
ระหว่างบุคคลและ
อยางสรางสรรค
ความรับผิดชอบ
- มีการแสดงภาวะผูนา และผูตามได
อยางเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - ขาดทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรม
- เพิ่ ม ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยโปรแกรม
ตัวเลข
การ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
สื่อสารและการใช้
- ขาดทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ
- เพิ่ ม รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบ และภาษาจีน
๗. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไม่มี  (ไม่มีอาจารย์บรรจุใหม่)
จานวนอาจารย์ใหม่ …………-……..…. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………..-…………
๘. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสาย
สนับสนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั

๙. รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาใน ๑ หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
หลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร:
(ตัวบ่งชี้ ๕.๑)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อ
ระดมความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ลักษณะการกาหนดหลักสูตร รายวิชาที่มีความทันสมัย โดย
สารวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้หลักสูตร การวิพ ากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณ วุฒิ ทางสาย
วิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางสายวิชาชีพ
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร:
แต่ งตั้ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการจั ด ท า
หลักสูตรปรับปรุง และลักษณะของรายวิชาใหม่ จานวน ๑ ท่าน ประกอบด้วย
o ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. กุ ณ ฑลทิ พ ย พานิ ช ภั ก ดิ์ อาจารย์ ป ระจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร:
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดตั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการก่ อ สร้ า งมี ทั ก ษะการควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
สถาปั ต ยกรรม สามารถเรีย นรู้ สิ่ ง ใหม่ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองในการประกอบวิช าชี พ
สถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
๑. เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้ เป็นสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการก่ อสร้าง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้าง สามารถประกอบวิชาชีพ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกออกแบบ ที่มีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม สามารถเรียน รู้
สิ่งใหม่ และพั ฒ นาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพ สถาปั ตยกรรมได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะด้ านความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งบุ ค คล การสื่ อ สาร ประสานงาน
วิเคราะห์ วางแผนและการทางานเป็นทีม มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
๔. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
๕. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตรงตามที่สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร
๒. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
๑.๒ ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
๒. ปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี
๒.๑ ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิต
๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการนาความรู้
มาปฏิบัติงานจริง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
๓.๑ สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก

ผลการประเมินตนเอง : ๔.๐๐ คะแนน
เหตุผล : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ ทันสมัย
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับ และ
วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
การวางระบบผู้สอน - การกาหนดผู้สอน
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กาหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาดังนี้
และกระบวนการ
๑. กาหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน
จัดการเรียนการสอน
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ากว่าเกณฑ์ ดาเนินวิเคราะห์ ปัจ จัยรายข้อตาม
(ตัวบ่งชี้ ๕.๒)
แบบประเมินและชี้แจงอาจารย์ประจารายวิชาทราบและหา แนวทางแก้ไขร่วมกัน
๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินรายข้อ
๑.๒ เปลี่ยนรายวิชาที่รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป
๑.๒ เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน
๒. กาหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ผู้สอนในรายวิชาชีพบังคับ และ
กระจายผู้สอนไปยังรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย กาหนดให้
ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน ๕ รายวิชา
๓. พิจารณาผู้สอนจากความชานาญในเนื้อหาที่ส อน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องในรายวิชา
๔. ในกรณีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนที่ต้องการใช้ประสบการณ์จริง เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
สมัยใหม่ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. ๓ และมคอ.๔ และการจัดการเรียนการสอน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.๓ และ มคอ.๔:
๑. คณะมีปฏิทินกาหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
๒. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดทา มคอ.๓ และ มคอ.๔ และส่ง
ตามกาหนดเวลา
๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
มคอ.๓ และ มคอ.๔
๔. สาขาวิชาดาเนินการจัดส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ไปยังคณะ สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตามลาดับ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การกากับกระบวนการเรียนการสอน:
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ
รายวิชาว่าเป็ นไปตามแผนการสอนที่ วางไว้ หากมีก ารตรวจพบการดาเนิ นการที่ ไม่เป็ นไปตาม
แผนการสอนที่ ว างไว้ ก็ จ ะมี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาเพื่ อ ท าการปรั บ แผนการสอนให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆ
- การจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรีที่มีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี:
หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการใน
รายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ และจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ
ศึ ก ษาในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย น มี ก ารติ ด ตามผลระหว่ างการสหกิ จ ของนั ก ศึ ก ษา หากนั ก ศึ ก ษามี
คุณ สมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ส หกิจ ศึกษา ให้ล งทะเบี ยนเรียนรายวิชาฝึกงาน มีเวทีแสดงผลงาน
สรุปผลการสหกิจ ศึ กษา เพื่ อ เป็น การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ของนั กศึ กษา คณาจารย์ และ
นักศึกษารุ่นน้อง
การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี:
๑. โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภั ณ ฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้ -ร่วมมือ-คืนกลั บ
ประจาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนสาบลดาวเรือง
อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด สระบุ รี เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสบการณ์ จ ริ ง ในการออกแบบ
สถาปัตยกรมชุมชนให้กับนักศึกษา
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสสระในระดับบัณ ฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการทาวิทยานิพ นธ์แ ละการค้น คว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการประเมินตนเอง : ๓.๐๐ คะแนน
เหตุผล : (กรณีที่มผี ลการประเมินตนเองที่ระดับ ๔ หรือ ๕ คะแนน)
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ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ ๕.๓)

