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บทสรุปสําหรับผูบริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทนํา (ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 หลักสูตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบกลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรม โดยมปีรัชญาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ที่มีความรูความเช่ียวชาญดานการออกแบบและควบคุมงาน กอสราง ทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการกอสราง โดยมีทักษะดานการควบคุมงาน กอสรางที่มีองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การกอสราง สามารถเรียนรูสิ่งใหมและ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ      

ปรัชญา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปณิธานอัน

แนวแนในการจัดต้ังหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม โดยมีเปาหมายในการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรูความเช่ียวชาญดานการออกแบบและควบคุมงาน กอสรางทันตอความกาวหนาของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการกอสราง โดยมีทักษะดานการควบคุมงาน กอสรางที่มีองคความรูดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการกอสราง สามารถเรียนรูสิ่งใหมและ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ  

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนสถาปนิกการออกแบบและควบคุมงานกอสราง ที่มีองคความรูดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการกอสราง มีทักษะในการควบคุมงานกอสราง สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให เปนสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานกอสราง ที่มีองคความรูดาน

สถาปตยกรรม สามารถเรียนรูสิ่งใหมและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห 

วางแผนและการทํางานเปนทีม มีความเขาใจและรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยตรงตอเวลา 

ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานตรงตามที่สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ใชเกณฑการ

ประเมินตนเองตามเกณฑของ สกอ. ซึ่งมีผลการดําเนินงาน “ไดมาตรฐาน”/ “ไมไดมาตรฐาน”ตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพอยูในระดับ คุณภาพดี (3.33 คะแนน)  
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2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

องคประกอบที ่
จํานวน          

ตัวบงช้ี 

I 

(3.1, 3.2, 

3.3) (4.1, 

4.2, 4.3) 

( 5.1) 

P 

(5.2, 5.3, 

5.4) (6.1) 

O 

(2.1, 2.2) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน/ไมผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2 - - 4.58 4.58 ระดับดีมาก 

3. นักศึกษา 3 2.67 - - 2.67 คุณภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3 2.22 - - 2.22 คุณภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมิน

ผูเรียน 

4 3.00 3.00 - 3.00 
คุณภาพปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
1 - 2.00 - 2.00 

คุณภาพนอย 

รวม 13 2.52 2.75 4.58 2.91 คุณภาพปานกลาง 

ผลการประเมิน  คุณภาพ 

ปานกลาง 

คุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับ 

ดีมาก 

คุณภาพ 

ปานกลาง 
 

 

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ 

(13 ตัวบงช้ี) พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1)หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 6องคประกอบ แบงออกเปน 

องคประกอบทิ่ 1 การกํากับมาตรฐานผลการประเมินผานองคประกอบทิ่ 2 บัณฑิตอยูในระดับดีมาก คะแนน

เฉลี่ย4.58องคประกอบทิ่ 3 นักศึกษาอยูในคุณภาพปานกลางคะแนนเฉลี่ย 2.67องคประกอบทิ่ 4 อาจารย อยู

ในคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.22องคประกอบทิ่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน อยู

ในคุณภาพดี  คะแนนเฉลี่ย 3.00องคประกอบทิ่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูการประเมินผูเรียน อยูในคุณภาพ

นอย คะแนนเฉลี่ย 2.00 
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3.  ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. หลักสูตรปจจบุันเนนการเรียนการสอนทางดานการออกแบบและควบคุมงานกอสราง ทําใหขาด

ประสบการณการทํางานจรงิ  

2. การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมีมาตรฐานตรงตามทีส่ภาสถาปนิกรับรองหลกัสูตร 

 

4.  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

- 
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รหัสหลักสูตร : 2555194110233 

ชื่อหลักสูตร :สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับ : ปริญญาตร ี

กลุม ISCED :  

การเปดสอน : ในเวลาราชการ 

เลือกใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร : ป พ.ศ. 2558  

ประเภทหลักสูตร : ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
 

1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร(ตามเลม มคอ.2) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

วุฒิการศึกษาสงูสดุ ประเภท 

(อาจารยประจําหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

1 อาจารย นายศรัณยู  สวางเมฆ ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2 อาจารย นายนพดล  คลายวิเศษ ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3 อาจารย นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม ปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร 

4 อาจารย นางสาวปริณัน  บานช่ืน ปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร 

5 อาจารย นายกรณพงศ  ทองศร ี ปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร 
 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหต ุ :  ปรับปรุงใหมโดยผานความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ

การใหความเห็นชอบหลักสตูรน้ีแลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
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2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร(ณ ส้ินรอบปการศึกษาที่ประเมิน) 

 ตําแหนงทางวิชาการ/

คุณวุฒิ 

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

1 อาจารย นายศรัณยู สวางเมฆ ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 

ปท่ีจบ : 2555 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : Architecture and Building 

สาขาวิชาท่ีจบ : นวัตกรรมอาคาร 

ชื่อสถาบันท่ีจบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 10 ป 

ประสบการณการทําการสอน : 5 ป 

2 อาจารย นายนพดล คลายวิเศษ ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 

ปท่ีจบ : 2555 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : Architecture and Building 

สาขาวิชาท่ีจบ : นวัตกรรมอาคาร 

ชื่อสถาบันท่ีจบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :5ป 

ประสบการณการทําการสอน :4ป 

3 อาจารย นางสาวรจุิวรรณ  

อันสงคราม 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 

ปท่ีจบ : 2555 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : Architecture and Building 

สาขาวิชาท่ีจบ : เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ชื่อสถาบันท่ีจบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบงั 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 3 ป 

ประสบการณการทําการสอน : 3 ป 

4 อาจารย นางสาวปริณัน บานช่ืน ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 

ปท่ีจบ : 2559 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : Architecture and Building 

สาขาวิชาท่ีจบ : สถาปตยกรรม 
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 ตําแหนงทางวิชาการ/

คุณวุฒิ 

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

ชื่อสถาบันท่ีจบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :2 ป 

ประสบการณการทําการสอน :1 ป 

5 อาจารย นายกรณพงศ ทองศร ี ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 

ปท่ีจบ : 2552 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : การวางแผนภาคและเมือง

มหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : Architecture and Building 

สาขาวิชาท่ีจบ : การวางแผนภาคและเมอืง 

ชื่อสถาบันท่ีจบ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 10 ป 

ประสบการณการทําการสอน : 8 ป 
 

3. อาจารยผูสอน 

-อาจารยประจํา(อาจารยประจําภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีการสอนตามรายวิชาในหลักสตูร) 

 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่ออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

1 อาจารย นายศรัณยู  สวางเมฆ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

นวัตกรรมอาคาร 

2 อาจารย นายนพดล  คลายวิเศษ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

นวัตกรรมอาคาร 

3 อาจารย นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

4 อาจารย นางสาวปริณัน  บานช่ืน สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาปตยกรรม 

5 อาจารย นายกรณพงศ  ทองศร ี การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

การวางแผนภาคและเมือง 

6 อาจารย นายสันติ  กมลนรากิจ การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

การวางผงัเมือง 

7 อาจารย นายศาสตรา  ศรีหาภาค Ph.D (Urban Science) 

8 อาจารย นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาปตยกรรม 
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-อาจารยพิเศษ (ถามี) 

 ตําแหนง

ทางวิชาการ 

ชื่ออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ ประสบการณทํางานท่ี

เก่ียวของกับวิชาท่ีสอน 

1 อาจารย นายชวาน  พรรณดวงเนตร สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

2 อาจารย นายตรีนิติ  บุญกิจการ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

3 อาจารย นายจรญูพันธ  บรรจงภาค สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

4 อาจารย นายสุรเชษฐ  มณีโชติ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

5 อาจารย นายพิสิษฐ  ศิริโชควิสิฐ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

6 อาจารย นายศักดา  ทองหว่ัน สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

7 อาจารย นายอภินันท  เกียรติวาทีรัตนะ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

8 อาจารย นายวัชรพัทธ  พิชัยสัตย สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

9 อาจารย นายวิจักษณ  นุมน่ิม สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

10 อาจารย นายสุทัศน  สัมภวะมนตร ี สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

11 อาจารย นายธนัญชัย    ลิมปาคม สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

12 อาจารย นายธงชัย       หมั่นเพียรกจิ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

13 อาจารย ร.ต.ท.วิทวัส    อองระเบียบ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

14 อาจารย นายจักรพงศ   ไชยานุพัทธกุล สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทํา

การสอน : 5 ป 

15 อาจารย นายสุตินัย       ยามศรีสุข สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาสถาปตยกรรม 

ประสบการณการทําการ

สอน : 5 ป 
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4. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๑๖๖ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

5. ผลการดําเนินงานการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558(ตัวบงช้ี 1.1) (ระดับ

ปริญญาตร)ี 

ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

1  จํานวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ (ไมนอย

กวา 5 คน) โดยไมไดเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตรและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม

หลักสูตร 

2  คุณสมบัติอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปรญิญาโท 5 คน, ปริญญาเอก .... คน  

มีตําแหนงทางวิชาการ : ผศ. ....... คน , รศ. ....... คน , ศ. ....... คน 

ในสาขาที่ตรงหรอืสมัพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง (อยางนอย 1 รายการ) 

ชื่ออาจารย ชื่อผลงานทางวิชาการ 

นายศรัณยู   

สวางเมฆ 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 

นายนพดล  

คลายวิเศษ 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 



เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ป พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสถาปตยกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560 

   

9 

ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 

นางสาวรจุิวรรณ  

อันสงคราม 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 

นางสาวปริณัน 

บานช่ืน 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 

นายกรณพงศ   

ทองศร ี

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 
 

- ประสบการณในดานการปฏิบัติการ (อยางนอย 2 ใน 5 คน) 

ชื่ออาจารย ประสบการณในดานการปฏิบัติการ 

นายศรัณยู สวางเมฆ ประสบการณการทํางานวิชาชีพ 

10 ป 

นายนพดล คลายวิเศษ ประสบการณการทํางานวิชาชีพ 

3 ป 

นางสาวรจุิวรรณ  

อันสงคราม 

ประสบการณการทํางานวิชาชีพ 

3 ป 

นางสาวปริณัน บานช่ืน ประสบการณการทํางานวิชาชีพ 

2 ป 

นายกรณพงศ ทองศร ี ประสบการณการทํางานวิชาชีพ 

10 ป 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

3  คุณสมบัติอาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปรญิญาเอก .0... คน ,  

ปริญญาโท 5 คน 

มีตําแหนงทางวิชาการ : ผศ. ......0... คน ,รศ. ..0...... คน ,  

ศ. ......0.. คน 

ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่เปดสอน 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

ชื่ออาจารย ชื่อผลงานทางวิชาการ 

นายศรัณยู   

สวางเมฆ 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 

นายนพดล  

คลายวิเศษ 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

Sustainable Development : 

Challenges 

นางสาวรจุิวรรณ  

อันสงคราม 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 

นางสาวปริณัน 

บานช่ืน 

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Tech ology and Innovation 

for Sustainable Development : 

Challenges 

นายกรณพงศ   

ทองศร ี

Kornpong, T., Sarunyu, S., 

Noppadol, K., Rugiwan, A., 

Parinan, B., 2017. The study 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

and Development product 

decoration contemporary 

identity of the wood in 

architecture, Thailand. 

Proceeding of ICON SCi-8th 

RMUTP International 

Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development : 

Challenges 
 

4  คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

 

อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ตรงกบัสาขาวิชาที่เปดสอน ดังตอไปน้ี 

1. นายศรัณยู สวางเมฆ           สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) 

2. นายนพดล คลายวิเศษ         สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) 

3. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม  สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) 

4.นางสาวปริณัน  บานช่ืน        สถ.ม. (สถาปตยกรรม) 

5. นายกรณพงศ ทองศรี          ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) 

6.นายสันติ  กมลนรากิจ ผ.ม. (การวางผังเมือง) 

7.นายศาสตรา  ศรีหาภาค         Ph.D(Urban Science) 

8.นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน  สถ.ม. (สถาปตยกรรม) 

10  การปรับปรงุหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ที ่

6/2560 เมื่อวันที่ 20มิถุนายน2560 และสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันที่ 15กุภาพันธ 2561 
 

สรุปผลการประเมิน      ผานเกณฑมาตรฐานหลักสตูร       ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี 

1.  เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

2.  หนังสือนําที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 
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รายการหลักฐานหมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

1.1 - 01 เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 

1.1 - 02 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม(หลักสูตรปรับปรุง)  

พ.ศ. 2560 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและ 

พัฒนาอาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.1) 

(กระบวนการ) 

1) ระบบการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559หลักสูตรไดมีระบบการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรซึ่งยังไมประสบผลในการดําเนินงานเทาที่ควร จึงไดปรับกระบวนการทํางานเพื่อ

นํามาใชในปการศึกษา 2560 ดังน้ี 

ระบบและกลไกการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. การทบทวนจํานวนบุคลากร คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. การกําหนดอาจารยประจําหลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(TQF) 

3. การแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

1. ในเดือนมิถุนายน 2560คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดทําการทบทวนอาจารย

ประจําหลักสูตรเน่ืองจากมีการปรับจากหลักสูตรสถาปตยกรรม(หลักสูตรใหม) 2555 เปน

หลักสูตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง

คัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร คือ นายศรัณยู สวางเมฆ  นายนพดล คลายวิเศษ

นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม  นางสาวปริณัน บานช่ืน และนายกรณพงศ ทองศรีโดย

พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา กรอบสภาวิชาชีพและวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตาม

เกณฑและยังใชอาจารยประจําหลักสูตรตามเลม มคอ.2 

2. หลังจากมีการทบทวนคุณสมบัติของอาจารย คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมและพิจารณากําหนดอาจารย

ประจําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) และพิจารณาวุฒิ

การศึกษาที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของตามเกณฑสภาวิชาชีพและสํานักงานกรรมการ

อุดมศึกษากําหนดไว 

การประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไก

ของการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพบวาระบบดังกลาวมี

ประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาความขาดแคลนอาจารยและเปนไปตามเกณฑสภา

วิชาชีพและสํานักงานกรรมการอุดมศึกษากําหนดไวและคณะกรรมการหลักสูตรจะใช

แผนน้ีในการดําเนินการในปถัดไป 

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานของหลักสตูรในป 2560  มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ทางหลกัสูตรจะนํากระบวนการที่ไดปรบัปรุงในป 2560 ไป

ใชในการการบริหารการรบัอาจารยและแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตอไป ซึ่ง

กระบวนการที่ไดปรับปรงุโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การทบทวนจํานวนบุคลากร คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. การกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

TQF 

3. การแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร 

2) ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดมีระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ยัง

ไมประสบผลในการดําเนินงานเทาที่ควร เน่ืองจากไมมีแผนระยะยาวในการบริหาร

อาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดมกีารปรบั

กระบวนการในการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 2560 

ดังน้ี 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. การวิเคราะหถึงอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการ

บริหารอาจารยในปการศึกษาที่ผานมา 

2. การวางแผนกรอบอัตรากําลังในระยะยาวและกรอบการบริหารอาจารย อาทิ 

กรอบดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑสภาวิชาชีพและสํานักงาน

กรรมการอุดมศึกษากําหนดไว 

3. การดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารย 

4. การติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

1. การวิเคราะหถึงอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลกัสูตรและทบทวนการ

บรหิารอาจารยในปการศึกษาทีผ่านมา พบวา อาจารยประจาํหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

สภาวิชาชีพและสํานักงานกรรมการอุดมศึกษากําหนดไวคือ สัดสวนสวนอาจารยตอ

จํานวนนักศึกษา 1:8 

2. การวางแผนกรอบอัตรากําลังในระยะยาวและกรอบการบริหารอาจารย พบวา 

อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑสภาวิชาชีพและสํานักงานกรรมการอุดมศึกษา 

กําหนดไว มีการกําหนดถึงบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร ทบทวนภาระงาน

สอน รายวิชาตางๆที่ตองสอนในแตละปการศึกษา ในดานตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ประจําหลักสูตรยังไมดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยทั้ง 5 คน 

หลักสูตรจึงตองมีการกําหนดแผนเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหอาจารยทําตําแหนงทาง

วิชาการใหมากข้ึน 

3. การดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบริหารอาจารยพบวา ปจจุบัน มี

อาจารยผูสอนจํานวน 7 ทาน ลาศึกษาตอจํานวน 1 ทาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได

ประชุมและพิจารณาใหนายศรัณยู สวางเมฆ ไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 

นอกเวลา) ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. การติดตามและสรุปผลการดําเนินงานพบวา นายศรัณยู สวางเมฆ ไปศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนอกเวลา) ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรเรียบรอยแลว 

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานในปการศึกษา 2560 คณะกรรมการหลักสูตร ไดมีการประเมิน

กระบวนการ พบวา ระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 

ข้ันตอน มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยางตอเน่ือง 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานในปการศึกษา 2560 สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

หลักสูตรจะไดนําระบบทั้ง 4 ข้ันตอนไปใชในการการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สถาปตยกรรมในป 2561 ตอไป ซึ่งระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยมี

ข้ันตอนดังน้ี 

1. การวิเคราะหถึงอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและทบทวนการบริหาร 

อาจารยในปการศึกษาที่ผานมา 

2. การวางแผนกรอบอัตรากําลังในระยะยาวและกรอบการบริหารอาจารย อาทิ กรอบ 

ดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑสภาวิชาชีพและสํานักงานกรรมการ

อุดมศึกษากําหนดไว 

3. การดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังระยะยาวและการบรหิารอาจารย 

4. การติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดมีระบบการสงเสริมและพัฒนาผูรับผิดชอบหลักสูตรที่

ยังไมประสบผลในการดําเนินงานเทาที่ควร เน่ืองจากไมมีแผนในการวิเคราะหความ

ตองการของอาจารย ดังน้ันหลักสูตรจึงไดมีการปรับกระบวนการในการสงเสริมและ

พัฒนาผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 2560 ดังน้ี 
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ระบบและกลไกระบบการสงเสริมและพัฒนาผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. การทบทวนแผนและวิเคราะหถึงความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

2. การกําหนดโครงการและกจิกรรมในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3. การดําเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมสงเสรมิการพัฒนาอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 

1. การทบทวนแผนและวิเคราะหถึงความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทบทวนแผนและวิเคราะหความตองการในการสงเสริม 

