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สารบัญ 
   หน้า 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหารการประเมินตนเอง  
หมวดที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป  

ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑)  
หมวดที่ ๒ : อาจารย์  

ผลการด าเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี ๔.๒)  
ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี ๔.๑)  
ผลการด าเนินงานผลท่ีเกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งช้ี ๔.๓)  

หมวดที่ ๓ : นักศกึษาและบณัฑิต  
ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี ๓.๑)  
ผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ี ๓.๒)  
ผลการด าเนินงานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี ๓.๓)  
ผลการด าเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

             (ตัวบ่งช้ี ๒.๑) 
 

ผลการด าเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน  
๑ ปี (ตัวบ่งช้ี ๒.๒)  

 

หมวดที่ ๔ : ข้อมูลสรุปรายงาน  
ผลการด าเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี ๕.๑)  
ผลการด าเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี ๕.๒)  
ผลการด าเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ี ๕.๓)  
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                               
(ตัวบ่งช้ี ๕.๔) 

 

หมวดที่ ๕ : การบริหารหลักสตูร  
ผลการด าเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้  (ตัวบ่งช้ี ๖.๑)  

หมวดที่ ๖ : ข้อคดิเห็น  
หมวดที่ ๗ : การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลกัสูตร  
หมวดที่ ๘ : แผนการด าเนนิงานเพื่อพฒันาหลกัสูตร  
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดบัหลักสตูร   

๑. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร  
๒. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)  
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 
๑. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 
 ปรัชญา   

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดต้ังหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการออกแบบและควบคุมงาน 
ก่อสร้าง ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้าง โดยมีทักษะด้านการควบคุมงาน 
ก่อสร้างท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้าง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และ พัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ       

 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการก่อสร้าง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้าง สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ท่ีมีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม 
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผน
และการท างานเป็นทีม มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 

๔. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

๕. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตรงตามท่ีสภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร 
 
การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการด าเนินงาน 
ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (๓.๒๗ คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
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 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - - - - 
๓ นักศึกษา ๓.๓๓ - - ๓.๓๓ คุณภาพดี 
๔ อาจารย์ ๒.๖๗ - - ๒.๖๗ คุณภาพปานกลาง 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๔.๐๐ ๓.๕๐ - ๓.๗๕ คุณภาพดี 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง  
รวม ๓.๔๒ ๓.๕๐ - ๓.๒๗ คุณภาพดี 

ผลการประเมิน คุณภาพ         
ดี 

คุณภาพ        
ดี 

-   

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งช้ี) พบว่า 
องค์ประกอบท่ี ๑ (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีจ านวน ๒ องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบท่ี ๓,๕) มีจ านวน ๒ องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี ๔ , ๖) 
 

๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเดน่และแนวทางเสริม 

๑. หลักสูตรมีความโดดเด่นเฉพาะทาง (Specialist) คือ ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
๒. หลักสูตรเอื้อต่อนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง 
๓. หลักสูตรเน้นเชิงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
๔. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เน่ืองจากการ

สนับสนุนของภาครัฐ 
๕. จ านวนผลงานวิจัยมีค่อนข้างสูงเทียบต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคโนโลยี 

เครื่องมือ และสถานท่ี 
จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

๑. หลักสูตรปัจจุบันเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ท าให้ขาด
ประสบการณ์การท างานจริง  

๒. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีมาตรฐานตรงตามท่ีสภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร 

 
 
 

รหัสหลักสูตร :   ๒๕๕๕๑๙๔๑๑๐๑๒๓๓ 
ชื่อหลักสตูร :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ระดบั :   ปริญญาตร ี
 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ล าดับ ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร วุฒิการศกึษาสูงสดุ การรบัผิดชอบ 

 
๑ อาจารย์ นายศรัณยู  สว่างเมฆ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
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๒ อาจารย์ นายนพดล  คล้ายวิเศษ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ อาจารย์ นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔ อาจารย์ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ อาจารย์ นายสันติ กมลนรากิจ ปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  มีการปรับปรุงหลักสูตร   ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหตุ : ปรับปรุงใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
๒. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร (ปัจจุบัน) 
ล าดับ ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร ข้อมูลประวัติการศกึษา 

๑ อาจารย์ นายศรัณยู  สว่างเมฆ ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๕ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ :  
นวัตกรรมอาคาร 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : ๑๐ ปี 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๓ ปี 

๒ อาจารย์ นายนพดล  คล้ายวิเศษ ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๕ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ :  
นวัตกรรมอาคาร 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : ๓ ปี 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๓ ปี 
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ล าดับ ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร ข้อมูลประวัติการศกึษา 

๓ อาจารย์ นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๕ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ :  
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : ๓ ปี 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑ ปี 

๔ อาจารย์ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๒ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ :  
การวางแผนภาคและเมือง 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : ๘ ปี 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๗ ปี 

๕ อาจารย์ นายสันติ กมลนรากิจ ระดบัการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๕๑ 
ชื่อหลักสตูรทีจบการศกึษา :  
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ :  
การวางผังเมือง 
ชื่อสถาบันที่จบ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : ๘ ปี 
ประสบการณ์การท าการสอน : ๗ ปี 
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๓. อาจารย์ผู้สอน      
ล าดับ ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผูส้อน คณุวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 

๑ อาจารย์ นายศรัณยู  สว่างเมฆ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
นวัตกรรมอาคาร 

๒ อาจารย์ นายนพดล  คล้ายวิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
นวัตกรรมอาคาร 

๓ อาจารย์ นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

๔ อาจารย์ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
การวางแผนภาคและเมือง 

๕ อาจารย์ นายสันติ  กมลนรากิจ การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
การวางผังเมือง 

๖ อาจารย์ นายศาสตรา  ศรีหาภาค เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต 
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและอหังสาริมทรัพย ์

    

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
๑ อาจารย์ นายวัชรพัทธ์  พิชัยสัตย์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๒ อาจารย์ นายธนัญชัย  ลิมปาคม สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๓ อาจารย์ ร.ต.ท.วิทวัส  อ่องระเบียบ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๔ อาจารย์ นายจักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๕ อาจารย์ นายสุทัศน์  สัมภวะมนตรี   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๖ อาจารย์ นายวิจักษณ์ นุ่มน่ิม สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๗ อาจารย์ นายตรีนิติ บุญกิจการ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๘ อาจารย์ นายสุตินัย  ยามศรีสุข สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
๙ อาจารย์ นายอภินันท์  เกียรติวาทีรัตนะ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

๑๐ อาจารย์ นายชัยยศ ใคร่ครวญ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 
๔. สถานที่จัดการเรียนการสอน :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    ๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
๕. ผลการด าเนนิงานการบริหารจัดการหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตัวบ่งชี้ ๑.๑)  

ข้อ เกณฑก์ารประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

๑  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรสถาปัตยกรรมมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบตามเกณฑ์ สกอ. จ านวน ๕ คน 

๒  คุณสมบัติอาจารย์ประจ า 
     หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตรงกับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ เกณฑก์ารประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

 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 
     ระยะเวลาท่ีก าหนด 

หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ท่ี  ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน 
๒๕๕๕ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑  ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และด าเนินการปรับปรุง จ านวน ๑ ครั้ง 
ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากลาออก ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๗/
๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวัน ท่ี  ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ เริ่ม เปิดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
รายการหลกัฐานหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๑.๑ - ๐๑ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๑ - ๐๒ หนังสือปรับปรุงการแก้ไขหลักสูตร สมอ.๐๘  
๑.๑ - ๐๓ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑ - ๐๔ ตารางสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

การบริหารและ 
พฒันาอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ ๔.๑) 

๑) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร : 
คณะและมหาวิทยาลัยได้ก าหนดการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจนและก าหนดให้สาขาวิชา
ด าเนินการตามระบบ ดังน้ี 

๑. ส ารวจความต้องการรับอาจารย์ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับ
ปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ๑ : ๘  

- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าค่า FTES เท่ากับ ๗๓.๖๗ จ านวนอาจารย์ท่ี
ควรมีต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑๐ คน (๗๓.๖๗/๘ = ๙.๒๐) ยังมีความ
ต้องการจ านวนอาจารย์เพิ่มอีก ๕ คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานจริง ๕ คน 

๒. งานแผนคณะจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอนเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา เมื่อจัดสรรอัตราก าลังแจ้งผ่านงานบุคลากรคณะเพื่อเปิดรับ 
๓. สาขาวิชาด าเนินการประชุมเพื่ อก าหนดคุณ สมบั ติ ท้ั งด้านคุณ วุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางวิชาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณ์
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการ บริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ฉบับท่ี 
๒/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวบรวมและแจ้งข้อมูล
ยังงานบุคลากรคณะเพื่อด าเนินการ 
๔. งานบุคลากรคณะระบุวันเร่ิมต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร ๑๕ วัน 
วันสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและหรือสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวัน
เดียวกัน และประกาศผลการคัดเลือก ภายใน ๓ วันหลังการสอบ 
๕. คณะจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย์ โดยมีคณบดีหรือ รอง
คณบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้าสาขา หรือตัวอาจารย์ประจ าสาขาวิชา และเลขานุการส านักงาน คณบดีหรือ
หัวหน้างานบุคลากรเป็นเลขานุการท่ีประชุม 
๖. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑ์การคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณา 
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบว่า 
มีผู้ท่ีมีคุณสมบัติอาจท าการส ารองเรียกเพิ่มเติมกรณีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกไม่มา รายงาน
ตัว 
๗. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะได้มีการทบทวนปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ ของ
คณะ จึงหาแนวทางการป้องกัน โดยก าหนดบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงท่ีหัวหน้า สาขาวิชา
เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม อาศัยผู้ท่ีมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ ด้านการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหรืองาน
บริหารด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าท่ีแนะน า ช่วยเหลือและสอนงาน อาจารย์ใหม่

หมวดที่ ๒ อาจารย์ 
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ท่ียังไม่มีประสบการณ์   
              ๗.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สาขาวิชามีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ไม่ครบตามจ านวน  
เน่ืองจาก นายศาสตรา ศรีหาภาคได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวนอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานจึงมีเพียง ๕ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา FTES 
เท่ากับ ๗๓.๖๗ จ านวนอาจารย์ท่ีควรมีต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑๐ คน  ยังมีความต้องการจ านวน
อาจารย์เพิ่มอีก ๕ คน 
 
การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร: 
คณะได้ก าหนดข้ันตอนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

๑. การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา เป็น
ประธานการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการประชุมและคัดเลือก  อาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาท่ีสัมพันธ์ คุณสมบัติทาง
วิชาชีพ และประสบการณ์ทางการสอน แต่เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์ไม่ครบตามจ านวน เน่ืองจากการลาศึกษาต่อ ท าให้มี ผลกระทบต่อการคัด
สรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งกลับให้ สาขาวิชา
พิจารณาใหม่ หากถูกต้องจะด าเนินการเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการ บริหารคณะให้
ความเห็นชอบและเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
๓. ส ารวจความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ละปีการศึกษา หากอาจารย์มี
ความประสงค์ขอลาศึกษาต่อตามแผนการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรด าเนินการประชุมหารือและจัดสรรต าแหน่งท่ีว่าง 

๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ นายรัก
ศักด์ิ สุคนธะตามร์ ลาออก จึงได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เสนอให้ 
นายสิปปวิชญ์ ก าบัง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ คน คือ นาย
สิปปวิชญ์ ก าบัง ลาออก และนายธนันท์ ศัลยวุฒิ เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอื่น จึงได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรเสนอให้ นาย
ศรัณยู สว่างเมฆ และนายนพดล คล้ายวิเศษ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และปรับเปลี่ยนล าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา      เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗       

                    ๓.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
                    เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และล าดับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

      ๑. นายศรัณยู สว่างเมฆ  
      (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๑ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

๒. นายนพดล คล้ายวิเศษ         
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๒ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
๓. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๓)     
๔. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๔) 
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๕. นายสันติ กมลนรากิจ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี ๕) 
 

๒) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะก าหนดนโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีระบบและกลไก 
เป้าหมายการด าเนินงาน และแผนด าเนินงานกิจกรรม ดังน้ี 
    ๑. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        ๑.๑ การเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอน และภาระหน้าท่ีของความเป็นอาจารย์ 
        ๑.๒ การพัฒนาความรู้ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัย 
        ๑.๓ การพัฒนาความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพ 
        ๑.๔ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
        ๑.๕ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
        ๑.๖ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    ๒. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
        แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดภาระหน้าท่ีการปฏิบัติ ติดตาม รายงานผล การ
ประเมินความส าเร็จ 
        ๒.๑ ฝ่ายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจ าคณะ 
        ๒.๒ ฝ่ายงานแผน : รองคณบดีฝ่ายแผน และหัวหน้างานบุคคล 
        ๒.๓ ฝ่ายงานด าเนินงาน: หัวหน้างานบุคคล งานวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
        ๒.๔ ฝ่ายงานติดตาม : หัวหน้างานติดตามและประมวลผล หัวหน้างานบุคคล  
        ๒.๕ ฝ่ายงานประเมินความส าเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ 
    ๓. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
        ๓.๑ ด้านอัตราก าลัง มีจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent 
Student: FTES) ระดับปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ๑ : ๘ ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ต้องการอัตราก าลังอาจารย์ใหม่เพิ่มอีกจ านวน ๕ คน 
        ๓.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

๑. จ านวนอาจารย์ได้รับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย ๒ ปี ต่อ ๑ คน 

๒. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ อบรม สัมมนา และดูงานท้ังในและต่างประเทศ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  ของจ านวนอาจารย์ ท่ี
ปฏิบัติงานท้ังหมด 

 
๓. จ านวนผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่อ

อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด/ปีงบประมาณ  
๔. จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ อย่างน้อย 

๑ ผลงาน ต่ออาจารย์ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด/ปีงบประมาณ 
๕. จ านวนอาจารย์ท่ีมีการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่าง
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น้อย ๑ ผลงาน ต่อสาขาวิชา 
๖. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะ ทาง

วิชาชีพ อย่างน้อย ๑ คน ต่อสาขาวิชา 
 ๗. จ านวนอาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการแก่สังคมท้ังภายในและหรือ 

                           ภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ ผลงาน     
                           ต่ออาจารย์ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด/ปีงบประมาณ 

๘. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ คะแนน และมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอต่อ เน่ือง
ทุกปี หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยท่ี ไม่
สามารถถึงเป้าหมายความส าเร็จ 

    ๔. แผนด าเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
        ๔.๑ ต้ังกรอบอัตราก าลังอาจารย์เพิ่ม และสายสนับสนุน เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา 
        ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ท้ังภายในและต่างประเทศ  
        ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าน าเสนอผลงานวิชาการหรือเสนอผลงาน 
วิจัย ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
        ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา 
หรือดูงานเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ  
         ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อ 
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
         ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้บริการวิชาการแก่สังคมท้ังภายใน และ
หรือภายนอกหน่วยงาน 
         ๔.๗ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้แก่อาจารย์ 
ประจ า เช่น โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
         ๔.๘ ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้าน
การวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อ สร้างผลงาน วิจัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และตามความต้องการของอาจารย์ หรือ
ตา นโยบายของผู้บริหาร 
 
ผลการด าเนนิงาน ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
     ๑. นายศาสตรา ศรีหาภาค  ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
     ๒. อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอน และผลงาน
วิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ระยะท่ี ๑) เมื่อวันท่ี ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘ และดูงานในประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในการศึกษาความรู้จากภายนอก (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
     ๓. ผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รวมจ านวน ๑๐ ผลงาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชา รวม ๕ คน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผลงาน ประกอบด้วย 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

- การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ 
                    การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง 

- การศึกษาและออกแบบผนังสองช้ันจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่) 
- การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวา 

                    และเส้นใยผักตบชวาส าหรับตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดกลาง 
        ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๗ ผลงาน ประกอบด้วย 

- การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อ 
  การใช้งานส าหรับเด็กพิการ กรณีศึกษา : การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของ

สถานสงเคราะห์เด็กพิการปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
- การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อ การใช้

งานส าหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ
ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 

- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัย จากอัต
ลักษณ์การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถ่ินริมน้ า 

- การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุฟางข้าว สู่การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบลถ้ าเสือ 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

- การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว 
- การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ 
- การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ าหนักเบาจากกาบมะพร้าวเพื่อใช้ กับสวน

แนวต้ัง 
        ๓. น าเสนองาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รวมจ านวน ๓ ผลงาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชา รวม ๓ คน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 

๑. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี น าเสนองานสร้างสรรค์งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 
๒๕๕๙ วันท่ี ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบ
เทค บางนา จ านวน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย 

- การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ การ
เข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง 

๒. นายสันติ กมลนรากิจ น าเสนองานสร้างสรรค์งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 
๒๕๕๙ วันท่ี ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบ
เทค บางนา จ านวน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย 

- การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวาและเส้นใย
ผักตบชวาส าหรับตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดกลาง 
 

๓. นายศรัณยู สว่างเมฆ น าเสนองานสร้างสรรค์งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 
๒๕๕๙ วันท่ี ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบ
เทค บางนา จ านวน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย 

- การศึกษาและออกแบบผนังสองช้ันจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่) 
        ๔. ไม่มีจ านวนอาจารย์ท่ีเข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  
(ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

        ๕. อาจารย์ทุกคนให้บริการวิชาการแก่สังคม  
        ๖. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาประเมินความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการด้าน การ
พัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ คะแนน (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
        ๗. คณะจัดกิจกรรมปีใหม่ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
และสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด – ระยอง  และโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
 
ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
     ๑. สนับสนุนอาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเสนอขอก าหนด บต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. เชิดชูผลงานและรางวัลตอบแทน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเวลาให้อาจารย์ท่ีเข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ    

 
๓) ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ๑. อาจารย์ใหม่ 
        ๑.๑  จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอาจารย์ใหม่ จ านวน ๑ ท่าน คือ นางสาวรุจิ
วรรณ อันสงคราม เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่ 

      ๒. อาจารย์ประจ า 
        ๒.๑ พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนตาม
เป้าหมายและแผนพัฒนาบุคลากร 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายศาสตรา ศรีหาภาค  ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครให้ศึกษาต่อระดับ    ปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น 

        ๒.๒ พัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุน
วิจัย ทุนสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการอย่าง ต่อเน่ือง
ตามเป้าหมาย 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ผลการสอนและ
ผลงานวิชาการในการเสนอขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๙  

        ๒.๓ พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การ
วัดผลและประเมินอย่างต่อเน่ืองท้ังในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการใช้
งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
        ๒.๔ จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์
ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองบริหารงานบุคคล จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายตาม สิทธิ์พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

        ๒.๕ จัดอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับคุณภาพ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กิจกรรมท่ี ๒ : การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ 

        ๒.๖ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก 
 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บรรจุภัณฑ์ท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบล
แก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
และโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านก าร
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถ่ินและสภาพแวดล้อม ทางสถาปัตยกรรม 
ณ ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  : ๔.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : หลักสูตรมีการพฒันาคุณภาพอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทาง
วิชาการในการด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์ท้ัง
ทางวิชาการและวิชาชีพท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

คณุภาพอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ ๔.๒) 

   ๑) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ๐.๐๐ คะแนนประเมิน ๐.๐๐ 
   ๒) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๐.๐๐ คะแนนประเมิน ๐.๐๐ 

 

รายการข้อมูล จ านวน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
๓. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง อ. ๕ 

๔. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ. - 
๕. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง รศ. - 
๖. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง ศ. - 

 

๑)   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก ๐.๐๐ 
คะแนนประเมิน ๐.๐๐ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 
นายศรัณยู  สว่างเมฆ - - 
นายนพดล  คล้ายวิเศษ - - 
นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม - - 
นายกรณ์พงศ์  ทองศรี - - 
นายสันติ  กมลนรากิจ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนกั ๐.๐๐ 
  

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย = ๐.๐๐ คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

ผลทีเ่กดิกับ 
อาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
๑. การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  มีอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาท้ังสิ้น จ านวน ๕ คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๕ คน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๖ คน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๗ คน  

๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ คะแนน 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๔.๒๕ คะแนน 
 

เหตผุล : หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์คงอยู่ปกติตามอัตรา และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จากการประชุมเพื่อสรรหาและคัด
สรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและได้รับการรับรองโดยเสียงมติอย่างเป็นเอกฉันท์  
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รายการหลกัฐานหมวดที่ ๒ อาจารย ์

รหัสหลักฐาน รายการ 

๔.๑ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
๔.๑ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๑ - ๐๓ เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.๐๘ 
๔.๑ - ๐๔ รายช่ืออาจารย์ประจ าสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๔.๑ - ๐๕ ประกาศ เรื่อง นโยบายสมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑ - ๐๖ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร 
๔.๑ - ๐๗ ใบสรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
๔.๑ - ๐๘ เอกสารแจ้งอนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
๔.๑ - ๐๙ รายช่ือโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๔.๑ - ๑๐ รายงานผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔.๒ - ๐๑ ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๓ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
๔.๓ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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๑. ข้อมูลนักศกึษา (ปีการศกึษาที่รบัเข้า ๒๕๕๖ ถึงปีการศกึษาทีต่้องรายงาน ๒๕๕๘) 

ปีการศกึษาทีร่ับเข้า 
(ตั้งแตป่กีารศึกษาที่เริ่มใช้หลกัสูตร) 

จ านวนนักศกึษา 
รับเข้า 

จ านวนนักศกึษาคงอยู ่(จ านวนจริง)ใน
แต่ละปกีารศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓๕ ๒๙ ๑๗ ๑๓ ๑๓ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๓๕ - ๓๐ ๒๕ ๒๕ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒๓ - - ๑๙ ๑๘ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๕ - - - ๓๕ 

ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา ๒๙ ๔๗ ๕๗ ๙๑ 
 

ปีการศกึษาทีร่ับเข้า               
(ตั้งแตป่กีารศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสตูร) 

จ านวนที่รับ 
(รายงานตัว) 

จ านวนนักศกึษาคงอยู ่(จ านวนจริง) ใน
แต่ละปกีารศึกษา 

อัตราการคงอยู ่

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๒๕๕๕ ๓๕ ๒๙ ๑๗ ๑๓ ๑๓ ร้อยละ ๘๒.๘๕ 
๒๕๕๖ ๓๕ - ๓๐ ๒๕ ๒๕ ร้อยละ ๖๗.๑๔ 
๒๕๕๗ ๒๓ - - ๑๙ ๑๘ ร้อยละ ๖๑.๒๙ 
๒๕๕๘ ๓๕ - - - ๓๕ ร้อยละ ๗๑.๐๙ 
รวม ๙๓ ๒๙ ๔๗ ๕๗ ๙๑  

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา :  
 ๑) สถานะลาออก เน่ืองจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
            ๒) สถานะถูกถอนช่ือ เน่ืองจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนินการลาออก 
            ๓) สถานะพ้นสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 

แนวทางแก้ไข 
๑) ปรับพื้นฐานวิชาชีพ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๒) เรียนซ่อมเสริมระหว่างปิดภาคการศึกษา (ช่วงฤดูร้อน) 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

การรบันกัศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๑) 

๑) การรับนักศึกษา  
        ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย 
        ๑.๑ สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รับจ านวน ๑ ห้อง   
๓๕ คน ระบบการรับสมัคร ประกอบด้วย ระบบโควตา จ านวน ๑๐ คน ระบบสอบตรง ๑๕ คน และ

 

