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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

หลักสูตรสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การก่อสร้าง โดยมีทักษะด้านการควบคุมงาน ก่อสร้างที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้าง 
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมได้อย่างมีประสิทธภิาพและ
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ 

ปรัชญา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปณิธานอันแน่วแน่

ในการจัดตั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้างทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการก่อสร้าง โดยมีทักษะด้านการควบคุมงาน ก่อสร้างที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ก่อสร้าง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการก่อสร้าง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้าง สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม 

สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผน

และการท างานเป็นทีม มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตรงตามที่สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร 

 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมใช้เกณฑ์การประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งมีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน”ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ คุณภาพดี (3.32 คะแนน) 
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบท่ี 

I 
(ปัจจัย
น าเข้า) 

P
(กระบวนก

าร) 

O 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต - - 4.37 4.37 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 2.67 - - 2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.44 - - 3.44 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสตูร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4.00 3.67 - 3.75 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

รวม 3.19 3.75 4.37 3.54 ระดับคณุภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพ   
ดีมาก 

  

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) “ผ่าน”ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3) หากเมื่อวิเคราะห์ตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัย
น าเข้ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.19 คะแนน) กระบวนการมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.75 คะแนน) และผลลัพธ์มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.37 คะแนน) 
 
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑติ 

1. ภาวะการมีงานท าของบัณฑติมงีานท าตรงสาขาวชิาร้อยละ 100 
 องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

1. อัตราการคงอยู่และจ านวนรับนกัศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึน้ 
2. ก าหนดแผนโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 
3. การบริหารและก ากับติดตามโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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 องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
1. ก าหนดแผนการพฒันารายบุคคล 
2. ก าหนดแผนการส่งเสริมอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. ผลการด าเนนิงานพฒันาหลักสตูรครบถ้วนและชดัเจน 
2. หลักสูตรผ่านการรับรอง 
3. มีการวางระบบผูส้อนและบริการก ากับติดตามที่ครบถ้วนและชดัเจน 

 องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
1. รายงานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้รองรับกับเกณฑ์สภาสถาปนิก 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 

1. รายงานผลของกระบวนการและปรับปรุงหลักสูตร 
2. การตีพิมพ์ผลงานวชิาการควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
1. รายงานผลการประเมินไม่สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการ 
2. ก าหนดแผนการรับนักศึกษา รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของนักศึก่ษา และพืน้ที่การศึกษา 
3. รายงานผลกระบวนการที่มีผลตอ่อัตราการคงอยู่และจ านวนรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
4. ผลลัพธ์ของการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5. เพิ่มและแจกแจงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
6. ผลประเมินการจัดอาจารยท์ี่ปรกึษารายบุคคล 
7. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
8. ผลลัพธ์ของการประเมินและข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9, หลักสูตรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประกวดแข่งขันของนักศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
1. เร่งรัดและส่งเสริมอาจารย์เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
2. เพิ่มประกันความเสี่ยงในแผน คณุสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ระบุเพิ่มความรับผดิชอบงานและแบ่งภาระงานบริหารหลักสูตร 
4. รายงานผลการด าเนนิงานที่เกิดขึ้นจากแผนงานและการปรับปรงุกระบวนการ 
5. กระบวนการการก ากับติดตามแผนการพัฒนาด้านคุณวุฒิการศกึษา ต าแหน่งวชิาการ ผลงานวชิาการ 

ประสบการณ์วิชาชีพ ศลิปวฒันธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานศึกษา 
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4.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา (Improvement Plan) 

องค์ประกอบที่ 3  
ด าเนินการปรับปรุงการวิเคราะห์ระบบการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาโดยมีการวางแผนให้อาจารย์ผูส้อน

ก ากับดูแลนักศึกษารายภาคการศึกษาเพื่อก ากับติดตามให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4  
1. ด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาและมีการสรุปผลเพื่อดูแนวโน้มและน ามาพัฒนา

กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานและท าการ
ปรับปรุงกระบวนการให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมปัญหาในแต่ละด้านของนักศึกษา
และมีการประเมินผลการด าเนินงานในการขจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษาการติดตามการขจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการขจัดข้อร้องเรียน 

2. จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเพื่อการกากับดูแลในการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา
ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5  
จัดท าระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามบริบทของสาขาวิชาโดยการวางแผนการบูรณาการ

ก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 มคอ.3 และมคอ. 5  

องค์ประกอบที่ 6  
จัดท าแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรด้วยการวางพื้นฐานครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและครุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 

 

 องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. ชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และ

เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรอย่างชัดเจน 
2. จัดท าท าเนียบอาจารย์ผู้สอนและข้ันตอนการก ากับติดตามผลการสอน 
3. ผลลัพธ์ของการประเมินและข้อเสนอแนะโครงการและกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับ

พันธกิจอ่ืน 
4. จัดท ากิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนในหลักสูตร 
5. อธิบายผลการด าเนินการทวนสอบและครบทุกรายวิชา 

 องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
1. รายงานผลและข้อเสนอแนะสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ย้อนหลัง 3 ปี 
2. รายงานคุณภาพสิง่สนับสนุนการเรียนรู้รองรับเพียงพอต่อความต้องการใช้งานและรองรับกับหลักสูตร 
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รหัสหลักสูตร : 2555194110233 
ชื่อหลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ระดับ : ปริญญาตร ี
กลุ่ม ISCED : ………………………….. 
การเปิดสอน : ในเวลาราชการ 
เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร : ป ีพ.ศ. 2558 
ประเภทหลักสตูร : ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ประเภท 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
1 อาจารย ์ นายศรัณยู  สวา่งเมฆ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 อาจารย ์ นายนพดล คลา้ยวิเศษ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 อาจารย ์ นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 อาจารย ์ นางสาวปริณัน  บานชืน่ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 อาจารย ์ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ในปีการศึกษา 2564) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ประเภท 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
1 อาจารย ์ นายศรัณยู  สวา่งเมฆ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 อาจารย ์ นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 อาจารย ์ นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 อาจารย ์ นางสาวปริณัน  บานชืน่ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 อาจารย์ ดร. นายศาสตรา ศรีหาภาค ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมในปี
การศึกษา 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ตามเอกสาร สมอ.08 พิจารณา
ผ่านสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 พิจารณาผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 
มกราคม 2563 เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2563 

ในปีการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
11/2564  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564  วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 และเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ณ สิ้นรอบปีการศึกษาที่ประเมิน) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ/คณุวุฒิ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ช่ือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

1 อาจารย ์
 

นายศรัณยู สวา่งเมฆ 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2555 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวชิาที่จบ (ISED) :Architecture and Building 
สาขาวชิาทีจ่บ : นวตักรรมอาคาร 
ชื่อสถาบนัที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 9 ป ี
ประสบการณ์การท าการสอน : 9 ปี 
ผลงานทางวชิาการ 

ช่ือผลงานทางวิชาการ 
ศรัณยู สว่างเมฆ และนพดล คล้ายวิเศษ (2564). การศึกษาและ
พัฒนาบูธจ าหน่ายสินคา้โอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ
สะท้อนอัตลักษณ์ศลิปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลติภัณฑ์ในชุมชน: กรณีศึกษา 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน.ใน การประชุมวิชาการสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 18 มิถุนายน 2564 (หน้า 187-
198). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 
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 ต าแหน่งทาง
วิชาการ/คณุวุฒิ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ช่ือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

2 อาจารย ์
 

นายแทนศรัทธา  
อติอนุวรรตน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2560 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ : สถาปัตยกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 4 ป ี
ประสบการณ์การท าการสอน : 4 ป ี
ผลงานทางวชิาการ 

ช่ือผลงานทางวิชาการ 
ปริณัน บานช่ืน, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษา
และพัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรบัติดตั้งภายใน
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-
719). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

3 อาจารย ์
 

นาวสาวรุจิวรรณ 
อันสงคราม 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2556 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 7 ป ี
ประสบการณ์การท าการสอน : 7 ป ี
ผลงานทางวชิาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ 
รุจิวรรณ อันสงคราม. (2564). การศึกษาและการออกแบบตู้
คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ า: 
กรณีศึกษาเขตบางคอแหลม.ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2564  (หน้า 674-
683). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

 
 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

10 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ/คณุวุฒิ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ช่ือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึก
อาชีพส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าของผลงาน อาจารย์รุจิ
วรรณ อันสงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2564-2565. 
 
ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบอาคารฟื้นฟูสุขภาพและพักอาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุและผูพ้ิการ เจ้าของผลงาน อาจารย์รุจิวรรณ อัน
สงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564-2565. 

 

4 อาจารย ์
 

นางสาวปริณัน บานชืน่ 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2558 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ : สถาปัตยกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 5 ป ี
ประสบการณ์การท าการสอน : 5 ป ี
ผลงานทางวชิาการ 

ช่ือผลงานทางวิชาการ 
ปริณัน บานช่ืน, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษา
และพัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรบัติดตั้งภายใน
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-
719). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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 ต าแหน่งทาง
วิชาการ/คณุวุฒิ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ช่ือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

5 อาจารย์ ดร. 
 

นายศาสตรา ศรีหาภาค 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : 2561 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :Doctor of Philosophy 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Architecture and Building 
สาขาวิชาที่จบ : Urban Science 
ชื่อสถาบันที่จบ : Meijo University, Japan 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : 7 ป ี
ประสบการณ์การท าการสอน : 7 ป ี
ผลงานทางวชิาการ 

ช่ือผลงานทางวิชาการ 
ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรี
หาภาค. (2564). ปัจจัยในการพิจารณามูลค่าตลาดบ้านจดัสรร. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพ
วิชาการ 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี 4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 281-
288). กรุงเทพมหาคร: มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 
 
อธิยุต ทัตตมนสั, ภานุพงศ์ นิลตะโก, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรี
หาภาค. (2564). แนวทางการเปลีย่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของผัง
เมืองกรุงเทพมหานคร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพจากพ้ืนท่ีเขตสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการเป็นพื้นที่เขตพาณิชยกรรม. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาตเิชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งท่ี 
5 วันท่ี 4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 379-386). กรุงเทพมหาคร: 
มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ 
 
กุณฑลทิพย พานิชภักดิ,์ ศาสตรา ศรีหาภาค, มนต์ธัช มะกล่ า
ทอง. (2564). การประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาบา้นว่างใน
ญี่ปุ่นกับบริบทไทย. ในวารสารวิชาการ "สาระศาสตร์" 
สถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับท่ี 3 ปี 2564 (หน้า 
690-703). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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3. อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ า (อาจารยป์ระจ าภายในมหาวทิยาลัยที่มีการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร) 

 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ 
1 อาจารย ์ นายศรัณยู  สวา่งเมฆ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(นวัตกรรมอาคาร) 
2 อาจารย ์ นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(สถาปัตยกรรม) 
3 อาจารย ์ นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 
4 อาจารย ์ นางสาวปริณัน  บานชืน่ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(สถาปัตยกรรม) 
5 อาจารย์ ดร. นายศาสตรา  ศรีหาภาค Doctor of Philosophy (Urban Science) 
6 อาจารย์ ดร. นายธธนา กมลนรากิธรักษา ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
7 อาจารย ์ นายกรณ์พงศ์  ทองศรี การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

(การวางแผนภาคและเมือง) 
8 อาจารย ์ นายนพดล  คลา้ยวิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(นวัตกรรมอาคาร) 
9 อาจารย ์ นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(สถาปัตยกรรม) 
10 อาจารย ์ นายวีระภัทร์ กระหม่อมทอง สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(สถาปัตยกรรม) 
11 อาจารย ์ นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์ทวชีัย สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(สถาปัตยกรรม) 
 
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

 ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ ประสบการณ์ท างานที่
เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 

1 อาจารย ์ นายตรีนิติ    บุญกิจการ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาสถาปัตยกรรม 

ประสบการณ์การท า
การสอน : 11 ปี 

2 อาจารย ์ นายศักดา  ทองหวั่น สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาสถาปัตยกรรม 

ประสบการณ์การท า
การสอน : 11 ปี 

3 อาจารย ์ นายวชัรพัทธ์  พชิัยสัตย์ เคหพัฒนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ประสบการณ์การท า
การสอน : 11 ปี 

4 อาจารย ์ นายสทุัศน์ สัมภวะมนตรี สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาสถาปัตยกรรม 

ประสบการณ์การท า
การสอน : 11 ปี 
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 ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ ประสบการณ์ท างานที่
เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 

5 อาจารย ์ นายธนัญชัย  ลิมปาคม สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาสถาปัตยกรรม 

ประสบการณ์การท า
การสอน : 11 ปี 

6 อาจารย ์ นายจักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
และการบริหาร) 

ประสบการณ์การท า
การสอน : 11 ปี 

7 อาจารย ์ นายสตุินัย  ยามศรีสุข สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาสถาปัตยกรรม 

ประสบการณ์การท า
การสอน : 11 ปี 

 
 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน : 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
 

5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558(ตัวบ่งชี้ 1.1) (ระดับ
ปริญญาตรี) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

1  จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 
5 คน) โดยไมไ่ด้เปน็อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

2  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาโท 4 คน, ปริญญาเอก 1 คน  
มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผศ. 0 คน, รศ. 0 คน, ศ. 0 คน 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- ผลงานทางวชิาการ ในรอบ 5 ปยี้อนหลัง (อย่างน้อย 1 รายการ) 
ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ 

นายศรณัยู   
สว่างเมฆ 

ศรัณยู สว่างเมฆ และนพดล คล้ายวิเศษ (2564). การศึกษาและ
พัฒนาบูธจ าหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบสะท้อนอัต
ลักษณ์ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน: กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
จังหวัดน่าน.ใน การประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 (หน้า 187-198). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

  
 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ 
นายศรณัยู   
สว่างเมฆ 

ศรัณยู สว่างเมฆ และนพดล คล้ายวิเศษ (2564). การศึกษาและ
พัฒนาบูธจ าหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบสะท้อนอัต
ลักษณ์ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน: กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
จังหวัดน่าน.ใน การประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 (หน้า 187-198). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 

นายแทนศรัทธา  
อติอนุวรรตน ์

ปริณัน บานชื่น, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษาและ
พัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรับติดต้ังภายในโรงเรียน
วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

นางสาวรุจิวรรณ 
อันสงคราม 

 

รุจิวรรณ อันสงคราม. (2564). การศึกษาและการออกแบบตู้คอนเทน
เนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ า: กรณีศึกษาเขตบาง
คอแหลม.ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 
17-19 มิ ถุ น ายน  2564  (ห น้ า  674-683). ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าของผลงาน อาจารย์รุจิวรรณ อัน
สงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564-2565. 
 
ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบอาคารฟื้นฟูสุขภาพและพักอาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าของผลงาน อาจารย์รุจิวรรณ อัน
สงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564-2565. 

นางสาวปรณิัน 
บานช่ืน 

ปริณัน บานชื่น, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษาและ
พัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรับติดต้ังภายในโรงเรียน
วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

นายศาสตรา  
ศรีหาภาค 

 

ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรีหา
ภาค. (2564). ปัจจัยในการพิจารณามูลค่าตลาดบ้านจัดสรร. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 
2564 ครั้งที่  5 วันที่  4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 281-288). กรุงเทพ
มหาคร: มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 
 
อธิยุต ทัตตมนัส, ภานุพงศ์ นิลตะโก, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรีหา
ภาค. (2564). แนวทางการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจาก
พื้นที่เขตสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็น
พื้นที่ เขตพาณิ ชยกรรม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิ ง
สร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งที่  5 วันที่  4-6 
สิงหาคม 2564 (หน้า 379-386). กรุงเทพมหาคร: มหาวิทยาลัยราช
มงคลกรุงเทพ 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

15 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ 
 กุณฑลทิพย พานิชภักด์ิ, ศาสตรา ศรีหาภาค, มนต์ธัช มะกล่ าทอง. 