ผลการดาเนินงาน
- การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะกรรมการบริห ารชอบหลักสูตรมีการทวนสอบการออกข้อสอบปลายภาคของอาจารย์
ผู้สอนก่อนการอัดสาเนาว่าตรงตามเนื้อหาการสอนหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการประเมินผล การ
เรียนของนักศึกษา ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ นอกจากนี้สาขาวิชายังมีการประชุม เพื่อ
พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาก่อนส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗)
๑. คณะมีปฏิทินกาหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๕ และ มคอ. ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้าย
ของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาได้แจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้จัดส่ง มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้ายของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
๒. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถ
จัดส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายในกาหนดเวลา
๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ทุกรายวิชา และนาส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
๔. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทา มคอ.๗ เพื่อรายงานผล การ
ดาเนินงานหลักสูตร และนาส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อมูลการดาเนินงาน:
๑. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และควรเน้น
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานหรือ
สถานประกอบรายใหญ่ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒. พบจานวนรายวิชาที่มีผลการศึกษาผิดปกติ ดาเนินการตรวจสอบและวางมาตรการแก้ไข
๓. การส่งรายงาน มคอ. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดรอบการจัดส่งและการจัดเก็บ ข้อมูลที่
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการวางและทดลองใช้ระบบ พบปัญหา
การใช้งานในระยะแรก
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการประเมินตนเอง : ๓.๐๐ คะแนน

เหตุผล : (กรณีที่มผี ลการประเมินตนเองที่ระดับ ๔ หรือ ๕ คะแนน)

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๕.๔)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินการ

(Key Performance Indicators)

 เป็นไป
ตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน มีอาจารยประจาหลักสูตร จ านวน ๕ คน (รอยละ
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน ๑๐๐) เข้าประชุมและมีสวนรวมในการวางแผนการ
การดาเนินงานหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน การบูรณา
การ รายวิช า การทั ศนศึ ก ษาหรือ ดู งาน การเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพมาให้ประสบการณ์ โครงการ
และกิจ กรรมนักศึกษา ติดตามผลการ ดาเนิน งาน
ทุกรายเดือน แจ้งรายงานผล ปัญหา และอุปสรรค
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน ภาคการศึกษา
๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน ภาคการศึกษา
๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘



๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)



๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน การเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอด
คลองกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ หงชาติ (TQF)
โด ย รั บ ร อ ง ก า ร เปิ ด ส อ น จ า ก ส า นั ก ง า น
คณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ ๑ ๖
มกราคม ๒๕๕๖ และเปิดใช้ในการจัดการ เรียนการ
สอน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม
- ประชุมรายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ประชุมรายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๘

๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
- ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ครบทุกรายวิชา
- ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๙





ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินการ

(Key Performance Indicators)

๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของราย วิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗
ปีที่แล้ว

แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
- ภาคการศึกษา ๑+๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
- ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ เปิดสอน ๒๙
รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน ๓๘ รายวิชา
- ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ เปิดสอน ๔๔
รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ จานวน ๓๔ รายวิชา
- รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐
ของรายวิชาทั้งหมด
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการดาเนินงานใน
มคอ.๗ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ตาแหน่งทางวิชาการ
๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่
๓.รับอาจารย์ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ๑ : ๘ ความต้องการเพิ่ม
๒ คน
การพัฒนา/ปรับปรุงจากผลการประเมินการ
ดาเนินงานใน มคอ.๗ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑.๑ อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนอกเวลาราชการ จานวน ๑ คน
๑.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการอนุมัติ
ลาศึกษาต่อ จานวน ๑ คน
๑.๓ อยู่ระหว่างพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน ๑ คน
๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่เพิ่มขึ้น ๙.๙๕%
๓.มีการดาเนินงานเรื่องการรับอาจารย์ ๑ ท่าน แต่
ตามสั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ตามเกณ ฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการที่ต้องรับ
๒ คน