หมวดที่ ๓ นักศกึษาและบัณฑติ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

ระบบกลาง สกอ. ๑๐ คน  
        ๑.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
เห็นชอบและส่งแผนการรับนักศึกษา เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมัติ และ
จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  
        ๑.๓ ฝ่ายแนะแนวและสาขาวิชา ด าเนินการประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
ตามแผนการแนะแนว 
        ๑.๔ สาขาวิชาด าเนินการคัดเลือกอาจารย์เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ 
สอบสัมภาษณ์ ต่อทางคณะและมหาวิทยาลัยแต่งต้ังค าสั่ง 
        ๑.๕ สาขาวิชาด าเนินการออกข้อสอบทางวิชาชีพ จ านวน ๑๐๐ ข้อ ครอบคลุมเน้ือหาวิชา
พื้นฐานทางศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฏีสี ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ การเขียนแบบ 
และการออกแบบสถาปัตยกรรม 
        ๑.๖ สาขาวิชาด าเนินการควบคุมการสอบและส่งข้อสอบต่อทางมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด   
        ๑.๗ กรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการ จ านวน ๓ คน และพิจารณาตัดสินผล การสอบ
สัมภาษณ์ต่อทางมหาวิทยาลัย 
        ๑.๘ มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การรายงานตัวและช าระเงินค่า 
ลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามล าดับ 
 
๒) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
       จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว และข้ึน
ทะเบียน จ านวน ๓๕ คน  ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าแผนท่ีต้ังไว้ ทางสาขาวิชาจึงมีการเตรียม ความพร้อม 
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังน้ี 
    ๑. กิจกรรมการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๗ 
กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๔ ห้อง ๔๓๑ ศูนย์โชติเวช 
    ๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการช้ีแจงรายละเอียด 
เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา 
ช้ัน ๔  
    จากการด าเนินการดังกล่าว ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษจากภายนอก 
ว่าควรมีการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่ ตามความจ าเป็นท่ีตรงกับคุณลักษณะของนักศึกษา 
เน่ืองจากมีท้ังนักศึกษาท่ีจบจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต  ดังน้ันทางหลักสูตรได้
หารือร่วมกัน และก าหนดเป็นแนวทางวิธีการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย
เน้นการสอบภาคปฏิบัติให้สามารถคัดกรองนักศึกษา ตามทักษะความสามารถท่ีแท้จริงในระบบสอบ
ตรง ซึ่งจะทดแทนการสอบข้อเขียน และผลจากสถิติ จ านวนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่มีแนว
โน้วลดลง หลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนา หลักสูตรให้สอดคล้องกับการต้องการของ
ผู้เรียน ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและจ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคต 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๔.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : กระบวนการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีแนวทาง
สร้างเสริมและป้องกันจ านวนคงอยู่ของนักศึกษา เทียบจากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๑๔.๙๐ ตลอดจนกิจกรรมท่ีส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา 
 

 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

การส่งเสริมและ
พฒันานกัศกึษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๒) 

๑) การควบคุมการดแูลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
    สาขาวิชาได้เสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาของแต่ละช้ันปี จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
   ๑. นายสันติ กมลนรากิจ                  อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๘/๑ 
   ๒. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี                อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๗/๑ 
   ๓. นายนพดล คล้ายวิเศษ               อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๖/๑ 
   ๔. นายศรัณยู สว่างเมฆ                 อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่น ปสถ.๕๕/๑ 
 
    ๑. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดย
การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังด้านวิชาการ ระเบียบวินัยความประพฤติ และ
การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยและคณะ โดย 
        ๑.๑ คู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
        ๑.๒ แผนงานและโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
        ๑.๓ ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
        ๑.๓ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    ๒. อาจารย์ท่ีปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา โดย 
        ๒.๑ การก าหนดงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
        ๒.๒ การก าหนดช่ัวโมงการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในตารางเรียน 
        ๒.๓ การบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
        ๒.๔ การจัดห้องให้ค าปรึกษา 
    ๓. การแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของ
นักศึกษา โดย 
        ๓.๑ ส ารวจรายวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษา 
        ๓.๒ การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
        ๓.๓ นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะน าก่อนลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาค
การศึกษา 
    ๔. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
การพัฒนานักศึกษา โดย 
        ๔.๑ อาจารย์จัดท าข้อมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
        ๔.๒ จัดประชุมหรือเวทีให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา 
และสาขาวิชา 
    ๕. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านอื่นๆ โดย 
        ๕.๑ การจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา 
        ๕.๒ การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา 
    ๖. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 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 ในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ โครงการคอนโด บริษัทอารียาพรอพเพอร์ต้ี 
จ ากัด (มหาชน) ถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร และโครงการโรงพยาบาลวิภาราม
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

http://reg.rmutp.ac.th/
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๕-๒๐๑ เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงาน

ก่อสร้าง ๑ ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ โครงการ หมู่บ้านภัสสร เพรสทีจ (ปิ่น
เกล้า-เพชรเกษม) กรุงเทพมหานคร 

- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๓-๒๐๓ วัสดุและการก่อสร้าง ในวันท่ี ๖ มีนาคม 
๒๕๕๙ ณ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ และ SCG HIEM Model House กรุงเทพมหานคร 

- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๖-๓๐๘ การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน ใน
วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร พาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร 

- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๓-๒๐๕ เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคาร
ขนาดกลาง ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ  โครงการอาคารอเนกประสงค์ ส าหรับ
กิจกรรมของนักเรียนสาธิตฝ่ายประถมฯ เจ้าของโครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

- โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๐๙-๓๑๕-๓๐๒ เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ๒ ในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ๒ 
ช้ัน ของคุณศิริ วงศ์ไวศยวรรณ บ้านเลขท่ี ๑๔/๒ ซอยนางลิ้นจี่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร  

- บรรยายพิเศษ รายวิชา ๐๙-๓๑๕-๓๐๒ เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
๒ เร่ือง สถาปนิกโครงการกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในวันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเรียน Studio ๓ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    ๒. ทักษะชีวิตและการท างาน 
- โครงการค่ายผู้น านักศึกษา ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ชุมชนหมู่บ้าน
ถ้ าเสือ อ าเภอแก่งระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

- โครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพส าหรับผู้น าและสโมสรนักศึกษา            
วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๖ ห้อง ๖๓๑ 

- โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ าโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม พื้นท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ระหว่างวันท่ี    
๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

- โครงการสัปดาห์วิชาการและแข่งขันทักษะนักศึกษา ระหว่างวันท่ี ๑-๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
สงขลา 

    ๓. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
- โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArchiCAD 

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางสาขาวิชาได้หารือร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมจัดกิจกรรม 
ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และ
เสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ให้กับนักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน รวมท้ัง
รองรับการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%88-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1/858563444206513?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%88-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1/858563444206513?ref=stream
http://arch.rmutp.ac.th/home/2015/06/22/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/
http://arch.rmutp.ac.th/home/2015/06/22/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81-2/
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

ผลทีเ่กดิกับนักศกึษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๓) 

๑) อัตราการคงอยู ่ 
    ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปได้ดังน้ี 
    ๑. อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ ๗๑.๐๙ 
    ๒. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอร้องเรียนของนักศึกษา จากรายงานผลการประเมินการเรียน
การสอนออนไลน์ 
        ๒.๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘   ร้อยละ ๔.๒๙ 
- ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘   ร้อยละ ๔.๒๙ 

    ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร ๔.๐๙ คะแนน 
 
๒) การส าเร็จการศกึษา    

- 
 

๓) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 
    ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามระดับคณะ ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คิดเป็น ๔.๒๓ คะแนน ไม่พบ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

 
๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา  
 

ปีการศกึษาทีร่ับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
จ านวน 
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน 
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

- - - - - 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศกึษา :  
 อัตราคงอยู่ของนักศึกษา 

 ๑) สถานะลาออก เน่ืองจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
           ๒) สถานะถูกถอนช่ือ เน่ืองจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนินการลาออก 
           ๓) สถานะพ้นสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

๓. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษา (ตัวบ่งชี้ ๒.๑)  
 

คณุลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม ๕)  
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม - 
๒. ด้านความรู้ - 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา - 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ - 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน ๕ ด้าน - 
๖. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ - 

 
 
 
 
 