(2564). การประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านว่างในญี่ปุ่นกับ
บริบทไทย. ในวารสารวิชาการ "สาระศาสตร์" สถาปัตยกรรมและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับที่ 3 ปี 2564 (หน้า 690-703). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ประสบการณ์ในด้านการปฏบิตัิการ (อย่างน้อย 2 ใน 5 คน) 
ชื่ออาจารย์ ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

นายศรณัยู สว่างเมฆ ประสบการณ์การท างานวิชาชีพ 
10 ปี 

นายแทนศรัทธา 
อติอนุวรรตน ์

ประสบการณ์การท างานวิชาชีพ 
2 ปี 

นางสาวรุจิวรรณ 
อันสงคราม 

ประสบการณ์การท างานวิชาชีพ 
5 ปี 

นางสาวปรณิัน บานช่ืน ประสบการณ์การท างานวิชาชีพ 
5 ปี 

นายศาสตรา ศรีหาภาค ประสบการณ์การท างานวิชาชีพ 
2 ปี 

 

3 คุณสมบัติอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
 

-  มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก 1 คน, ปริญญาโท 4 คน 
มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผศ. 0 คน, รศ. 0 คน, ศ. 0 คน 
ซ่ึงเป็นคุณวุฒิท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

-  ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ 
นายศรณัยู   
สว่างเมฆ 

ศรัณยู สว่างเมฆ และนพดล คล้ายวิเศษ (2564). การศึกษาและ
พัฒนาบูธจ าหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบสะท้อนอัต
ลักษณ์ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน: กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
จังหวัดน่าน.ใน การประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 (หน้า 187-198). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 

นายแทนศรัทธา  
อติอนุวรรตน ์

ปริณัน บานชื่น, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษาและ
พัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรับติดต้ังภายในโรงเรียน
วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

นางสาวรุจิวรรณ 
อันสงคราม 

 

รุจิวรรณ อันสงคราม. (2564). การศึกษาและการออกแบบตู้คอนเทน
เนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ า: กรณีศึกษาเขตบาง
คอแหลม.ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 
17-19 มิ ถุ น ายน  2564  (ห น้ า  674-683). ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ

ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าของผลงาน อาจารย์รุจิวรรณ อัน
สงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564-2565. 
 
ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบอาคารฟื้นฟูสุขภาพและพักอาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เจ้าของผลงาน อาจารย์รุจิวรรณ อัน
สงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564-2565. 

นางสาวปรณิัน 
บานช่ืน 

ปริณัน บานชื่น, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษาและ
พัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรับติดต้ังภายในโรงเรียน
วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

นายศาสตรา  
ศรีหาภาค 

 

ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรีหา
ภาค. (2564). ปัจจัยในการพิจารณามูลค่าตลาดบ้านจัดสรร. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 
2564 ครั้งที่  5 วันที่  4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 281-288). กรุงเทพ
มหาคร: มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 
 
อธิยุต ทัตตมนัส, ภานุพงศ์ นิลตะโก, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรีหา
ภาค. (2564). แนวทางการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจาก
พื้นที่เขตสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็น
พื้นที่ เขตพาณิ ชยกรรม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิ ง
สร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งที่  5 วันที่  4-6 
สิงหาคม 2564 (หน้า 379-386). กรุงเทพมหาคร: มหาวิทยาลัยราช
มงคลกรุงเทพ 
 
กุณฑลทิพย พานิชภักด์ิ, ศาสตรา ศรีหาภาค, มนต์ธัช มะกล่ าทอง. 
(2564). การประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านว่างในญี่ปุ่นกับ
บริบทไทย. ในวารสารวิชาการ "สาระศาสตร์" สถาปัตยกรรมและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับที่ 3 ปี 2564 (หน้า 690-703). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

4  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่อ สาขาวิชา 
1 นายศรณัยู สว่างเมฆ            สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) 
2 นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์  สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
3 นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม   สถ.ม. (เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม) 
4 นางสาวปรณิัน  บานช่ืน          สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
5 นายศาสตรา  ศรหีาภาค         Ph.D. (Urban Science) 
6 นายกรณ์พงศ์ ทองศรี            ผ.ม. (การวางแผนภาคและ

เมือง) 
7 นายธธนา กมลนรากิธรักษา  ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น) 
8 นายนพดล คล้ายวิเศษ          สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) 
9 นางสาวพิมพวรรณ ภักดสีุวรรณ     สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
10 นายวีระภัทร์ กระหม่อมทอง สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
11 นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย สถ.ม. (สถาปตัยกรรม)  

5  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบง่ชี้ 
1.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2.  หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.  กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าสง่ สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงาน

การประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร บัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 

1.1 - 02 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 
(กระบวนการ) 
 
 

1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวนและพิจารณาระบบและกลไกการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 พบว่า ระบบกลไก และหลักสูตรมี
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชา โดยการพิจารณาจากความสามารถและคุณวุฒขิองอาจารย์ที่สมัพนัธ์
กับสาขาวิชา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดให้มีการนาระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมาใช้ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. การทบทวนจ านวนบุคลากร คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 
3. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์สภาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสถาปัตยกรรมใช้หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในปี พ.ศ.

2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรสถาปัตยกรรม(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตรงตามเกณฑ์สภาวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยมีการบริหารจัดการในการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ตลอดปีการศึกษา 
2564 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมในปีการศึกษา 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ตามเอกสาร สมอ.08 

มีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามา 2 ท่าน ตามกรอบอัตราก าลัง คือ นายวีระภัทร์  กระหม่อม
ทอง และนางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย ซึ่งผ่านคุณวุฒิและเกณฑ์ที่สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรส ารองได้หากมีการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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นายศรณัยู  สว่างเมฆ            / - / / / / 10/20 
นายแทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์       / - / / / / 6/26 
นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม   / - / / / / 7/24 
นางสาวปรณิัน  บานช่ืน          / - / / / / 6/26 
นายศาสตรา  ศรหีาภาค         / - / / / / 7/26 

 
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รายชื่ออาจารย ์
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นายศรณัยู  สว่างเมฆ            / - / / / / 10/20 
นายแทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์       / - / / / / 6/26 
นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม   / - / / / / 7/24 
นางสาวปรณิัน  บานช่ืน          / - / / / / 6/26 
นายศาสตรา  ศรหีาภาค         / - / / / / 7/26 

 
การบริหารจัดการในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ส ารอง) 
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นายนพดล  คล้ายวิเศษ / - / / / / 7/24 
นายธธนา  กมลนรากิธรักษา / - / / / / 12/18 
นายกรณ์พงศ์  ทองศรี / - / / / / 12/18 
นางสาวพิมพวรรณ  ภักดีสุวรรณ / - / / / / 3/24 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง / - / - / / 1/4 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย / - / - / / 1/4 

 
การประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบ

กลไกของการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่าระบบดังกล่าวค่อนข้าง
มีประสิทธิภาพทุกคนเป็นไปตามคุณสมบัติและอายุงานจนถึงเกษียณอายุ สามารถแก้ไขปัญหา
ความขาดแคลนอาจารย์และเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพและส านักงานกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนดไว้ และคณะกรรมการหลักสูตรจะใช้แผนนี้ในการด าเนินการในปีถัดไป โดยเพิ่มเติมใน
ขั้นตอนที่ 3 คือ เพิ่มการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ คือ มี
ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินงานของหลักสูตรในปี 2564มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทางหลักสูตรจะน ากระบวนการที่ได้ปรับปรุงไปใช้ในป ี2565 ใน
การบริหารการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป ซึ่งกระบวนการที่ได้
ปรับปรุงโดยมีขั้นตอนดังนี้ 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

20 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
1. การทบทวนจ านวนบุคลากร คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

TQFการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพมีใบประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการวิชาชีพในปัจจุบัน 
 
2) ระบบการบรหิารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้มีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ยังไม่ประสบผลในการด าเนินงานเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีแผนระยะยาวในการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มีการปรับกระบวนการ
ในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ถึงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและทบทวนการบริหาร
อาจารย์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. การวางแผนกรอบอัตราก าลังในระยะยาวและกรอบการบริหารอาจารย์ อาทิ กรอบ
ด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพและส านักงานกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนดไว้ 

3. การด าเนินการตามกรอบอัตราก าลังระยะยาวและการบริหารอาจารย์ 
4. การติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. การวิเคราะห์ถึงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและทบทวนการบริหาร

อาจารย์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
และส านักงานกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้คือ สัดส่วนส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 1:8 

2. การวางแผนกรอบอัตราก าลังในระยะยาวและกรอบการบริหารอาจารย์ พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพและส านักงานกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนดไว้ มีการก าหนดถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนภาระงานสอน 
รายวิชาต่างๆที่ต้องสอนในแต่ละปีการศึกษา ในด้านต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังไม่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้ง 5 คน หลักสูตรจึงต้อง
มีการก าหนดแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ท าต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 

3. การด าเนินการตามกรอบอัตราก าลังระยะยาวและการบริหารอาจารย์พบว่า ปัจจุบัน
มีอาจารย์ผู้สอนจ านวน 11 ท่าน โดยมีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามา 2 ท่าน ตามกรอบอัตราก าลัง 
คือ นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง และนางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย ลาศึกษาต่อจ านวน 1 ท่าน 
คือนายกรณ์พงศ์ ทองศรีไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (หลักสูตรเต็มเวลา)  คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
บริหารหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาให้นายนพดล คล้ายวิเศษ ลาศึกษาต่อและอยู่ในขั้นตอน
การอนุมัติลาศึกษาต่อจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

4. การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานพบว่า นายศรัณยู สว่างเมฆ ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก (หลักสูตรนอกเวลา) ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อย
แล้ว และนายกรณ์พงศ์ ทองศรีไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (หลักสูตรเต็มเวลา) ที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว 
 
แผนการจัดการเรียนการสอน 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร/

ประจ าสาขาวิชา 
ทักษะความช านาญ กลุ่มวชิาท่ีรับผิดชอบ 

นายศรัณยู สว่างเมฆ - ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นายแทนศรัทธา  
อติอนุวรรตน์       

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นางสาวรุจิวรรณ  
อันสงคราม   

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นางสาวปริณัน 
บานช่ืน          

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นายศาสตรา   
ศรีหาภาค         

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- การวางแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและ

อสังหาริมทรัพย ์

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 

นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
(ลาศึกษาต่อ) 

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- การวางแผนภาคและเมือง 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นายธธนา  
กมลนรากิธรักษา 

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- การวางแผนภาคและเมือง 
- สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 

นายนพดล คล้ายวิเศษ 
(ระหว่างอนุมัตลิา
ศึกษาต่อ) 

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นางสาวพิมพวรรณ  
ภักดีสุวรรณ     

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- การจัดการสถาปตัยกรรม 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นายวีระภัทร์  
กระหม่อมทอง 

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
- ประวัตศิาสตร์และทฤษฎสีถาปัตยกรรม 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

นางสาวสุดารัตน์  
ทิพย์ทวีชัย 

- ด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม 
- การจัดการสถาปตัยกรรม 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานพบว่า การจัดการสอน มีการก าหนดคุณสมบัติ

ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยพิจารณาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวชิาทีไ่ด้รับ
มอบหมาย (ไปดูตัวชีว้ัด 5.2) 
 
แผนการบริหารหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ประจ าสาขาวิชา 

ภาระหน้าที ่
หน้าท่ีหลัก หน้าท่ีรอง 

นายศรณัยู สว่างเมฆ            งานกิจการนักศึกษา งานหลักสูตร/วิชาการทหาร 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       งานนโยบายและแผน อาคารสถานท่ี 
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม   งานนโยบายและแผน บริหารครุภณัฑ/์สิ่งก่อสร้าง 
นางสาวปรณิัน บานช่ืน          งานวิชาการ วารสารวิชาการ 
นายศาสตรา ศรีหาภาค         งานวิชาการ งานหลักสูตร/งานสภา

วิชาชีพ 
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี    
(ลาศึกษาต่อ)       

งานวิชาการ งานหลักสูตร/งานสภา
วิชาชีพ 

นายธธนา กมลนรากิธรักษา งานนโยบายและแผน บริการห้องปฏิบตัิการ 
นายนพดล คล้ายวิเศษ 
(ระหว่างอนุมัตลิาศึกษาต่อ) 

งานกิจการนักศึกษา งานกีฬา 

นางสาวพิมพวรรณ ภักดสีุวรรณ     งานวิชาการ งานแนะแนวการศึกษา 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง งานวิชาการ วารสารวิชาการ 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย งานวิชาการ บริการวิชาการแกส่ังคม 

 
ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ได้จัดให้อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาแต่ละท่านสอนในวิชาตามทักษะความช านาญ และการบริหารหลักสูตร แบ่ง
ภาระหน้าที่รับผิดชอบตามฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างคณะฯ และมีการแบ่งหน้าที่ย่อยตามความ
ต้องการของหลักสูตร 

การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานพบว่าตามโครงสร้างที่วางแผนไว้ ทุกท่าน
สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักและหน้าที่รองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าหลกัสูตรด้านการอบรมสัมนาหรือศึกษาดูงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ประจ าสาขาวิชา 

ด้านการอบรมสัมมนา ด้านศึกษาดูงาน 

นายศรัณยู สว่างเมฆ            1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม   1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นางสาวปริณัน  บานช่ืน          1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นายศาสตรา  ศรีหาภาค         1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี  
(ลาศึกษาต่อ) 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

นายธธนา กมลนรากิธรักษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นายนพดล คล้ายวิเศษ    
(ระหว่างอนุมัติลาศึกษาต่อ) 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 

การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานพบว่าตามโครงสร้างที่วางแผนไว้ ทุกท่านมีการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (แสดงตามหน้า 33-37) 
 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าหลกัสูตรด้านการวิจัย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

ประจ าสาขาวิชา 
จ านวนงานวิจัยท่ีก าหนด ทุนสนับสนนุงานวิจัย 

นายศรัณยู สว่างเมฆ            1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นางสาวรุจิวรรณอันสงคราม   1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นางสาวปริณัน บานช่ืน          1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นายศาสตรา ศรีหาภาค         1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
(ลาศึกษาต่อ) 

1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 

นายธธนา กมลนรากิธรักษา 1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นายนพดล คล้ายวิเศษ    
(ระหว่างอนุมัติลาศึกษาต่อ) 

1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 

นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง 1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย 1 เรื่อง/ปีการศึกษา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานพบว่าตามโครงสร้างที่วางแผนไว้ ทุกท่านมี

งานวิจัยตามแผนครบทุกคน ยกเว้นนายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง และนางสาวสุดารัตน์  ทิพย์
ทวีชัย ซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่จะยังไม่ถึงก าหนดในการส่งงานวิจัย แต่ทางคณะก็มีการสนับสนุนให้
ทุกคนมีการท างานวิจัยตามแผนที่ก าหนด 

1. ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ด้านการเรียนการสอนมีการจัดให้อาจารย์มีการสอนในรายวิชาที่ตรงกับทักษะความ
ช านาญในรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2564โดยน าข้อมูลจากมคอ. 5 มาพิจารณาในด้าน
ความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมอบให้อาจารย์ของแต่ละวิชาเอกรับผิดชอบรายวิชาเฉพาะพื้นฐาน
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในพื้นฐานเดียวกันและการจัดภาระงานสอนให้อาจารย์แต่ละท่าน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตรงกับความเชี่ยวชาญหรือวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้สอน 

3. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดให้อาจารย์แต่ละท่านดูแลนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเพื่อดูแล
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาต าแหน่งทางด้านวิชาการ
และคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยมีแนวโน้มในการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ทุกท่าน 
ด้านคุณวุฒิปัจจุบันสาขาวิชาสถาปัตยกรรมมีอาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจ านวน  2 
ท่านคือ นายศรัณยู สว่างเมฆ (นอกเวลา)และนายกรณ์พงศ์ ทองศรี (เต็มเวลา) และนายธธนา 
กมลนรากิธรักษาได้ส าเร็จการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแล้ว 
 