 เป็นไป
ตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์







ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินการ

 เป็นไป
ตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา ดาน
การจัดการเรียนการสอน
- ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอาจารย์ใหม่จานวน
๑ คน คือ นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน ๕ คน และได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน ๕
คน
- ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน -



(Key Performance Indicators)

๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๙) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑ จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
๐) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
๑) ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
๒) ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้



-

จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

๑๐ ตัว
บ่งชี้
๕ ตัว
บ่งชี้
ร้อยละ
๑๐๐
๑๐ ตัว
บ่งชี้
ร้อยละ
๑๐๐

ผลการประเมินตนเอง : ๕.๐๐ คะแนน
เหตุผล : ดาเนินรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร มคอ.๗ ตามกาหนด และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ครบทุกตัวบ่งชี้

รายการหลักฐานหมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
๕.๑ - ๐๑ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๕.๑ - ๐๒ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๒ - ๐๑ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
http://eassess.rmutp.ac.th
๕.๒ - ๐๒ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รหัสหลักฐาน
๕.๒ - ๐๓
๕.๒ - ๐๔
๕.๒ - ๐๕
๕.๓ - ๐๑
๕.๓ - ๐๒

รายการ
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
ปฏิทินการจัดทา มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=๘๘๙
โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (การวางผังบริเวณ)
ฐานข้อมูลระบบงานทะเบียน (จานวนนักศึกษาคงอยู่, จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา)
http://regis.rmutp.ac.th
มคอ.๗ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ สัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร
๑. อัตรากาลังอาจารย์ประจาสาขา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าค่า FTES
วิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ๗๓.๖๗ จานวนอาจารย์ ที่
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ควรมีต่อ นักศึกษา เท่ากับ ๑๐ คน
(Full Time Equivalent
(๗๓.๖๗/๘ = ๙.๒๐) ยั ง มี ค วาม
Student: FTES)
ต้ อ งการจ านวนอาจารย์ เ พิ่ ม อี ก
๕ คน จากจานวนอาจารย์ประจา

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ใน
อนาคต
ปี ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรมศาสตร์และ การ
ออกแบบต้ อ งจั ด หาอาจารย์ ป ระจ าสาขา
สถาปัตยกรรมเพิ่มอีก ๕ คน เพื่อให้เป็นไปตาม
เก ณ ฑ์ มาตรฐานของนั ก ศึ ก ษ าเต็ มเวล า
เที ย บเท่ า (Full Time Equivalent Student:
FTES)

รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ ๖.๑)
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ ๖.๑)
ประจาหลักสูตรเพือ่ ให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อวัสดุฝึกสาหรับใช้ใน การ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้กับสาขาวิชา
๒) สาขาวิชาดาเนินการรวบรวมรายการและจานวนวัสดุที่ต้องการใช้เสนอ ต่อ
งานแผนของคณะ
๓) สาขาวิชาดาเนินการสารวจเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการก่อน เปิด
ภาคการศึกษา หากมีปัญหาหรือชารุดแจ้งยังงานอาคารสถานที่เพื่อเสนอคณะ ให้
ดาเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข
๔) สาขาวิช าด าเนิ น การส ารวจความต้ อ งการครุภั ณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยี ใหม่ ที่
จาเป็นต้องใช้งานต่อคณะ
๕) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อการศึกษาและทบทวน เพิ่มเติม
ของนักศึกษาต่องานห้องสมุด
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทเี่ พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน การ
สอน
๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และจอรับภาพ จานวน ๒ ชุด
๒) กลองถายภาพระบบดิจิทัล จานวน ๕ เครื่อง
๓) ระบบเครื่องเสียง จานวน ๕ เครื่อง
๔) ไมโครโฟน จานวน ๑๐ เครื่อง
๕) เครื่องคอมพิวเตอรระบบวินโดว์ จานวน ๒๐ เครื่อง
๖) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จานวน ๘ เครื่อง
๗) เครื่องพล็อตเตอรสี จานวน ๑ เครื่อง
๘) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอรสี จานวน ๑ เครื่อง
๙.) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดา จานวน ๒ เครื่อง
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องสมุดได้จัดทาแบบสารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
โดย ให้อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา และคณะ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจน
บุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพ ยากรสารสนเทศ เพื่ อพิ จ ารณาจัดซื้ อไว้
บริการ มีการประเมินผล สรุปผลการสารวจ นามาวางแผนการจัดซื้อ เพื่อให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ
๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จานวน ๑ เครื่อง
๒) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร จานวน ๕ เครื่อง
๓) จอรับภาพ จานวน ๔ เครื่อง
๔) กลองถายภาพระบบดิจิทัล จานวน ๒ เครื่อง
๕) ระบบเครื่องเสียง จานวน ๓ เครื่อง
๖) ไมโครโฟน จานวน ๑๓ เครื่อง
๗) เครื่องคอมพิวเตอรระบบวินโดว์ จานวน ๔๐ เครื่อง
๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแมคอินทอช จานวน ๑๐ เครื่อง
๙) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จานวน ๒ เครื่อง
๑๐) เครื่องพล็อตเตอรสี จานวน ๒ เครื่อง
๑๑) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอรสี จานวน ๑ เครื่อง
๑๒) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดา จานวน ๑ เครื่อง
๑๒) เครื่องกราดภาพ จานวน ๑ เครื่อง
๑๓) กระดานอิเล็กทรอนิกส์พรอมปากกาสัมผัส จานวน ๒๐ เครื่อง
กระบวนการปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้:
๑) สารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ การ
เรียนการสอนและการพัฒนา
๒) สรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
- ปรับปรุงระบบเชื่อมต่ อไร้ส าย เพิ่ มจุดเชื่อมต่อ Wifi-Spot รองรับ การขยาย
จานวนช่องสัญญาณและลดปัญหาพื้นที่อับสัญญาณในบางจุด
- เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
- เพิ่มจานวนห้องปฏิบัติการและร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ
๓) คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาและมอบดาเนินการในส่วนผู้รับผิดชอบ
ผลการประเมินตนเอง : ๓.๐๐ คะแนน

เหตุผล : (กรณีที่มผี ลการประเมินตนเองที่ระดับ ๔ หรือ ๕ คะแนน)

รายการหลักฐานหมวดที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รหัสหลักฐาน
รายการ
๖.๑ - ๐๑ ภาพถ่ายห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้อง e-classroom
๖.๑ - ๐๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รหัสหลักฐาน
๖.๑ - ๐๓
๖.๑ - ๐๔
๖.๑ - ๐๕
๖.๑ - ๐๖
๖.๑ - ๐๗

รายการ
และการบริการของมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานโดยให้คณะและสาขาวิชามีส่วนร่วม ใน
การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
บันทึกข้อความเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าตัวแทนจาหน่าย
บันทึกข้อความชิญชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
แบบฟอร์มสารวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งข้อมูลหนังสือ
จาก Website
ระบบแนะนาหนังสือ สาหรับอาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการแนะนาหนังสือ ซื้อเข้า
ห้องสมุด

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา
๒๕๕๘

หมวดที่ ๖ ข้อคิดเห็น
๖.๑ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระ
จากผูป้ ระเมิน
๑. อัตรากาลังอาจารย์
ประจ าสาขา วิ ช าไม่
เป็ น ไป ต า ม เก ณ ฑ์
ม าต รฐาน ขอ ง
นั ก ศึ ก ษ าเต็ ม เว ล า
เทียบเท่า (Full Time
Equivalent
Student: FTES)

ความเห็นของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕ ๘ พ บว่ า ค่ า FTES เท่ า กั บ
๗๓.๖๗ จ านวนอาจารย์ ที่ ค วรมี ต่ อ นั ก ศึ ก ษา
เท่ า กั บ ๘ คน (๗๓.๖๗/๘ = ๙.๒๐) ยั ง มี ค วาม
ต้องการจานวนอาจารย์เพิ่มอีก ๕ คน จากจานวน
อาจารย์ประจา

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
ปี ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบต้องจัดหาอาจารย์ป ระจ า
สาขา สถาปั ต ยกรรมเพิ่ ม อี ก ๕ คน
เพื่อให้ เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของ
นักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า (Full Time
Equivalent Student: FTES)

๖.๒ สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
การประเมิน (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .............................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ตอ่ ผลการประเมิน
-ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา-ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………
๖.๓ สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณ
ั ฑิต)
กระบวนการประเมิน รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ระบบภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ตอ่ ผลการประเมิน
-ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต-ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่ ๗ การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตร
๗.๑ การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปี
ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน
(ถ้ามี)