๔. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบณัฑิตภายในเวลา ๑ ป ี(ตัวบ่งชี้ ๒.๒) (ระดบัปรญิญาตรี) 
    วันท่ีส ารวจ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
๑. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด - - 
๒. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า       
    ภายใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

- - 

๓. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

- - 

- ตรงสาขาท่ีเรียน - - 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน - - 

๔. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ - - 
๕. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
๖. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 
๗. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 
๘. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
๙. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - - 
วิธีค านวณ  

(๓.+๔.) 
X ๑๐๐ 

= ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
   ประกอบอาชีพอิสสระภายใน ๑ ป ี๒.-(๕.+๖.+๗.+๘.+๙)  

- 

 
 

ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐)  :  - คะแนน 
 

 
 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

 
 
การวิเคราะหผ์ลที่ได ้

 
รายการหลักฐานหมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 
รหัสหลักฐาน รายการ 

๓.๑ - ๐๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
๓.๑ - ๐๒ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๒ - ๐๑ ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๒ - ๐๒ โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๓ - ๐๑ ระบบทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.rmutp.ac.th 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้หมวดที่ ๔ ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและ
คณุภาพการสอนในหลักสูตรอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคณุภาพการสอนใน

หลักสตูร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูร 
 

 
 

๑. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศกึษา 
 

 

รหัส-ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๒๐.๐๐ ๖๕.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๗๑ ๓๕ ๓๔ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๒.๘๖ ๒๒.๘๖ ๒๘.๕๗ ๒.๘๖ ๘.๕๗ ๐.๐๐ ๑๑.๔๓ ๒.๘๖ ๓๕ ๓๔ 
ภาษาอังกฤษเทคนิค ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
ภาษาจีนเบื้องต้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
ภาษาจีนเบื้องต้น ๑๑.๗๖ ๒๙.๔๑ ๑๑.๗๖ ๒๓.๕๓ ๐.๐๐ ๑๑.๗๖ ๑๑.๗๖ ๐.๐๐ ๑๗ ๑๗ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ๓๑.๔๓ ๒๘.๕๗ ๓๑.๔๓ ๐.๐๐ ๕.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๘๖ ๓๕ ๓๔ 
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ๕.๕๖ ๑๖.๖๗ ๖๑.๑๑ ๕.๕๖ ๑๑.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
ลีลาศ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
ลีลาศ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
หลักการออกแบบ ๑๗.๑๔ ๕.๗๑ ๓๑.๔๓ ๓๑.๔๓ ๑๑.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๘๖ ๓๕ ๓๔ 
ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม ๑๔.๒๙ ๕.๗๑ ๒๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๑๑.๔๓ ๑๗.๑๔ ๐.๐๐ ๒.๘๖ ๓๕ ๓๔ 
หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ๑๔.๒๙ ๒๒.๘๖ ๔๕.๗๑ ๘.๕๗ ๒.๘๖ ๐.๐๐ ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๓๕ ๓๔ 
ประวัตศิาสตร์สถาปตัยกรรม ๑๑.๔๓ ๒๕.๗๑ ๓๑.๔๓ ๒๐.๐๐ ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๐.๐๐ ๒.๘๖ ๓๕ ๓๔ 
สถาปัตยกรรมไทย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
สถาปัตยกรรมไทย ๑๑.๑๑ ๒๒.๒๒ ๒๗.๗๘ ๑๖.๖๗ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒ ๒๒.๒๒ ๓๓.๓๓ ๒๗.๗๘ ๕.๕๖ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒ ๒ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔ ๑๓.๖๔ ๕๐.๐๐ ๓๑.๘๒ ๔.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๖ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๑๐ 
การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน ๒๕.๐๐ ๘.๓๓ ๕๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
โครงสร้างอาคาร ๑ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
โครงสร้างอาคาร ๑ ๕๕.๕๖ ๒๗.๗๘ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ๓๓.๓๓ ๒๗.๗๘ ๒๒.๒๒ ๑๑.๑๑ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป ๑๓.๖๔ ๓๖.๓๖ ๔๐.๙๑ ๙.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ๔๑.๖๗ ๘.๓๓ ๒๕ ๑๖.๖๗ ๘.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม ๓๑.๘๒ ๔๐.๙๑ ๑๓.๖๔ ๑๓.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
สถาปัตยกรรมยั่งยืน ๓๑.๘๒ ๔๐.๙๑ ๑๘.๑๘ ๔.๕๕ ๔.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
ผังเมืองเบื้องต้น ๐.๐๐ ๓๑.๘๒ ๔๐.๙๑ ๑๓.๖๔ ๙.๐๙ ๔.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ๒๒.๗๓ ๔๕.๔๕ ๒๒.๗๓ ๙.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการสถาปัตยกรรม ๓๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๘.๓๓ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๒ ๓๖.๓๖ ๔๕.๔๕ ๑๓.๖๔ ๔.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การบริหารคุณภาพ ๔๑.๖๗ ๒๕.๐๐ ๓๓.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
การออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม ๕๐.๐๐ ๘.๓๓ ๘.๓๓ ๒.๐๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 

รหัส-ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๑๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๖.๗๗ ๓.๓๓ ๐.๐๐ ๓๐ ๓๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ๑๑.๑๑ ๕.๕๖ ๓๘.๘๙ ๒๒.๒๒ ๕.๕๖ ๑๑.๑๑ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 

หมวดที่ ๔ ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคณุภาพการสอนในหลักสตูร 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

 
 
 
 
๒. การวิเคราะหร์ายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าใหผ้ดิปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     
 
๓. รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศกึษา  
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศกึษา สาเหตุที่ไม่เปดิสอน มาตรการทีด่ าเนินการ 
- - - - 

 
๔. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปกีารศกึษา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ๒๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐ ๓๐ 
พลศึกษา ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐ ๓๐ 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๓๓.๓๓ ๐.๐๐ ๒๒.๒๒ ๒๒.๒๒ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒ ๒ 
วิทยาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๐.๐๐ ๖.๖๗ ๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๒๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๓๐ ๓๐ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ๒๓.๓๓ ๒๓.๓๓ ๔๓.๓๓ ๓.๓๓ ๖.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒๕.๐๐ ๑๖.๖๗ ๒๕.๐๐ ๘.๓๓ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม ๓๓.๓๓ ๒๐.๐๐ ๒๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๖.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐ ๓๐ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๑ ๒๓.๓๓ ๔๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐ ๓๐ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓ ๑๑.๗๖ ๔๑.๑๘ ๓๕.๒๙ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗ ๑๗ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕ ๓๑.๘๒ ๙.๐๙ ๓๑.๘๒ ๑๓.๖๔ ๙.๐๙ ๐.๐๐ ๔.๕๕ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒ ๒ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๗ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๑๐ 
โครงงานวิทยานิพนธ์ ๗๕.๐๐ ๑๖.๖๗ ๘.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
โครงสร้างอาคาร ๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
โครงสร้างอาคาร ๒ ๔๔.๔๔ ๑๑.๑๑ ๓๘.๘๙ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
วัสดุและการก่อสร้าง ๖๖.๖๗ ๒๗.๗๘ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
วัสดุและการก่อสร้าง ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑ ๑ 
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง ๓๘.๘๙ ๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๒๒.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสูง ๔๕.๔๕ ๓๖.๓๖ ๑๘.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ๗๗.๒๗ ๒๒.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การวางผังบริเวณ ๗๗.๒๗ ๒๒.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ๘๑.๘๒ ๑๓.๖๔ ๔.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๑ ๓๓.๓๓ ๒๗.๗๘ ๒๗.๗๘ ๑๑.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๘ 
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๖๘.๑๘ ๑๘.๑๘ ๑๓.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
การจัดการเอกสารก่อสร้าง ๓๓.๓๓ ๒๕.๐๐ ๔๑.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ๗๒.๗๓ ๑๓.๖๔ ๑๓.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๒๒ 
สุนทรียศาสตร์ส าหรับการออกแบบสถาปตัยกรรม ๕๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๘.๓๓ ๘.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๒ 
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รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศกึษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 

 
๕. รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอนในปีทีร่ายงาน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 
 

 