ด้านการวิจัยในปีการศึกษา 2564 มีการบริหารการจัดการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย
นอกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านมีการด าเนินการในการท าวิจยัแล้วยังส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจ าทุกทา่นมีการท างานวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

 
การประเมินกระบวนการ 
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร ได้มีการประเมิน

กระบวนการ พบว่า ระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 
ขั้นตอนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และมีการติดตามเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มีการด าเนินการถึงขึ้นตอนใดในแต่ละคนโดยมีการประเมินผลเป็นอัตราส่วนร้อยละ 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

หลักสูตรจะได้น าระบบทั้ง 4 ขั้นตอนไปใช้ในการการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถาปัตยกรรมในปี 2565ต่อไป โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนที่ 4 การติดตามและสรุปผลการ



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

25 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงาน ให้มีการติดตามเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ มีการด าเนินการถึงขึ้นตอนใด 
และมีการแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดท าเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารค าสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอน และเพื่อเป็นการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนในการขอต าแหน่งผลงานทางวิชาการ และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่ง
ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ถึงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและทบทวนการบริหาร
อาจารย์ในปีการศึกษาที่ผา่นมา 

2. การวางแผนกรอบอัตราก าลังในระยะยาวและกรอบการบริหารอาจารย์ อาทิ กรอบ
ด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพและส านักงานกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนดไว้ 

3. การด าเนินการตามกรอบอัตราก าลังระยะยาวและการบริหารอาจารย์แจ้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอน และเพื่อเป็นการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนในการขอ
ต าแหน่งผลงานทางวิชาการ 

4. การติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน ติดตามเร่ืองการขอต าแหน่งทางวชิาการ มี
การด าเนินการถึงขั้นตอนใด โดยมีการประเมินผลเป็นอัตราส่วนร้อยละ 
 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยัง
ไม่ประสบผลในการด าเนินงานเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีแผนในการวิเคราะห์ความต้องการของ
อาจารย์ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการปรับกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. การทบทวนแผนและวิเคราะห์ถงึความต้องการในการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ 
2. การก าหนดโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
3. การด าเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 
 
การด าเนินการตามระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. การทบทวนแผนและวิเคราะห์ถึงความต้องการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทบทวนแผนและวิเคราะห์ความต้องการในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในแต่ละท่าน โดยให้แต่ละท่านแจ้งความประสงค์ในการแบบส ารวจความ
ต้องการด้านการพัฒนาตัวเอง และได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนการ
วิจัย KM ร่วมกับคณะ และได้มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ภายในสาขาในลักษณะพี่เลี้ยงเช่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  โครงการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่  โครงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
2. การก าหนดโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรเข้าร่วม ดังนี้ 

1) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
2) การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
3) งานวิจัย/การตีพิมพ์เผยแพร่ 
4) การอบรมทางวิชาการด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
5) การอบรมทางวิชาชีพเฉพาะสาขา 
6) การส่งเสริมด้านการบริการวิชาการ 
7) การส่งเสริมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เข้าร่วม นายศรัณยู  สว่างเมฆ, นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์, นางสาวรุจิวรรณ  

อันสงคราม, นางสาวปริณัน บานชื่น, นายศาสตรา  ศรีหาภาค,  นายธธนา กมลนรากิธรักษา 

และนางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 
3. ด าเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้ด าเนินจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกับคณะโดยมีลักษณะจัดแบบมีส่วนร่วมในทุก
โครงการ  
 

1. แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ 
ด้านการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2564 2565 2566 2567 2568 

นายศรัณยู สว่างเมฆ (ก าลังศึกษาต่อ)           / / / / / 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       - - - / / 
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม   - - / / / 
นางสาวปริณัน บานช่ืน          - - - / / 
นายศาสตรา ศรีหาภาค (ส าเร็จการศึกษา) / / / / / 
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี  (ลาศึกษาต่อ) / / / / / 
นายธธนา กมลนรากิธรักษา (ส าเร็จการศึกษา) / / - - - 
นายนพดล  คล้ายวิเศษ (ระหว่างอนุมัติลาศึกษาต่อ) - - - / / 
นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ     - - - - / 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง - - - - - 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย - - - - - 

 
 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

27 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

นายศรัณยู สว่างเมฆ ก าลังศึกษาต่อ, นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ มีแผนลาศึกษาต่อในปี 2567, 
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม มีแผนลาศึกษาต่อในปี 2566, นางสาวปริณัน บานช่ืน มีแผนลาศึกษา
ต่อในปี 2567, นายศาสตรา ศรีหาภาค ส าเร็จการศึกษาแล้ว, นายกรณ์พงศ์ ทองศรี ก าลังลาศึกษาต่อ

นายธธนา กมลนรากิธรักษา ส าเร็จการศึกษาแล้ว, นายนพดล คล้ายวิเศษ อยู่ระหว่างอนุมัติลาศึกษา
ต่อ, นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ มีแผนลาศึกษาต่อในปี 2568 นายวีระภัทร์  กระหม่อมทองและ
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย มีแผนลาศึกษาต่อในปี 2569 ตามล าดับต่อไป 

 
2. แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ 

ด้านการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2564 2565 2566 2567 2568 

นายศรัณยู สว่างเมฆ (ก าลังศึกษาต่อ)           - - / / / 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       - - - / / 
นางสาวรุจิวรรณอันสงคราม   - - - / / 
นางสาวปริณัน บานช่ืน          - - - / / 
นายศาสตรา ศรีหาภาค (ส าเร็จการศึกษา) - - / / / 
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี  (ลาศึกษาต่อ) - - - / / 
นายธธนา กมลนรากิธรักษา (ส าเร็จการศึกษา) - - / / / 
นายนพดล  คล้ายวิเศษ (ระหว่างอนุมัติลาศึกษาต่อ) - - - - - 
นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ     - - - - / 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง - - - - - 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย - - - - - 

 
แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการนายศรัณยู สว่างเมฆ, 
นายศาสตรา ศรีหาภาค, นายธธนา กมลนรากิธรักษา มีแผนในการส่งผลงานทางวิชาการในปี 2566, 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์, นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม, นางสาวปริณัน บานช่ืน, นายกรณ์พงศ์ 
ทองศรี มีแผนในการส่งผลงานทางวิชาการในปี 2567, นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ มีแผนในการ
ส่งผลงานทางวิชาการในปี 2568, นายนพดล คล้ายวิเศษ อยู่ระหว่างอนุมัติลาศึกษาต่อ, นายวีระภัทร์  
กระหม่อมทอง และนางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัยก าลังจัดเตรียมการเรียนการสอนการเพื่อพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการตามล าดับต่อไปและยังมีการติดตามผลความคืบหน้าในการส่งผลงานอยู่เป็น
ระยะๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

3. แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ 
ด้านงานวิจัย/การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2564 2565 2566 2567 2568 

นายศรัณยู สว่างเมฆ (ก าลังศึกษาต่อ)           / / / / / 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       / / / / / 
นางสาวรุจิวรรณอันสงคราม   / / / / / 
นางสาวปริณัน บานช่ืน          / / / / / 
นายศาสตรา ศรีหาภาค (ส าเร็จการศึกษา) / / / / / 
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี  (ลาศึกษาต่อ) - - - / / 
นายธธนา กมลนรากิธรักษา (ส าเร็จการศึกษา) - / / / / 
นายนพดล  คล้ายวิเศษ (ระหว่างอนุมัติลาศึกษาต่อ) - - - - - 
นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ     / / / / / 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง - - - - - 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย - - - - - 

 

แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย/การตีพิมพ์เผยแพร่ ทุกคนมีผลงานในด้านงานวิจัย/
การตีพิมพ์เผยแพร่ ยกเว้นนายกรณ์พงศ์ ทองศรีนายธธนา กมลนรากิธรักษา ที่มีการลาศึกษาต่อ  
 

4.แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ 
ด้านการอบรมทางวิชาการด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

ปีการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2564 2565 2566 2567 2568 

นายศรัณยู สว่างเมฆ (ก าลังศึกษาต่อ)           / / / / / 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       / / / / / 
นางสาวรุจิวรรณอันสงคราม   / / / / / 
นางสาวปริณัน บานช่ืน          / / / / / 
นายศาสตรา ศรีหาภาค (ส าเร็จการศึกษา) / / / / / 
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี  (ลาศึกษาต่อ) - - - / / 
นายธธนา กมลนรากิธรักษา (ส าเร็จการศึกษา) - / / / / 
นายนพดล  คล้ายวิเศษ (ระหว่างอนุมัติลาศึกษาต่อ) / / - - - 
นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ     / / / / / 
นายวีระภัทร์  กระหม่อมทอง / / - - - 
นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย / / - - - 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการอบรมทางวิชาการด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
ทุกคนมีการอบรม ยกเว้นนายกรณ์พงศ์ ทองศรีนายธธนา กมลนรากิธรักษา ที่มีการลาศึกษาต่อ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการ วันที ่ รูปแบบ สถานที ่

นายศรณัยู  
สว่างเมฆ            

1. โครงการอบรมอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร 

10 ต.ค.
2564    

แบบ
ออนไลน ์

กรมอนุรักษ์
พลังงาน 

2. โครงการอบรม well 
being standard v2 

19 ก.พ.
2565 

แบบ
ออนไลน ์

คณะสถาปัตย์ 
ม.ศิลปากร 

3. โครงการฝึกอบรมท า
ผลงานวิขาการ 

22 มี.ค.
2565 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

4. โครงการโครงการ
ฝึกอบรมการจ าลอง
สมรรถนะอาคาร 

18 ธ.ค.
2564 

แบบ
ออนไลน ์

กระทรวง
พลังงานและ
วสท. 

5. โครงการทิศทางการวิจัย
และการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยั
และนวัตกรรม 

20 เม.ย.
2565 

แบบ
ออนไลน ์

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 

6. โครงการความส าคญัของ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์

31 มี.ค.
2565       

แบบ
ออนไลน ์

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 

นายแทนศรัทธา  
อติอนุวรรตน์       
 

1. โครงการอบรมเทคนิค
การเขียน output 
outcome ในโครงการวิจยั 

17 มิ.ย.
2564 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

2. โครงการอบรมเทคนิค
การเขียน output 
outcome ในโครงการวิจยั 

11 ม.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

3. โครงการสมัมนาวิชาการ 
เรื่อง Eco friendly 

10 ก.พ.
2565                                 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก าหนด  ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามประกาศ 
ก.พ.อ. ปี 2564 

15 มี.ค.
2565       

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการ วันที ่ รูปแบบ สถานที ่

 5. โครงการ Creative 
Young Designers Season 
2 ร่วมกับโครงการ 
Education Insitute 
Support Acitivity 

9-13 
พ.ค. 
2565 

โรงเรียน
อนุบาลลือ
อ านาจ (ชุม
ชนเปือยหัว
ดง) 

บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ 
จ ากัด 
(มหาชน) 

นางสาวรุจิวรรณ  
อันสงคราม 
 

1. โครงการประชุมคณะ 
กรรมการการก าหนดทิศทาง
ศูนย์พัฒนา วิจัยรูปแบบ 
เพื่อความเป็นเลิศด้าน
บริการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมกับ สจล. 

14 ต.ค. 
2564 

แบบออน
ไซท ์

กระทรวง
สาธารณสุข 

 2. โครงการเข้าร่วมพิธีลง
นาม MOU กับ บ.ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากดั 
(มหาชน) 

30 พ.ย.
2564 

แบบออน
ไซท ์

บ.ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

3. โครงการเข้าร่วมงานวัน
นักประดิษฐ์ (ตัวแทนจัดบูท
น าเสนอผลงานวิจัย) 

1 ก.พ.
2565 

แบบออน
ไซท ์

มทร.พระนคร 

4. โครงการอบรมสัมมานา
เพื่อเตรียม การผลิกโฉม
มหาวิทยาลยั 

10 มี.ค. 
2565 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

5. โครงการวิทยากรพเิศษ 
วิชาวัสดุก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมและ
การวางแผน 

18 มี.ค. 
2565 

แบบ
ออนไลน ์

เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สจล.
ลาดกระบัง 

6. โครงการการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ ด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ลาดกระบัง 

30 ก.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

สจล.
ลาดกระบัง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการ วันที ่ รูปแบบ สถานที ่

นางสาวปริณัน 
บานช่ืน    

โครงการอบรมเทคนิคการ
เขียน output outcome 
ในโครงการวิจัย 

17 มิ.ย.
2564 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

โครงการอบรมเทคนิคการ
เขียน output outcome 
ในโครงการวิจัย 

11 ม.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

โครงการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง Eco friendly 

10 ก.พ.
2565                                 

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก าหนด  ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามประกาศ 
ก.พ.อ. ปี 2564 

15 มี.ค.
2565       

แบบ
ออนไลน ์

มทร.พระนคร 

นายศาสตรา   
ศรีหาภาค         
 

1. โครงการเสวนาออนไลน์ 
“มุมมองทางผังเมืองกรณี
ระเบดิโรงงานกิ่งแก้ว เรา
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” 

6 ก.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

ศูนย์ออกแบบ
และพัฒนา
เมือง 

2. โครงการเสวนาออนไลน์ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 
ทุนพัฒนาอาชีพและ
นวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ปี 2564 

8 ก.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

กองทุนเพื่อ
ความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา (กส
ศ.) 

3. โครงการ ACT TALK 
ครั้งท่ี 9 Renovation ก่อน
ร่างสร้างใหม ่

11 ก.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

สภาสถาปนิก 

4. โครงการเสวนาออนไลน์ 
"การขอต าแหน่งทาง
วิชาการรับใช้สังคม ท า
อย่างไรให้...ปัง 

20 ก.ย. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

หน่วยบริหาร
และจัดการทุน
ด้านการ
พัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการ วันที ่ รูปแบบ สถานที ่

 5. โครงการเสวนาออนไลน์ 
อยู่ดี (UD) วิถีชีวิตใหม่ 
Talk#2: New Normal 
Lignting "การออกแบบแสง
สว่างวิถีชีวิตใหม่" 

9 ต.ค.
2564 

แบบ
ออนไลน ์

ศูนย์ออกแบบ
สภาพแวดล้อ
มเพื่อทุกคน 
มหาวิทยาลยัเ
กษตรศาสตร ์

6. โครงการ ACT FORUM 
2021: The Recovery 
"เมืองหลังโควิด" 

4 ธ.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

สภาสถาปนิก 

 7. โครงการบรรยายพเิศษ 
"The COVID-19 
Pandemic, Demand for 
Transit-Accessible 
Housing, and Spatial 
and Social Change in 
Japan" และ 
"Community Response 
to COVID-19 in Japan" 

9 ธ.ค. 
2564 

แบบ
ออนไลน ์

ภาควิชาเคห
การ คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 8. โครงการ Executive 
Breakfast Forum 2022 
EP.9 Smart Cities: 
Digital Solutions for A 
More Livable Future 

22 มี.ค. 
2565 

โรงแรมแก
รนด์ ไฮแอท 
เอราวัณ 

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม (MDES) 
และสมาคม
ผู้ใช้ดิจิทัลไทย 
(DUGA) 

 9. โครงการสมัมนาวิชาการ 
“Urban Future Forum 
2022” 

7 เม.ย. 
2565 

แบบ
ออนไลน ์

หอศิลปะ 
วัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

 10. โครงการให้ค าปรึกษา
และข้อมลูเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

19 เม.ย. 
2565 

กลุ่มท่องเที่ยว 
โดยชุมชน
เกาะเกรด็ 
อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มทร.พระนคร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการ วันที ่ รูปแบบ สถานที ่

 11. โครงการเสวนาสรปุผล
การศึกษาโครงการวิจัยปีที่ 
2 "คนเมืองภูมิภาค 4.0: 
อนาคตชีวิตเมืองในภูมภิาค
ของประเทศไทย 

27 เม.ย. 
2565 

แบบ
ออนไลน ์

ภาควิชาการ
วางแผนภาค
และเมือง 
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 12. โครงการ Creative 
Young Designers 
Season 2 ร่วมกับ 
โครงการ Education 
Insitute Support 
Acitivity 

9-13 
พ.ค. 
2565 

โรงเรียน
อนุบาลลือ
อ านาจ (ชุม
ชนเปือยหัว
ดง) 

บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ 
จ ากัด 
(มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาระบบการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งพบว่าผลลัพธ์ที่ได้มีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากร และ
ความสามารถของอาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการแก่หลักสูตร 

 
การประเมินผลกระบวนการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

อย่างเหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่ องและได้รับการส่ งเสริมและเพิ่ มพูนทักษะ องค์ความรู้และ
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่หลักสูตรจากการ
ประเมินผลกระบวนการพบว่า ขั้นตอนการยื่นขอต าแหน่งทาวิชาการยังไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องมาจากภาระงาน การสอน งานวิจัย จึงส่งผลให้การจัดท ายังไม่สมบูรณ์ตามเวลาที่
ก าหนด 

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)โดยอาจารย์ได้รับการพัฒนา
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณได้อย่างเหมาะสม ทางหลักสูตรจะน ากระบวนการที่ได้ปรับปรุง
ไปส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี 2564ต่อไป ซึ่งกระบวนการที่ได้ปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
1. การทบทวนแผนและวิเคราะห์ถงึความต้องการในการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ 
2. การก าหนดโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
3. การด าเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 
4. การติดตามผลความคืบหน้าการขอต าแหน่งทางวิชาการและให้อาจารย์แต่ละท่าน

รายงานผลความคืบหน้า  
 

ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2)  
(ปัจจัยน าเข้า) 
 
 

1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 คะแนนประเมิน 5 (1) 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 4 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 1 
รวมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด  คน 5 
ร้อยละอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80 
ร้อยละอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 20 

 
2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 0 คะแนนประเมิน 0 (2) 

 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ศาสตราจารย ์ คน 0 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 
รวมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด  คน 5 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. 
และ ศ.) 