และพัฒนาอาจารยในแตละทาน โดยใหแตละทานแจงความประสงคในการแบบสํารวจ

ความตองการดานการพัฒนาตัวเอง และไดมีการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการ

สอนการวิจัย KM รวมกับคณะ และไดมีการจัดอบรมอาจารยใหมภายในสาขาในลักษณะ

พี่เลี้ยงเชน โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม  โครงการพัฒนาอาจารยรุนใหม  

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

2. การกําหนดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาอาจารยรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย

โดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรเขารวม ดังน้ี 

1) โครงการอบรมเพิ่มพัฒนาศึกยภาพดานการประกันคุณภาพจัดที่คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ผูเขารวม นายศรัณยู สวางเมฆ  นายนพดล  

คลายวิเศษ  นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม  นางสาวปริณัน บานช่ืน  นายกรณพงศ ทองศรี 

นายศาสตรา ศรีหาภาค และ นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน 

2) โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการจัดที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และการออกแบบ ผูเขารวม นายศรัณยู สวางเมฆ  นายนพดล คลายวิเศษ  นางสาวรุจิวรรณ 

อันสงคราม  นางสาวปริณัน บานช่ืน  นายกรณพงศ ทองศรี  นายศาสตรา ศรีหาภาค

และ นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน 

3. ดําเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาอาจารยคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรไดดําเนินจัดโครงการและกิจกรรมรวมกับคณะโดยมีลักษณะจัดแบบมีสวนรวม 

ในทุกโครงการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมและพิจารณาระบบการสงเสริมและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งพบวาผลลัพธที่ไดมีการเพิ่มพูนองคความรูใหกับบุคลากร และ

ความสามารถของอาจารยมีความเขมแข็งทางวิชาการแกหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการ 
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อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

อยางเหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อใหคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรอยางตอเน่ืองและไดรับการสงเสริมและเพิ่มพูนทักษะ องคความรูและความสามารถ 

ของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษา 2560 มีประสิทธิภาพ 

และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยอาจารยไดรับการพัฒนา 

ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณไดอยางเหมาะสม ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการที่ไดปรับปรุง 

ในปรการศึกษา 2560 ไปสงเสริมและพัฒนาอาจารยในป 2561 ตอไป ซึ่งกระบวนการที่

ไดปรับปรุงโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การทบทวนแผนและวิเคราะหถึงความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

2. การกําหนดโครงการและกจิกรรมในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3. การดําเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมสงเสรมิการพัฒนาอาจารย 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพอาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.2) 

(ปจจัยนําเขา) 

 

 

1) รอยละอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก0 คะแนนประเมิน ............0..........(1) 

2) รอยละอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ0  คะแนนประเมิน ....0...(2) 

รายการขอมูล จํานวน 

1. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท้ังหมด 5 

2. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก - 

3. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท่ีดํารงตาํแหนง อ. 5 

4. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท่ีดํารงตาํแหนง ผศ. - 

5. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท่ีดํารงตาํแหนง รศ. - 

6. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร ท่ีดํารงตาํแหนง ศ. - 
 

3) รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร   

คิดเปน...3.4.....คะแนนประเมิน .......5........ (3) 
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ช่ืออาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

ช่ือผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 

นายกรณพงศ  ทองศรี บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Kornpong.T. 2018. THE DESIGN 

ENVIRONMENT T0 RESPOND TO 

APPLICATIONS FOR BABY APHASIA 

CASE STUDY: BABIES APHASIA AND 

INTELLIGENCE. "NONTAWITH HOME 

LANDSCAPE," PAK KRET DISTRICT SOME 

MAKETS. NONTHABURI. The 9th RMUTP 

International Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development: Challenges 

Towards the Digital Society 

Bangkok, Thailand, 21-22 June 2018 

0.40 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Kornpong.T. 2018. THE STUDY AND 

DESIGN OF THE PHYSICAL 

ENVIRONMENT IN RESPONSE TO 

APPLICATIONS FOR THE ELDERLY: A 

CASE STUDY TO IMPROVE THE 

PHYSICAL ENVIRONMENT OF THE 

CENTER FOR SOCIAL WELFARE 

DEVELOPMENT ELDERLY. PATHUM 

THANI.The 9th RMUTP International THE 

STUDY AND DESIGN OF THE PHYSICAL 

ENVIRONMENT IN RESPONSE TO 

APPLICATIONS FOR THE ELDERLY: A CASE 

STUDY TO IMPROVE THE PHYSICAL 

ENVIRONMENT OF THE CENTER FOR 

SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT 

ELDERLY. PATHUM THANIIConference on 

Science, Technology and Innovation for  

0.40 
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ช่ืออาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

ช่ือผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 

 Sustainable Development: Challenges 

Towards the Digital Society 

Bangkok, Thailand, 21-22 June 2018 

 

 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Kornpong.T. 2018. DESIGNED TO MEET 

THE CONDITIONS OF USE FOR PEOPLE 

WITH DISABILITIES AND DISABILITY CASE 

STUDYS: IMPROVING THE 

ENVIRONMENT OF THE CENTER FOR 

SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT 

ELDERLY HOME KHAE. BANGKOK.The 

9th RMUTP International Conference on 

Science, Technology and Innovation for 

Sustainable Development: Challenges 

Towards the Digital Society 

Bangkok, Thailand, 21-22 June 2018 

0.40 

 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Kornpong.T. 2018. THE STUDY AND 

DESIGN OF THE PHYSICAL 

ENVIRONMENT IN RESPONSE TO 

APPLICATIONS FOR DISABLED CHILDREN 

IN EDUCATION: IMPROVING THE 

ENVIRONMENT OF THE ORPHANAGE 

FOR DISABLED CHILDREN IN PAK KRET. 

NONTHABURI.The 9th RMUTP 

International Conference on Science, 

Technology and Innovation for 

Sustainable Development: Challenges 

Towards the Digital Society 

Bangkok, Thailand, 21-22 June 2018 

0.40 
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ช่ืออาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

ช่ือผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 

 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

กรณพงศ ทองศรี. 2560. การออกแบบ

สภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองตอการใชงาน

สําหรับสําหรับเด็กออนพิการทางสมอง 

กรณีศึกษา: สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทาง

สมองและปญญา “บานนนทภูมิ”  ตําบลบาง

ตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. The 

10th Rajamangala University of 

Technology National Conference 

0.20 

 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

กรณพงศ ทองศรี. 2560. การออกแบบ

สภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองตอการใชงาน

สําหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

กรุงเทพมหานคร The 10th Rajamangala 

University of Technology National 

Conference 

0.20 

นายศรัณยู  สวางเมฆ บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ศรัณยู  สวางเมฆ. แผนฉนวนกันความรอนจาก

ใบสักและผนังปลูกพืชจากใบสัก. The 

10thRajamangala University of 

Technology National Conference 

0.20 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

ช่ืออาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

ช่ือผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 

นายกรณพงศ  ทองศรี งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อ

ตอบสนองตอการใชงานสําหรับคนพิการและทุ

พลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุง

สภาพแวดลอมของสถานสงเคราะหคนพิการ

และทุพลภาพพระประแดง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ วันนักประดิษฐและ

มหกรรมส่ิงประดิษฐนานาชาติ ประจําป ๒๕๖๐ 

ณ ศูนยประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

0.60 

นายกรณพงศ  ทองศรี งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อ

ตอบสนองตอการใชงานสําหรับคนพิการและทุ

พลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุง

สภาพแวดลอมของสถานสงเคราะหคนพิการ

และทุพลภาพพระประแดง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ วันนักประดิษฐและ

มหกรรมส่ิงประดิษฐนานาชาติ ประจําป ๒๕๖๐ 

ณ ศูนยประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

0.60 

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

การศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอม

ทางกายภาพเพื่อตอบสนองตอการใชงาน

สําหรับเด็กออนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: 

สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและ

ปญญา “บานเฟองฟา”  ตําบลบางตลาด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันนักประดิษฐ

และมหกรรมส่ิงประดิษฐนานาชาต ิประจําป 

๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

0.60 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 3.40 

 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉล่ีย (0+0+5)/3 = ......1.67....... คะแนน 
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รายการหลักฐานหมวดท่ี 2 อาจารย 

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.2 - 01 เอกสารงานวิจัยของอาจารยกรณพงศ ทองศรี 

4.2 - 02 เอกสารงานวิจัยของอาจารยศรัณยู สวางเมฆ 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลที่เกิดกับ

อาจารย 

(ตัวบงช้ีที่ 

4.3) 

อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

อัตราการคงอยูของอาจารยจากรายงาน มคอ.2 คณะกรรมการมีการแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตรจํานวน 5 คน ตลอดปการศึกษา 2560 พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตร แตถามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลักสูตรจะดําเนินการสรรหาอาจารยประจํา

หลักสูตรคนใหมมาทดแทนทานเดิมตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร โดย

เอกสาร สมอ.08 เสนอคณะ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสกอ.

ตอไป 

ชื่ออาจารย 2559 2560 

คงอยู เกษียณ ลาออก คงอยู เกษียณ ลาออก 

นายศรัณยู  สวางเมฆ /   /   

นายนพดล คลายวิเศษ /   /   

นางสาวรจุิวรรณ  

อันสงคราม 

/   /   

นางสาวปริณัน บานช่ืน /   /   

นายกรณพงศ  ทองศร ี /   /   

 

ความพึงพอใจของอาจารย 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการจัดทําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย

ประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีสัดสวนความพึงพอใจ ดังน้ี ป 2558 มีสัดสวน

ความพึงพอใจที่ 3.13 ระดับดี ป 2559 มีสัดสวนความพึงพอใจที่ 3.23 ระดับดี ป 2560 มี

สัดสวนความพึงพอใจที่ 3.34 ระดับดีเน่ืองจากสาขาวิชามีความชัดเจนในเรื่องการปรับปรุง

อาคารและไดรับการรับรองหลักสูตรสถาปตยกรรม2555(หลักสูตรใหม)จากคณะทํางานสภา

สถาปนิก 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 

1.ระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 3.25 

2.ระบบการบริหารอาจารย 3.08 

3.ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 3.70 

รวม 3.34 

 

รายการประเมิน 2558 2559 2560 

1.ระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 3.17 3.25 3.25 

2.ระบบการบริหารอาจารย 3.08 3.30 3.08 

3.ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 3.13 3.15 3.70 

รวม 3.13 3.23 3.34 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 2 อาจารย 

รหัสหลักฐาน รายการ 

2.1 - 01 เอกสารประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร 
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1. ขอมูลนักศึกษา (ปการศึกษาทีร่ับเขา 2556ถึงปการศึกษาที่ตองรายงาน 2560) 

(สามารถปรับปการศึกษาได)*ในกรณีท่ีเปนหลักสตูรปรับปรุง ป 2560 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสตูรเดิมดวย* 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา 

(1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละป

การศึกษา 

จํานวนที่ลาออก

และคัดชื่อออก

สะสม 

(2) 

รอยละการคงอยู

ของนักศึกษา 

(1)-(2)/(1)*100 
2556 2557 2558 2559 2560 

รุนปการศึกษา 2555 35 29 17 11 11 11 24 31.42 

รุนปการศึกษา 2556 35 30 25 25 22 22 8 77.14 

รุนปการศึกษา 2557 23  19 18 18 16 5 78.26 

รุนปการศึกษา 2558 35   35 27 24 7 80.00 

รุนปการศึกษา 2559 35    27 21 19 45.71 

รุนปการศึกษา 2560 32     32 0 100 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปท่ีประเมิน) : 35 คน 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา : 

1) ลาออกไปศึกษาตอในสถาบันการศึกษาอื่น 

2) ลาออกไปศึกษาตอในสาขาอื่นๆ 

 

2. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

(สามารถปรับปการศึกษาได)*ในกรณีท่ีเปนหลักสตูรปรับปรุง ป 2560 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสตูรเดิมดวย* 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา 

2557 2558 2559 2560 

จํานวน

ผูสําเร็จ 

รอย

ละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 

รอย

ละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

รุนปการศึกษา 2555 35 - - - - 8 22.86 1 2.85 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเรจ็การศึกษา :  

1) นักศึกษาติด F ในรายวิชาออกแบบสถาปตยกรรมจึงไมสามารถเรียนในรายวิชาตอไปได 

2) นักศึกษาติด I ในรายวิชาวิทยานิพนธ Thesis 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การรบันักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.1) 

(กระบวนการ) 

1) การรบันักศึกษา  

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรพบวา การรบันักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่ปรากฏใน มคอ.02 
แตในปการศึกษา 2560 สกอ.มีการปรับเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหม
แทนที่ระบบการรับเดิม คณะกรรมการหลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการทํางานเพื่อนํามาใชในป
การศึกษา 2560 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1) การทบทวนและกําหนดแผนการรับนักศึกษา 
2) การประชาสมัพันธการรับนักศึกษา 
3) การกําหนดคณะกรรมการดําเนินงานในการรบันักศึกษา 
4) การดําเนินการรบัสมัครนักศึกษาและรายงานผลใหหนวยงานรับทราบ 
5) การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงาน 

1) การทบทวนและกําหนดแผนการรับนักศึกษา 
1) ประเภทโควตา 

1. ฝายวิชาการและวิจัยประกาศรับสมัครนักศึกษาโดยการรับสมัครและแนบ
หลักฐานทางเว็บไซตและสมัครดวยตนเองที่คณะโดยย่ืนใบสมัครที่งานทะเบียนฝายวิชาการ 

2. งานทะเบียนประสานงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อรวบรวม
และสงรายช่ือผูสมัครใหสาขาวิชา 

3. ฝายวิชาการและวิจัยแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี

4. คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายดําเนินการสอบและตรวจสอบคุณวุฒิ 
5. คณะกรรมการสรุปผลการสอบคัดเลือกนําสงงานทะเบียน ฝายวิชาการและ

นําเสนอคณบดีและมหาวิทยาลัย 
2) ประเภทรับตรง 

1. ฝายวิชาการและวิจัยประกาศรับสมัครนักศึกษาโดยการรับสมัครและแนบ
หลักฐานทางเว็บไซตและสมัครดวยตนเองที่คณะโดยย่ืนใบสมคัรที่งานทะเบียนฝายวิชาการ 

2. งานทะเบียนประสานงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อรวบรวม
และสงรายช่ือผูสมัครใหสาขาวิชา 

3. ฝายวิชาการและสาขาวิชาสถาปตยกรรมพิจารณาบุคลากรในสาขาวิชาและสง
รายช่ือใหสํานักวิชาการและงานทะเบียนเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการสอบคัดเลอืก
บุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี

4. คณะกรรมการที่ ไดรับมอบหมายดําเนินการสอบขอเขียน และรวบรวม
กระดาษคําตอบและขอสอบนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ผานการสอบ
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ขอเขียนและกําหนดการสอบสัมภาษณผานทางเว็บไซต 
6. คณะกรรมการสรุปผลการสอบคัดเลือกนําสงงานทะเบียน ฝายวิชาการและ

นําเสนอคณบดีและมหาวิทยาลัย 
3) ประเภทแอดมิชช่ัน 
4) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสาน สกอ. เพื่อกําหนด

หลักเกณฑ คุณสมบัติ ใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษาผานระบบแอดมิชช่ัน 
5) ฝายวิชาการและสาขาวิชาสถาปตยกรรมพิจารณาบุคลากรในสาขาวิชาและสง

รายช่ือใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี

6) คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายดําเนินการสอบคัดเลือกปละตรวจสอบคุณสมบัติ 
7) คณะกรรมการสรุปผลการสอบสัมภาษณนําสงงานทะเบียน ฝายวิชาการเพื่อ

นําเสนอคณบดีและมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรมีการกําหนดแผนการรบันักศึกษาไวเชนเดียวกับปที่ผานมา 

สาขาวิชา ประเภทการรับนักศึกษา (คน) รวม 

ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบแอด

มิชชั่น 

สถาปตยกรรม 15 10 10 35 

2) การประชาสัมพันธการรับนักศึกษา 
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกบัอาจารยผูสอน ดําเนินการประชาสัมพนัธผานเว็บไซตของคณะ
สื่ออนไลนและเว็บไซตและประกาศของมหาวิทยาลัย มกีารประชาสมัพันธการรับนักศึกษาไปยัง
สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

3) การกําหนดคณะกรรมการดําเนินงานในการรับนักศึกษา 
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกบัอาจารยผูสอน ไดกําหนดคณะกรรมการดําเนินการรบัสมัคร
นักศึกษาโดยมีรายช่ือคณะกรรมการดําเนินงานดังน้ี  

1. คณะกรรมการออกขอสอบ 

รายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ 

ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่น 

นายกรณพงศ  ทองศรี  

หัวหนาสาขาวิชา

สถาปตยกรรม 

ดําเนินการออกขอสอบ 

นายกรณพงศ  ทองศรี  

หัวหนาสาขาวิชา

สถาปตยกรรม 

ดําเนินการออกขอสอบ 

นายกรณพงศ  ทองศรี  

หัวหนาสาขาวิชา

สถาปตยกรรม 

ดําเนินการออกขอสอบ 
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2. คณะกรรมการสอบขอเขียนและการสัมภาษณ 

รายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ 

ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่น 

1. นายศรัณยู  สวางเมฆ 

2. นายนพดล  คลายวิเศษ 

3. นางสาวรจุิวรรณ   

อันสงคราม 

4. นางสาวปริณัน  บานช่ืน 

5. นายกรณพงศ  ทองศร ี

1. นายศรัณยู  สวางเมฆ 

2. นายนพดล  คลายวิเศษ 

3. นางสาวรจุิวรรณ   

อันสงคราม 

4. นางสาวปริณัน  บานช่ืน 

5. นายกรณพงศ  ทองศร ี

1. นายศรัณยู  สวางเมฆ 

2. นายนพดล  คลายวิเศษ 

3. นางสาวรจุิวรรณ   

อันสงคราม 

4. นางสาวปริณัน  บานช่ืน 

5. นายกรณพงศ  ทองศร ี

 
3. การดําเนินการรบัสมัครนักศึกษาและรายงานผลใหหนวยงานรับทราบ 

การรับสมัครนักศึกษา 

ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่น 

7 20 15 

 
4. ผลการสอบขอเขียนและขอสอบปฏิบัติ พบวานักศึกษาสอบผานในการสอบ

ภาคทฤษฎี 

ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่น 

7 15 7 

 
5. ผลการสอบสัมภาษณ พบวามีนักศึกษาผานการสอบคัดเลือก ดังน้ี 

การรับสมัครนักศึกษา 

ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่น 

7 15 7 

 
6. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

นําผลที่ไดไปรายงานผลการสอบคัดเลือกกับฝายวิชาการและวิจัยของคณะฯ 
 
การประเมินกระบวนการ 

การรับนักศึกษาของหลักสูตร 2560 ไดการดําเนินงานตาม 4 ข้ันตอยอยางครบถวนและ
พบความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากระบบการเลือกสถานที่เรียนของนักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษา
สามารถลงเรียนไดเพียงที่เดียวเทาน้ัน เปนผลใหผลการดําเนินงานมีนักศึกษานอยกวาเปาหมาย
ที่ต้ังไว ปจจัยสําคัญคือการขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
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การปรับปรุงกระบวนการ 
การดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร 2559 ยังไมประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมาย 