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ผลการประเมินโดย
นักศกึษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
ภาษาอังกฤษ ๑    
ภาษาอังกฤษเทคนิค    
ภาษาจีนเบื้องต้น    
ภาษาจีนเบื้องต้น    
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า    
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า    
ลีลาศ    
ลีลาศ    
หลักการออกแบบ    
ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม    
หลักการเขียนแบบเบื้องต้น    
ประวัตศิาสตร์สถาปตัยกรรม    
สถาปัตยกรรมไทย    

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ผลการประเมินโดย
นักศกึษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
สถาปัตยกรรมไทย    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๒    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๔    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๖    
การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน    
โครงสร้างอาคาร ๑    
โครงสร้างอาคาร ๑    
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก    
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก    
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป    
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่    
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม    
สถาปัตยกรรมยั่งยืน    
ผังเมืองเบื้องต้น    
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน    
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการสถาปัตยกรรม    
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๒    
การบริหารคุณภาพ    



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

 

 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยภาพรวม 
        ภาคการศึกษาท่ี ๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ  ๔.๒๙ คะแนน 
        ภาคการศึกษาท่ี ๒ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ  ๔.๒๙ คะแนน 
        เฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน  ๔.๒๙ คะแนน 
 
 
๖. ประสทิธผิลของกลยุทธก์ารสอน  

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร    
การออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม    
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒    
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม    
พลศึกษา    
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
วิทยาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ    
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    
ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๑    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๓    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๕    
การออกแบบสถาปัตยกรรม ๗    

รหัส ชื่อรายวิชา 
 

ผลการประเมินโดย
นักศกึษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
โครงงานวิทยานิพนธ์    
โครงสร้างอาคาร ๒    
โครงสร้างอาคาร ๒    
วัสดุและการก่อสร้าง    
วัสดุและการก่อสร้าง    
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง    
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง    
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคารสูง    
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม    
การวางผังบริเวณ    
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม    
การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม    
เทคนิคงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ๑    
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง    
การจัดการเอกสารก่อสร้าง    
สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น    
สุนทรียศาสตร์ส าหรับการออกแบบสถาปตัยกรรม    
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

สรุปข้อคดิเหน็ของผู้สอน และขอ้มูลปอ้นกลับ
จากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - ขาดการอ้างอิงผลงานนักออกแบบ - สร้างความตระหนักถึงคุณค่างานออกแบบ
และเคารพสิทธิส่วนบุคคล 

ความรู้ - สอดแทรกการสร้างสรรค์ผลงานการ  
  อนุรักษและบรรจุภัณฑทองถ่ิน  
  และสรางผลงานดวย องคความรู   
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- 

ทักษะทางปัญญา - ขาดการสามารถสืบคน ตีความ และ 
  วิเคราะห์งานอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ 
- ขาดการรวบรวมเอกสาร การศึกษา 
  วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาอย่าง  
  ละเอียดและรอบคอบ 

- 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- มีความสามารถน าเสนอแนวความคิด 
  อยางสรางสรรค       
- มีการแสดงภาวะผูน า และผูตามได 
  อยางเหมาะสม 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข           การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขาดทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร ์
- ขาดทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

- เพิ่ มทักษะการปฏิบั ติงานด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องมากข้ึน 
- เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ    นัก

ออกแบบ และภาษาจีน 
 
๗. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร     มี      ไม่มี  (ไม่มีอาจารย์บรรจุใหม่) 
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………-……..…. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ………..-………… 
 

๘. กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรอืเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคดิเหน็ และประโยชน์                                     

ที่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลกัสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๑) 

๑ หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร: 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อ
ระดมความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ลักษณะการก าหนดหลักสูตร รายวิชาท่ีมีความทันสมัย โดย
ส ารวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้หลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิทางสาย
วิชาการและผู้เช่ียวชาญทางสายวิชาชีพ 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร: 

แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท า
หลักสูตรปรับปรุง และลักษณะของรายวิชาใหม่ จ านวน ๑ ท่าน ประกอบด้วย  

o ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักด์ิ อาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร: 
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดต้ังหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรม ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างมี ทักษะการควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีองค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรม สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้าง ท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมการก่อสร้าง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้าง สามารถประกอบวิชาชีพได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ     

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกออกแบบ ท่ีมีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม สามารถเรียน รู้
สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน 
วิเคราะห์ วางแผนและการท างานเป็นทีม มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น     

๔. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

๕. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตรงตามท่ีสภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร 
 
๒. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
    ๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
        ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีก าหนด 
        ๑.๒ ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
    ๒. ปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง  ของ
เทคโนโลยี 
        ๒.๑ ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
    ๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการน าความรู้ 
มาปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
        ๓.๑ สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 

 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๔.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาท่ี ทันสมัย 
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับ และ
วิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
การวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๒) 

- การก าหนดผู้สอน  
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาดังน้ี 
    ๑. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ส าหรับผู้ท่ีมีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ ด าเนินวิเคราะห์ปัจจัยรายข้อตาม
แบบประเมินและช้ีแจงอาจารย์ประจ ารายวิชาทราบและหา แนวทางแก้ไขร่วมกัน  
        ๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินรายข้อ 
        ๑.๒ เปลี่ยนรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
        ๑.๒ เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน 
    ๒. ก าหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ผู้สอนในรายวิชาชีพบังคับ และ
กระจายผู้สอนไปยังรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนท่ีมีความหลากหลาย ก าหนดให้
ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน ๕ รายวิชา 
    ๓. พิจารณาผู้สอนจากความช านาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานท่ี
เกี่ยวข้องในรายวิชา 
    ๔. ในกรณีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนท่ีต้องการใช้ประสบการณ์จริง เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
สมัยใหม่ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. ๓ และมคอ.๔ และการจัดการเรียนการสอน 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔: 
    ๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
    ๒. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และส่ง
ตามก าหนดเวลา 
    ๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
    ๔. สาขาวิชาด าเนินการจัดส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔  ไปยังคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตามล าดับ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 
 
การก ากับกระบวนการเรียนการสอน: 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ
รายวิชาว่าเป็นไปตามแผนการสอนท่ีวางไว้ หากมีการตรวจพบการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตาม
แผนการสอนท่ีวางไว้ ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพื่อท าการปรับแผนการสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ันๆ 
 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี: 
    หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการใน
รายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี ๑ และจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ
ศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน มีการติดตามผลระหว่างการสหกิจของนักศึกษา หากนักศึกษามี
คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน มีเวทีแสดงผลงาน
สรุปผลการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และ
นักศึกษารุ่นน้อง 
 
การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี:  
    ๑. โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้ -ร่วมมือ-คืนกลับ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนส าบลดาวเรือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์จริงในการออกแบบ              
สถาปัตยกรมชุมชนให้กับนักศึกษา  
 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐  คะแนน 
 

เหตผุล : (กรณีที่มผีลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน)  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๓) 

- การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
- 

     
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา   
    คณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตรมีการทวนสอบการออกข้อสอบปลายภาคของอาจารย์  
ผู้สอนก่อนการอัดส าเนาว่าตรงตามเน้ือหาการสอนหรือไม่ รวมท้ังตรวจสอบการประเมินผล การ
เรียนของนักศึกษา ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ นอกจากน้ีสาขาวิชายังมีการประชุม เพื่อ
พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาก่อนส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗)    
    ๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง 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 ภายในก าหนดเวลา 
    ๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา     มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ทุกรายวิชา และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
    ๔. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท า มคอ.๗ เพื่อรายงานผล การ
ด าเนินงานหลักสูตร และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
ข้อมูลการด าเนนิงาน: 
    ๑. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และควรเน้น
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานหรือ
สถานประกอบรายใหญ่ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    ๒. พบจ านวนรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผิดปกติ ด าเนินการตรวจสอบและวางมาตรการแก้ไข 
    ๓. การส่งรายงาน มคอ. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดรอบการจัดส่งและการจัดเก็บ ข้อมูลท่ี
สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการวางและทดลองใช้ระบบ พบปัญหา
การใช้งานในระยะแรก   
 
- การประเมินวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา   

- 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : (กรณีที่มผีลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน) 
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ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา (ตัวบง่ชี้ ๕.๔) 
 