รายการ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน
(ถ้ามี)

........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่ ๘ แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปีทผี่ ่านมา
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รบั ผิดชอบ ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
๑. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้ หาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
๑.๑ ปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เกิดข้อแนะนาของสถาน
ประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
๑.๒ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน ทั้งนี้เกิด
ข้อแนะนาของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใช้ภาษาอังกฤษ
๒. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
๒.๑ จัดหาอาจารย์ประจาสาขาสถาปัตยกรรมเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของนักศึกษา เต็มเวลา
เทียบเท่า(Full Time Equivalent Student: FTES)
๒.๒ การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์และนาเสนอผลงานเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ และ
นานาชาติ
๒.๓ การพัฒนาผลงานวิชาการ ตารา หนังสือ เอกสารประกอบสอน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
แผนปฏิบตั กิ ารใหม่สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙
แผนปฏิบตั กิ าร
๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรม (ฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) ภายหลั ง การวิ พ ากษ์
หลักสูตร
๒. จัดหาอาจารย์ประจาสาขาสถาปัตยกรรมเพิ่ม
อีก ๕ คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
นั ก ศึ ก ษ า เต็ ม เว ล า เที ย บ เท่ า (Full Time
Equivalent Student: FTES)
๓. บูรณาการการสอนและเชื่อมโยงการใช้โจทย์
เรียนร่วมกัน ระหว่างรายวิชา และหลักสูตร

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ตุลาคม ๒๕๕๙

ผู้รบั ผิดชอบ
หัวหน้าสาขาวิชา

ตุลาคม ๒๕๕๙

หัวหน้าสาขาวิชาอาจารย์ประจารายวิชา

ตุลาคม ๒๕๕๙

หัวหน้าสาขาวิชาอาจารย์ประจารายวิชา

รับรองความถูกต้องของข้อมูล :
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ ๑ :
นายศรัณยู สว่างเมฆ
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ ๒ :
นายนพดล คล้ายวิเศษ
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ ๓ :
ลายเซ็น :
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ ๔ :
ลายเซ็น :
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ ๕ :
ลายเซ็น :
เห็นชอบโดย : (หัวหน้าสาขาวิชา)
ลายเซ็น :
เห็นชอบโดย : (คณบดี)
ลายเซ็น :

นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม
วันที่รายงาน :
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
วันที่รายงาน :
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
วันที่รายงาน :
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี
วันที่รายงาน :
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายธานี สุคนธะชาติ
วันที่รายงาน :
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผ่าน
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
(ระดับปริญญาตรี)
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๒
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๓
๓.๓๓
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ ๐
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ ๐
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ ๐
๔.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๔
๒.๖๗
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละ ๑๐๐
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๕
๓.๗๕
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๖
๓.๐๐
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ ๒-๖)
๓.๒๗

คะแนน

-

๔.๐๐
๓.๐๐
๓.๐๐
๔.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๐๐
๓.๐๐
๕.๐๐
๓.๐๐
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๒. ตารางการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่

๑ การกากับมาตรฐาน
๒ บัณฑิต
๓ นักศึกษา
๔ อาจารย์
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน

๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก

๓.๓๓
๒.๖๗
๔.๐๐

๓.๕๐

-

๓.๓๓
๒.๖๗
๓.๗๕

หลักสูตรได้มาตรฐาน
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพดี

๓.๔๒
คุณภาพ
ดี

๓.๐๐
๓.๕๐
คุณภาพ
ดี

-

๓.๐๐
๓.๒๗

คุณภาพปานกลาง
คุณภาพดี

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งชี้) พบว่า
องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีจานวน ๒ องค์ประกอบ
อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ ๓,๕) มีจานวน ๒ องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ ๔ , ๖)

๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
๑. หลักสูตรมีความโดดเด่นเฉพาะทาง (Specialist) คือ ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
๒. หลักสูตรเอื้อต่อนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง
๓. หลักสูตรเน้นเชิงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๔. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ
๕. จานวนผลงานวิจัยมีค่อนข้างสูงเทียบต่อจานวนอาจารย์ประจา
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคโนโลยี
เครื่องมือ และสถานที่
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
๑. หลักสูตรปัจจุบันเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทาให้ขาด
ประสบการณ์การทางานจริง