ควรพิจารณาเรื่องการเพิ่มการประชาสัมพันธและเพิ่มชองทางการรับรูขอมลู ขาวสาร 
Facebook-AD Line-AD เพื่อใหนักศึกษาทีส่นใจเสามารถเขาถึงการประชาสัมพันธของ
สถาบันการศึกษา ซึ่งหลักสูตรจํานํากระบวนการไปใชในการรับสมัครในปการศึกษา 2561 ตอไป 
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1) การทบทวนและกําหนดแผนการรับนักศึกษา 
2) การประชาสมัพันธการรับนักศึกษา 
3) การกําหนดคณะกรรมการดําเนินงานในการรับนักศึกษา 
4) การดําเนินการรบัสมัครนักศึกษาและรายงานผลใหหนวยงานรับทราบ 
5) การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
ระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรพบวานักศึกษารุนใหมยังปรบัตัวเขากับระบบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไมได บางสวนไมมีความพรอมเกี่ยวกบัทักษะเฉพาะวิชาชีพ ผลการดําเนินงานใน
ป 2559 จึงยังไมเกิดประสิทธิผล จงึไดปรับกระบวนการในการทํางานเพื่อนํามาใชในปการศึกษา 
2560 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดโครงการ/กจิกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
2. การปฐมนิเทศและการดําเนินกจิกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
1. การกําหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน หัวหนาสาขาวิชาวางแผนใหมีกิจกรรมการ
เตรียมพรอมเกี่ยวกับการพัฒนาลายเสน การเขียนสี การวาดภาพทัศนียภาพ ความถนัดทาง
สถาปตยกรรมและจัดประชุมนักศึกษาใหมโดยวางแผนเรื่องการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ช้ีแจง
เกี่ยวกับการปรับตัวการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมจัดข้ึนในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
ณ ศูนยเทเวศร 

2. การปฐมนิเทศและการดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมหลักสูตรสถาปตยกรรม โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรรับผิดชอบ 
3 ทาน คือ นายศรัณยู  สวางเมฆ นายนพดล  คลายวิเศษและนายกรณพงศ  ทองศรี กิจกรรม
จัดข้ึนในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ คณะคหกรรมศาสตร ศูนยโชติเวช 
การประเมินกระบวนการ 

พบวาการดําเนินงานทั้ง 2 กระบวนการ นักศึกษาทีผ่านการสอบคัดเลือก ไดรับการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษาทั้งในดานการปรับตัวการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษาและไดรบัการติว
ลายเสน การลงสี การเขียนทัศนียภาพ ความถนัดทางสถาปตยกรรม นักศึกษาสามารถปรบัตัวใน
การใชชีวิตทั้งการเรียนและการทํางานดีข้ึน 



เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ป พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสถาปตยกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560 

   

31 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาในหลักสูตร 2560 ดําเนิน

ไปอยางมปีระสิทธิภาพ นักศึกษามีความพรอมทีจ่ะศึกษาตอ มีความสามารถปรับตัวในการ
เรียนรู สามารถใชชีวิตรวมกับการทํางานในรายวิชาไดอยางสมดุล มีความสุข ดังน้ันหลักสูตร
จํานํากระบวนการที่ไดปรบัปรุงในป 2560 ไปใชตอในปการศึกษา 2561 ซึ่งกระบวนการดังกลาง
มีโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดโครงการ/กจิกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
2. การปฐมนิเทศและการดําเนินกจิกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 เอกสารการปรับพื้นฐานนักศึกษาเขาใหม 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.2) 

(กระบวนการ) 

1) การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญา
ตร ี
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตร ี
ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาพบวา การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษายังไมมีกลไกที่ชัดเจน เปนผลใหการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ไมเกิด
ประสิทธิผล หลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการในการทํางาน เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 2560 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมี
ข้ันตอนดังน้ี 

1. พิจารณาและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
2. แจงถึงแนวทางการควบคุมดูแลและการใหคําปรึกษากบัอาจารยที่ปรึกษา 
3. ดําเนินการใหคําปรกึษานักศึกษาตามแนวทาง 

ผลการดําเนินงาน 
ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2560 หลกัสูตรไดดําเนินการเสนอรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา
ของแตละช้ันป จํานวน 5 คน เพื่อใหคําแนะนํา การใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา 
ประกอบดวย 

1) นายกรณพงศ ทองศรี               อาจารยที่ปรกึษา รุน ปสถ.๖๐/๑ 
2) นางสาวปริณัน บานช่ืน              อาจารยที่ปรึกษา รุน ปสถ.๕๙/๑ 
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3) นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม      อาจารยที่ปรกึษา รุน ปสถ.๕๘/๑ 
4) นายศรัณยู สวางเมฆ                 อาจารยที่ปรึกษา รุน ปสถ.๕๗/๑ 
5) นายนพดล คลายวิเศษ               อาจารยที่ปรึกษา รุน ปสถ.๕๖/๑ 

1. พิจารณาและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 
ปการศึกษา 1/2560 

ชั้นป อาจารยท่ีปรึกษา เวลา หอง 

1 นายกรณพงศ ทองศร ี              ศุกร 13.00-16.00 น. 4501 

2 นางสาวปริณัน บานช่ืน              ศุกร 13.00-16.00 น. 4502 

3 นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม      ศุกร 13.00-16.00 น. 4503 

4 นายศรัณยู สวางเมฆ                 ศุกร 13.00-16.00 น. 4504 

5 นายนพดล คลายวิเศษ               ศุกร 13.00-16.00 น. 4505 

ปการศึกษา 2/2560 

ชั้นป อาจารยท่ีปรึกษา เวลา หอง 

1 นายกรณพงศ ทองศรี               ศุกร 13.00-16.00 น. 4501 

2 นางสาวปริณัน บานช่ืน              ศุกร 13.00-16.00 น. 4502 

3 นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม      ศุกร 13.00-16.00 น. 4503 

4 นายศรัณยู สวางเมฆ                 ศุกร 13.00-16.00 น. 4504 

5 นายนพดล คลายวิเศษ               ศุกร 13.00-16.00 น. 4505 

 
2. แจงถึงแนวทางการควบคุมดูแลและการใหคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรช้ีแจงถึงแนวทางในการควบคุมดูแลใหคําปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาช้ีแจงเรื่องการศึกษา
ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 5 ในการลงทําเบียนรายวิชาที่คิดวาตกคาง แนวทางการฝกสหกิจศึกษา
สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 กํากับเรื่องการเตรียมความพรอมเรื่องหัวขอวิทยานิพนธทาง
สถาปตยกรรม ทางหลักสูตรแจงใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามความกาวหนาเรื่องเกรดเฉลี่ยของ
นักศึกษารายบุคคล หากพบวามีนักศึกษามีเกรดที่ตํ่ากวา 2.00 ควรนัดนักศึกษาเขาพบเปนกรณี
พิเศษเพื่อปองกันการพนสภาพของนักศึกษา สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 ใหแจงนักศึกษาเตรียม
จัดหาสถานประกอบการไวเพื่อเตรียมการฝกในชสงเทอม1 ของปที่ 5 

3. ดําเนินการใหคําปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง 
นักศึกษาเขาพบอาจารยทีป่รกึษาตามตารางที่กําหนดในช่ัวโมงโฮมรูม ดังน้ี 
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ปการศึกษา 1/2560 

ชั้นป อาจารยท่ีปรึกษา เวลา หอง 

1 นายกรณพงศ ทองศรี               ศุกร 13.00-16.00 น. 4501 

2 นางสาวปริณัน บานช่ืน              ศุกร 13.00-16.00 น. 4502 

3 นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม      ศุกร 13.00-16.00 น. 4503 

4 นายศรัณยู สวางเมฆ                 ศุกร 13.00-16.00 น. 4504 

5 นายนพดล คลายวิเศษ               ศุกร 13.00-16.00 น. 4505 

ปการศึกษา 2/2560 

ชั้นป อาจารยท่ีปรึกษา เวลา หอง 

1 นายกรณพงศ ทองศรี               ศุกร 13.00-16.00 น. 4501 

2 นางสาวปริณัน บานช่ืน              ศุกร 13.00-16.00 น. 4502 

3 นางสาวรจุิวรรณ  อนัสงคราม      ศุกร 13.00-16.00 น. 4503 

4 นายศรัณยู สวางเมฆ                 ศุกร 13.00-16.00 น. 4504 

5 นายนพดล คลายวิเศษ               ศุกร 13.00-16.00 น. 4505 

 
ประเมินกระบวนการ 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
ในภาคการเรียนที่ 1 และ 2 ดําเนินการทั้ง 3 ข้ันตอน ผลที่เกิดข้ึนคือ นักศึกษาทักช้ันปมีโอกาส
ไดพบกับอาจารยที่ปรึกษา โดยไดรับคําแนะนําในเรื่องการเรียน การปรับตัวใชชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา 
ปรับปรุงกระบวนการ 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของหลักสูตร ภาคการเรียน 1/2560 และ 2/2560 น้ัน มีผลการดําเนินงานคือนักศึกษาทุกช้ันป
มีโอกาสไดพบที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปญหาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรจะนํากระบวนการน้ีไปใชในการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2561 ตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. พิจารณาและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
2. แจงถึงแนวทางการควบคุมดูแลและการใหคําปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา 
3. ดําเนินการใหคําปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา หลักสูตรพบวาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังไมมีระบบและกลไกที่ชัดเจน ผลการดําเนินงาน
ในในปการศึกษา 2559 การดําเนินงานจึงยังไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการใน
การทํางานเพื่อนํามาใชในปการศึกษา 2559 ดังน้ี 
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ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูใน
ศตวรรษท่ี 21   

1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

2. ดําเนินการตามแผน 
3. สรปุผลการดําเนินงานตามแผนงานและประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดดําเนินการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการเรยีนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนเพื่อวางแผนพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูตามกรอบ TQF และการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21เพื่อเสนออนุมัติแผนไปที่คณะฯ 

1) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 2 ใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โครงการกอสรางบานพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ช้ัน ของคุณศิริ วงศไว
ศยวรรณ บานเลขที่ 14/2 ซอยนางลิ้นจี่ 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

2) บรรยายพิเศษ รายวิชา เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 2 เรื่อง 
สถาปนิกโครงการกับการบริหารงานโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 เวลา 10.00-13.00 น. ณ หองเรียน Studio 3 สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3) รายวิชา เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ  2561 
ณ โครงการคอนโด บริษัทอารียาพรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร 
และโครงการโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

4) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง ๑ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ  2561 ณ โครงการ หมูบานภัสสร เพรสทีจ (ปนเกลา-เพชรเกษม) 
กรุงเทพมหานคร 

5) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา วัสดุและการกอสราง ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ เอส
ซีจี เอ็กซพีเรียนซ และ SCG HIEM Model House กรุงเทพมหานคร 

6) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา การออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอนช้ืน ในวันที่ 10 
มีนาคม 2561 ณ อาคาร พารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ กรุงเทพมหานคร 

7) โครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดกลาง 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ  โครงการอาคารอเนกประสงค สําหรับกิจกรรมของนักเรียนสาธิต
ฝายประถมฯ เจาของโครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 
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8) โครงการคายผูนํานักศึกษา ระหวางวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชน
หมูบานถํ้าเสือ อําเภอแกงระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

9) โครงการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพสําหรับผูนําและสโมสรนักศึกษา            
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 6 หอง 631 

10) โครงการคายสถาปนิกชุมชนลุมแมนํ้าโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ 
ภูมิทัศนวัฒนธรรม พื้นที่จังหวัดระยอง ระหวางวันที่    25-29 เมษายน 2561 

11) โครงการสัปดาหวิชาการและแขงขันทักษะนักศึกษา ระหวางวันที่ 1-7 กุมภาพันธ 
2560 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

12) โครงการงานสถาปนิก 2561 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอรฮอลล 1-

3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   

13) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการสําหรับนักศึกษา

สถาปตยกรรม ระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ บานสระลุมพุก หมู ๑ ตําบลหนอง

สาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ดําเนินการตามแผน 
1) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 2 ใน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โครงการกอสรางบานพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ช้ัน ของคุณศิริ วงศไว
ศยวรรณ มีนักศึกษาเขารวม 25 คน 

2) บรรยายพิเศษ รายวิชา เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 2 เรื่อง 

สถาปนิกโครงการกับการบริหารงานโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2560 เวลา 10.00-13.00 น. มีนักศึกษาเขารวม 25 คน 

3) รายวิชา เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ  2561 

ณ โครงการคอนโด บริษัทอารียาพรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร 

และโครงการโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีนักศึกษาเขารวม 25 คน 

4) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง ๑ใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ  2561 ณ โครงการ หมูบานภัสสร เพรสทีจ (ปนเกลา-เพชรเกษม) 

กรุงเทพมหานครมีนักศึกษาเขารวม 25 คน 

5) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา วัสดุและการกอสราง ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ เอส
ซีจี เอ็กซพีเรียนซ และ SCG HIEM Model House กรุงเทพมหานคร มีนักศึกษาเขารวม 25 คน 

6) โครงการศึกษาดูงานรายวิชา การออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอนช้ืน ในวันที่ 10 

มีนาคม 2561 ณ อาคาร พารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ กรุงเทพมหานครมีนักศึกษาเขารวม 25 คน 

7) โครงการศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดกลาง 

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ  โครงการอาคารอเนกประสงค สําหรับกิจกรรมของนักเรียนสาธิต

ฝายประถม มีนักศึกษาเขารวม 25 คน 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

8) โครงการคายผูนํานักศึกษา ระหวางวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชน

หมูบานถํ้าเสือ อําเภอแกงระจาน จังหวัดเพชรบุรีมีนักศึกษาเขารวม 50 คน 

9) โครงการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพสําหรับผูนําและสโมสรนักศึกษา            

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 6 หอง 631มีนักศึกษาเขารวม 20 คน 

10) โครงการคายสถาปนิกชุมชนลุมแมนํ้าโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ 

ภูมิทัศนวัฒนธรรม พื้นที่จังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 25-29 เมษายน 2561มีนักศึกษาเขารวม 

50 คน 

11) โครงการสัปดาหวิชาการและแขงขันทักษะนักศึกษา ระหวางวันที่ 1-7 กุมภาพันธ 

2560 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลามี

นักศึกษาเขารวม 6 คน 

12) โครงการงานสถาปนิก 2561 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอรฮอลล 1-3 

ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีนักศึกษาเขารวม 20 คน 

13) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการสําหรับนักศึกษา

สถาปตยกรรม ระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ บานสระลุมพุก หมู ๑ ตําบลหนอง

สาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประสิทธิผล 
หลักสูตรไดมีการดําเนินการตรวจสอบกระบวนการโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

โดยจัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ติดตามการดําเนินงานโครงการ โดยสงรายงาน
การดําเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ซึ่งทุกโครงการมีการดําเนินงานครบถวนตาม
กําหนดระยะเวลา โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีทุกโครงการ  
ประเมินกระบวนการ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในป
การศึกษา 2560 ไดดําเนินการตามข้ันตอนทั้ง 3 ข้ันตอน ครบถวนและผลการดําเนินโครงการ
สงผลดีตอการดําเนินการ คือ นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการแสวงหาความรูไดดี 
สามารถใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีวีการแสวงหาความรูที่แตกตางกัน มีทักษะในการ
ดําเนินงานรวมกัน แสดงใหเห็นวานักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ของหลักสูตรในปการศึกษา 2560  มีผลการดําเนินงาน คือ นักศึกษาสามารถแสดง
ศักยภาพในการทํางาน การแสวงหาความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย มี
ทักษะในการทํางานรวมกัน สอดคลองกับการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน
หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21  ในปการศึกษา 2561 ตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

2. ดําเนินการตามแผน 
3. สรปุผลการดําเนินงานตามแผนงานและประสิทธิผล 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 ตัวบงชี้ที่ 3.2 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.2 - 01 เอกสารประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.3) 

(ผลลัพธ) 

1) อัตราการคงอยู 

การคงอยูของนักศึกษา คิดจากอัตราการคงอยูที่นักศึกษาลงทะเบียนและเขาช้ันเรียนตามเกณฑ

ระยะเวลาที่กําหนด ในแตละรายวิชาของปการศึกษาน้ัน 
 

ปการศึกษาที่

รับเขา 

(ตั้งแตป

การศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานว

น 

นักศึก

ษา

รับเขา 

(1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ใน

แตละปการศึกษา 

จํานวนที่

ลาออกและคัด

ชื่อออกสะสม 

(2) 

รอยละการคง

อยูของ

นักศึกษา 

(1)-

(2)/(1)*100 
2556 2557 

255

8 

255

9 
2560 

รุนปการศึกษา 

2555 

35 29 17 11 11 11 24 31.42 

รุนปการศึกษา 

2556 

35 30 25 25 22 22 8 77.14 

รุนปการศึกษา 

2557 

23  19 18 18 16 5 78.26 

รุนปการศึกษา 

2558 

35   35 27 24 7 80.00 

รุนปการศึกษา 

2559 

35    27 21 19 45.71 

รุนปการศึกษา 

2560 

32     32 0 100 
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จากแผนภูมิและตารางพบวาอัตราการคงอยูของนักศึกษามแีนวโนมลดลง 

o รุนปการศึกษา 2555 ปจจุบันคงเหลือ 3 คน จาก 35 คน คิดเปนรอยละ 31.42 

o รุนปการศึกษา 2556ปจจบุันคงเหลือ22 คน จาก 35 คน คิดเปนรอยละ77.14 

o รุนปการศึกษา 2557 ปจจุบันคงเหลือ16 คน จาก23 คน คิดเปนรอยละ78.26 

o รุนปการศึกษา 2558ปจจบุันคงเหลือ24 คน จาก35 คน คิดเปนรอยละ80.00 

o รุนปการศึกษา 2559ปจจบุันคงเหลือ21 คน จาก35 คน คิดเปนรอยละ45.71 

o รุนปการศึกษา 2560ปจจบุันคงเหลือ32 คน จาก32คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 