 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิการ  เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

มีอาจารยประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ คน (รอยละ 
๑๐๐) เข้าประชุมและมีสวนรวมในการวางแผนการ
พัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน การบูรณา
การ รายวิชา การทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญ
ผู้เช่ียวชาญสายวิชาชีพมาให้ประสบการณ์ โครงการ
และกิจกรรมนักศึกษา ติดตามผลการ ด าเนินงาน
ทุกรายเดือน แจ้งรายงานผล ปัญหา และอุปสรรค 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา 

หลักสูตรการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 
๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 
๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

 

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

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอด
คลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) 
โด ย รั บ  ร อ งก า ร เปิ ด ส อ น จ า ก ส า นั ก ง า น 
คณ ะกรรมการการอุ ดม ศึกษา เมื่ อวัน ท่ี  ๑ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๖ และเปิดใช้ในการจัดการ เรียนการ
สอน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

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

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม 
- ประชุมรายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ 

ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

- ประชุมรายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ 
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ 

 

  
 

  

๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
- ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
- ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๙ 
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 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิการ  เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
มีการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
- ภาคการศึกษา ๑+๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จภายใน  ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของราย วิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

- ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ เปิดสอน ๒๙ 
รายวิชา และมีรายวิชาท่ีได้รับการทวน 
สอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๓๘ รายวิชา  

- ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ เปิดสอน ๔๔ 
รายวิชา และมีรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๓๔ รายวิชา 

- รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ 
ของรายวิชาท้ังหมด 

 

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 
ปีท่ีแล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานใน 
มคอ.๗ ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
๑. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ  
๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่  
๓.รับอาจารย์ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ๑ : ๘ ความต้องการเพิ่ม 
๒ คน 
 
การพัฒนา/ปรับปรุงจากผลการประเมินการ 
ด าเนินงานใน มคอ.๗ ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
๑. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๑.๑ อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรนอกเวลาราชการ จ านวน ๑ คน  
    ๑.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการอนุมัติ
ลาศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน 
    ๑.๓ อยู่ระหว่างพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน ๑ คน 
๒. การควบคุมอัตราการคงอยู่เพิ่มข้ึน ๙.๙๕% 
๓.มีการด าเนินงานเรื่องการรับอาจารย์ ๑ ท่าน แต่
ตามสัดส่ วนอาจารย์ ต่อ นัก ศึกษา ตามเกณ ฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการท่ีต้องรับ 
๒ คน 
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 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิการ  เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ดาน
การจัดการเรียนการสอน  
- ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอาจารย์ใหม่จ านวน 

๑ คน คือ นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม   

 

๙) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๕ คน และได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน ๕ 
คน 

 

๑
๐) 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

- ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน -  

๑
๑) 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

-  

๑
๒) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

-  

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี  ๑๐ ตัว
บ่งชี ้

จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี ๑-๕  ๕ ตัว
บ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี ๑-๕  ร้อยละ 
๑๐๐ 

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผ่าน  ๑๐ ตัว
บ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในปีน้ี  ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๕.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : ด าเนินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.๗ ตามก าหนด และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
ครบทุกตัวบ่งช้ี 
 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

๕.๑ - ๐๑ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
๕.๑ - ๐๒ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒ - ๐๑ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

http://eassess.rmutp.ac.th 
๕.๒ - ๐๒ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 

๕.๒ - ๐๓ ปฏิทินการจัดท า มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=๘๘๙  
๕.๒ - ๐๔ โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ  
๕.๒ - ๐๕ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (การวางผังบริเวณ) 
๕.๓ - ๐๑ ฐานข้อมูลระบบงานทะเบียน (จ านวนนักศึกษาคงอยู่, จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

http://regis.rmutp.ac.th 
๕.๓ - ๐๒ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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การบริหารหลกัสตูร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อ สัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา    ใน
อนาคต 

๑. อัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขา 
วิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(Full Time Equivalent 
Student: FTES) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าค่า FTES 
เท่ากับ ๗๓.๖๗ จ านวนอาจารย์ ท่ี
ควรมีต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑๐ คน 
(๗๓.๖๗/๘ = ๙ .๒๐) ยังมีความ 
ต้องการจ านวนอาจารย์ เพิ่ มอีก      
๕ คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า 

ปี ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรมศาสตร์และ การ
ออกแบบต้องจัดหาอาจารย์ประจ าสาขา 
สถาปัตยกรรมเพิ่มอีก ๕ คน เพื่อให้เป็นไปตาม 
เกณ ฑ์ มาตรฐานของนัก ศึกษ า เต็ ม เวล า 
เทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: 
FTES) 

 
รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ ๖.๑) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
(ตัวบ่งช้ี ๖.๑) 

ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรเพือ่ให้มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  
    ๑) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับใช้ใน การ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้กับสาขาวิชา 
   ๒) สาขาวิชาด าเนินการรวบรวมรายการและจ านวนวัสดุท่ีต้องการใช้เสนอ ต่อ
งานแผนของคณะ 
   ๓) สาขาวิชาด าเนินการส ารวจเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการก่อน เปิด
ภาคการศึกษา หากมีปัญหาหรือช ารุดแจ้งยังงานอาคารสถานท่ีเพื่อเสนอคณะ ให้
ด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข 
   ๔) สาขาวิชาด าเนินการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่  ท่ี
จ าเป็นต้องใช้งานต่อคณะ 
   ๕) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการหนังสือท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาและทบทวน เพิ่มเติม
ของนักศึกษาต่องานห้องสมุด 
 
จ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน การ
สอน  
    ๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และจอรับภาพ จ านวน ๒ ชุด 
    ๒) กลองถายภาพระบบดิจิทัล จ านวน ๕ เครื่อง 
    ๓) ระบบเครื่องเสียง จ านวน ๕ เครื่อง 
    ๔) ไมโครโฟน จ านวน ๑๐ เครื่อง 
    ๕) เครื่องคอมพิวเตอรระบบวินโดว์ จ านวน ๒๐ เครื่อง 
    ๖) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จ านวน ๘ เครื่อง 
    ๗) เครื่องพล็อตเตอรสี จ านวน ๑ เครื่อง 
    ๘) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอรสี จ านวน ๑ เครื่อง 
    ๙.) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ด า จ านวน ๒ เครื่อง 
 
กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ 
    ห้องสมุดได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล

 

หมวดที่ ๕  การบริหารหลกัสตูร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

โดย ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา และคณะ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจน
บุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพิจารณาจัดซื้อไว้
บริการ มีการประเมินผล สรุปผลการส ารวจ น ามาวางแผนการจัดซื้อ เพื่อให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ 
    ๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จ านวน ๑ เครื่อง 
    ๒) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร จ านวน ๕ เครื่อง 
    ๓) จอรับภาพ จ านวน ๔ เครื่อง 
    ๔) กลองถายภาพระบบดิจิทัล จ านวน ๒ เครื่อง 
    ๕) ระบบเครื่องเสียง จ านวน ๓ เครื่อง 
    ๖) ไมโครโฟน จ านวน ๑๓ เครื่อง 
    ๗) เครื่องคอมพิวเตอรระบบวินโดว์ จ านวน ๔๐ เครื่อง 
    ๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแมคอินทอช จ านวน ๑๐ เครื่อง 
    ๙) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จ านวน ๒ เครื่อง 
  ๑๐) เครื่องพล็อตเตอรสี จ านวน ๒ เครื่อง 
  ๑๑) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอรสี จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๒) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ด า จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๒) เครื่องกราดภาพ จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๑๓) กระดานอิเล็กทรอนิกส์พรอมปากกาสัมผัส จ านวน ๒๐ เครื่อง 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ 
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้:  
    ๑) ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ การ
เรียนการสอนและการพัฒนา 
    ๒) สรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
    - ปรับปรุงระบบเช่ือมต่อไร้สาย เพิ่มจุดเช่ือมต่อ Wifi-Spot รองรับการขยาย
จ านวนช่องสัญญาณและลดปัญหาพื้นท่ีอับสัญญาณในบางจุด 
    - เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
    - เพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการและร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ  
   ๓) คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมอบด าเนินการในส่วนผู้รับผิดชอบ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตผุล : (กรณีที่มผีลการประเมินตนเองที่ระดบั ๔ หรือ ๕ คะแนน)  
 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
รหัสหลักฐาน รายการ 