คน 0 

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ., 
รศ. และ ศ.)  

ร้อยละ 
0 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
3) ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรคิดเป็น 32 คะแนน
ประเมิน 5 (3) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผลงานวิชาการ ค่า
น้ าหนัก 

1. นายศรัณยู สว่างเมฆ - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ศรัณยู สว่างเมฆ และนพดล คล้ายวิเศษ (2564). การศึกษาและ
พัฒนาบูธจ าหน่ายสินคา้โอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ
สะท้อนอัตลักษณ์ศลิปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลติภัณฑ์ในชุมชน: กรณีศึกษา 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน.ใน การประชุมวิชาการสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 18 มิถุนายน 2564 (หน้า 187-
198). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 

0.2 

2. นายแทนศรัทธา 
อติอนุวรรตน ์

- บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
ปริณัน บานช่ืน, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษา
และพัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรบัติดตั้งภายใน
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-
719). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- 
 
 
 
 
 
 

3. นางสาวรุจิวรรรณ 
อันสงคราม 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
รุจิวรรณ อันสงคราม. (2564). การศึกษาและการออกแบบตู้
คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ า: 
กรณีศึกษาเขตบางคอแหลม.ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2564  (หน้า 674-
683). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

0.2 

4. นางสาวปรณิัน บานช่ืน - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
ปริณัน บานช่ืน, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์. (2564). การศึกษา
และพัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรบัติดตั้งภายใน
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-
719). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

0.2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
ผลงานวิชาการ ค่า

น้ าหนัก 
5. นายศาสตรา  
ศรีหาภาค 

- บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรี
หาภาค. (2564). ปัจจัยในการพิจารณามูลค่าตลาดบ้านจดัสรร. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคล
กรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี 4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 
281-288). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ. 
- บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วาสนา ดวงดี, ศาสตรา ศรี
หาภาค. (2564). แนวทางการเปลีย่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพจากพ้ืนท่ีเขตสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการเป็นพื้นที่เขตพาณิชยกรรม. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาตเิชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งท่ี 
5 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 379-386). กรุงเทพมหาคร: 
มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ. 
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
กุณฑลทิพย พานิชภักดิ,์ ศาสตรา ศรีหาภาค, มนต์ธัช มะกล่ า
ทอง. (2564). การประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาบา้นว่าง
ในญี่ปุ่นกับบริบทไทย. ในวารสารวิชาการ "สาระศาสตร์" 
สถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับท่ี 3 ปี 2564 (หน้า 
690-703). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

0.2 
 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.6 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน  

(ร้อยละ) 
คะแนน 
ประเมิน 

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5 

(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0 0 

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 32 5 

คะแนนเฉลี่ย (5+0+5) / 3 = 3.33 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย (5+0+5)/3 = 3.33 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
 
 
 

1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนนิงาน 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์จากรายงาน มคอ.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ตลอด

ปีการศึกษา 2564ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมในปีการศึกษา 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ตามเอกสาร สมอ.08 พิจารณาผ่านสภาวิชาการ ครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 พิจารณาผ่านสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2563 

โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรจะมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขส ารองพร้อมที่จะ
เปลี่ยนมาทดแทนเพื่อให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการหลักสูตรจะด าเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่มาทดแทนท่านเดิม
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร โดยส่งเอกสาร สมอ.08 เสนอคณะ มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ต่อไป) 

 
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

ปี พ.ศ. ที่เขา้มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2561 2562* 2563 2564 

คง
อย

ู่ 

เก
ษีย

ณ
 

ลา
ออ

ก 

คง
อย

ู่ 

เก
ษีย

ณ
 

ลา
ออ

ก 

คง
อย

ู่ 

เก
ษีย

ณ
 

ลา
ออ

ก 

คง
อย

ู่ 

เก
ษีย

ณ
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นายศรัณยู  สว่างเมฆ(ตาม มคอ.2) / - - / - - / - - / - - 
นายนพดล คล้ายวิเศษ(ตาม มคอ.2) / - - - - - - - - - - - 
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม(ตาม 
มคอ.2) 

/ - - / - - / - - / - - 

นางสาวปริณัน บานชื่น(ตาม มคอ.2) / - - / - - / - - / - - 
นายกรณ์พงศ์  ทองศรี(ตาม มคอ.2) / - - - - - - - - - - - 
นายแทนศรัทธา อติอนวุรรตน์ - - - / - - / - - / - - 
นายศาสตรา ศรีหาภาค - - - / - - / - - / - - 

 
* ปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน โดยนายแทนศรัทธา อติ
อนุวรรตน์ แทนนายนพดล คล้ายวิเศษ และนายศาสตรา ศรีหาภาค แทนนายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
 

2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผลประเมินความพึงพอใจการด าเนินการในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปตัยกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังตาราง
ด้านลา่งนี ้
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1.ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.60 

1.1 ท าการส ารวจอัตราคงอยู่และการพัฒนาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 4.60 
1.2 ส ารวจคุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา 

4.40 

1.3 ด าเนินการคัดเลือกและตรวจสอบความพร้อมของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิตรงเพื่อแต่งตั้ง
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

4.60 

1.4 ท าการประชุมหารือเพื่อช้ีแจงแนวทางและข้อควรปฏิบตัิในการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารหลกัสูตร 

4.80 

2.ระบบการบริหารอาจารย์ 4.40 
2.1 การประชุมทบทวนการบรหิารอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 4.40 
2.2 วางแผนการบริหารอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร 4.40 
2.3 จัดท าแผนการบริหารอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.40 
2.4 ด าเนินการตามแผนการบริหารอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 4.40 
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.35 

3.1 ส ารวจความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.40 
3.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็น 4.20 
3.3 จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.40 
3.4 ด าเนินการตามแผน 4.40 

รวม 4.45 

จากตารางประเมินผลการด าเนินการในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้างต้นนั้น พบว่าในหัวข้อระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความพึงพอใจมากคะแนนเฉลี่ย 4.6 โดยเฉพาะเรื่องท าการประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทาง
และข้อควรปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหาร
หลักสูตร มีค่าคะแนนถึง 4.80หัวข้อระบบการบริหารอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึง
พอใจมากคะแนนเฉลี่ย 4.40หัวข้อระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความพึงพอใจมากคะแนนเฉลี่ย 4.35 แต่ในส่วนเรื่องมีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความ

จ าเป็นอาจต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
ตารางสรุปประเมินผลการด าเนินการในการบริหารหลักสูตรย้อนหลัง 3 ปี 

รายการประเมิน 2562 2563 2564 
1.ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.60 4.55 4.60 
2.ระบบการบริหารอาจารย ์ 4.55 4.55 4.40 
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.10 4.20 4.35 

รวม 4.42 4.43 4.45 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และมีการด าเนนิการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้การด าเนินการในการบริหารหลกัสูตร
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การติดตามและประเมิน 
เพื่อให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรมีอัตราคงอยู่ และร่วมกันบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี
การศึกษา 2564 เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรเดิมในปีการศึกษา 2562 (ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน) จากการด าเนนิการบรหิารหลักสูตรแล้วพบว่าสามารถ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยดีซึ่งมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรเฉลี่ย 4.45 โดยจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มความพึงพอใจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 4 คะแนน 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
4.1 - 01 เอกสารบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ 
4.2 - 01 เอกสารบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ 
4.3 - 01 สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี 2562 และเอกสารการพิจารณาเห็นชอบ 
4.3 - 02 เอกสารผลประเมินความพึงพอใจการด าเนินการในการบริหารหลักสูตร  
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1. ข้อมูลนักศึกษา(ปีการศึกษาที่รับเข้า 2556ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2563) 
(สามารถปรับปีการศึกษาได)้ *ในกรณีที่เป็นหลักสูตรปรบัปรุง ปี 2561 ให้ใส่จ านวน นศ. จากหลักสูตรเดิมด้วย* 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้

หลักสตูร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า (1) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ)ในแต่ละปี
การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออก

และคัดชื่อ
ออกสะสม 

(2) 

ร้อยละการคง
อยู่ของ

นักศึกษา 
(1)-

(2)/(1)*100 
58

1

 59
2

 60
3

 61
4

 62
5

 63
6

 64
7

 

รุ่นปีการศึกษา 2557 23 18 18 16 16 3 0 0 7 69.57 

รุ่นปีการศึกษา 2558 35 30 28 25 23 23 1 0 12 65.71 

รุ่นปีการศึกษา 2559 38  36 21 21 21 1 0 17 55.26 

รุ่นปีการศึกษา 2560 45   34 29 25 24 24 21 55.56 

รุ่นปีการศึกษา 2561 30    30 29 29 29 1 96.67 

รุ่นปีการศึกษา 2562 21     20 18 18 2 90.48 

รุ่นปีการศึกษา 2563 29      27 27 2 93.10 

รุ่นปีการศึกษา 2564 43       39 4 90.69 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/STUDENTALL258_070659.pdf 

2
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/สถิตินักศึกษาปัจจุบนั-2559-1-รวมสรุป.pdf 

3
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/สถิตินักศึกษาทั้งหมด-2560-2.pdf 

4
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/สถิติ-นศ-คงอยู-่2-61.pdf 

5
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/สถิตินักศึกษาคงอยู่-2562-2.pdf 

6 
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/สถิติสมัคร-รับไว้-2563_25630731_fixed.pdf 

7 
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/สถิติ-นศ-คงอยู_่25641231.pdf 

 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมนิ) : 35 คน 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา: 
 จ านวนนักศึกษาลดลงจากจ านวนที่ลงทะเบียนแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษานัน้มีสาเหตุมาจาก 1) เมื่อนักศึกษาเรียน
ไปในระยะหนึ่งแลว้ไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาท าให้มนีักศึกษาบางรายลาออกหรือย้ายสาขาวชิา 2) นักศึกษาบาง
รายขาดความรับผิดชอบส่งผลให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
จ านวน
ลาออก 

ที่ยังไม่จบ 
ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

2556 35 22
1
 - - 1 1 10 0 62.86 

2557 23  16
 2

 - - - 7 0 69.57 

2558 35   22
 3

 - 1 12 0 62.86 

2559 38    19
 4

 - 17 1 50.00 

2560 45     24 21 6 53.33 

 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1 

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/สถิติส าเร็จการศึกษา-2560.pdf 
2 

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน-ปีการศึกษา-
2561.pdf 
3
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา-ปีการศึกษา-2562_25630831.pdf 

4
http://regis.rmutp.ac.th//wp-content/uploads/2022/01/สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา-ปีการศึกษา-

2563_25640831.pdf 
 
 
หมายเหตุ: นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คนยังไม่จบในปีการศึกษา 2564 เนื่องจาก 1) นักศึกษาไมผ่่านรายวชิา

วิทยานพินธ์จ านวน 1 ราย 2) นกัศึกษาไม่ผ่านรายวชิาต่อเนื่องจ านวน 5 ราย 

 
 
 
 
 

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
1) นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการวิทยานิพนธ์แนว

ทางการแก้ไขปัญหาคือมอบหมายให้อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา ติดตามความก้าวหน้างานเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาจบในปี
การศึกษาถัดไป 2) นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาคือมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามดูแล
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 
(กระบวนการ) 

1) การรับนักศึกษา  
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563สาขาวิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการรับนักศึกษา ที่ปรับปรุงจากการ

ประเมินผลในปีที่ผ่านมาโดยยึดรูปแบบของมหาวิทยาลัยก าหนด และมีการด าเนินการบริหารจัดการ
ภายในสาขาวิชาเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม ดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการวางแผนและทบทวนยอดการรับนักศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตร 

2. ก าหนดคณะกรรมการด าเนินการรับนักศึกษา เพื่อน าเสนอต่อคณะในการด าเนินงานการรับ
นักศึกษาใหม่ 

3. วางแผนการแนะแนวและการประชาสัมพันธช์่องทางต่างๆ 
4. ลงพื้นที่เพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพนัธ์ในสื่อช่องทางตา่งๆ 
5. ติดตามและตรวจสอบยอดนักศึกษาว่าเป็นไปตามแผน/ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อด าเนินการ

และเตรียมแผนในการวางแผนเพื่อด าเนินการ 
6. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
7. ประเมินความพึงพอใจ และติดตามประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน 
การวางแผนก าหนดจ านวนนักศึกษาของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษา พิจารณาจากความพร้อมของห้องปฏิบัติ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนอาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของสภาวิชาชีพสถาปัตยกรรม สกอ. และจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าสะท้อนถึงความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการศึกษาที่ผลิต
บัณฑิตด้านสถาปัตยกรรม ทั่วประเทศ และภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษาที่จบในหลักสูตร จากการ
พิจารณาในปีการศึกษา 2562 นอกจากพิจารณร่วมกับความพร้อมข้างต้นแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับการรับนักศึกษาที่เป็นไปตามรูปแบบการรับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยมีกระบวนการรับในระบบ TCAS โดยแบ่งการรับเป็นรอบ ดังนี้ 

1. รอบที่ 1 : การรับแบบ TCAS 1 ส าหรับ : นักเรียนทั่วไป (รอบ PORFOLIO) 
2. รอบที่ 2 : การรับแบบ TCAS 2 ส าหรับ : นักเรียนทั่วไป (รอบโควต้า) 
3. รอบที่ 3 : การรับแบบ TCAS 3 ส าหรับ : นักเรียนทั่วไป (รอบ Admission) 
4. รอบที่ 4 : การรับแบบ TCAS 4 ส าหรับ : นักเรียนทั่วไป (รอบรับตรงอิสระ) 
 
ผลการด าเนินงานในการรับนักศึกษา  
จากระบบและกลไกการรับนักศึกษาข้างตน้ หลักสูตรได้ด าเนินการ ซึ่งปรากฎผลดงันี้  
1. ด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการวางแผนและทบทวนยอดการรับนักศึกษา 

โดยก าหนดยอดการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา  2564 จ านวนทั้งสิ้น 35 คน เพื่อให้มีความ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 

2. หลักสูตรได้ก าหนดคณะกรรมการในการด าเนินการรับนักศึกษา โดยประกอบไปด้วยหัวหน้า
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 1 คน และอาจารย์ผู้สอนจ านวน 1 คน 

3. แผนการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  
ประกอบด้วย 1) การแนะแนวแบบลงพื้นที่ 2) การประชาสัมพันธ์โดยการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
ทางไปรษณีย์ 3) การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์  

4. แผนการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาประจ าปี การศึกษา 2564  
ประกอบด้วย  1) การแนะแนวแบบลงพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในเขตพระนคร จ านวน  
4 โรงเรียน 2) การประชาสัมพันธ์โดยการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์ จ านวน 50 
โรงเรียน 3) การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เวปไซต์ของคณะ และเพจเฟสบุ๊คของ
คณะ 

5. จากการติดตามและตรวจสอบยอดการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่าไม่เป็นไป
ตามแผน โดยมีจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งมีจ านวนมากกว่าแผนที่วางไว้ (35 คน) 
เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ใช้วิธีการสอบและรับนักศึกษาผ่านทาง
ออนไลน์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  

6. ปัญหา อุปสรรค ในการรับนักศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ  เนื่องจากใช้วิธีการสอบ
สัมภาษณ์แบบออนไลน์ ท าให้ประสิทธิภาพในการประเมินผลงานและบุคคลิกภาพของนักศึกษาท า
ได้ยาก  ซึ่งหลักสูตรได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการให้นักศึกษาวาดเส้นในขณะที่ท า
การสอบสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการทดสอบทักษะเบื้องต้น 

7. หลักสูตรได้ท าการประชุมหารือ เพื่อประเมินความพึงพอใจและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
สถิตินักศึกษาสมัคร-รับไว้ ประจ าปีการศึกษา 2564 
จากการติดตามผลการด าเนินงานตามระบบและขั้นตอนที่วางไว้ ส่งผลให้มีผลการรับนักศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยสรุปดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 2564 ประเภทการรับนักศึกษา 
การด าเนินงาน จ านวน TCAS1 TCAS2 TCAS3 TCAS4 

แผนรับนักศึกษา 35 10 5 15 5 
จ านวนผู้สมัคร 77 33 14 25 5 
ผลการรับนักศึกษา 43 12 8 21 2 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/สถิติสมัคร-รับไว้-ปีการศึกษา-
2564_v2.pdf 
 

จากตารางแสดงผลของการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการติดตามและตรวจสอบผลการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ พบว่าผลการรับนักศึกษานั้นสูงกว่า
แผนรับนักศึกษาที่วางไว้โดยมีการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 43 คนจากแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้ทั้งสิ้น 35 
คนคิดเป็นร้อยละ 122.85 โดยจ านวนผลการรับนักศึกษาในแต่ละรอบนั้นส่วนใหญ่มีจ านวนมากกว่า

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589-2563_25630731_fixed.pdf
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589-2563_25630731_fixed.pdf
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แผนการรับนักศึกษา  ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการหารือและทบทวนปัญหาเก่ียวกับจ านวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 ท าให้เกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร
เข้าศึกษาต่อที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
หมายเหตุ: กิจกรรมโครงการแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2564 
- “กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนกุนนทีธารามวิทยาคม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2565” ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 7 มกราคม 2565 
- “กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน 2 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน
ปีการศึกษา 2565” ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 20 มกราคม2565                   
- การเข้าพบรองวิชาการ โรงเรียนนันทุบ ารุง จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565   
- การเข้าพบฝ่ายวิชาการ โรงเรียนปทุมวิลัย จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์                     
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพบว่าการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ส่งผลให้

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรียนในรายวิชาเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยได้ท าการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2. การปฐมนิเทศและการด าเนนิกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3. ติดตามและประเมินผล 
4. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 
ผลการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. การก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2563 นั้น เม่ือพิจารณาจาก

ผลการเรียนในรายวิชาเฉพาะของนักศึกษาและการหารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะ พบว่า
ทักษะเฉพาะของนักศึกษามีคุณภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลงานทีน่ักศึกษาใช้ประกอบการสอบ  สัมภาษณ์ 
ดังนั้นหลักสูตรจึงวางแผนให้มีกิจกรรมการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน และจากการสอบถามจากตัวแทนนักศึกษาในปี
การศึกษาก่อนหน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคของการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พบว่า
ยังมีบางประเด็นที่หลักสูตรต้องน ามาพิจารณาและปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ
ต้องการของนักศึกษาในปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรจึงวางแผนให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

2. การปฐมนิเทศและการด าเนินกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
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2564  ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รับผิดชอบ 3 ท่าน คือ นายศรัณยู สว่างเมฆ, นายนพดล คล้ายวิเศษ และ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค และ
ส่วนของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานั้น หลักสูตรใช้วิธีการแทรกกระบวนการปรับ
พื้นฐานให้แก่นักศึกษาในช่วงสัปดาห์แรกในรายวิชาเฉพาะ  

3. ผลการปฐมนิเทศและการด าเนินกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่าน มาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวในการเรียนได้ดีนัก เมื่อเทียบกับ
นักศึกษารุ่นก่อนหน้าเช่น การเข้าเรียน การส่งงาน เป็นต้น 

4. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคือ การ
สื่อสารและประสิทธิภาพในการสื่อสารในการปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมลดลง
เมื่อเทียบกับการจัดกิจกรรมแบบ on  site  ซึ่งหลักสูตรได้วางแนวทางแก้ไข โดยปรับรูปแบบของ
กิจกรรมให้มี ลักษณะเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

การประเมินกระบวนการ 
ในขั้นตอนที่ 3 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวในการเรียนได้ดีนัก เมื่อเทียบกับ

นักศึกษารุ่นก่อนหน้าเช่น การเข้าเรียน การส่งงาน เป็นต้น  และในขั้นตอนที่ 4 ประเมินได้ว่า การ
สื่อสารและประสิทธิภาพในการสื่อสารในการปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมลดลง ซึ่ง
จะเสนอประบวนการปรับปรุงต่อไป 

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
จากผลการด าเนินงานและการประเมินกระบวนการหลักสูตรเห็นว่ากระบวนการในปีการศึกษา 

2564 ค่อนข้างมีประสิทธิภาพจึงน ากระบวนการดังกล่าวไปใช้ต่อในปีการศึกษา  2565 โดยท าการ
พัฒนาและปรับปรุงในประเด็นเก่ียวกับมิติทางสังคมความสามารถปรับตัวในการเรียนรู้และรูปแบบของ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2. การปฐมนิเทศและการด าเนนิกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยปรับรปูแบบ

ของกิจกรรมให้มี ลักษณะเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 เอกสารการปรับพื้นฐานนักศึกษาเข้าใหม่ 
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การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 
(กระบวนการ) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี 
ระบบกลไกการด าเนินงานในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1. วางแผนและเตรียมการ 

1.1 ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสตูรเพื่อพิจารณาก าหนดอาจารย์ทีป่รกึษาในแต่ละชั้นปีนกัศึกษา 
1.2 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีพิจารณาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการปัญหา
เพื่อการน าไปปรับใช้ต่อไป 

1.3 ก าหนดมาตรการในการดูแลนักศึกษา ซึ่งมีประเด็นครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านวิชาการ
2 ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว 3 ด้านการติดต่อประสานงาน 

2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว ้
2.1 อาจารย์ที่ปรึกษามีการติดตาม ดูแล และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแล 
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่

นักศึกษามีปัญหาในด้านวิชาการ/ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว/ด้านการติดต่อประสานงาน 
3. ประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาท าการสรุปข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อรายงานต่อหัวหน้าสาขาวิชา
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.2 หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลการด าเนินงานในการควบคุมดูแล
ให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาจากการสรุปข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี 

4. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 

4.1 ประชุมหารือเพื่อสรุปปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
4.2 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา

ในปีการศึกษาถัดไป 
แผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2564 2563 2562 2561 2560 
นายศรัณยู สว่างเมฆ            - ช้ันปี 

5/2559 
ช้ันปี 

4/2559 
ช้ันปี 

3/2559 
ช้ันปี 

2/2559 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       ช้ันปี 

4/2561 
ช้ันปี 

3/2561 
ช้ันปี 

2/2561 
ช้ันปี 

1/2561 
- 

นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม   - - ช้ันปี 
5/2558 

ช้ันปี 
4/2558 

ช้ันปี 
3/2558 

นางสาวปริณัน  บานช่ืน          ช้ันปี 
5/2560 

ช้ันปี 
4/2560 

ช้ันปี 
3/2560 

ช้ันปี 
2/2560 

ช้ันปี 
1/2560 

นายศาสตรา  ศรีหาภาค         ช้ันปี 
3/2562 

ช้ันปี 
2/2562 

ช้ันปี 
1/2562 

- - 

 

 
 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

47 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
มีการด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชั้นป ี รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา วัน เวลา ห้อง 
 1 2564 นายธธนา กมลสรากิธรักษา จันทร์ 13.00-16.00 น. ออนไลน์

 2 2563 นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ จันทร์ 13.00-16.00 น. ออนไลน์
 3 2562 นายศาสตรา ศรีหาภาค จันทร์ 13.00-16.00 น. ออนไลน์
 4 2561 นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ จันทร์ 13.00-16.00 น. ออนไลน์
 5 2560 นางสาวปริณัน บานชืน่ จันทร์ 13.00-16.00 น. ออนไลน ์
 

ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะชี้แจงถึงแนวทางในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีการก าหนดแนวทางส าหรับการให้ค าปรึกษา
และแนะแนวนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ได้แก่  

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียน ,การ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ รวมถึงการเข้าสังคมและการปรับตัวของนักศึกษา  

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 อาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แจงเรื่องการติดตามผลการเรียน และการลง   
ทะเบียนในรายวิชาที่ตกค้างรวมถึงติดตามความก้าวหน้าเร่ืองเกรดเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคล หาก
พบว่ามีนักศึกษามีเกรดที่ต่ ากว่า 2.00 จะมีการนัดนักศึกษาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการพ้น
สภาพของนักศึกษา  

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และการเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา  

4. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แจงเรื่องการติดตามผลรายวิชาที่ตกค้างการท าวิทยานิพนธ์ 
และการเตรียมความพร้อมในการจบการศึกษา 

5. ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาวิทยานิพนธ์ตกค้างจ านวน 2 คน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้มอบหมายให้มีการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นายธธนา กมลนรากิธรักษา ดูแลนักศึกษาวิทยานิพนธ์ตกค้าง รุ่น 2556 จ านวน 1 คน 
นายศรัณยู สว่างเมฆ             ดูแลนักศึกษาวิทยานิพนธ์ตกค้าง รุ่น 2558 จ านวน 1 คน 

 

การประเมินกระบวนการ 
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ 

หลักสูตรภาคการเรียน 1/2564 และ 2/2564 นั้นมีผลการด าเนินงานคือนักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสได้พบที่
ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียนและการใช้ชวีิตในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจะน ากระบวนการนี้ไป
ใช้ในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2565 ต่อไป 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุงกระบวนการ 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ 

หลักสูตร ภาคการเรียน 1/2564 และ 2/2564 นั้น มีผลการดาเนินงานคือนักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสได้ 
พบที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจะน ากระบวนการ
นี้ไปใช้ในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
ปีการศึกษา 2565 ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. วางแผนและเตรียมการ 
2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยมีการติดตาม ดูแล สังเกตพฤติกรรม และให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ 
3. ประเมินผลการด าเนนิงาน 
4. ปรับปรุงพฒันากระบวนการในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา 

 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ระบบกลไกการด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 
ระบบกลไกการด าเนนิงานในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
1. วางแผนและเตรียมการ 

1.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ ารายวชิาเพื่อหารือและพิจารณา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

1.2 วางแผนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 
1.3 ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว ้
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงานที่ก าหนด 

3. ประเมินผลการด าเนนิงาน  
รายงานผลการด าเนนิงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4. ปรับปรุงพฒันากระบวนการในคร้ังต่อไป 
4.1 ประชุมหารือเพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 
4.2 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษาถัดไป 
 
ผลการด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
1. ผลการวางแผนและเตรียมการ 

1.1 ด าเนินการประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ ารายวชิาเพื่อหารือและ
พิจารณาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

1.2 แผนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มวิชาหลัก 
กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้

และ
นวัตกรรม 

กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 

การศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 1 1 1 1 
การเข้าอบรม สมัมนา และจดัแสดงผลงาน 0 1 0 0 
การมีส่วนร่วมในงานวิจยัและบริการวชิาการ 0 0 1 0 
การเข้าร่วมกิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัย 0 1 0 0 

* หมายเหตุ : ตัวเลข หมายถึง จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
1.3 หลักสูตรได้ก าหนดอาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

- กลุ่มวิชาหลักมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาหลักเป็นผู้ด าเนินการ 
- กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพมอบหมายให้อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศกึษาเป็นผูด้ าเนนิการ 
- กลุ่มทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชา

เทคโนโลยีเป็นผูด้ าเนนิการ 
 

2. ผลด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 โดยจากการหารือ เห็นควรที่จะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา โดยอาศัยแนวทางใน
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมาน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา 
โดยค านึงถึงทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก ่

1. กลุ่มวิชาหลัก 
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
3. กลุ่มทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
โดยพิจารณาร่วมกับกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ และมีการวางแผน

กิจกรรมของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเข้าร่วมประกวดทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งแผนการจัดโครงการ และ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 
2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มวิชา

หลัก 

กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 0 0 6 0 
การเข้าอบรม สัมมนา และจัดแสดงผลงาน 6 6 6 3 
การมีส่วนร่วมในงานวิจัยและบริการวิชาการ 1 0 1 0 
การเข้าร่วมกิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัย 2 0 2 0 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการพิจารณาผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยในส่วนของกิจกรรม

ในภาพรวมของคณะพิจารณาร่วมจากโครงการ/กิจกรรมที่อาจารย์สามารถบูรณาการการเรียนการสอน
เข้าร่วมกับการจัดกิจกรรมและภาระงานของอาจารย์เป็นหลัก ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นในส่วนของ
การศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพิจารณาตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมเพื่อการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแจ้งมายังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จากผลการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสถาปัตยกรรมได้มีโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 9 โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมที่เป็นภาพรวมจะมีอาจารย์ของสาขาวิชาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในส่วนของกิจกรรมที่ทางสาขาเป็นผู้ด าเนินการจะมีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบและสรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อท ารายงานผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มวชิา

หลัก 

กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 

การเข้าอบรม สัมนา และจัดแสดงผลงาน 
โครงการ ASA ARCHITECTURAL 
DESIGN WORKSHOP 
- จัดโดยสภาสถาปนิก 
- ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี 
- วันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 จ านวน 2 คน 
- อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ 

/ / / / 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การควบคุม
งานและตรวจสอบสถาปัตยกรรม” โดย 
น.ต.หญิง ญาดา มิตรเจริญถาวร 
- รายวิชาเทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
และควบคุมงาน 2 
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ออนไลน์) 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 
- อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค 

/ / / - 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มวชิา

หลัก 

กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่องประสบการณ์
เรียน ฝึกงาน ท าวิทยานิพนธ์ การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพและการท างาน โดยศิษย์
เก่า ได้แก่ พัชรพร คูณตะคุ, คมชาญ 
โชติวรอนันต์, พิมภรณ์ จ าปาแดง, สรเลข 
เกียงตระกูล 
- วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 (ออนไลน์) 
- รายวิชา วิชาชีพสถาปัตยกรรม และ
รายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
- อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ, อาจารย์
พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 

/ / / / 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการ
ก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป” โดย บริษัท เอ
พี (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน 
- รายวิชาเทคนิคการก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป 
- วันที่ 29 กันยายน 2564 (ออนไลน์) 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 
- อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
- 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดท า
รายละเอียดโครงการอสังหาริมทรัพย์” 
โดย นายตุลยวตั พิพรรธนัชกลุ  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทู สตดูิโอ จ ากัด  
- รายวิชาการจัดท ารายละเอียดโครงการ
เพื่อการออกแบบงานสถาป้ตยกรรม 
- วันที่ 17 กันยายน2564 (ออนไลน)์ 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 4  
- อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 