1. เน่ืองจากการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนระบบโควตาและระบบสอบตรง ซึ่ง

เปดรับสมัครกอนการสอบสวนกลาง(Admission) สงผลโดยตรงทําใหนักศึกษาไม

มา ข้ึนทะ เบี ยนเ รี ยน /ลาออก  เมื่ อส ามารถสอบผ านการ คัดเลื อกจาก

สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

2. เกณฑการพนสภาพดวยระบบเกรดเฉลี่ยสะสมดวยวิธีการนับหนวยกิต ทําใหมี

นักศึกษาพนสภาพเร็วกวากําหนด 

3. การปรับตัวของนักศึกษาดวยระบบการศึกษาแบบอุดมศึกษาและระบบการเรียนใน

ระดับช้ันปที่ 1 ที่มีรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเปนวิชานอกสาขา มีความยากแตกตาง

กันออกไป อีกทั้งยังมีการเขารวมกิจกรรมที่หลากหลายสงผลใหนักศึกษาไม

สามารถปรับตัวไดทันและมีผลตอการเรียน 

แนวทางการแกไขปญหา 

1. ทางสาขามีการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

แผนการเรียน แนวทางการปฏิบัติตัวและการเขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัย 

 

2) การสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มีบัณฑิตรุนที่ 1 สําเรจ็การศึกษา

แลว จํานวน8คน คิดเปนรอยละ83.33 

ปการศึกษาท่ีรับเขา  

สําเร็จ รอยละ คาง รอยละ 

รุนปการศึกษา 2555 8 72.72 3 27.27 
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3)ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการบริหารจัดการ 

ลําดับ ประเด็น ผลการประเมิน 

2558 2559 2560 

การดําเนินงานกระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอม (เฉพาะนักศึกษาช้ันปที่ 1) 

1 การรบันักศึกษา 3.15 3.25 3.46 

2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 3.17 3.34 3.53 

รวมผลการประเมิน 3.16 3.30 3.50 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

2.86 3.18 3.24 

2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

3.12 3.25 3.29 

3 ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

2.54 2.82 3.14 

รวมผลการประเมิน 2.84 3.09 3.23 

การประเมินเรื่องการจัดการสถานที่และสิง่สนับสนุนการ

เรียนรู 

   

1 สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ

เรียนรู 

2.14 2.56 3.12 

2 การจัดพื้นที่สําหรบันักศึกษาและอาจารย

พบปะสังสรรแลกเปลี่ยนที่ทํางานรวมกัน 

2.05 2.34 2.46 

3 การบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

ความเร็วสุงครอบคลุมทุกพื้นที ่

2.52 2.68 2.81 

รวมผลการประเมิน 2.24 2.53 2.80 

จากการประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนักศึกษา อาจารย

ประจําหลักสูตรไดพิจารณาและทบทวนการประเมินในป 2559 และไดทบทวนกระบวนการใน

การประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ การดําเนินงานกระบวนการรับนักศึกษาและเตรียม

ความพรอมไดถูกเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง พบวามีอัตราประเมินที่ดีข้ึน คือ 3.16, 3.30 และ

 3.50 ตามลําดับ ในสวนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไดถูก

เปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง พบวามีอัตราประเมินที่ดีข้ึน2.84,3.09 และ 3.23 ตามลําดับ และ

สาขาวิชาไดประเมินการประเมินเรื่องการจัดการสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปรียบเทยีบ 
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3 ปยอนหลัง พบวา 2.24, 2.53 และ2.80 ถึงแมวาจะมีพัฒนาการที่ดีข้ึนแตก็อยูในระดับที่ตํ่าจึง

ควรมีแผนการดําเนินการจัดการ 

 

ผลการจัดการขอรองเรียน 

เรื่องท่ีรองเรียน การดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ

เรียนรู 

แผนการปรับปรุงอาคาร 4 ศูนยเทเวศร 

งบประมาณ 4.5 ลานบาท ดําเนินการ

ปรับปรุง ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 

2561 

การจัดพื้นที่สําหรบันักศึกษาและอาจารย

พบปะสังสรรแลกเปลี่ยนที่ทํางานรวมกัน 

การบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

ความเร็วสุงครอบคลุมทุกพื้นที ่

การรบัรองหลักสูตรของสภาสถาปนิก ปจจุบันหลักสูตรสถาปตยกรรม 2555 และ

หลักสูตร 2560 ได ถูกสง เอกสารและ

หลักฐานไปที่สถาวิชาชีพเรียบรอยแลว  

 

ปจจุบันหลักสูตรสถาปตยกรรม 2555 ไดรับ

การรับรองจากสภาวิชาชีพ คงเหลือการตรวจ

เย่ียมสถานที่และผลงานนักศึกษาจากสภา

สถาปนิก 

หลักสูตรไดรับขอรองเรียนเรื่อง4 เรื่องสําคัญ คือ สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุน

การเรียนรู การจัดพื้นที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรแลกเปลี่ยนที่ทํางานรวมกัน 

การบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตความเร็วสุงครอบคลุมทุกพื้นที่และการรับรองหลักสูตร

ของสภาสถาปนิก ใน 3 เรื่องแรก สาขาสถาปตยกรรมไดจัดทําแผนแผนการปรับปรุงอาคาร 4 

ศูนยเทเวศร งบประมาณ 4.5 ลานบาทไปที่มหาวิทยาลัย และไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงอาคาร ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 สวนเรื่องการรับรองหลักสูตรของสภา

สถาปนิก ปจจุบันหลักสูตรสถาปตยกรรม 2555 และหลักสูตร 2560 ไดถูกสงเอกสารและ

หลักฐานไปที่สถาวิชาชีพเรียบรอยแลว ปจจุบันหลักสูตรสถาปตยกรรม 2555 ไดรับการรับรอง

จากสภาวิชาชีพ คงเหลือการตรวจเย่ียมสถานที่และผลงานนักศึกษาจากสภาสถาปนิก 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
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3. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบงช้ี 2.1)  
  

มีจํานวนบัณฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 8 คน โดยมีบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑติ (ไมนับบณัฑิตท่ีมีอาชีพ

อิสระ) จํานวน .....5... คน คดิเปนรอยละ .....62.50...... ของจํานวนบัณฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน

บัณฑิต 5 ดาน เทากับ 3.34 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

ผลรวมของคาคะแนน

ที่ไดจากการประเมิน 
คาเฉล่ียคะแนน

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับ

การประเมิน 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 23.14 4.63 

5 

2. ดานความรู 19.00 3.80 

5 

3. ดานทักษะทางปญญา 20.55 4.10 

5 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ 22.00 4.40 

5 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

18.20 3.64 

5 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 
20.79 

4.16คะแนน 
5 

 

 

 

แหลงท่ีมาของขอมูล : 

http://job.rmutp.ac.th/?do=employer-

report&ryear=2559&rfac=00191&rlev=40&rmajor=overall&rcurr=0253&rprog=001119&rcurrx=255519

41101233 
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4. รายงานผลการดําเนินงาน ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (ตัวบงช้ี 2.2)(ระดับปริญญาตร)ี 

ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนบัณฑติท้ังหมด 8 100.00 

2. จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 

ป หลงัสําเร็จการศึกษา 

8 100.00 

3. จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป หลงัสาํเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

8 100.00 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 8 100.00 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน   

4. จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชพีอิสระ 0 0 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 

6. จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบณัฑิตศึกษา 0 0 

7.จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0 

8. จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0 

9. จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายไดประจําอยูแลว 0 0 

วิธีคํานวณ  

(3.+4.) 
X 100 

= รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ป 2.-(5.+6.+7.+8.+9) 
 

100 

 
 

ผลการประเมินตนเอง(กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100)  :  ......5....... คะแนน 
 

หมายเหตุ...ปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจบ 8 คน จํานวน 1 คน และนักศึกษาดังกลาวไดศึกษาจบใน 1/2560 

แหลงที่มาของขอมูล : 

http://job.rmutp.ac.th/?do=report3&y=25522559&rfac=00191&rlev=40&rcurr=0253&rprog=001119&rcurrx=255519

41101233 
 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 แบบสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน 

3.2 - 01 แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใชบัณฑิตของสถานประกอบการ 
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1. สรุปขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบยีน สอบ

ผาน 

ภาษาจีนเบื้องตน 1/2560 40.91 9.09 9.09 18.18 0 9.09 13.64 0 22 22 

สารสนเทศและ

การศึกษาคนควา 
1/2560 83.64 31.82 4.55 0 0 0 0 0 22 22 

ลีลาศ 1/2560 95.45 0 4.55 0 0 0 0 0 22 22 

หลักการออกแบบ 1/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สถาปตยกรรมไทย 1/2560 23.81 14.29 38.10 19.05 4.76 0 0 0 21 21 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 2 
1/2560 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 2 
1/2560 4.76 23.81 23.81 38.10 9.52 0 0 0 21 21 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 4 
1/2560 16.67 16.67 16.67 0 33.33 12.50 0 4.17 24 24 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 6 
1/2560 18.75 18.75 62.50 0 0 0 0 0 16 16 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 6 
1/2560 0 0 100 0 0 0 0 0 1 1 

การจัดทํา

รายละเอียด

โครงการเพื่อการ

ออกแบบ 

1/2560 62.50 37.50 0 0 0 0 0 0 16 16 

โครงสรางอาคาร 1 1/2560 33.33 23.81 4.76 19.05 4.76 4.76 9.52 0 21 21 

เทคโนโลยีอาคาร

ขนาดเล็ก 
1/2560 14.29 42.86 23.81 4.76 14.29 0 0 0 21 21 

เทคโนโลยีอาคาร

สําเร็จรูป 
1/2560 7.69 3.85 38.46 15.38 15.38 3.85 7.69 7.69 26 26 

เทคโนโลยีอาคาร

ขนาดใหญ 
1/2560 0 100 0 0 0 0 0 0 1 1 

หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน / ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ

สอนในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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เทคโนโลยีอาคาร

ขนาดใหญ 
1/2560 62.50 18.75 18.75 0 0 0 0 0 16 16 

คอมพิวเตอรเพื่อ

การเขียนแบบทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 34.62 46.75 7.69 0 3.85 0 0 7.69 26 26 

สถาปตกรรมยังยืน 1/2560 30.77 7.69 26.92 23.08 0 0 3.85 7.69 26 26 

ผังเมืองเบื่องตน 1/2560 23.08 34.62 34.62 0 0 0 0 7.69 26 26 

ออกแบบ

สถาปตยกรรม

ภายใน 

1/2560 42.31 11.54 23.08 11.54 0 0 3.85 7.69 26 26 

การศึกษาความ

เปนไปไดทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

การศึกษาความ

เปนไปไดทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 18.75 56.25 12.50 12.50 0 0 0 0 16 16 

เทคนิคการ

กอสรางและการ

ควบคุมงาน 

1/2560 8.00 32.00 24.00 24.00 8.00 0 0 4.00 25 25 

การบริหาร

คุณภาพ 
1/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

การบริหาร

คุณภาพ 
1/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

การควบคุม

สภาพแวดลอม

ภายในอาคาร 

1/2560 0 0 100 0 0 0 0 0 1 1 

การควบคุม

สภาพแวดลอม

ภายในอาคาร 

1/2560 25.00 25.00 18.75 6.25 25.00 0 0 0 16 16 

การออกแบบ

รายละเอียดงาน

สถาปตยกรรม 

1/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

การออกแบบ

รายละเอียดงาน

สถาปตยกรรม 

1/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

สหกิจศึกษาทาง

สถาปตยกรรม 
1/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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สหกิจศึกษาทาง

สถาปตยกรรม 
1/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หลักการออกแบบ 1/2560 0 11.43 28.57 25.71 22.86 2.86 5.71 2.86 35 35 

ภาพรางและการ

แสดงแบบทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 11.43 28.57 22.86 17.14 11.43 2.86 2.86 2.86 35 35 

การเขียนแบบทาง

สถาปตยกรรม 
1/2560 11.43 31.43 31.43 5.71 11.43 0 5.71 2.86 35 35 

ประวัติศาสตร

สถาปตยกรรม 
1/2560 8.57 25.71 20.00 25.71 11.43 0 5.71 2.86 35 35 

ภาษาอังกฤษ 1 1/2560 14.29 8.57 11.43 11.43 8.57 20.00 22.86 2.86 35 35 

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1/2560 40.00 14.29 31.43 8.57 2.86 0 2.86 0 35 35 

พลศึกษา 1/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 35 35 

วิทยาศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 
1/2560 0 0 8.57 28.57 20.00 20.00 20.00 2.86 35 35 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อ

อาชีพ 
2/2560 19.05 14.29 33.33 14.29 4.76 4.76 9.25 0 21 21 

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

คณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 
2/2560 33.33 28.57 14.29 0 9.52 0 14.29 0 21 21 

การเตรียมความ

พรอมสหกิจ

ศึกษา 

2/2560 50.00 31.25 12.50 0 6.25 0 0 0 16 16 

การเตรียมความ

พรอมสหกิจ

ศึกษา 

2/2560 0 0 100 0 0 0 0 0 1 1 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 3 
2/2560 0 33.33 23.81 28.57 9.52 4.76 0 0 21 21 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 5 
2/2560 4.35 8.70 21.74 21.74 13.04 30.43 0 0 23 23 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 7 
2/2560 6.25 31.25 50.00 12.50 0 0 0 0 16 16 

โครงงาน

วิทยานิพนธ 
2/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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โครงงาน

วิทยานิพนธ 
2/2560 68.75 31.25 0 0 0 0 0 0 16 16 

วิทยานิพนธ 2/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

วิทยานิพนธ 2/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

โครงสรางอาคาร 

2 
2/2560 21.81 4.76 14.29 14.29 14.29 4.76 23.81 0 21 21 

วัสดุและการ

กอสราง 
2/2560 0 4.76 9.52 14.29 33.33 23.81 0 0 21 21 

เทคโนโลยีอาคาร

และการกอสราง

อาคารขนาดกลาง 

2/2560 28.57 14.29 23.81 9.52 23.81 0 0 0 21 21 

เทคโนโลยีอาคาร

และการกอสราง

อาคารสูง 

2/2560 0 25.00 50.00 16.67 8.33 0 0 0 24 24 

คอมพิวเตอรเพื่อ

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 

2/2560 75.00 25.00 0 0 0 0 0 0 24 24 

การวางผังบริเวณ 2/2560 29.17 20.83 4.17 16.67 16.67 8.33 4.17 0 24 24 

ออกแบบภูมิ

สถาปตยกรรม 
2/2560 12.50 12.50 37.50 20.83 16.67 0 0 0 24 24 

การปฏิบัติ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม 

2/2560 0 0 100 0 0 0 0 0 1 1 

การปฏิบัติ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม 

2/2560 75.00 12.50 12.50 0 0 0 0 0 16 16 

เทคนิคการ

กอสรางและการ

ควบคุมงาน

กอสราง 

2/2560 0 9.52 9.52 14.29 28.57 23.81 4.76 9.52 21 21 

การประมาณ

ราคากอสราง 
2/2560 33.33 16.67 8.33 25.00 8.33 8.33 0 0 24 24 

การจัดการ

เอกสารกอสราง 
2/2560 25.00 25.00 50.00 0 0 0 0 0 16 16 

การจัดการ

เอกสารกอสราง 
2/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

การออกแบบ 2/2560 4.17 33.33 25.00 25.00 12.50 0 0 0 24 24 
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สถาปตยกรรม

เขตรอนชื้น 

สุนทรียศาสตร

สําหรับการ

ออกแบบ

สถาปตยกรรม 

2/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

สุนทรียศาสตร

สําหรับการ

ออกแบบ

สถาปตยกรรม 

2/2560 100 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

ทฤษฎีการ

ออกแบบ

สถาปตยกรรม 

2/2560 0 12.12 12.12 9.09 24.24 21.21 9.09 12.12 33 33 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 1 
2/2560 15.15 12.12 24.24 16.16 16.16 3.03 0 9.09 33 33 

วัสดุและการ

กอสราง 
2/2560 12.12 72.73 9.09 0 0 0 3.03 3.03 33 33 

โครงสรางอาคาร 1 2/2560 24.24 21.21 9.09 18.18 9.09 0 6.06 12.12 33 33 

ภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสาร 
2/2560 51.52 9.09 27.27 0 3.03 3.03 3.03 3.03 33 33 

ภาษาอังกฤษ 2 2/2560 6.06 6.06 30.30 18.18 9.09 15.15 12.12 3.03 33 33 

ลีลาศ 2/2560 96.97 0 0 0 0 0 0 3.03 33 33 

คณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 
2/2560 27.27 6.06 15.15 18.18 15.15 9.09 3.03 6.06 33 33 

แหลงที่มาของขอมูล :http://regis.rmutp.ac.th/?p=3713 

 

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 

 

3. รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  
 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

- - - - 
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4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา 
 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - - 

 

5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ภาษาจีนเบื้องตน 1/2560 /   

สารสนเทศและ

การศึกษาคนควา 

1/2560 /   

ลีลาศ 1/2560 /   

หลักการออกแบบ 1/2560 /   

สถาปตยกรรมไทย 1/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 2 

1/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 2 

1/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 4 

1/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 6 

1/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 6 

1/2560 /   

การจัดทํา

รายละเอียดโครงการ

เพื่อการออกแบบ 

1/2560 /   

โครงสรางอาคาร 1 1/2560 /   

เทคโนโลยีอาคาร

ขนาดเล็ก 

1/2560 /   

เทคโนโลยีอาคาร

สําเร็จรูป 

1/2560 /   

เทคโนโลยีอาคาร

ขนาดใหญ 

1/2560 /   
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เทคโนโลยีอาคาร

ขนาดใหญ 

1/2560 /   

คอมพิวเตอรเพื่อการ

เขียนแบบทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

สถาปตกรรมยังยืน 1/2560 /   

ผังเมืองเบื่องตน 1/2560 /   

ออกแบบ

สถาปตยกรรม

ภายใน 

1/2560 /   

การศึกษาความ

เปนไปไดทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

การศึกษาความ

เปนไปไดทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

เทคนิคการกอสราง

และการควบคุมงาน 

1/2560 /   

การบริหารคุณภาพ 1/2560 /   

การบริหารคุณภาพ 1/2560 /   

การควบคุม

สภาพแวดลอม

ภายในอาคาร 

1/2560 /   

การควบคุม

สภาพแวดลอม

ภายในอาคาร 

1/2560 /   

การออกแบบ

รายละเอียดงาน

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

การออกแบบ

รายละเอียดงาน

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

สหกิจศึกษาทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

สหกิจศึกษาทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   
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หลักการออกแบบ 1/2560 /   