๖.๑ - ๐๑ ภาพถ่ายห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้อง e-classroom 
๖.๑ - ๐๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
และการบริการของมหาวิทยาลัย 

๖.๑ - ๐๓ การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานโดยให้คณะและสาขาวิชามีส่วนร่วม ใน
การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 

๖.๑ - ๐๔ บันทึกข้อความเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 
๖.๑ - ๐๕ บันทึกข้อความชิญชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
๖.๑ - ๐๖ แบบฟอร์มส ารวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งข้อมูลหนังสือ  

จาก Website 
๖.๑ - ๐๗ ระบบแนะน าหนงัสือ ส าหรับอาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการแนะน าหนังสือ ซื้อเข้า

ห้องสมุด 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘                         

 

 

 
 
 
๖.๑ ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ระเมิน 

 

ข้อคดิเหน็หรอืสาระ 
จากผูป้ระเมิน 

ความเห็นของผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผนหรอื
ปรบัปรุงหลกัสูตร 

๑. อัตราก าลังอาจารย์
ประจ าสาขา วิชาไม่
เป็ น ไป ต า ม เก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น  ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า เต็ ม เว ล า
เทียบเท่า (Full Time 
Equivalent 
Student: FTES) 

ปีก ารศึกษา ๒๕๕ ๘ พ บว่ า ค่า FTES เท่ ากั บ 
๗๓.๖๗ จ านวนอาจารย์ ท่ีควรมี ต่อนักศึกษา 
เท่ากับ ๘ คน (๗๓.๖๗/๘ = ๙.๒๐) ยังมีความ 
ต้องการจ านวนอาจารย์เพิ่มอีก ๕ คน จากจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ปี ๒๕๕๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบต้องจัดหาอาจารย์ประจ า
สาขา  สถาปั ตยกรรม เพิ่ มอี ก  ๕  คน 
เพื่อให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของ
นักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า (Full Time 
Equivalent Student: FTES) 

๖.๒ สรปุการประเมินหลกัสูตรจากผู้ที่ส าเร็จการศกึษา   
การประเมิน (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันท่ีส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคดิเหน็ของคณาจารย์ตอ่ผลการประเมิน 
-ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา- -ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
๖.๓ สรุปการประเมินหลกัสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑติ) 
 

กระบวนการประเมิน รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิต ระบบภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคดิเหน็ของคณาจารย์ตอ่ผลการประเมิน 
-ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต- -ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 
 
 

 

หมวดที่ ๖ ข้อคดิเหน็  



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

 
 
 

 
๗.๑ การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบตอ่หลกัสูตรในช่วง ๒ ป ี
 

ประเดน็ รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

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

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้ามี) 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 

หมวดที่ ๗  การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลกัสูตร 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

 
 
 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 
แผนด าเนนิการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รบัผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาหลกัสตูร 

๑.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเนือ้หาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

๑.๑ ปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึน ท้ังน้ีเกิดข้อแนะน าของสถาน
ประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

๑.๒ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอผลงาน ท้ังน้ีเกิด
ข้อแนะน าของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
๒.  กิจกรรมการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน     

๒.๑ จัดหาอาจารย์ประจ าสาขาสถาปัตยกรรมเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของนักศึกษา เต็มเวลา
เทียบเท่า(Full Time Equivalent Student: FTES) 

๒.๒ การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์และน าเสนอผลงานเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ และ
นานาชาติ 

๒.๓ การพัฒนาผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

แผนปฏิบตักิารใหม่ส าหรับปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
แผนปฏิบตักิาร ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รบัผิดชอบ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ภายหลังการวิพากษ์
หลักสูตร 

ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสาขาวิชา 

๒. จัดหาอาจารย์ประจ าสาขาสถาปัตยกรรมเพิ่ม
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) 

ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสาขาวิชา-               
อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๓. บูรณาการการสอนและเช่ือมโยงการใช้โจทย์
เรียนร่วมกัน ระหว่างรายวิชา และหลักสูตร 

ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสาขาวิชา-               
อาจารย์ประจ ารายวิชา 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล :  

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี ๑ :  นายศรัณยู สว่างเมฆ 
ลายเซ็น :                                                               วันท่ีรายงาน :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี ๒ : นายนพดล คล้ายวิเศษ 
ลายเซ็น :                                                               วันท่ีรายงาน :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

หมวดที่ ๘ แผนการด าเนนิการเพื่อพฒันาหลกัสตูร 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนท่ี ๓ :              นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 
ลายเซ็น :                                                               วันท่ีรายงาน :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนท่ี ๔ :               นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
ลายเซ็น :                                                               วันท่ีรายงาน :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนท่ี ๕ :               นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
ลายเซ็น :                                                               วันท่ีรายงาน :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบโดย : (หัวหน้าสาขาวิชา)              นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
ลายเซ็น :                                                               วันท่ีรายงาน :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบโดย : (คณบดี)                นายธานี สุคนธะชาติ 
ลายเซ็น :                                                               วันท่ีรายงาน :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
เอกสารประกอบรายงาน                    
๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดบัหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
  

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 
 ๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 ๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้ระดบัหลกัสูตร 

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ

ด าเนนิงาน 
คะแนน 

องคป์ระกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
องคป์ระกอบที่ ๒ บัณฑติ 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - - 
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

(ระดับปริญญาตรี) 
- - 

คะแนนเฉลี่ย องคป์ระกอบที่ ๒ - 
องคป์ระกอบที่ ๓ นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษา - ๔.๐๐ 
๓.๒ การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - ๓.๐๐ 
๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องคป์ระกอบที่ ๓ ๓.๓๓ 
องคป์ระกอบที่ ๔ อาจารย์ 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - ๔.๐๐ 
๔.๒ คุณภาพอาจารย์ - ๐.๐๐ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๐ ๐.๐๐ 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๐ ๐.๐๐ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ ๐ ๐.๐๐ 

๔.๓ ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย์ - ๔.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย องคป์ระกอบที่ ๔ ๒.๖๗ 

องคป์ระกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร - ๔.๐๐ 
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - ๓.๐๐ 
๕.๓ การประเมินผู้เรียน - ๓.๐๐ 
๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องคป์ระกอบที่ ๕ ๓.๗๕ 
องคป์ระกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องคป์ระกอบที่ ๖ ๓.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (องคป์ระกอบที่ ๒-๖) ๓.๒๗ 

    
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๘                         
 

 

๒. ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดับหลกัสตูร    
 
 

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

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

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑิต - - - - - 
๓ นักศึกษา ๓.๓๓ - - ๓.๓๓ คุณภาพดี 
๔ อาจารย์ ๒.๖๗ - - ๒.๖๗ คุณภาพปานกลาง 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

๔.๐๐ ๓.๕๐ - ๓.๗๕ คุณภาพดี 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง  
รวม ๓.๔๒ ๓.๕๐ - ๓.๒๗ คุณภาพดี 

ผลการประเมิน คุณภาพ         
ดี 

คุณภาพ        
ดี 

-   

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งช้ี) พบว่า 
องค์ประกอบท่ี ๑ (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีจ านวน ๒ องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบท่ี ๓,๕) มีจ านวน ๒ องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี ๔ , ๖) 

 
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 

จุดเดน่และแนวทางเสริม 
๑. หลักสูตรมีความโดดเด่นเฉพาะทาง (Specialist) คือ ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
๒. หลักสูตรเอื้อต่อนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง 
๓. หลักสูตรเน้นเชิงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
๔. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เน่ืองจากการ

สนับสนุนของภาครัฐ 
๕. จ านวนผลงานวิจัยมีค่อนข้างสูงเทียบต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคโนโลยี 

เครื่องมือ และสถานท่ี 
จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

๑. หลักสูตรปัจจุบันเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ท าให้ขาด
ประสบการณ์การท างานจริง  

 