/ / / / 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มวชิา

หลัก 

กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปรับปรุง
โครงสร้างอาคาร โดย ดร.ฮาวา วงศ์พงษ์ค า 
สถาปนิกและอาจารย์สถาบันการสอน
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- รายวิชาการปรับปรุงอาคาร 
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 9 
กันยายน 2564 (ออนไลน์)  
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3  
- อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม 

/ / / - 

การมีส่วนร่วมในงานวิจัยและบริการวิชาการ 

โครงการ Creative Young Designer 
Season 2  
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเฟอเรจ จ ากัด มหาชน 
- ณ โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 
- วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 จ านวน 6 คน 
- อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค, อาจารย์
แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ 

/ - / - 

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัย 

การเข้าชมและรับฟงัการบรรยายรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอาคารไทยทรงด า ในโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมนกัศึกษา
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงด า 
บ้านหัวเขาจนี จ.ราชบุร ี
- วันที่ 22 มีนาคม 2564 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 1-3 
- อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ, อาจารย์นพดล 
คล้ายวิเศษ 

/ - / - 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มวชิา

หลัก 

กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 

การเข้าชมและรับฟงัการบรรยายงาน
สถาปัตยกรรมศิลปกรรมหัวข้อทัศนศิลป์
ภายนอกและภายในวัดราชาธิวาส ใน
โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะดว้ยทักษะ
ทางวชิาการเพื่อปลูกจิตส านึกดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม 
- ณ วัดราชาธิวาส 
- วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 
- อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ, อาจารย์
นพดล คลา้ยวิเศษ 

/ - / - 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 

- กลุ่มวิชาหลัก ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2564 
ไม่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งนักศึกษาหลาย
คนพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ท าให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

- กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ผลการด าเนินงาน ในหมวดของการดูงานนอกสถานที่ไม่เป็นไป
ตามแผน แต่ในหมวดของการเข้าอบรม สัมมนา และจัดแสดงผลงาน เป็นไปตามแผน อีกทั้งยังมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมในหมวดของการมีส่วนร่วมในงานวิจัยและบริการวิชาการและหมวดของการเข้าร่วม
กิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากแผนที่วางไว้ ซึ่งด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานในบางกิจกรรมได้ ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับเปลี่ยน
ลักษณะของกิจกรรมเป็นรูปแบบอ่ืนแทน 

- กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลการด าเนินงานพบว่า ผลการด าเนินงานในหมวด
ของการดูงานนอกสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน แต่ในหมวดของการมีส่วนร่วมในงานวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นไปตามแผน อีกทั้งยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมในหมวดของการเข้าอบรม สัมมนา และจัดแสดงผลงาน
และหมวดของการเข้าร่วมกิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ 
ซึ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานในบางกิจกรรมได้ ทางหลักสูตร
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมเป็นรูปแบบ อื่นแทน 

- กลุ่มทักษะสารสนเทศ ผลการด าเนินงานพบว่า  ผลการด าเนินงานในหมวดของการดูงาน
นอกสถานที่ไม่เป็นไปตามแผน แต่ในหมวดของการเข้าอบรม สัมมนา และจัดแสดงผลงาน, หมวดของ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมในงานวิจัยและบริการวิชาการ และหมวดของการเข้าร่วมกิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัย 
เพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ ซึ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินงานในบางกิจกรรมได้ ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมเป็นรูปแบบ 
อ่ืนแทน 

 
4. ผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในครั้งต่อไป 

4.1 ผลการประชุมหารือเพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
จากผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2564 พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยหลักสูตรได้วางแนวทางในการ
แก้ไขโดยปรับเปลี่ยนวิธีการ เช่น การเชิญวิทยากรจากภายนอก หรือตัวแทนจากสถานประกอบการ 
มาบรรยาย หรือเยี่ยมชมสถานประกอบการแบบออนไลน์ 

4.2 ผลการปรับปรุงพัฒนากระบวนการส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษาถัดไป 

จากการประเมินกระบวนการ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนที่ 1 
โดยมุ่งเน้นให้ตอบรับกับสภาวะการปัจจุบันมากข้ึนและให้มีการด าเนินการในชั้นตอนที่ 3 เพิ่มเติม โดย
ส่วนของการประเมินให้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการจัดโครงการ/กิจกรรมรายโครงการ/
กิจกรรมรายโครงการ/กิจกรรม หากสามารถท าได้และน าข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาในการจัดกิจกรรม 
เพราะการศึกษาถึงความพึงพอใจรายโครงการ จะเป็นการมุ่งศึกษากิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจ
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.2 - 01 เอกสารหนังสือขออนุมัติโครงการ/ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 
(ผลลัพธ์) 

1) อัตราการคงอยู่ 
การคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากอัตราการคงอยู่ที่นักศึกษาลงทะเบียนและเข้าชั้นเรียนตามเกณฑ์

ระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชาของปีการศึกษานั้น 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นัก 

ศึกษา
รับเข้า 

(1) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปี
การศึกษา 

จ านวนท่ี
ลาออก
และคัด
ชื่อออก
สะสม 
(2) 

ร้อยละการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

(1)-
(2)/(1)*100 

581 592 603 614 625 636 647 

รุ่นปีการศึกษา 

2557 

23 18 18 16 16 3 0 0 7 69.57 

รุ่นปีการศึกษา 

2558 

35 30 28 25 23 23 1 0 12 65.71 

รุ่นปีการศึกษา 

2559 

38  36 21 21 21 1 0 17 55.26 

รุ่นปีการศึกษา 

2560 

45   34 29 25 24 24 21 55.56 

รุ่นปีการศึกษา 

2561 

30    30 29 29 29 1 96.67 

รุ่นปีการศึกษา 

2562 

21     20 18 18 2 90.48 

รุ่นปีการศึกษา 

2563 

29      27 27 2 93.10 

รุ่นปีการศึกษา 

2564 

43       39 4 90.69 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/STUDENTALL258_070659.pdf 
2http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/สถิตินักศึกษาปัจจุบนั-2559-1-รวม
สรุป.pdf 
3http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/สถิตินักศึกษาทั้งหมด-2560-2.pdf 
4http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/สถิติ-นศ-คงอยู-่2-61.pdf 
5http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/สถิตินักศึกษาคงอยู่-2562-2.pdf 
6 http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/สถิติสมัคร-รับไว้-
2563_25630731_fixed.pdf 
7
 

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/สถิติ-นศ-คงอยู_่25641231.pdf 
 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมนิ) : 35 คน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
จากตารางพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษามีระดับของอัตราการคงอยู่ไม่คงที่ ดังนี้ 

- ปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่ 65.71 
- ปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่ 55.26 ลดลงจากปีการศึกษา 2558 
- ปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่ 55.56 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2559 
- ปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยู่ 96.67 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 
- ปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ 90.48 ลดลงจากปีการศึกษา 2561 
- ปีการศึกษา 2563 มีอัตราการคงอยู่ 93.10 ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
- ปีการศึกษา 2564 มีอัตราการคงอยู่ 90.69 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 

จากข้อมูลท าให้ทราบถึงแนวโนม้การคงอยู่ระดับที่ขึ้นลงในแต่ละปีและอยู่ในช่วงระดับค่าร้อยละ
ที่ใกล้เคียงกันโดยที่ในปีการศึกษา 2564 มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
2) การส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
จ านวน
ลาออก 

ที่ยัง
ไม่
จบ 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

2556 35 22
1
 - - 1 1 10 0 62.86 

2557 23  16
 2

 - - - 7 0 69.57 

2558 35   22
 3

 - 1 12 0 62.86 

2559 38    19
 4

 - 17 1 50.00 

2560 45     24 21 6 53.33 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1 

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/สถิติส าเร็จการศึกษา-2560.pdf 
2 

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐาน-ปีการศึกษา-2561.pdf 
3
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา-ปีการศึกษา-

2562_25630831.pdf 
4
http://regis.rmutp.ac.th//wp-content/uploads/2022/01/สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา-ปีการศึกษา-

2563_25640831.pdf 
 

จากตารางพบว่าอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 - 2560 มีอัตรา
การส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
 

http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

กระบวนการในการก าหนดแนวทางการร้องเรียนของนักศึกษา  
1. การรับเรื่องร้องเรียน มีการก าหนดช่องทางในการร้องเรียนของนักศึกษาออกเป็น 3 ช่องทาง 

ได้แก่  1) จัดให้มีตู้รับค าร้องเรียน 2) การร้องเรียนผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา 3) การร้องเรียนผ่านทาง
ช่องทาง ออนไลน์ของทางคณะ (เว็บไซต์,เพจเฟสบุ๊ค) 

2. การด าเนินการเมื่อมีข้อร้องเรียน  
2.1 มีการจัดประชุมเผื่อหารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา และแนวทางการด าเนินงาน 
2.2 มีการชี้แจงเกี่ยวกับค าร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารับทราบผ่านทางอาจารย์

ที่ปรึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงเหตุผลที่มีการร้องเรียน 
2.3 จัดให้มีการด าเนินการตามข้อร้องเรียน ในกรณีที่เป็นประโยชน์และสามารถด าเนินการได้ 
2.4 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการการร้องเรียนของนักศึกษาต่อกระบวนการ
ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2564 
 

ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ล าดับ ประเด็น ผลการประเมิน 

2562 2563 2564 
ด้านการรบัและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา 

1 การก าหนดคณุสมบัติของนักศึกษามีความสอดคล้อง
กับหลักสตูร 

4.53 4.07 4.05 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรยีนมีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

4.53 4.01 3.90 

3 กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนกัศึกษามีความ
เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 

4.45 4.07 4.10 

4 มีการจัดกจิกรรมหรือกระบวนการเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษา 

4.42 4.03 3.95 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.48 4.05 4.00 
ด้านการด าเนินงานของหลักสตูรและการจัดการศึกษา 

1 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสตูร 4.42 3.91 3.95 
2 การแนะน าระบบการลงทะเบยีนเรียนและการค้น

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
4.37 3.91 3.95 

3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนเน้นการพัฒนา
นักศึกษาและทักษะการเรยีนในศตวรรษที่ 21 

4.26 4.01 3.90 

4 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งใน
และนอกช้ันเรียน 

4.37 3.87 3.75 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็น ผลการประเมิน 
2562 2563 2564 

ผลรวมเฉลี่ยการประเมิน 4.36 3.93 3.89 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ 

1 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดตอ่กับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ 

4.45 3.96 3.90 

2 นักศึกษาได้รบัค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การ
ก าหนดแผนการเรยีนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ 

4.29 4.01 3.90 

3 อาจารย์ทีปรึกษาทางวิชาการมีเวลาเพียงพอในการ
ให้ค าปรึกษา 

4.34 3.93 3.90 

4 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ใหค้วามสนใจ ตดิตาม
ผลการเรยีนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียน
จบตามเวลาของหลักสูตร 

4.37 4.01 3.85 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ใหค้วามช่วยเหลือ
อื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆแก่นักศึกษา 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.45 4.06 4.00 

ผลรวมเฉลี่ยการประเมิน 4.38 3.99 3.91 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมดุ ต ารา/หนังสือ 
แหล่งเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการการศึกษา 

3.87 3.74 3.55 

2 มีการดุแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.92 3.74 3.55 

3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับยคุสมยั 

3.92 3.71 3.65 

4 การจัดพื้นที่/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์
พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างาน
ร่วมกัน 

4.03 3.70 3.55 

5 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอรเ์นต็ความเร็วสูง 3.87 3.62 3.50 
ผลรวมเฉลี่ยการประเมิน 3.92 3.70 3.56 

ด้านการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1 มีการเปิดโอกาสให้นนักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน

ต่างๆ ได้  
3.89 3.81 3.95 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็น ผลการประเมิน 
2562 2563 2564 

2 มีการช้ีแจงเกี่ยวกับค าร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาทราบ 

4.03 3.75 3.95 

3 มีการด าเนินงานตามค าร้องเรยีนของนักศึกษาใน
กรณีที่สามารถด าเนินการได ้

4.00 3.72 3.85 

4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
ช้ีแจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึน้ 

4.00 3.77 3.80 

5 มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปจัจุบัน 

4.03 3.74 3.70 

ผลรวมเฉลี่ยการประเมิน 3.99 3.76 3.85 
ผลรวมเฉลี่ยการประเมินทุกด้าน 4.21 3.88 3.83 

แหล่งที่มา : http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/ผลประเมินหลักสูตร_ป.ตร_ี2564.pdf 
 
จากผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาทบทวนการประเมินและหาแนวทางในการประเมิน
ของปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการปรับปรุง กระบวนการในการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
รวมถึงผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการประเมินในปีการ ศึกษา 2564 
โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยในปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 คือ 4.21, 3.88 และ 3.83 ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรวมลดลงในทุกด้าน ยกเว้นด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หากพิจารณา
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จะพบว่าค่าเฉลี่ย
โดยรวมมีแนวโน้มที่ลดลง ดังนั้นอาจตั้งสมมติฐานไดว้่าการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งให้ความพึงพอใจของนักศึกษาลดลง 

 

ผลการประเมินตนเอง : 2 คะแนน 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.3 - 01 สรุปสถิตินักศึกษาคงอยู ่

3.3 - 02 สรุปสถิติผูส้ าเร็จการศึกษา 

3.3 - 03 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน 
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3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  
 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 19 คน มีจ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ) จ านวน 17 คน  โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต 6 
ด้าน เท่ากับ 4.00 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ใช้ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ผลรวมของค่าคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับ

การประเมิน 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 301 4.30 
14*5 

2. ด้านความรู ้ 264 3.77 
14*5 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 270 3.86 
14*5 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 293 4.19 
14*5 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

266 3.80 
14*5 

6. ทักษะพิสัย (ทักษะปฏิบตัิ) 284 4.06 
14*5 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลีย่คะแนนผลประเมิน 6 ด้าน 
1678 

4.00 
14*30 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล https://job.rmutp.ac.th/?fbclid=IwAR3XfbiTHzovTwc7YR6pcD6-
BYcxh9z8vEAuvUcPk2xMp9jg67gMLbkv-Rg#!/report/employer3 
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4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑติภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) (ระดบัปริญญาตร)ี 
ใช้ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 19 100 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

19 100 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

17 89.47 

- ตรงสาขาที่เรียน 17 100 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 0 0 

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 5.26 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 0 0 
7.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

0 0 

10. จ านวนบณัฑิตทีไ่ม่มีงานท า 1 5.26 
วิธีค านวณ  

(3.+4.) 
X 100 

= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี 2.-(5.+6.+7.+8.+9)  

94.74 

 

ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  4.74 คะแนน 
 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://job.rmutp.ac.th/#!/report/commondata 
 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

2.1 - 01 https://job.rmutp.ac.th/?fbclid=IwAR3XfbiTHzovTwc7YR6pcD6-
BYcxh9z8vEAuvUcPk2xMp9jg67gMLbkv-Rg#!/report/employer3 

2.2 - 01 ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต https://job.rmutp.ac.th/#!/report/commondata 
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
ที่มา http://regis.rmutp.ac.th/?p=9210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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2.การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
3. รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 

 
4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 

 
5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

 09312407 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 1/2564    
 AD2031203 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1/2564   สัมมนาการ

จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชัน้เรียน 

 AD2031305 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 1/2564   มีการปรับปรุง
เนื้อหาทุกปีเพื่อ
ความทันสมัย 

 AD2031407 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 1/2564    
 AD2031409 : การจัดท ารายละเอียดโครงการ
เพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

1/2564    

 AD2032101 : หลักการออกแบบ 1/2564   สัมมนาการ
จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชัน้เรียน 

 AD2032102 : ภาพร่างและการแสดงแบบ
สถาปัตยกรรม 

1/2564    
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รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

 AD2032104 : ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม 1/2564   สัมมนาการ
จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชัน้เรียน 