ภาพรางและการ

แสดงแบบทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

การเขียนแบบทาง

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

ประวัติศาสตร

สถาปตยกรรม 

1/2560 /   

ภาษาอังกฤษ 1 

 

1/2560 /   

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1/2560    

พลศึกษา 1/2560 /   

วิทยาศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 

1/2560 /   

 

ภาษาอังกฤษเพื่อ

อาชีพ 

2/2560 /   

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2/2560 /   

คณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 

2/2560 /   

การเตรียมความ

พรอมสหกิจศึกษา 

2/2560 /   

การเตรียมความ

พรอมสหกิจศึกษา 

2/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 3 

2/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 5 

2/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 7 

2/2560 /   

โครงงาน

วิทยานิพนธ 

2/2560 /   

โครงงาน

วิทยานิพนธ 
2/2560 /   

วิทยานิพนธ 2/2560 /   
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วิทยานิพนธ 2/2560 /   

โครงสรางอาคาร 2 2/2560 /   

วัสดุและการ

กอสราง 

2/2560 /   

เทคโนโลยีอาคาร

และการกอสราง

อาคารขนาดกลาง 

2/2560 /   

เทคโนโลยีอาคาร

และการกอสราง

อาคารสูง 

2/2560 /   

คอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบ

สถาปตยกรรม 

2/2560 /   

การวางผังบริเวณ 2/2560 /   

ออกแบบภูมิ

สถาปตยกรรม 

2/2560 /   

การปฏิบัติวิชาชีพ

สถาปตยกรรม 

2/2560 /   

การปฏิบัติวิชาชีพ

สถาปตยกรรม 

2/2560 /   

เทคนิคการกอสราง

และการควบคุมงาน

กอสราง 

2/2560 /   

การประมาณราคา

กอสราง 

2/2560 /   

การจัดการเอกสาร

กอสราง 

2/2560 /   

การจัดการเอกสาร

กอสราง 

2/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรมเขต

รอนชื้น 

2/2560 /   

สุนทรียศาสตรสําหรับ 

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 

2/2560 /   

สุนทรียศาสตรสําหรับ 

การออกแบบ

2/2560 /   



เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ป พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสถาปตยกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560 

   

52 

สถาปตยกรรม 

ทฤษฎีการออกแบบ

สถาปตยกรรม 

2/2560 /   

การออกแบบ

สถาปตยกรรม 1 

2/2560 /   

วัสดุและการกอสราง 2/2560 /   

โครงสรางอาคาร 1 2/2560 /   

ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร 

2/2560 /   

ภาษาอังกฤษ 2 2/2560 /   

ลีลาศ 2/2560 /   

คณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 

2/2560 /   

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 

        ภาคการศึกษาที่ 1 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากบั  4.37 คะแนน 

        ภาคการศึกษาที่ 2 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากบั 4.56 คะแนน 

        เฉลี่ยคาคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน  4.46 คะแนน 

 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ขอมูลจากสถานประกอบการ 

- นักศึกษามีความเสียสละ อดทน 

และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ของบริษัทไดอยางเครงครัด 

 

ความรู ขอมูลจากสถานประกอบการณ 

- นัก ศึ กษาบา งส วน ยั ง ไม มี

ความสามารถที่เพียงพอใน

ดานโปรแกรม BIM 

ใหปรบัปรุงเพิ่มเติมเน้ือหา 

BIM ในรายวิชาคอมพิวเตอร

เพื่อการออกแบบ

สถาปตยกรรม 

ทักษะทางปญญา ขอมูลจากสถานประกอบการณ 

- นักศึกษาไมกลาแสดงออก 

และไมกลาตัดสินใจ 

กําหนดใหแตละรายวิชามี

กิจกรรมที่สงเสรมิให

นักศึกษากลาแสดงออกมาก

ย่ิงข้ึน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ

ความรับผิดชอบ 

ขอมูลจากสถานประกอบการณ 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบดี 

และสามารถปรับตัวเขากับ

ผูรวมงานไดดี 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลจากสถานประกอบการณ 

- นักศึกษาขาดทักษะในการ

สื่อสารใหเขาใจโดยเฉพาะ

อยางย่ิง ดานภาษาอังกฤษ 

จัดหลักสูตรใหแตละรายวิชา

สอดแทรกเน้ือหาภาษาอังกฤษ 

และใหนักศึกษาฝกการสื่อสาร 

ภาษาอังเปนประจํา 

 

7. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร ม ี

นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตนไดรบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
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8. กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมทีจ่ัดหรือเขารวม 

จํานวนที่เขารวม สรุปขอคิดเห็น และประโยชนทีผู่เขารวมกจิกรรม

ไดรับ อาจารย บคุลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการอบรมเพิ่มพัฒนาศึกย

ภาพดานการประกันคุณภาพ จัดที่

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ

การออกแบบ ผูเขารวม  

1. นายศรัณยู  สวางเมฆ  

2. นายนพดล  คลายวิเศษ  

3. นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม  

4. นางสาวปริณัน  บานช่ืน  

5. นายกรณพงศ  ทองศรี  

6. นายศาสตรา  ศรีหาภาค 

7. นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน 

7  พัฒนาความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 

โครงการอบรมเพื่อการพฒันา

ตําแหนงทางวิชาการ จัดที่คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ ผูเขารวม  

1. นายศรัณยู  สวางเมฆ  

2. นายนพดล  คลายวิเศษ  

3. นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม  

4. นางสาวปริณัน  บานช่ืน  

5. นายกรณพงศ  ทองศรี  

6. นายศาสตรา  ศรีหาภาค 

7. นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน 

7  เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ป พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสถาปตยกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2560 

   

55 

9. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวชิาใน

หลักสูตร 

(ตัวบงช้ี 5.1) 

(ปจจัยนําเขา) 

1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรบัปรุงหลักสูตรและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

1) กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมจะดําเนินการปรับปรุงทุกๆ 5 ป เพื่อใหเปน

มาตรฐานสากล คณะกรรมการหลักสูตรจึงไดปรับปรุงหลักสูตรกอน 5 ปเพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ช่ือปริญญาและปรับปรุงเน้ือหาใหมีความ

เหมาะสม ในป 2559 ที่ผานมาพบวาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขา วิชาสถาปตยกรรม (หลั กสู ตร ใหม  2555)  ได เปลี่ ยน เป นหลั กสู ตร

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สาขาจึงไดนํากระบวนการทํางานมาใชในปการศึกษา 2560 

 

ระบบและกลไกกระบวนการออกแบบหลักสูตร 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2. การสํารวจความตองการผูศึกษาตอ 

3. การจัดทํารางหลักสูตร 

4. การดําเนินการวิพากษหลักสูตร 

5. การนําเสนอตอสภาวิชาการ 

6. การนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

7. การสงหลักสูตรให สกอ.รับทราบ 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรดําเนินการเสนอรายช่ือไปยังหนวยงานเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร ดังน้ี 

กรรมการที่ปรึกษา 

1) รองศาตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท           ประธานกรรมการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2) ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร รองประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

3) นายมนตรี  รัตนวิจิตร                             กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4) นายธานี  สุคนธะชาติ                               กรรมการ 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รายช่ือกรรมการวิพากษหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1) รองศาสตราจารย ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักด์ิ ประธานกรรมการ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาริชา วงศพยัต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ตัวแทนกรรมการสภาสถาปนิก 

3) ดร.พร วิรุฬหรักษ กรรมการ              ผูทรงคุณวุฒิ  

กรรมการผูจัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

รายช่ือกรรมการ  

1) นางสาวยุวดี พรธาราพงศ  ประธานกรรมการ 

2) นายศรัณยู สวางเมฆ รองประธานกรรมการ 

3) นายนพดล คลายวิเศษ  กรรมการ 

4) นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม กรรมการ 

5) นางสาวปริณัน บานช่ืน           กรรมการ 

6) นายกรณพงศ ทองศรี            กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การสํารวจความตองการผูศึกษาตอ 

คณะกรรมการสํารวจความตองการของหลักสูตร โดยศึกษาจากนโยบายการศึกษาของ

ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา และอัตรความตองการแรงงานในตลาด ปน

ตน รวมทั้งวิเคราะหหลักสูตรที่เปดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

 

3. การจัดทํารางหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดทํารางหลักสูตร โดยรวมพิจารณาวามีขอเสนอแนะในสวน

ใดบางที่จะตองปรับปรุงจาก มคอ.5 และมคอ.6 รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในป

ที่ผานมาและพิจารณาจัดทํารางหลักสูตรเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษหลักสูตรตอไป 

 

4. การดําเนินการวิพากษหลักสูตร 

รายช่ือกรรมการวิพากษหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1) รองศาสตราจารย ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักด์ิ ประธานกรรมการ  

          คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาริชา วงศพยัต        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

 ตัวแทนกรรมการสภาสถาปนิก 

3) ดร.พร วิรุฬหรักษ กรรมการ                     ผูทรงคุณวุฒิ  

          กรรมการผูจัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ดําเนินการวิพากษหลักสูตรและบันทึกผลการวิพากษที่ไดจากคณะกรรมการวิพากษหลักสตูร 

แลวนําไปปรับปรุงเพื่อใหไดเลมหลักสูตรเพื่อนําเสนอสภาวิชาการตอไป 

5. การนําเสนอตอสภาวิชาการ 

สภาวิชาการเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ไดรับอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 13 

มิถุนายน พ.ศ.2560 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

6. การนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ไดรับ

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560  วันที่ 

20 มิถุนายน พ.ศ.2560 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

7. การสงหลักสูตรให สกอ.รับทราบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันที่ 15 กุภาพันธ 2561 

 
การประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลกัสูตร พบวา สามารถดําเนินการตามข้ันตอน
การออกแบบหลกัสูตรไดครบทุกประการ 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 
การดําเนินหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรของหลักสูตร 2560 น้ัน ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันทางหลักสูตรจะนํากระบวนการที่ไดปรับปรุงในป 2560 ไปใชใน
กระบวนการออกแบบหลักสูตรในป 2561 ตอไป ซึ่งกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงมี
ข้ันตอน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2. การสํารวจความตองการผูศึกษาตอ 

3. การจัดทํารางหลักสูตร 

4. การดําเนินการวิพากษหลักสูตร 

5. การนําเสนอตอสภาวิชาการ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

6. การนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

7. การสงหลักสูตรให สกอ.รับทราบ 

2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 

ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา พบวา หลักสูตรสถาปตยกรรมยังขาดความทันสมัยตาม

ความกาวหนาในสาขาวิชาสถาปตยกรรม จึงทําใหการดําเนินงานของปการศึกษา 2559 ไม

เกิดประสิทธิผล ดังน้ันหลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการในการทํางาน เพื่อนํามาใชในป

การศึกษา 1/2560 

 

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา

น้ันๆ 

1. การรับขอมูลจากอาจารยผู สอนและศึกษาถึงแนวโนมความนิยมในงาน

สถาปตยกรรมในยุคปจจุบัน 

2. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาแนวทางแกไข 

3. มอบหมายกรรมการหลักสูตรปรับแผนการเรียน 

 

ผลการดําเนินงาน 

1) รวบรวมความคิดเห็นจากอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา และรวบรวม มคอ.5 ในทุก

ปการศึกษา รวมถึงรับขอมูลการพัฒนาหลักสูตรจากแนวโนมความนิยมดาน

สถาปตยกรรมในปจจุบัน 

2) กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหตรงตาม

แนวโนมความนิยมดานสถาปตยกรรม โดยขอสรุปในการเปลี่ยน 

 

รายการ หลักสูตรสถาปตยกรรม 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรสถาปตยกรรม 

พ.ศ. 2560 

1. วัตถุประสงคหลักสูตร 1. เ พื่ อ ผ ลิ ต บัณฑิ ต ให เ ป น

ส ถ า ป นิ ก ค ว บ คุ ม ง า น

กอสราง ที่มีองคความรูดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การกอสราง มีทักษะในการ

ค ว บ คุ ม ง า น ก อ ส ร า ง 

สามารถประกอบวิชาชีพได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณฑิ ต ให เ ป น

สถาปนิกนักออกแบบที่ความ

เชี่ยวชาญดานการบริหารและ

ควบคุมงานกอสรางที่ มีองค

ความรูดานเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมการก อสร าง มี

ทั กษะในการควบคุ มงาน

กอสราง 
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2. เ พื่ อ ผ ลิ ต บัณฑิ ต ให เ ป น

สถาปนิกออกแบบ ที่มีองค

ความรูดานสถาปตยกรรม 

สามารถเรียนรู ส่ิงใหมและ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง

ในการ ปร ะกอบ วิชาชี พ

สถาปตยกรรมได อยาง มี

ประสิทธิภาพ  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีทักษะ

ดานความสัมพันธระหวาง

บุ ค ค ล  ก า ร ส่ื อ ส า ร 

ประสานงาน วิ เ คราะห 

วางแผนและการทํางานเปน

ทีม มีความเขาใจและรูจัก

ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึก

ในจร ร ยาบร ร ณวิชาชี พ 

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 

ซ่ื อ สั ต ย สุ จ ริ ต  มี ค ว า ม

รับผิดชอบตอหนาที่และ

สังคม 

5. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห มี

มาตรฐานตรงตามที่สภา

สถาปนิกรับรองหลักสูตร

และปริญญาบัตร 

2. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณฑิ ต ให เ ป น

สถาปนิกนักออกแบบที่ความ

เชี่ยวชาญดานการบริหารและ

ควบคุมงานกอสรางที่ มีองค

ความรู ด านสถาปตยกรรม 

สามารถเรียนรูส่ิงใหมและพัฒนา 

ศักยภาพของตนเองในการ

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

การ ส่ื อสาร ประสานงาน 

วิเคราะห วางแผนและการ

ทํางานเปนทีม มีความเขาใจ

และรูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน 

มี จิตสํานึกในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

ระเบียบวิ นัย ตรงต อเวลา 

ซ่ื อ สั ต ย สุ จ ริ ต  มี ค ว า ม

รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 

2. โครงสรางหลักสูตร หนวยกิตรวม 171 หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 133 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม 171 หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 135 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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3. รายวิชาที่มีการปรับปรุง 09-313-201 โครงสรางอาคาร 1 

Building 

Structure1 

2(1-2-3) 

คําอธิบายรายวิชา :พื้นฐาน

ข อ ง ก ล ศ า ส ต ร โ ค ร ง ส ร า ง 

ชิ้นสวนโครงสรางพื้นฐาน เชน 

ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา 

เปนตน และสามารถคํานวณ

แรงกระทํ าแบบต างๆ  และ

โ ม เ ม น ต บ น โ ค ร ง ส ร า ง ไ ด 

วิเคราะหแรงหรือนํ้าหนักตางๆ 

ที่ เ กิดขึ้น ประยุกต ใช ในงาน

ออกแบบโครงสรางของงาน

สถาปตยกรรม 

AD2033204 โครงสรางอาคาร 1 

Building 

Structure1 

2(1-2-3) 

คําอธิบายรายวิชา :หลักการ

ทางกลศาสตร  พื้นฐานกําลัง

ของวัสดุ  ชนิดของโครงสราง  

การออกแบบและคํานวณแรง

ปฏิกิริยา  การเขียนไดอะแกรม

ของแรงเฉือนและโมเมนตดัด  

การหาแรงในชิ้นสวนโครงถัก  

ก า ร โ ก ง ตั ว ข อง โ ค ร งส ร า ง  

ศึ กษาเทค นิคการ ออกแบบ

โครงสรางอาคาร 

 09-313-202 โครงสรางอาคาร 2 

Building 

Structure2 

2(1-2-3) 

คําอธิบายรายวิชา :  พื้นฐาน

ของ วั ส ดุ โ ค ร งส ร า ง  ไ ด แ ก 

คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 

และเหล็ก สําหรับคุณสมบัติ

ทั่วไป เชน การยืดหยุน การ

เปล่ียนแปลงรูปราง กําลังความ

แข็งแรงของวัสดุ  และตัวคูณ

ความปลอดภัย  เ กณฑและ

เงื่อนไขขอกําหนดตาง ๆ ของ

โครงสรางในการออกแบบงาน

สถาปตยกรรม 

AD2033205 โครงสรางอาคาร 2 

Building 

Structure 2 

2(1-2-3) 

คําอธิบายรายวิชา :   การ

คํ า น ว น โ ค ร ง ส ร า ง ไ ม แ ล ะ

โครงสรางเหล็ก  คุณสมบัติทาง

กลศาสตรของ ไม และ เห ล็ก 

ลักษณะโครงสรางประกอบของ

ไ ม  ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร า ง

สวนประกอบของเหล็ก  ศึกษา

เทคนิคการออกแบบโครงสราง 
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 09-313-202 โครงสรางอาคาร 2 

Building 

Structure2 

2(1-2-3) 

คําอธิบายรายวิชา :  พื้นฐาน

ของ วั ส ดุ โ ค ร งส ร า ง  ไ ด แ ก 

คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 

และเหล็ก สําหรับคุณสมบัติ

ทั่วไป เชน การยืดหยุน การ

เปล่ียนแปลงรูปราง กําลังความ

แข็งแรงของวัสดุ  และตัวคูณ

ความปลอดภัย  เ กณฑและ

เงื่อนไขขอกําหนดตาง ๆ ของ

โครงสรางในการออกแบบงาน

สถาปตยกรรม 

AD2033205 โครงสรางอาคาร 2 

Building 

Structure 2 

2(1-2-3) 

คําอธิบายรายวิชา :   การ

คํ า น ว น โ ค ร ง ส ร า ง ไ ม แ ล ะ

โครงสรางเหล็ก  คุณสมบัติทาง

กลศาสตรของ ไม และ เห ล็ก 

ลักษณะโครงสรางประกอบของ

ไ ม   ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร า ง

สวนประกอบของเหล็ก  ศึกษา

เทคนิคการออกแบบโครงสราง 

  AD2033206 โครงสรางอาคาร 3 

Building 

Structure 3 

2(1-2-3) 

คําอธิบายรายวิชา :   การ

คํานวนโครงสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก  การคํานวนพื้น เสา คาน 

บันได  การคํานวณ ฐานราก

และกําแพง  การรับนํ้าหนัก

โครงสราง  การออกแบบและ

คํานวณอาคารขนาดเล็ก  ศึกษา

เทคนิคการออกแบบโครงสราง

อาคาร 

  AD2035403 การปรับปรุง

อาคาร 

Building 

Renovation 

3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา : การ

ปรับปรุงอาคาร  เทคนิคการ

กอสรางอาคาร  วัสดุ ในการ
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กอสราง  เทคโนโลยีพื้นฐาน  

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง อ า ค า ร  

โครงสรางและการตอเติมอาคาร  

งานระบบที่ เ ก่ียวของกับการ

ปรับปรุงอาคาร 

  AD2035404 การวินิจฉัย

สภาพอาคาร 

Building 

Diagnosis 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา:การวินิจฉัย

สภาพอาค าร   ส า เ หตุ และ

ผลกระทบของอาคาร  ระบบ

โครงสราง  ระบบอาคาร  ระบบ

กรอบอาคารที่ เ ก่ียวของ  การ

แกไขปญหาในระบบโครงสราง 

  

 

AD2035405 อาคารประหยัด

พลังงานและเปน

มิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

Green Building 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา: การ

ออกแบบสถาปตยกรรมกับ

ปญหา ส่ิ งแ วดล อม  ระบบ

พลังงานภายในอาคาร  วงจร

อายุ อาคาร  ปจจัยที่ มีผลตอ

การออกแบบอาคาร  กฎหมาย

และมาตรฐานที่ เ ก่ียวของกับ

อาคารอนุรักษพลังงาน  วัสดุ

และเทคนิคการออกแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน 
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  AD2035406 นวัตกรรม

เทคโนโลยีอาคาร 

Building 

Innovation 

Technology 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :นวัตกรรม

อาค าร   ก า ร นํ าน วัต กร ร ม

เทคโนโลยีมาใชในการออกแบบ

สถาป ต ยกร ร ม  น วัต กร ร ม

ทางดานระบบโครงสราง  ระบบ

กอสราง  ระบบอาคาร  การ

จัดการทรัพยากรอาคาร 

  AD2035407 ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาปตยกรรม

สําหรับ ภัยพิบัติ 

Architectural 

Design for 

Disasters 

3(3-0-6) 

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า :ก า ร

ออกแบบอาคารยั่งยืน  ปญหา

ของภัยพิบัติ  ประเภทของภัย

พิบัติ  แนวทางการออกแบบ

เพื่อปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ  

การวางผังบริเวณและการจัด

สภาพแวดลอมเพื่อแกไขปญหา

ภัยพิบัติ 

  AD2035408 สถาปตยกรรม

ชุมชน 

Community 

Architecture 

3(2-2-5) 

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า :ก า ร

ออกแบบสถาปตยกรรมชุมชน  

ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บ บ  
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เครื่องมือที่ใชในการสรางความ

เ ป น ชุ ม ช น   ก า ร ส ง เ ส ริ ม

ปฏิสัมพันธของคน  กลยุทธใน

การพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชน 

  AD2035409 การพัฒนาชุมชน

อยางยั่งยืน 

Sustainable 

Community 

Development 

3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา :การ

ออกแบบและพัฒนาชุมชนอยาง

ยั่งยืน  องคประกอบของชุมชน  

หลักการพัฒนาชุ มชน  การ

วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยภายในและภายนอก  การ

วางผั งและองคประกอบทาง

กายภาพของชุมชน 

  AD2035410 กฎหมายในงาน

สถาปตยกรรม 

Law and 

Regulation 

Architecture 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา : กฎหมายที่

เก่ียวของกับงานออกแบบทาง

สถาปตยกรรม  การประกอบ

วิชาชีพทางสถาปตยกรรม  การ

วิเคราะหกฎหมายเพื่อนําไปใช

ประกอบวิชาชีพ 
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  AD2035411 การออกแบบ

สภาพแวดลอมที่ยั่งยืน 

Design for 

Sustainable 

Environment 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :การพัฒนา

อย า ง ยั่ ง ยื น   พื้ น ฐ า น ก า ร

ออกแบบสภาพแวดลอมอยาง

ยั่งยืน  ความสัมพันธระหวาง

ส่ิงแวดลอมกับเมือง  ชุมชนและ

สถาป ตยกรรม  การวาง ผั ง

บ ริ เ ว ณ ที่ สั ม พั น ธ กั บ

สภาพแวดลอม 

  AD2035412 การออกแบบ

ชุมชนเมือง 

Urban Design 

3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ 

เมืองและสภาพแวดลอม  ภูมิ

สถาปตยกรรมและชุมชนเมือง  

ความสัมพันธระหวางสภาพ 

แวดลอม  แนวทางการออกแบบ

และพัฒนาเมือง 

  AD2035413 สถาปตยกรรม

พื้นถิ่น 

Vernacular 

Architecture 

3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา :สถาปตย-

กรรมพื้นถิ่นในแตละภู มิภาค  

วัสดุและโครงสรางพื้นถิ่น  ความ 

สัมพันธของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

กับวัฒนธรรม  ประเพณีและ

วิถีชี วิต  การพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

  AD2035414 สุนทรียศาสตร

สําหรับการ

ออกแบบ 

สถาปตยกรรม 

Aesthetics for 

Architectural 

Design 

3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :ปรัชญาและ 

แนวความคิดตะวันออกและ

ตะวันตก  ความสัมพันธระหวาง

แนวความคิดทางสุนทรียศาสตร  

ความเขาใจในกระบวนการสราง 

สรรค  แรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคงานสถาปตยกรรม 

3) หัวหนาสาขาวิชาสถาปตยกรรมทําบันทึกขอปรับเปลี่ยนแผนการเรียนสาขาสถาปตยกรรม 

ของนักศึกษาปท่ี 2555 เสนอคณะบดีอนุมัติ 
  

การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการดําเนินงานตามกระบวนการครบถวนทั้ง 3 ข้ันตอน พรอมกับทบทวนทิศทาง

และแนวโนมของสถานการณปจจุบันในดานสถาปตยกรรม โดยอาจารยประจํารายวิชาไดมี

การปรับปรุงเน้ือหาใหมีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 

จาการวิเคราะหขอมูลที่ใชประกอบในการพิจารณา แนวทางสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการ 

คือ การพัฒนาหลักสูตรโดยใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนเขามามีสวนรวมใน

การปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการเชิญตัวแทนผูใชบัณฑิต ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของเขา

มารวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการในภาคอุตสาหกรรมโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การรับขอมูลจากอาจารยผูสอนและศึกษาถึงแนวโนมความนิยมในงานสถาปตยกรรม ใน

ยุคปจจุบัน 

2. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาแนวทางแกไข 

3. มอบหมายกรรมการหลักสูตรปรับแผนการเรียน 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การวางระบบผูสอน

และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

(ตัวบงช้ี 5.2) 

(กระบวนการ) 

- การกําหนดผูสอน  

ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา พบวา หลักสูตรยังขาดการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย

ผูสอนรายวิชาที่ชัดเจน สงผลใหการดําเนินงานของปการศึกษา 2559 มีการดําเนินงานที่ไม

เกิดประสิทธิผล ดังน้ัน หลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการในการทํางาน เพื่อนํามาใชในป

การศึกษา 1/2560 ดังน้ี 
 

ระบบและกลไกการกําหนดผูสอน 

1. การกําหนดตามคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามรายวิชา ตามเกณฑของหลักสูตร 

และเกณฑสภาวิชาชีพ 

2. การคัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร 

3. การแจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ 

4. การมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. การกําหนดตามคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามรายวิชา ตามเกณฑของ

หลักสูตรและเกณฑสภาวิชาชีพ 

อาจารยประจําหลักสูตรทําการประชุมรวมกับสาขาวิชาทําการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย

ผูสอนตามรายวิชา ดังน้ี 

1) ผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนเปนไปตามกรอบสภาวิชาชีพ 

2) ผูสอนมีประสบการณหรือมีความถนัดในรายวิชาสอน 

 

2. การคัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร 

หลักสูตรทําการคัดเลือกผูสอนตามรายวิชาและคุณสมบัติที่กําหนด ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2560 มี

อาจารยผูสอนตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรและสภาวิชาชีพกําหนด 
 

3. การแจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ 

หลักสูตรดําเนินการแจงอาจารยประจําหลักสูตรใหรับทราบรายวิชาโดยการลงนามรับ

ตารางสอนที่มีรายช่ือและอนุมัติผูสอน 
 

4. การมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 

หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูสอนในรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ตามปฏิทินการจัดทํา มคอ.3 

ของสาขาวิชาสถาปตยกรรม 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนภาคเรียนที่ 1/2560 พบวามีการดําเนินการตาม

กระบวนการครบถวนทั้ง 4 ข้ันตอน สงผลใหการกําหนดผูสอนมีรายวิชาตรงตามที่คุณสมบัติ

และสภาวิชาชีพกําหนดไว 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ทั้งน้ีการดําเนินงานการกําหนดผูสอนในรายวิชาของหลักสูตรในภาคการเรียนที่ 1/2560 มี

ผลการดําเนินงาน คือ การกําหนดผูสอนในรายวิชาที่ตรงตามกรอบสภาวิชาชีพและ

คุณสมบัติที่กําหนดไว หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการกําหนดผูสอนในรายวิชาใน

ภาคการเรียนที่ 2/2560 ตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดตามคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามรายวิชา ตามเกณฑของ

หลักสูตรและเกณฑสภาวิชาชีพ 

2. การคัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร 

3. การแจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ 

4. การมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 
 

- การกําหนดผูสอน  

ในปการศึกษา 2/2560  ที่ผานมา พบวา หลักสูตรการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยผูสอน

รายวิชาที่ชัดเจน สงผลใหการดําเนินงานของปการศึกษา 1/2560 มีการดําเนินงานที่เกิด

ประสิทธิผล ดังน้ัน หลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการในการทํางาน เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 

2/2560 ดังน้ี 
 

ระบบการกําหนดผูสอน 

1. การกําหนดตามคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามรายวิชา ตามเกณฑของ

หลักสูตรและเกณฑสภาวิชาชีพ 

2. การคัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร 

3. การแจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ 

4. การมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. การกําหนดตามคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามรายวิชา ตามเกณฑของ

หลักสูตรและเกณฑสภาวิชาชีพ 

อาจารยประจําหลักสูตรทําการประชุมรวมกับสาขาวิชาทําการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย

ผูสอนตามรายวิชา ดังน้ี 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1) ผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนเปนไปตามกรอบสภาวิชาชีพ 

2) ผูสอนมีประสบการณหรือมีความถนัดในรายวิชาสอน 

2. การคัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร 

หลักสูตรทําการคัดเลือกผูสอนตามรายวิชาและคุณสมบัติที่กําหนด ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2560 มี

อาจารยผูสอนตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรและสภาวิชาชีพกําหนด 

3. การแจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ 

หลักสูตรดําเนินการแจงอาจารยประจําหลักสูตรใหรับทราบรายวิชาโดยการลงนามรับ

ตารางสอนที่มีรายช่ือและอนุมัติผูสอน 

4. การมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 

หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูสอนในรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ตามปฏิทินการจัดทํา มคอ.3 

ของสาขาวิชาสถาปตยกรรม 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนภาคเรียนที่ 2/2560 พบวามีการดําเนินการตาม

กระบวนการครบถวนทั้ง 4 ข้ันตอน สงผลใหการกําหนดผูสอนมีรายวิชาตรงตามที่คุณสมบัติ

และสภาวิชาชีพกําหนดไว 

การปรับปรุงกระบวนการ 

ทั้งน้ีการดําเนินงานการกําหนดผูสอนในรายวิชาของหลักสูตรในภาคการเรียนที่ 2/2560 มี

ผลการดําเนินงาน คือ การกําหนดผูสอนในรายวิชาที่ตรงตามกรอบสภาวิชาชีพและ

คุณสมบัติที่กําหนดไว หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการกําหนดผูสอนในรายวิชาใน

ภาคการเรียนที่ 1/2561 ตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดตามคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามรายวิชา ตามเกณฑของ

หลักสูตรและเกณฑสภาวิชาชีพ 

2. การคัดเลือกอาจารยผูสอนตามเกณฑของหลักสูตร 

3. การแจงอาจารยผูสอนใหรับทราบ 

4. การมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียน

การสอน 

ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา การดําเนินงานของหลักสูตรพบวา อาจารยผูสอนยังสง มคอ.

3และมคอ.4 ไมตรงตามเวลาที่กําหนด สงผลใหการดําเนินงานของป 2559 การดําเนินงาน

ไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการในการทํางานเพื่อนํามาใชในปการศึกษา 

1/2560  
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ระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 และการ

จัดการเรียนการสอน 

1. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรูตาม มคอ.3

และมคอ.4 

3. การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4ใหผูสอนทราบพรอมนําไปใชในการ

เรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 

3 และมคอ.4 และการจดัการเรียนการสอนและมีการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการและวิจัย ดําเนินการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ

การจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 ของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรูตาม มคอ.3

และมคอ.4 

ประธานหลักสูตรทําการพิจารณาตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3และมคอ.4 ตรงตามแผน 

คือในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จํานวน 34 วิชา จากน้ันจึงจัดสงไปใหประธานหลักสูตร

ตรวจสอบ ซึ่งมีรายวิชาตามแผนการเรียนรู Learning Outcome ครบถวน 

3. การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4 ใหผูสอนทราบพรอมนําไปใชในการ

เรียนการสอน 

การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4 ใหอาจารยผูสอนสามารถนํา มคอ.3 และมคอ.4 ที่

ผานการพิจารณาไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

การประเมินกระบวนการ 

การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารยผูสอนในแตละ

รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 น้ัน การดําเนินงานตาม

ข้ันตอนทั้ง 4 ข้ันตอน ครบถวน ผลการดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงาน คือ นักศึกษาได

เกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน 
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การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารยผูสอน

ในแตละรายวิชาและการจัดการหลักสูตรที่จะนํากระบวนการไปใชในการกํากับ ติดตามและ

ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560ตอไปโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรูตาม มคอ.3

และมคอ.4 

3. การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4ใหผูสอนทราบพรอมนําไปใชในการ

เรียนการสอน 
 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียน

การสอน 

ในปการศึกษา 1/2560 ที่ผานมา การดําเนินงานของหลักสูตรพบวา อาจารยผูสอนสง มคอ.

3และมคอ.4 ตรงตามเวลาที่กําหนด สงผลใหการดําเนินงานของปการศึกษา1/2560 การ

ดําเนินงานที่เกิดประสิทธิผล หลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการในการทํางานเพื่อนํามาใชในป

การศึกษา 2/2560  

ระบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการ

เรียนการสอน 

1. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรูตาม มคอ.3

และมคอ.4 

3. การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4ใหผูสอนทราบพรอมนําไปใชในการ

เรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 

3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอนและมีการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการและวิจัย ดําเนินการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ

การจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 ของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรูตาม มคอ.3

และมคอ.4 

ประธานหลักสูตรทําการพิจารณาตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3และมคอ.4 ตรงตามแผน 

คือในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จํานวน34 วิชา จากน้ันจึงจัดสงไปใหประธานหลักสูตร

ตรวจสอบ ซึ่งมีรายวิชาตามแผนการเรียนรู Learning Outcome ครบถวน 

3. การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4 ใหผูสอนทราบพรอมนําไปใชในการ

เรียนการสอน 

การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4 ใหอาจารยผูสอนสามารถนํา มคอ.3 และมคอ.4 ที่

ผานการพิจารณาไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินกระบวนการ 

การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารยผูสอนในแตละ

รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 น้ัน การดําเนินงานตาม

ข้ันตอนทั้ง 4 ข้ันตอน ครบถวน ผลการดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงาน คือ นักศึกษาได

เกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชาและการจัดการหลักสูตรที่จะนํากระบวนการไปใชในการกํากับ 

ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และภาค

การศึกษาที่ 1/2561 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3และมคอ.4 จากอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรูตาม มคอ.3

และมคอ.4 

1. การแจงผลการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4ใหผูสอนทราบพรอมนําไปใชในการ

เรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สําหรับปการศึกษา 2559 ที่ผานมาพบวาหลักสูตรยังขาดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ

กับงานวิจัย การบริการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางชัดเจน สงผล

ใหการดําเนินผลในปการศึกษา 2559 ยังไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรจึงไดปรับกระบวนการ

ทํางานเพื่อนํามาใชในปการศึกษา 1/2560 ดังน้ี 
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ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การทบทวนการเรียนการสอนใน มคอ.3 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. การดําเนินงานตามแผนงาน 

3. การดําเนินการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานและตามแผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคการเรียน 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังน้ี 

1. การทบทวนการเรียนการสอนใน มคอ.3 ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยประจําหลักสูตรทบทวนรายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนใน มคอ.3 ที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยพิจารณาจากแผนการสอนใน มคอ.3 พบวา รายวิชาผังเมืองเบื้องตน ของ

อาจารยกรณพงศ ทองศร ีมีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปอยางผสมผสานเปน

สวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การดําเนินงานตามแผนงาน 

อาจารยผูสอนในรายวิชา ไดดําเนินการสอนโดยกําหนดใหนักศึกษานําความรูจากช้ันเรียนไป

จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม หรือจัดการเรียนการสอนที่ทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

o รายวิชาผังเมืองเบื้องตนนําไปการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง  โครงการดานสังคมศาสตร

หรือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความ 

สามารถทางวิชาการสําหรับนักศึกษาสถาปตยกรรมณ บานสระลุมพุก หมู ๑ 

ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีระหวางวันที่26-28 

มีนาคม 2561 

3. การดําเนินการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานและตามแผนงาน 

ในการกํากับติดตามผลการดําเนินโครงการพบวาอาจารยไดนําโครงการบูรณาการกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขามาบูรณาการ

กับรายวิชาผังเมืองเบื้องตน ซึ่งนักศึกษาสามารถนําความรูจากรายวิชาไปใชในการบูรณาการ
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

เชิงพื้นที่ไดเต็มประสิทธิภาพ 
 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 

1/2560 น้ัน การดําเนินงานงานตามข้ันตอน สงผลใหนักศึกษาไดรับองคความรูที่ไดจากการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 1/2560 

นักศึกษาไดรับองคความรูที่ไดจากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 2/2560 ตอไป 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การทบทวนการเรียนการสอนใน มคอ.3 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. การดําเนินงานตามแผนงาน 

3. การดําเนินการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานและตามแผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคการเรียน 2/2560 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังน้ี 

1. การทบทวนการเรียนการสอนใน มคอ.3 ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยประจําหลักสูตรทบทวนรายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนใน มคอ.3 ที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยพิจารณาจากแผนการสอนใน มคอ.3 พบวา รายวิชาการวางผังบริเวณ ของ

อาจารยกรณพงศ ทองศรี มีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปอยางผสมผสานเปน

สวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

2. การดําเนินงานตามแผนงาน 

อาจารยผูสอนในรายวิชา ไดดําเนินการสอนโดยกําหนดใหนักศึกษานําความรูจากช้ันเรียนไป

จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม หรือจัดการเรียนการสอนที่ทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

o รายวิชาการวางผังบริเวณ นําไปการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง  โครงการดาน

สังคมศาสตรหรือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาความสามารถทางวิชาการสําหรับนักศึกษาสถาปตยกรรมณ บานสระลุ

มพุก หมู ๑ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีระหวาง

วันที่26-28 มีนาคม 2561 

3. การดําเนินการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานและตามแผนงาน 

ในการกํากับติดตามผลการดําเนินโครงการพบวาอาจารยไดนําโครงการบูรณาการกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขามาบูรณาการ

กับรายวิชาผังเมืองเบื้องตน ซึ่งนักศึกษาสามารถนําความรูจากรายวิชาไปใชในการบูรณาการ

เชิงพื้นที่ไดเต็มประสิทธิภาพ 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 

2/2560 น้ัน การดําเนินงานงานตามข้ันตอน สงผลใหนักศึกษาไดรับองคความรูที่ไดจากการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 2/2560 

นักศึกษาไดรับองคความรูทีไ่ดจากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 1/2561 ตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การทบทวนการเรียนการสอนใน มคอ.3 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. การดําเนินงานตามแผนงาน 

3. การดําเนินการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานและตามแผนงาน 
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ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผูเรียน 

(ตัวบงช้ี 5.3) 

(กระบวนการ) 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาพบวา มคอ.3/4/5/6 ยังขาดการประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยางชัดเจน ทําใหการดําเนินงานของปการศึกษา 

2559 มีการดําเนินงานไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการในการทํางานเพื่อ

นํามาใชในปการศึกษา 1/2560ดังน้ี 

ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

1. การจัดทํา มคอ.5 ในแตละรายวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกบัอาจารยผูสอน พรอมทั้งหา

แนวทางการพฒันา 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

1. การจัดทํา มคอ.5 ในแตละรายวิชา 

หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.5และมคอ.6 ในแตละรายวิชา

ของภาคการเรียนที่ 1/2560 ซึ่งมีการเปดสอนทัง้สิ้น 34 รายวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชา เปรียบเทียบมคอ.3และมคอ.4 กับมคอ.5

และมคอ.6 ใหสอดคลองกับการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ผลการ

ตรวจสอบพบวา อาจารยืผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู  TQF ครบทั้ง 5 ดานทั้ง 34 

รายวิชา 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมท้ัง

หาแนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรนําการประเมินผลการเรียนรูใหกบัอาจารยผูสอนรบัทราบและหาแนวทางการ

พัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู TQF ที่กําหนดไวในหลักสูตร  

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผลการเรียนรู
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในภาคเรียนที่ 1/2560 น้ัน มีการ

ดําเนินงานตาม 4 ข้ันตอนอยางครบถวนและผลกสนดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงาน คือ 

นักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่กําหนดไวในหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ในภาคเรียนท่ี 1/2560 มีผลการดําเนินงานคือนักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

TQF ซงกําหนดไวในหลักสูตร หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในภาคเรียนท่ี 2/2560 โดยมีขั้นตอนดังน้ี มี

ขั้นตอนดังน้ี 

1. การจัดทํา มคอ.5 ในแตละรายวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมทั้งหา

แนวทางสําหรับการพัฒนาและในภาคเรียนที่ 2/2560 ไดดําเนินการตามกระบวนการ ใน

การทํางาน ตามกระบวนการในปการศึกษา 1/2560 ดังน้ี 

ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

1. การจัดทํา มคอ.5 ในแตละรายวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกบัอาจารยผูสอน พรอมทั้งหา

แนวทางการพฒันา 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

4. การจัดทํา มคอ.5 ในแตละรายวิชา 

หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.5และมคอ.6 ในแตละรายวิชา

ของภาคการเรียนที่ 2/2560 ซึ่งมีการเปดสอนทัง้สิ้น 34 รายวิชา 

 

5. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชา เปรียบเทียบมคอ.3และมคอ.4 กับมคอ.5

และมคอ.6 ใหสอดคลองกับการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ผลการ

ตรวจสอบพบวา อาจารยืผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู TQF ครบทั้ง 5 ดานทั้ง 34 

รายวิชา 

6. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมท้ัง
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หาแนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรนําการประเมินผลการเรียนรูใหกบัอาจารยผูสอนรบัทราบและหาแนวทางการ

พัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู TQF ที่กําหนดไวในหลักสูตร  

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในภาคเรียนที่ 2/2560 น้ัน มีการ

ดําเนินงานตาม 4 ข้ันตอนอยางครบถวนและผลกสนดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงาน คือ 

นักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่กําหนดไวในหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ในภาคเรียนท่ี 2/2560 มีผลการดําเนินงานคือนักศึกษาเกิดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ TQF ซงกําหนดไวในหลักสูตร หลักสตูรจะนํากระบวนการไปใชในการประเมินผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตใินภาคเรียนท่ี 1/2561 โดยมีขั้นตอน

ดังน้ี มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การจัดทํา มคอ.5 ในแตละรายวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกบัอาจารยผูสอน พรอมทั้งหา

แนวทางสําหรับการพฒันา 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   

ปการศึกษา 2559ที่ผานมาหลักสูตรยังขาดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูที่

ชัดเจน ซึ่งผลในการดําเนินงานของป 2559 การดําเนินงานจึงไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรได

ปรับกระบวนการในการทํางานเพื่อนํามาใชในปการศึกษา 1/2560และ 2/2560ดังน้ี 

ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   

1. การกําหนดแนวทางในการตรวจสอบการเรียนรูของนักศึกษา 

2. การดําเนินการทบทวนผลสมัฤทธ์ิ/มาตรฐานการเรียนรู 

3. การแจงผลการทวนสอบใหผูทีเ่กี่ยวของรับทราบ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาคการเรียน 1/2560และ 2/2560 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที่มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดังน้ี 

1. การกําหนดแนวทางในการตรวจสอบการเรียนรูของนักศึกษา 

ประธานหลักสูตรกําหนดแนวทางในการตรวจสอบประเมินผลดการเรียนรูของนักศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานสากล ผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 และมคอ.3 ซึ่งวิธีการที่
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กําหนด คือ การทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามผลการเรียนรูของนักศึกษาตออาจารยตอ

อาจารยประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบความถูกตองของการประเมินของแผนการ

ประเมินผลการเรียนรู การใหคะแนนและการตัดเกรด อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่ปรับแก

ไขและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามขอเสนอแนะของประธานหลักสูตร 

2. การดําเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ/์มาตรฐานการเรียนรู 

อาจารยประจําหลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ/มาตรฐานการเรียนรู ในภาคการเรียนที่ 

1/2560 จํานวน 10 รายวิชาจาก 34 รายวิชาซึ่งคิดเปนรอยละ 29.41 ของรายวิชาที่เปด

สอนในภาคการเรียนที่ 1 และในภาคการเรียนที่ 2/2560 จํานวน 10 รายวิชาจาก 34 

รายวิชาซึ่งคิดเปนรอยละ 29.41 ของรายวิชาที่เปดสอนในภาคการเรียนที่ 2 คณะทํางานได

รวบรวมรายวิชาที่ทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จํานวน10 รายวิชาจาก 34 รายวิชาซึ่งคิด

เปนรอยละ 29.41 ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 พบวาการดําเนินการเรียน

การสอน การวัดและการประเมินผลบางรายวิชายังไมสอดคลองกับการประเมินผลการเรยีนรู

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานที่กําหนดในมาตรฐานอุดมศึกษา 

3. การแจงผลการทวนสอบใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

อาจารยประจําหลักสูตรแจงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใหอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาทราบเพื่อปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการประเมินผลการเรียนรูตอไป 

การประเมินกระบวนการ 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในปการศึกษา 2560 น้ัน มีการ

ดําเนินงานตามข้ันตอนทั้ง 3 ข้ันตอนครบถวนและผลการดําเนินงานสงผลใหมีประสิทธิผลใน

การจัดการเรียนการสอนและวัดผลการประเมินผลการเรียนรู 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในปการศึกษา 2560ประสิทธิผลในการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใช

ในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในภาคการเรียน 1/2561 ตอไป มี

ข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดแนวทางในการตรวจสอบการเรียนรูของนักศึกษา 

2. การดําเนินการทบทวนผลสมัฤทธ์ิ/มาตรฐานการเรียนรู 

3. การแจงผลการทวนสอบใหผูทีเ่กี่ยวของรับทราบ 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7)    

ปการศึกษา 2559 ที่ผานมาหลักสูตรพบวาการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร ยังมีความลาชากวากําหนด สงผลใหการดําเนินงานของป 2559 การ

ดําเนินงานจึงไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการในการทํางานเพื่อนํามาใชในป
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การศึกษา 1/2560 และ 2/2560 ดังน้ี 

ระบบและกลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

1. การกําหนดภาระความรบัผิดชอบของอาจารยในหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระที่ไดรบัมอบหมาย 

3. การสรุปและการรายงานผล 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรไดดําเนินการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ดังน้ี 

1. การกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยในหลักสูตร 

ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการทําการกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยใน

หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามคําสั่งแตต้ังคณะกรรมการการ

รอรับการตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระท่ีไดรับมอบหมาย 

ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการทําการกํากับและติดตามภาระความรับผปดชอบที่

อาจารยประจําหลักสูตรไดรับมองหมาย โดยใหเสนอผลการจัดทําการประเมิน มคอ.7 ใน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. การสรุปและการรายงานผล 

อาจารยผูสอนในหลักสูตรดําเนินการจัดทํา มคอ.5 ตามระยะเวลาที่กําหนด และอาจารย

ประจําหลักสูตรรวมกันดําเนินการจัดทํา มคอ.7 เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดและ

รายงานผลกลับไปยังฝายวิชาการและวิจัยของสาขาวิชา 

การประเมินกระบวนการ 

การกํากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7) ในปการศึกษา 2560 น้ัน การดําเนินงานตาม 3 ข้ันตอนสงผลใหมีการจัดทํา มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7 ตามกําหนด 

 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 

มคอ.6 และมคอ.7) ของหลักสูตรปการศึกษา 2560 สงผลใหมีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7 ตามกําหนด หลักสูตรจะนํากระบวนการดําเนินงานการกํากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)ไปใชในปการศึกษา 2561 

ตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดภาระความรบัผิดชอบของอาจารยในหลักสูตร 
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2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระที่ไดรบัมอบหมาย 

3. การสรุปและการรายงานผล 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

1) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 

อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุ ม เ พ่ือวา งแผน 

ติ ด ต า ม  แ ล ะท บ ท ว น ก า ร

ดําเนินงานหลักสูตร 

มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 4 คน (รอยละ 80) 

เขาประชุมและมีส วนร วมในการวางแผน-ติดตาม-

ทบทวนการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร

ดานการเรียนการสอน การบูรณาการ รายวิชา การทัศน

ศึกษาหรือดูงาน การเชิญผูเช่ียวชาญสายวิชาชีพมาให

ประสบการณ โครงการและกิจกรรมนักศึกษา ติดตาม

ผลการ ดําเนินงานทุกรายเดือน แจงรายงานผล ปญหา 

และอุปสรรค และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา หลักสูตร

การเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2560 

วันที่ 1สิงหาคม 2560 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา หลักสูตร

การเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2560 

วันที่ 3ตุลาคม 2560 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนาหลักสตูรการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษา 3/2560 วันที่ 6

ธันวาคม 2560 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา หลักสูตร

การเรียนการสอน ภาคการศึกษา 4/2560 

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา หลักสูตร

การเรียนการสอน ภาคการศึกษา 5/2560 

วันที่ 3เมษายน 2561 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา หลักสูตร

การเรียนการสอน ภาคการศึกษา 6/2560 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล

องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) โดยรับ 

รองการเปดสอนจากสํานักงาน คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ 

ประสบการณภาคสนามมคอ.4 และมคอ.6 

- ประ ชุมรายละ เอี ยดของราย วิชา  มคอ .3

การศึกษา 1/2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

ประชุมรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ภาคการศึกษา 

3/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 ในภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 34 รายวิชา 

และภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 34 รายวิชา 

 

  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลั งสิ้ นสุดป

การศึกษา 

หลักสูตรสถาปตยกรรม มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ และจัดสงเมื่อ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561แลวเสร็จภายใน  60 วันหลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

- ในภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 34 รายวิชา 

และมรีายวิชาที่ไดรับการทวน สอบผลสมัฤทธ์ิ 

จํานวน 10 รายวิชา 

- ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 34 รายวิชา และ
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

มีรายวิชาที่ไดรับการทวน สอบผลสัมฤทธ์ิ 

จํานวน 10 รายวิชา 

รายวิชาที่ ได รับการทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิต อภาค

การศึกษา คิดเปนรอยละ 30 ของรายวิชาทั้งหมด 52

รายวิชา 

7) มี กา ร พัฒนา / ป รับป รุ ง กา ร

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมิน

การดํ าเ นินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว 

ไมรับการประเมิน  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2560 มีอาจารยใหมจํานวน 1 คน คือ 

นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน และไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 

คน   

 

 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน

ได รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หน่ึงคร้ัง 

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 5 คน 

  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ไมนํามาคํานวน - 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุ ดท า ย /บัณฑิ ต ใหม ท่ี มี ต อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมนํามาคํานวน - 

12) ระดับความพึงพอใจของผู ใช

บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนํามาคํานวน - 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

รวมตัวบงชี้ในปน้ี 8ตัวบงช้ี 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดาํเนินการผาน

เฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1-5 

5 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1-5  

จํานวนตัวบงชี้ในปน้ีท่ีดําเนินการผาน 8ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปน้ี  
 

ผลการประเมินตนเอง  :  5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน

อนาคต 

1.อัตรากําลังอาจารยประจํา

สาขา วิชาไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน ของนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา (Full Time 

Equivalent Student: FTES) 

ปการศึกษา 2560 พบวาคา FTES 

เทากับ 98.62 จํานวนอาจารยที่ควรมี

ตอนักศึกษา เทากับ 10 คน (98.62/8 

= 12.33) ยังมีความตองการจํานวน

อาจารยเพิ่มอีก 8 คน จากจํานวน

อาจารยประจําสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน

จริง 5 คน 

ป 2561 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบตองจัดหาอาจารย

ประจําสาขาสถาปตยกรรมเพิ่มอีก 8 

คน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ของนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเทา (Full 

Time Equivalent Student: FTES) 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ี 6.1) 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

(ตัวบงช้ี 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

          ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา พบวา การบวนการจัดจํานวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการการเรียนการสอน มี

ระบบกลไกที่ไมชัดเจนและไมไดรับการสนับสนุนมากเทาที่จําเปน ทําใหเกิด

คุณภาพการเรียนการสอนที่ไมดี 

          หลักสูตรไดมีการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการที่เกิดข้ึนจาก

กระบวนการป 2559 ซึ่งหลักสูตรไดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับ

นักศึกษาตามรายวิชาที่เขียนไวใน มคอ.2 แตไมทัยตอปงบประมาณของทาง

คณะและมหาวิทยาลัย จึงไมไดรับการสนับสนุนในป 2560 จึงไดมีการปรับปรุง

กระบวนการใหม 

         หลักสูตรมีระบบกลไกการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูและการปรับปรุงตามผลการประเมิความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปน

ผูรับผิดชอบ มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จากอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษา และจัดทํารายงาน

ผลการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเสนอตอหัวหนาสาขาและ

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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คณะฯ เพื่อจัดทําแผนงานและโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เสนอ

คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานบรรจุไวในแผนปฏิบัติ

การสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนําเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินงานบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2559-2560  

          ในปการศึกษา 2559 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการจัดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ดังน้ี 

 

ระบบและกลไกการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม

ของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. หลักสูตรไดรับหนังสือแจงเวียนกี่ยวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

2. หลักสูตรจะพิจารณาเสนอขอสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูตามความ

ตองการของหลักสูตร 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4. รับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนและ

ดําเนินการจัดซื้อ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดดําเนินงานตามระบบและกลไกของสาขาวิชา

และระบบของคณะ โดยการมสีวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ดังน้ี 

1. หลักสูตรไดรับหนังสือแจงเวียนก่ียวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

หลักสูตรไดรับเอกสารจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบเรือ่งขอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูหลักสูตรไดทําหนังสือแจงเวียนเกี่ยวกับการเสนอขอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู โดย อาจารยในหลักสูตรไดมาประชุมและทบทวนกอนทํา

เสนอ โดย อาจารยกรณพงศทองศรีไดตรวจสอบและพัฒนาตาม มคอ.2 

 

2. หลักสูตรจะพิจารณาเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความ

ตองการของหลักสูตร 

จากการพิจารณาและทบทวน หลักสูตรไดรวมจัดทําแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรู
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สนับสนุนการเรียนรู 5 ป และมีการปรับปรุงทุกป จากการพิจารณาอนุมัติ

ครุภัณฑสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

เสนองบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตรไดนําเสนอสิ่งอํานวยสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ดังน้ี 

1) วัสดุและอุปกรณประเภทกระดาษ กระดาษลอกลาย ปากกา 

หมึก สี สเปรย และอุปกรณสําหรับการทําหุนจําลองโดยใชกับทุก

รายวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม 

2) เครื่องตัดกระดาษสําหรับทําหุนจําลอง 

4. รับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนและ

ดําเนินการจัดซื้อ 

ในปการศึกษา 2560 ภาคการเรียนที่ 1 และ 2 หลักสูตรสถาปตยกรรมไดรับ

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอยและในเดือน มิถุนายน

และธันวาคม 2560สวนเครื่องตัดกระดาษสําหรับทําหุนจําลองไดรับกานอนุมัติ

ในเดือนตุลาคม 2560 

 

การประเมินกระบวนการ 

ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาสถาปตยกรรม/คณะฯ สรางระบบการมีสวน

รวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 

2560 การดําเนินงานตามข้ันตอนทั้ง 4 ข้ันตอน สงผลใหสาขาวิชา

สถาปตยกรรมมีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีความเพียงพอและเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน 

 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม

ของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 

2560 มีผลการดําเนินงาน คือ สงผลใหจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีความ

เพียงพอและเหมาะสมตอการเรียนการสอน หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใช

ในระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาสถาปตยกรรมโดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2561 โดยมี
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ข้ันตอนดังน้ี 

1. หลักสูตรไดรับหนังสือแจงเวียนกี่ยวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

2. หลักสูตรจะพิจารณาเสนอขอสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูตามความ

ตองการของหลักสูตร 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4. รับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนและ

ดําเนินการจัดซื้อ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน  
 
ระบบและกลไก 

ในปการศึกษา 2560 ที่ผานมาหลักสูตรพบวาจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มี

ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการดําเนินของป 2559 การ

ดําเนินงานยังไมเกิดประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการในการทงาน เพื่อ

นํามาใชในปการศึกษา 2560 ดังน้ี 

1. การกําหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามหลักสูตร มคอ.2 

2. การสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูจริง 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปรียบเทียบมาจรฐานกับจํานวนทีม่อียู

จริง 

4. เสนอของบประมาณเพิ่มเติมหรือชดเชยใหสิ่งสนับสนุนการเรียยนรูมี

ความเพียงพอและเหมาะสม 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. การกําหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรทบทวนและกําหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามหลักสูตร 

มคอ.2 เพื่อใชในการจัดการการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรได

กําหนดใหมีตาม มคอ.2 

 

2. การสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยูจริง 

หลักสูตรไดทําการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวาปจจุบันมีดานทรพัยากร

กายภาพ  (ขอ 10(1)  ของระเบียบฯ พ.ศ 2553)อาคารสถานที่ / หองเรียน /
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หองปฏิบัติการ/หองตรวจและแสดงผลงาน ดังน้ี 

1) หลักสูตรไดทําการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา

ปจจุบันมี 

2) หองเรียนภาคบรรยาย5หอง 

3) หองเรียนภาคปฏิบัติการเขียนแบบ2หอง 

4) หองเรียนภาคปฏิบัติการ5หอง 

5) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร1หอง 

6) หองสมุดและหองสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ -หอง 

7) หองสมุดสถาบัน2 หอง 

8) หองจัดแสดงและนําเสนอผลงานนักศึกษา1หอง 

9) หองอเนกประสงค/ประชุม/พักอาจารย 1 หอง 

ในดานอุปกรณการเรียนการสอนพบวา 

1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร5เครื่อง 

2) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร 5เครื่อง 

3) จอรับภาพ 5เครื่อง 

4) กลองถายภาพระบบดิจิตอล -เครื่อง 

5) ระบบเครื่องเสียง 5เครื่อง 

6) ไมโครโฟน 5เครื่อง 

7) เครื่องคอมพิวเตอร 20เครื่อง 

8) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 5เครื่อง 

9) เครื่องพล็อตเตอรสี 1เครื่อง 

10) เครื่องพริ้นเตอรเลเซอรสีขนาด A3 1เครื่อง 

11) เครื่องพิมพแบบเลเซอร 1เครื่อง 

12) เครื่องพิมพแบบ DOT MATRIX 1เครื่อง 

13) กระดานวาดเขียนพรอมปากกา 2เครื่อง 

14) เครื่องสแกนเนอร1เครื่อง 

 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปรียบเทียบมามาตรฐานกับจํานวน

ท่ีมีอยูจริง 

หลักสูตรทําการเปรียบเทียบมาตรฐานกับจํานวนจริงที่มีอยู พบวาสิ่งสนับสนุน

การเรียยรูที่มีอยูจริงในสวนหองเรียนที่ไมเพียงพอ 
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4. เสนอของบประมาณเพ่ิมเติมหรือชดเชยใหสิ่งสนับสนุนการเรียยนรู

มีความเพียงพอและเหมาะสม 

สาขาเสนองบประมาณปรับปรุงอาคาร 4 และอนุมัติงบประมาณ 4,500,000 

บาท ปรับปรุงระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 สงผลใหมีจํานวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีน

การสอนของหลักสูตรสถาปตยกรรมในหลักสูตรสถาปตยกรรม ในปการศึกษา 

2560 น้ัน สงผลใหมีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมตอการเรียนการสอนในป

การศึกษา 2561 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามหลักสูตร มคอ.2 

2. การสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูจริง 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปรียบเทียบมาจรฐานกับจํานวนทีม่อียู

จริง 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา พบวาการสอบวัดผลความพึงพอใจของ
นักศึกษายังไมเพียงพอ ทําใหผลการดําเนินในป 2559 การดําเนินงานยังไมเกิด
ประสิทธิผล หลักสูตรไดปรับกระบวนการทํางานเพื่อนํามาใชในปการศึกษา 
2560 ดังน้ี 
 
ระบบและกลไก กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. การรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาละอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

2. การวิเคราะหและจําแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนว
ทางการปรับปรุง 

3. การมอบหมายและแจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงาน 
4. การติดตามผลการดําเนินงาน 
5. การแจงใหนักศึกษากับอาจารยทราบถึงผลการปรับปรุง 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดดําเนิน กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. การรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาละอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรไดรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
 

2. การวิเคราะหและจําแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนว
ทางการปรับปรุง 

ลําดับ ประเด็น ผลการประเมิน 

2558 2559 2560 

1 สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ

เรียนรู 

2.14 2.56 3.12 

2 การจัดพื้นที่สําหรบันักศึกษาและอาจารย

พบปะสังสรรแลกเปลี่ยนที่ทํางานรวมกัน 

2.05 2.34 2.46 

3 การบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

ความเร็วสุงครอบคลุมทุกพื้นที ่

2.52 2.68 2.81 

รวมผลการประเมิน 2.24 2.53 2.80 

 
ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูในระดับนอยในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู 
การจัดพื้นที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรแลกเปลี่ยนที่ทํางาน
รวมกันและการบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตความเร็วสุงครอบคลุมทุก
พื้นที่ โดยเสนอใหมีการปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ทั้งอาคารเพื่อรองรับการเรียน
การสอน 
 

3. การมอบหมายและแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินงาน 
หลักสูตรไดดําเนินการแจงผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงอาคาร 4 งบประมาณ 
4,500,000 บาท 
 

4. การติดตามผลการดําเนินงาน 
ไดรับการอนุมัติงบประมาณ 4,500,000 บาทเพื่อปรับปรุงอาคารในเดือน 
มิถุนายน-กันยายน 2561 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

5. การแจงใหนักศึกษากับอาจารยทราบถึงผลการปรับปรุง 
หลักสูตรไดแจงใหนักศึกษากับอาจารยเพื่อใหทราบถึงการปรับปรุงอาคาร ให
เตรียมจัดการหองเพื่อรองรับการปรับปรุงอาคาร ผานการประชุมและ
ประชาสัมพันธทางโซเช่ียลมีเดียของสาขาวิชา 
 
การประเมินกระบวนการ 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 2560 น้ัน การดําเนินงาน
ตามข้ันตอนทั้ง 5 ข้ันตอนครบถวน สงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอการ
ไดรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามที่ตองการ 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 
การดําเนินงานกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2560 สงผลให
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการไดรับสิ่งสนับสนุนการเรียยรูตามที่ตองการ 
หลักสูตรจะนํากระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปใชในปการศึกษา 2561 ดังน้ี 

1. การรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาละอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

2. การวิเคราะหและจําแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนว
ทางการปรับปรุง 

3. การมอบหมายและแจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงาน 
4. การติดตามผลการดําเนินงาน 
5. การแจงใหนักศึกษากับอาจารยทราบถึงผลการปรับปรุง 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 5การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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6.1 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรงุหลักสูตร 

ผูประเมินมีความเห็นวา 

- ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ

ดานอื่นๆ เชน การทํางานเปนทีม 

การเปนผูนํา ใหนักศึกษา อยาง

ตอเน่ือง 

- ควรมีการจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนและนอกหองเรียนใน

รายวิชาตางๆ ใหมากข้ึน เพื่อเพิ่ม

ศั ก ยภาพ นัก ศึ กษา  แล ะก า ร

เสริมสร างทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่ 21 

- ควรมี การส นับสนุนส ง เ สริ ม

กิจกรรมการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษา 

- เร งส ง เสริมและสนับสนุนให

บุคลากรและอาจารยศึกษาตอใน

ระดับที่สูงข้ึน 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นดวยใน

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน และ

พรอมวางแผนปรับปรุงหลักสูตรใน

รอบตอไป 

-จัดใหมีการจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะดานการทางานเปนทีม 

การเปนผูนํา ใหนักศึกษา อยาง

ตอเน่ือง 

- ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน ในห อ ง เ รี ย นแล ะนอก

หองเรียนในรายวิชาตางๆ ให

มากข้ึน 

- สงเสริมกิจกรรมการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

โดยการเขารวมการแขงขันทาง

วิชาการหรือทักษะทางวิชาชีพ 

-เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม แ ล ะ

สนับสนุนใหอาจารยทาผลงาน

เพื่ อขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

6.2 สรปุการประเมินหลักสูตรจากผูที่สําเร็จการศึกษา 

การประเมิน (รายงานตามปท่ีสาํรวจ) วันท่ีสาํรวจ .............................  

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

-ไมม-ี -พอใจกับผลการประเมินจากผูสําเรจ็การศึกษา 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- จากผลการประเมินโดยผูสําเร็จการศึกษา พบวา สวนหน่ึงที่ทางผูประกอบการตองการเพิ่มเต่ิม คือ ความรู

ความสามารถทางดานภาษา ดังน้ัน จึงมีขอเสนอใหมีการสงเสริมการเรียนการสอนแบบเสริมทักษะความรูภาษาและ

ดานศัพทเทคนิคใหกับผูเรียนใหมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมีความตองการใหฝกฝนทักษะดานบุคลิกภาพ ภาวะความ

เปนผูนํา และทักษะในการนําเสนอผลงานดวย 

 

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น  
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6.3 สรปุการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน 

กระบวนการประเมินหลักสูตรโดยผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) สามารถทําการประเมินได 2 ชองทาง คือ 

1. การประเมินผานแบบสอบถามโดยตรง 

2. การประเมินผานชองทางออนไลนทีห่ลักสูตรจัดทําข้ึน 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ผูมีสวนเกี่ยวของ (ผู ใชบัณฑิต) ตองการใหทาง

หลักสูตรสงเสริมทักษะความสามารถทางดานภาษา

ใหมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากจาเปนอยางมากในการทํางาน

ในปจจุบัน 

 

คณาจารยในสาขาวิชาสถาปตยกรรม มีขอคิดเห็น

ตรงกันในการสงเสรมิทักษะความสามารถทางดาน

ภาษาใหกับนักศึกษา เน่ืองจากจาเปนอยางมากใน

การทํางานในปจจุบัน 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  

ผูใชบัณฑิตมีแนะนําวาหากหลักสูตรมีวุฒิ สถ.บ.ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ จะสงผลดตีอตัวบัณฑิตมากกวาใน

ปจจุบันท่ีบัณฑติยงัไมรับรองหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพ 
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7.1 การเปล่ียนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป 
 

ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 

(ถามี) 

- 

 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 

(ถามี) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
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ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเรจ็ 

แผนการปรบัเน้ือหา

รายวิชาใหสอดคลองกบั

การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี 

ชวงการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบการใช

หลักสูตรในป 2560  

อาจารยผูสอน/

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปรบัเน้ือหารายวิชาใหสอดคลองกบั

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การปรับปรงุหลักสูตรตาม

รอบการใชหลักสูตรในป 

2560  

ภายในภาคเรียน 

ที่ 1/2560  

หัวหนาสาขาวิชา 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

-เปนไปตามเกณฑขอบงัคับของ

ระยะเวลาการใชหลักสูตร 

การเตรียมการซอมแซม

วัสดุครุภัณฑเพื่อ

การศึกษา 

ภายในภาคเรียน 

ที่ 1/2560  

หัวหนาสาขาวิชา/  

เจาหนาที่ประจํา

สาขา 

-ปรับปรุงซอมแซมวัสดุครุภัณฑให

พรอมใชงานเพื่อการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

ควรมีการโยกยายรายวิชาในกลุมวิชาชีพพื้นฐานไปอยูในกลุมวิชาชีพเลือก เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนไดมากย่ิงข้ึน 

2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ควรมีการปรับเปลี่ยนเน้ือในการเรียนการสอนใหทันสมัยข้ึน 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรูของ/คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

อยางตอเน่ือง 
 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา ................. 

แผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

- - - 

 

 

 

หมวดที่ 8แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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รับรองความถกูตองของขอมูล :  

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

1. ประธานหลักสตูร นายศรัณยู  สวางเมฆ 
 

29 มิถุนายน 2561 

2. ผูรับผดิชอบหลักสูตร นายนพดล  คลายวิเศษ 
 

29 มิถุนายน 2561 

3. ผูรับผดิชอบหลักสูตร นางสาวรจุิวรรณ  อันสงคราม 
 

29 มิถุนายน 2561 

4. อาจารยประจําหลักสตูร นางสาวปริณัน  บานช่ืน 
 

29 มิถุนายน 2561 

5. อาจารยประจําหลักสตูร นายกรณพงศ  ทองศร ี
 

29 มิถุนายน 2561 

 

เห็นชอบโดย : 

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

หัวหนาสาขาวิชา นายกรณพงศ  ทองศรี 
 

29 มิถุนายน 2561 

คณบด ี นายธานี สคุนธะชาต ิ
 

29 มิถุนายน 2561 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี ้สกอ. 

ระดับหลักสตูร  ประจาํปการศึกษา  2560 

 

  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร 

 2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บงชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรที่กาํหนดโดย สกอ. ผาน 

 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ คาเฉลี่ย4.16 4.16 

2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป (ระดับปริญญาตร)ี 

รอยละ100 5 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 2 4.58 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรบันักศึกษา 3 3 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3 2 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 3 3 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 3 2.67 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 2 

4.2 คุณภาพอาจารย 1.67 1.67 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ0 0 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ0  0 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร รอยละ68 5 

4.3 ผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย 3 3 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 4 2.22 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน  การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 3 3 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 2 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 2 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รอยละ100 5 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 5 3.00 
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ตัวชี้บงชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 2 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 6 2.00 

คะแนนเฉลี่ย  (องคประกอบท่ี 2-6) 2.91 

 

2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 

 

องคประกอบที ่
จํา 

นวนตัว

บงช้ี 

 

I 

(3.1, 3.2, 3.3) 

(4.1,4.2, 4.3) 

( 5.1) 

P 

(5.2, 5.3, 

5.4)(6.1) 

O 

(2.1, 2.2) 

คะแนน

เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน/ไมผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑติ 2 - - 4.58 4.58 ระดับดีมาก 

3 นักศึกษา 3 2.67 - - 2.67 คุณภาพปานกลาง 

4 อาจารย 3 2.22 - - 2.22 คุณภาพปานกลาง 

5 หลักสตูร การเรียน 

การสอน การประเมิน 

ผูเรียน 

4 3.00 3.00 - 3.00 
คุณภาพปานกลาง 

6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 1 - 2.00 - 2.00 คุณภาพนอย 

รวม 13 2.52 2.75 4.58 2.91 คุณภาพปานกลาง 

ผลการประเมิน  คุณภาพ 

ปานกลาง 

คุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับ 

ดีมาก 

คุณภาพ 

ปานกลาง 
 

 

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัว

บงช้ี) พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1)หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 6องคประกอบ แบงออกเปน องคประกอบทิ่ 

1 การกํากับมาตรฐานผลการประเมินผานองคประกอบทิ่ 2 บัณฑิตอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย4.58องคประกอบ

ทิ่ 3 นักศึกษาอยูในคุณภาพปานกลางคะแนนเฉลี่ย 2.67องคประกอบทิ่ 4 อาจารย อยูในคุณภาพปานกลาง คะแนน

เฉลี่ย 2.22องคประกอบทิ่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน อยูในคุณภาพดี  คะแนนเฉลี่ย 3.00

องคประกอบทิ่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูการประเมินผูเรียน อยูในคุณภาพนอย  คะแนนเฉลี่ย 2.00 
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3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. 
หลักสูตรมีความโดดเดนเฉพาะทาง (Specialist) คือ ดานการออกแบบและควบคุมงานกอสราง 

 

2. 
หลักสูตรเอื้อตอนโยบายรัฐบาลและการพฒันาภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและการกอสราง 

 

3 
หลักสูตรเนนเชิงอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรางสรรค (Creative Economy) สอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

4 
ตลาดแรงงานมีแนวโนมความตองการบุคลากรดานการออกแบบและควบคุมงานกอสราง 

เน่ืองจากการสนับสนุนของภาครัฐ 

5 จํานวนผลงานวิจัยมีคอนขางสูงเทียบตอจํานวนอาจารยประจํา 

6 
สรางเครือขายความรวมมือกบัภาครัฐ เอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล องคความรู 

เทคโนโลยี เครื่องมือ และสถานที ่
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. 
หลักสูตรปจจบุันเนนการเรียนการสอนทางดานการออกแบบและควบคุมงานกอสราง ทําใหขาด

ประสบการณการทํางานจรงิ  

2. การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมีมาตรฐานตรงตามทีส่ภาสถาปนิกรับรองหลกัสูตร 
 