 AD2032205 : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1/2564    
 AD2032206 : สถาปัตยกรรมไทย 1/2564    
 AD2033202 : เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
และควบคุมงาน 1 

1/2564   สัมมนาการ
จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชัน้เรียน 

 AD2033205 : โครงสร้างอาคาร 2 1/2564    
 AD2033207 : เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 

1/2564   สัมมนาการ
จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชัน้เรียน 

 AD2033309 : เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป 

1/2564   สัมมนาการ
จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชัน้เรียน 

 AD2033411 : เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ ่

1/2564    

 AD2034303 : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

1/2564   สัมมนาการ
จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชั้นเรียน 
เพิ่มเติมเนื้อหา BIM 

 AD2034305 : ผังเมืองเบื้องต้น 1/2564    
 AD2034306 : การวางผังบริเวณ 1/2564   สัมมนาการ

จัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ในและนอกชัน้เรียน 
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รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

 AD2034307 : ภูมิสถาปัตยกรรม 1/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2034411 : การประมาณราคาก่อสร้าง 1/2564    
 AD2035403 : การปรับปรุงอาคาร 1/2564    
 AD2035414 : สุนทรียศาสตรส์ าหรับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

1/2564    

 GE2200106 : ภาษาจีนพื้นฐาน 1/2564    
 GE2201101 : ภาษาอังกฤษ 1 1/2564    
 GE2300106 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1/2564    
 GE2500101 : พลศึกษา 1/2564    
 GE2700101 : วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 1/2564    
 GE2820103 : วัสดุและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1/2564    

 09312408 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 2/2564    
09312410 : โครงงานวิทยานิพนธ ์ 2/2564    
 AD2031101 : ทฤษฎีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2031102 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2/2564   เทคนิคการบรรยาย 
อภิปรายและการ
สอนแบบสัมมนา 
น าเสนอเครื่องฉาย
โปรเจ็คเตอร์สไลด์ 
powerpoint
น าเสนอเนื้อหา
ประกอบการสอน 

 AD2031204 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 
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รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

 AD2031306 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 2/2564    
 AD2031408 : การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 2/2564    
 AD2031410 : โครงงานวิทยานิพนธ์ 2/2564    
 AD2033101 : วัสดุและการก่อสร้าง 2/2564   จัดกิจกรรมประกอบ 

การเรียนรู้ทั้งใน
ชั้นเรียน แบบ 
active learning 

 AD2033104 : โครงสร้างอาคาร 1 2/2564    
 AD2033203 : เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
และควบคุมงาน 2 

2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2033206 : โครงสร้างอาคาร 3 2/2564    
 AD2033208 : เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารขนาดกลาง 

2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2033310 : เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารสูง 

2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2034201 : สถาปัตยกรรมภายใน 2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2034202 : คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม 

2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2034304 : สถาปัตยกรรมยั่งยืน 2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 
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รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

 AD2034308 : การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการสถาปัตยกรรม 

2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2034309 : การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง 2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

 AD2034310 : การบริหารงานก่อสร้าง 2/2564   สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอน 
และการวิจัยใน
และนอกชั้นเรียน
ประเมินนักศึกษา
จากการสอบถาม
แบบปากเปลา่ 

 AD2034412 : วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม 2/2564    
 AD2034413 : การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 

2/2564    

 AD2035408 : สถาปัตยกรรมชุมชน 2/2564    
 AD2035413 : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2/2564    
 GE2100102 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2/2564    
 GE2200102 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2/2564    
 GE2201102 : ภาษาอังกฤษ 2 2/2564    
 GE2500102 : ลีลาศ 2/2564    
 GE2600103 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 2/2564    
 GE2810102 : การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ 2/2564    
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
http://regis.rmutp.ac.th/?p=9230 
ภาคการศึกษาที่ 1 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 4.16 คะแนน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 4.19 คะแนน 
เฉลี่ยค่าคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน 4.18 คะแนน 
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จากผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าวิชาที่สอนในหลักสูตรทั้ง 2 ภาคการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
ถึงดีมากมีเพียงบางรายวิชา ได้แก่ GE2500101 พลศึกษา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เน้นปฏิบัติ และด้วยสถานการณ์การเรียน
การสอนที่เป็นแบบ Online ท าให้ส่งผลการประเมินการสอนที่ได้ผลประเมินปานกลาง ผลการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2564 สามารถด าเนินการส่วนใหญ่ค่อนข้างดี จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

6. ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ข้อมูลจากสถานประกอบการ 

- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทนและสู้งาน 
มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบ สุภาพเรียบร้อย มี
สัมมาคารวะ ให้เกียรติผู้อ่ืน 

- นักศึกษามีความเสียสละ และมจีิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลืองานส่วนรวม เคารพในกฎระเบียบและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

ความรู ้ ข้อมูลจากสถานประกอบการ 

- นักศึกษาสามารถน าความรู้ในวชิาชพีมาปฏิบัติงานได้
ส าเร็จถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ  

- สามารถคิดริเริ่ม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิม
ไปสู่ความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 

- นักศึกษาสามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ได้ 

- นักศึกษาสามารถก าหนดเปา้หมายในการท างานได้ 

- นักศึกษาสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้ 

 

ทักษะทางปัญญา ข้อมูลจากสถานประกอบการ 

- นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

- นักศึกษษาสามารถเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางาน 

- นักศึกษามีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิาน น าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยสนับสนุนการด าเนนิการ 

- นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

- นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคลและความรับผดิชอบ 

ข้อมูลจากสถานประกอบการ 

- นักศึกษาสามารถปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม 

- นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากบัระบบงานและ
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
ได้รับมอบหมาย 

- นักศึกษาสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
ท างานเปน็ทีม 

- นักศึกษามีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลจากสถานประกอบการ 

- สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน
การประมวลผล 

- สามารถน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เช่น การน าเสนอผลงาน การสรุปผล
การด าเนินงาน 

- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขยีนเพื่อสื่อสารความคิด
ของตนเองกับผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- สามารถใช้อุปกรณ/์เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์เพื่อแสวงหา
ความรู้และการติดต่อสื่อสาร 

- นักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารให้เข้าใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านภาษาอังกฤษ 

จัดหลักสูตรให้แต่ละรายวิชา
สอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษ 
และให้นักศึกษาฝึกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นประจ า 

ทักษะพิสัย (ทักษะปฏิบัติ) - นักศึกษามีเกณฑ์ดา้นทักษะพสิัย (ทักษะปฏิบตัิ) 
ค่อนข้างมาก 

 

คุณลักษณะบัณฑิตตาม      
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
(บัณฑิตนักปฏิบตัิ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) 

- นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวทิยาลยั (บณัฑตินักปฏิบตัิ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม) 

 

 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ – คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ – คน 
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8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการอบรมเทคนิคการเขียน 
output outcome ในโครงการวจิัย
17 มิ.ย. 2564 
1. นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       
2. นางสาวปริณัน บานช่ืน    

2 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการบรูณาการการพัฒนาทาง
วิชาการ การเรยีน การสอน และการบริการวิชาการ 

โครงการงานประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9 การ
ยกระดับงานวิจยัสู่นวัตกรรม 
17 มิ.ย. 2564 
1. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการเสวนาออนไลน์ “มุมมอง
ทางผังเมืองกรณรีะเบดิโรงงานกิ่ง
แก้ว เรามาถึงจุดนีไ้ด้อย่างไร” 
6 ก.ค. 2564 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการเสวนาออนไลน์ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 
8 ก.ค. 2564 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการ ACT TALK ครั้งท่ี 9 
Renovation ก่อนร่างสร้างใหม ่
11 ก.ค. 2564 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการการเขียนบทความวิจัยเพือ่
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ดา้น
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ลาดกระบัง 
30 ก.ค. 2564 
1. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการเสวนาออนไลน์ "การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ท า
อย่างไรให้...ปัง 
20 ก.ย. 2564 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการเสวนาออนไลน์ อยู่ดี (UD) 
วิถีชีวิตใหม่ Talk#2: New Normal 
Lignting "การออกแบบแสงสว่างวิถี
ชีวิตใหม่" 
9 ต.ค. 2564 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการอบรมอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร 
10 ต.ค. 2564 
1. นายศรัณยู สว่างเมฆ 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการประชุมคณะกรรมการการ
ก าหนดทิศทางศูนย์พัฒนา วิจัย
รูปแบบ เพื่อความเป็นเลิศด้าน
บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมกับ สจล. 
14 ต.ค. 2564 
1. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU 
กับ บ.ปิ่นทองอินดัสเตรยีล ปาร์ค 
จ ากัด (มหาชน) 
30 พ.ย. 2564 
1. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการ ACT FORUM 2021: 
The Recovery "เมืองหลังโควิด" 
4 ธ.ค. 2564 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการบรรยายพิเศษ "The 
COVID-19 Pandemic, Demand 
for Transit-Accessible Housing, 
and Spatial and Social Change 
in Japan" และ "Community 
Response to COVID-19 in Japan" 
9 ธ.ค. 2564 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการโครงการฝึกอบรมการ
จ าลองสมรรถนะอาคาร 
18 ธ.ค. 2564 
1. นายศรัณยู สว่างเมฆ 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการประชุมชี้แจงรายละเอียด
และข้อก าหนดในการเสนอขอ
งบประมาณวิจัย 2565 
11 ม.ค. 2565 
1. นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       
2. นางสาวปริณัน บานช่ืน    

2 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 
(ตัวแทนจัดบูทน าเสนอผลงานวิจยั) 
1 ก.พ. 2565 
1. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Eco 
friendly 
10 ก.พ. 2565 
1. นายแทนศรัทธา  
อติอนุวรรตน์       
2. นางสาวปริณัน บานช่ืน    

2 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการอบรม well being 
standard v2 
19 ก.พ. 2565 
1. นายศรัณยู สว่างเมฆ 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรมสมัมานาเพื่อเตรยีม 
การผลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
10 มี.ค. 2565 
1. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก าหนด  ต าแหน่งทาง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 
2564 
15 มี.ค.2565       
1. นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       
2. นางสาวปริณัน บานช่ืน    

2 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการวิทยากรพิเศษ วิชาวัสดุ
ก่อสร้างและการบ ารุงรักษาให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม ภาควิชา
สถาปัตยกรรมและการวางแผน 
18 มี.ค. 2565 
1. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการฝึกอบรมท าผลงานวิขาการ 
22 มี.ค.2565 
1. นายศรัณยู สว่างเมฆ 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการ Executive Breakfast 
Forum 2022 EP.9 Smart Cities: 
Digital Solutions for A More 
Livable Future 
22 มี.ค. 2565 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการความส าคัญของจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ์
31 มี.ค. 2565  
1. นายศรัณยู สว่างเมฆ 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการสัมมนาวิชาการ “Urban 
Future Forum 2022” 
7 เม.ย. 2565 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
19 เม.ย. 2565 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการทิศทางการวิจยัและการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
20 เม.ย.2565 
1. นายศรัณยู สว่างเมฆ 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการเสวนาสรุปผลการศึกษา
โครงการวิจัยปีท่ี 2 "คนเมือง
ภูมิภาค 4.0: อนาคตชีวิตเมืองใน
ภูมิภาคของประเทศไทย 
27 เม.ย. 2565 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

1 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 

โครงการ Creative Young 
Designers Season 2 ร่วมกับ 
โครงการ Education Insitute 
Support Acitivity 
1. นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์       
2. นายศาสตรา ศรีหาภาค 

2 - เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการการเรียน 
การสอน 
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9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 
(ปัจจัยน าเข้า) 

1) หลักคิดในการออกแบบหลกัสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
1) กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมจะด าเนินการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล 
คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรก่อน 5 ปีเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร ชื่อปริญญาและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาพบว่า
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ก าลังจะ
เปลี่ยนเป็นหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2565) 
หลักสูตรจึงได้น ากระบวนการท างานมาใช้ในปีการศึกษา 2564 
ระบบและกลไกกระบวนการออกแบบหลักสูตร 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. การส ารวจความต้องการผู้ศึกษาต่อ 
3. การส ารวจข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 
4. การจัดท าร่างหลักสูตร 
5. การด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
6. การน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
7. การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
8. การส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับทราบ 

 
ผลการด าเนินงาน 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรด าเนินการเสนอรายชื่อไปยังหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้ 

กรรมการที่ปรึกษา 
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 

อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย์ รองประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 
3) ผู้อ านวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ 
4) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กรรมการ 

อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
รายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ประธานกรรมการ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธานบริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จ ากัด 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา วงศ์พยัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้แทนกรรมการสภาสถาปนิก 
รายชื่อกรรมการ  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์  ประธานกรรมการ 
2) อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ รองประธานกรรมการ 
3) อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์  กรรมการ 
4) อาจารย์ปริณัน บานชื่น กรรมการ 
5) อาจารย์ธธนา กมลนรากิธรักษา กรรมการ 
6) อาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค กรรมการและเลขานุการ 

 
2. การส ารวจความต้องการผู้ศึกษาต่อ 

คณะกรรมการส ารวจความต้องการของหลักสูตร โดยศึกษาจากนโยบายการศึกษาของ
ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา และอัตราความต้องการแรงงานในตลาด เป็นต้น 
รวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 
3. การส ารวจข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 

คณะกรรมการส ารวจข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ โดยการสรุปผลจากข้อเสนอแนะ
จากสถานประกอบการจากการส ารวจความพึงพอใจจากนายจ้าง และการสรุปผลจากการวิพากษ์
หลักสูตรซึ่งหนึ่งในกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการ  
 
4. การจัดท าร่างหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดท าร่างหลักสูตร โดยร่วมพิจารณาว่ามีข้อเสนอแนะในส่วน
ใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงจาก มคอ.5 และมคอ.6 รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีที่ผ่าน
มาและพิจารณาจัดท าร่างหลักสูตรเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตรต่อไป 
 
5. การด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 

รายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ประธานกรรมการ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธานบริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จ ากัด 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา วงศ์พยัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้แทนกรรมการสภาสถาปนิก 
 

ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรและบันทึกผลการวิพากษ์ที่ได้จากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
แล้วน าไปปรับปรุงเพื่อให้ได้เล่มหลักสูตรเพื่อน าเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 
6. การน าเสนอต่อสภาวิชาการ 

สภาวิชาการเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ได้รับอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 11/2564  วันที่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
7. การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ได้รับ
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2564  วันที่ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
8. การส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับทราบ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
 

การประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตร พบว่า สามารถด าเนินการตามขั้นตอน

การออกแบบหลักสูตรได้ครบทุกประการ 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรของหลักสูตร 2565 นั้น ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่มีการเพิ่มขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการ คือ การส ารวจผลของการเรียนการ
สอนจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้บัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตร มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นทาง
หลักสูตรจะน ากระบวนการที่ได้ปรับปรุงในปี 2565 ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป ซึ่ง
กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงมีขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. การส ารวจความต้องการผู้ศึกษาต่อ 
3. การส ารวจข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 
4. การจัดท าร่างหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 5. การด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 

6. การน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
7. การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
8. การส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับทราบ 

ส ารวจผลของการเรียนการสอนจากอาจารย์ผูส้อนในปีที่ 1 ของหลักสูตรปรับปรุง 
 
2) การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมยังขาดความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 
จึงท าให้การด าเนินงานของปีการศึกษา 2564 ประสิทธิผลในการเรียนการสอนลดลง ดังนั้น
หลักสูตรจึงได้ปรับกระบวนการในการท างาน เพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 1/2565 

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
1. การรับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนและศึกษาถึงแนวโน้มความนิยมในงานสถาปัตยกรรมใน

ยุคปัจจุบัน 
2. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
3. มอบหมายกรรมการหลักสูตรปรับแผนการเรียน 
4. ติดตามการปรับแผนการเรียน จาก มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย

มากยิ่งขึ้น 
5. รับความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต รายวิชาสหกิจศึกษา หรือสถานประกอบการทางวิชาชีพ 

เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 
1) รวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และรวบรวม มคอ.5 ในทุกปี

การศึกษา รวมถึงรับข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรจากแนวโนม้ความนยิมด้านสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 
2) กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้ตรงตาม

แนวโน้มความนิยมด้านสถาปัตยกรรม โดยข้อสรุปในการเปลี่ยน 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค์หลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกนักออกแบบที่ความเชี่ยวชาญด้าน  
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการก่อสร้าง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้าง 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกนักออกแบบที่ความเชี่ยวชาญด้าน 
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ที่มีองค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรม สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
สื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผนและการท างานเป็นทีม มี
ความเข้าใจและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีจิตส านึกในจรรยาบรรณ

วัตถุประสงค์หลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย  มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของพลเมืองที่ดี และบทบาทในวิชาชีพ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในหลักวิชาการ และวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ครอบคลุมความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 
โดยสามารถ     บูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ 
ผสมผสานกันได้ มีทักษะการปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยสามารถด าเนิน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ    และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร ศึกษา
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

ค้นคว้าวิจัยสถาปัตยกรรม สนับสนุนให้ค้นพบความสามารถเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรมของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุดของแต่
ละบุคคล และให้บริการวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมสู่สังคม 
ถูกต้องตามหลักวิชาชีพและวิชาการ โดยค านึงถึงความต้องการของ
สังคม  
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะการน าไปใช้ในการท างานที่จ าเป็นต่อ     
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สามารถปรับตัวให้ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมพันธภาพที่ดี โดยมุ่งเน้นให้
เป็นสถาปนิกนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.1กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาหลัก 
2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 
2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

 
30 
3 
12 
3 
2 
6 
4 

135 
17 
45 
29 
32 
12 
6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.1กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาหลัก 
2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 
2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

 
30 
3 
12 
3 
2 
6 
4 

128 
14 
48 
28 
26 
12 
6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 171    หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 164    หน่วยกิต 
รายวิชาที่มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา (ช่ือรายวิชาเดิม) 
AD2032104 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) AD2031103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมในประเทศตะวันออกและตะวันตก 

รูปแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างและวัสดุกอ่สร้างทางสถาปตัยกรรม 
ปัจจัยที่จะสง่ผลต่อรปูแบบสถาปัตยกรรม รปูแบบสถาปัตยกรรมยุค
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาการรูปแบบยุคสมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรม พัฒนาการรปูแบบยุคสมัยหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม การ
ออกแบบยุคสมัยปัจจุบัน 

 วิวัฒนาการประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก 
รูปแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างและวัสดุกอ่สร้างทาง
สถาปัตยกรรม ปจัจัยที่จะสง่ผลต่อรปูแบบสถาปัตยกรรม 
พัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมสมัยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมสมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถาปัตยกรรมหลังสมยัใหม่
จนถึงปจัจบุัน 

AD2031101 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) AD2032102 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 ทฤษฎีองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่าง 

จิตวิทยากับงานสถาปัตยกรรม         หลักปรัชญาและแนวความคิด 
การวิเคราะห์วิถีชีวิตและสังคม 

 องค์ประกอบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม รูปทรงและที่ว่างทาง
สถาปัตยกรรม การจัดระบบความสมัพันธ์ของที่ว่างทาง
สถาปัตยกรรม ระบบทางสัญจร ขนาดและสัดส่วน หลักการ
ออกแบบพื้นฐาน 

AD2031102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5) AD2032103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5) 
 การออกแบบอาคาร การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ  แนวคิด

ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยกบัการใช้งาน  การจัดวางผงัและการ
ออกแบบรายละเอียด ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบ เทคนิค
น าเสนอผลงานออกแบบ 

 การออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร) 
แผนภาพความสัมพันธ์ระบบทางสัญจร การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย การ
เขียนทางสถาปัตยกรรม การน าเสนอผลงานการออกแบบ ความ
ต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นที่ใช้สอย ข้อก าหนดเบือ้งต้นใน
การออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ 

AD2031203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5) AD2032204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5) 
 การออกแบบอาคารกึ่งพกัอาศัยและอาคารพาณิชย์  การวิเคราะห์

พื้นที่โครงการ แนวคิดความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยกบัการใช้งาน 
การออกแบบอาคารใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อม การออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน ระบบโครงสร้างและวัสดปุระกอบอาคาร 
เทคนิคน าเสนอผลงานออกแบบ 

 การออกแบบอาคารเพื่อการพกัอาศัยและการพาณิชย์ขนาดไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร การวิเคราะห์ที่ตั้ง การรงัวัดที่ต้ังโครงการ ความ
ต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นที่ใช้สอย กฏหมายและ
ข้อก าหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสด ุ

AD2031204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5) AD2032205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5) 
 การออกแบบอาคารสาธารณะและผังบริเวณพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตาราง

เมตร การวิเคราะห์ พื้นที่โครงการ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มอาคารและพื้นที่ใช้สอย การจัดผังพื้นและก าหนดรายละเอียด 
ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคน าเสนอผลงานออกแบบ 

 การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การ
วิเคราะหบ์รบิท การส ารวจที่ตั้งและบริบท ความต้องการทางการใช้
งานและขนาดพื้นที่ใช้สอย กฏหมายและข้อก าหนดในการออกแบบ
อาคาร โครงสร้างและวัสดุงานระบบอาคาร 
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AD2031305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5) AD2032306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5) 
 การออกแบบอาคารสาธารณะ ประเภทของโครงสร้างพาดกว้าง  การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มอาคารและพื้นที่ใช้สอย  การเขียนโครงการ
และก าหนดรายละเอียด  ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบอาคาร 
เทคนิคน าเสนอผลงานออกแบบ 

 การออกแบบอาคารโครงสร้างพาดกว้างและอาคารสาธารณะขนาด 
2,000-10,000 ตารางเมตรรายละเอียดวัสดุและวิธีการในการ
ก่อสร้าง การศึกษาทดลองเกี่ยวกบัรายละเอียดและวัสดทุี่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นที่ใช้สอย
กฏหมายและข้อก าหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ
งานระบบอาคารการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

AD2031306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5) AD2032307 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5) 
 การออกแบบอาคารสาธารณะประเภทที่พกัรวม      การวิเคราะห์

พื้นที่โครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพื้นที่ใช้
งาน การจัดผังพื้นและออกแบบรายละเอียด ระบบโครงสร้างและวัสดุ
ประกอบอาคาร เทคนิคน าเสนอผลงานออกแบบ 

 การออกแบบอาคารอาคารสูง การฝึกออกแบบโดยใช้กระบวนการ
เชิงการวิจัยเป็นพื้นฐาน การจัดท าข้อมลูและน าเสนอผลงานแบบมือ
อาชีพ ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นที่ใช้สอย กฏหมาย
และข้อก าหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ งาน
ระบบอาคาร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

AD2031407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5) AD2032408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5) 
 การออกแบบอาคารสูงที่มีการใช้สอยที่ซับซ้อน  กระบวนการทางการ

ออกแบบ การจัดท า รายละเอียดโครงการ การวิเคราะห์ผู้ใช้โครงการแต่
ละประเภท ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบอาคารเทคนิคน าเสนอ
ผลงานออกแบบ 

 การออกแบบอาคารที่มกีารใช้งานเฉพาะและอาคารสาธารณะขนาด
ใหญ่พิเศษเกิน 10,000 ตารางเมตร การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยและระบบทางสัญจรของอาคารที่มซีับซอ้น
ทางการใช้งาน ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นที่ใช้สอย 
กฏหมายและข้อก าหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ 
งานระบบอาคาร 

AD2031408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5) AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5) 
 การออกแบบอาคารขนาดใหญ่ทีม่ีลกัษณะการใช้งานเฉพาะ 

กระบวนการทางการออกแบบ การวางผังแมบ่ทของโครงการและ
วิเคราะห์การใช้งานของพื้นที่ การจัดผังพื้นและการออกแบบ
รายละเอียด การจัดท ารายละเอียดโครงการ การวิเคราะห์ผูใ้ช้
โครงการแต่ละประเภท  ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบอาคาร 
เทคนิคน าเสนอผลงานออกแบบ 

 การบรูณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมกับเทคโนโลยกีาร
ก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการวิทยานิพนธ์ 
การศึกษาตามความสนใจรายบุคคล การจัดนิทรรศการและการ
น าเสนอผลงานการออกแบบ ความต้องการทางการใช้งานและ
ขนาดพื้นที่ใช้สอย กฏหมายและข้อก าหนดในการออกแบบอาคาร 
โครงสร้างและวัสดุ งานระบบอาคาร 

AD2031409 การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม 

3(1-4-4) AD2032410 การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรม 

3(1-4-4) 

 การเกบ็ข้อมลูเพื่อก าหนดลักษณะโครงการ แนวคิดและความ
ต้องการของโครงการ การก าหนดโครงการ      การวิเคราะห์พื้นที่ใช้
สอย การสรปุข้อมลูเพือ่ใช้ในการออกแบบ กฎหมายอาคาร การ
น าเสนอแบบร่าง      การจัดท าแบบก่อสร้างและรายการค านวณ
ทางวิศวกรรม 
 

 การเกบ็ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อก าหนดลักษณะโครงการ การ
วิเคราะห์ความต้องการของโครงการ/เจ้าของโครงการ การวิเคราะห์
กลุ่มผู้ใช้สอย        การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย การวิเคราะห์
กฎหมายผงัเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะหส์ภาพ
ที่ตั้งโครงการ การวางกรอบแนวคิดของโครงการ   การจัดท า
รายละเอียดโครงการ 

AD2031511 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-9) AD2032512 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-9) 
 การก าหนดหัวข้อรายละเอียดโครงการสถาปัตยกรรม  การปรับแก้

รายละเอียดโครงการ การค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู แบบ
ร่างขั้นต้นโครงการงานสถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้างและงาน
ระบบ  โครงการงานสถาปัตยกรรมขั้นสุดท้าย การน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ การจัดแสดงนทิรรศการ 

 การจัดท าวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใต้ค าแนะน าจาก
อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์        การจัดท าแบบร่างทาง
สถาปัตยกรรม การจัดท าผลงานข้ันสุดท้ายทางสถาปัตยกรรม การ
จัดท าแบบโครงสร้างและงานระบบอาคาร การน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ การจัดแสดงนทิรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ 

AD2031409 การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม 

3(1-4-4) AD2032410 การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรม 

3(1-4-4) 

 การเกบ็ข้อมลูเพื่อก าหนดลักษณะโครงการ แนวคิดและความ
ต้องการของโครงการ การก าหนดโครงการ      การวิเคราะห์พื้นที่ใช้
สอย การสรปุข้อมลูเพือ่ใช้ในการออกแบบ กฎหมายอาคาร การ
น าเสนอแบบร่าง      การจัดท าแบบก่อสร้างและรายการค านวณ
ทางวิศวกรรม 
 

 การเกบ็ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อก าหนดลักษณะโครงการ การ
วิเคราะห์ความต้องการของโครงการ/เจ้าของโครงการ การวิเคราะห์
กลุ่มผู้ใช้สอย        การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย การวิเคราะห์
กฎหมายผงัเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะหส์ภาพ
ที่ตั้งโครงการ การวางกรอบแนวคิดของโครงการ   การจัดท า
รายละเอียดโครงการ 

AD2033104 โครงสร้างอาคาร 1  2(1-2-3) AD2033207 โครงสร้างอาคาร 1  2(1-2-3) 
 หลักการทางกลศาสตร์ พื้นฐานก าลงัของวัสดุ ประเภทของ

โครงสร้างอาคาร การออกแบบและค านวณแรงปฏิกิริยา การเขียน
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การหาแรงในช้ินสว่นโครง
ถัก การโก่งตัวของโครงสร้าง ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 
 

 หลักการทางกลศาสตร์  พื้นฐานก าลังของวัสดุ  ประเภทของ
โครงสร้างอาคาร การออกแบบและค านวณแรงปฏิกิริยา การเขียน
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การหาแรงในช้ินสว่นโครง
ถัก  การโก่งตัวของโครงสร้าง การค านวณโครงสร้างไม้ คุณสมบัติ
ทางกลศาสตร์ของไม้ ลักษณะโครงสร้างประกอบของไม้ ศึกษา
เทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 
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AD2033205 โครงสร้างอาคาร 2  2(1-2-3) AD2033208 โครงสร้างอาคาร 2 2(1-2-3) 
 การค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก คุณสมบัติทาง

กลศาสตร์ของไม้และเหลก็ ลักษณะโครงสร้างประกอบของไม้ 
ลักษณะโครงสร้างส่วนประกอบของเหลก็ ศึกษาเทคนิคการ
ออกแบบโครงสร้าง 
 

 การค านวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก การ
ค านวณพื้น เสา คาน บันได   การค านวณ ฐานรากและก าแพง การ
รับน้ าหนกัโครงสร้าง การออกแบบและค านวณอาคารขนาดเล็ก  
ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 

AD2033202 เทคนิคการบรหิารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 1 3(1-4-4) AD2033309 เทคนิคการบรหิารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 1 3(1-4-4) 
 การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมแผนการก่อสร้าง  กระบวนการ

ก่อสร้าง งานก่อสร้างคอนกรีตหล่อกบัที่  การหล่อคอนกรีตส าเร็จ 

การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก  ส่วนประกอบโครงสร้างภายในและ

ภายนอกของอาคาร   ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน 

 การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมแผนงานการกอ่สร้างและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกบังานกอ่สร้าง  กระบวนการกอ่สร้าง งานกอ่สรา้ง
คอนกรีตหล่อกบัที่  การหล่อคอนกรีตส าเร็จ การติดตั้งโครงสร้าง
เหล็ก  ส่วนประกอบโครงสร้างภายในและภายนอกของอาคาร 
ศึกษาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 

AD2033203 เทคนิคการบรหิารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 2 3(1-4-4) AD2033310 เทคนิคการบรหิารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 2 3(1-4-4) 
 การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมสถานทีเ่พื่อกอ่สร้าง  การเริ่มงาน

ก่อสร้าง การวางแผนงานกระบวนการก่อสร้างอาคาร การ
ประสานงานกบังานโครงสร้างและงานระบบ การตรวจสอบอาคาร 
ศึกษางานออกแบบอาคาร ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน 

 การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมสถานทีเ่พื่อกอ่สร้าง การเริ่มงาน
ก่อสร้าง การวางแผนงานกระบวนการก่อสร้างอาคาร การ
ประสานงานกบังานโครงสร้างและงานระบบ การตรวจสอบอาคาร
และคุณภาพงานก่อสร้าง ศึกษางานออกแบบอาคาร ศึกษาเทคนิค
การควบคุมงานกอ่สร้าง 

AD2034201 สถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) AD2034204 สถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 

 การออกแบบตกแตง่ภายใน ขนาดของเฟอร์นเิจอร์  ลักษณะการใช้
งานการจัดพื้นที่ การเลอืกใช้สี วัสดุตกแต่งประเภทต่าง ๆ 
 

 ทฤษฎีในการออกแบบตกแต่งภายใน พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ 
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ในเชิงการยศาสตรท์ี่สัมพันธ์กับรูปแบบ
เครื่องเรอืน การจัดคุณค่าของที่ว่างภายใน การสร้างบรรยากาศ
ภายในจากการตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุ พื้นผิว สี การให้แสง และ
คุณค่าของแสง การจัดองค์ประกอบภายในที่เน้น  การค านึงถึง
อุปกรณ์อาคารและงานระบบอาคาร  การออกแบบเครื่องเรอืนและ
การออกแบบตกแตง่ภายใน 

AD2034304 สถาปัตยกรรมยัง่ยืน 3(2-2-5) AD2034206 สถาปัตยกรรมยัง่ยืน 3(2-2-5) 

 การออกแบบและทฤษฎีสถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวคิดทาง

สถาปัตยกรรม อาคารที่ได้รับการยอมรบัว่าเป็นอาคารสเีขียว การ

ก่อสร้างอาคารที่กระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 

 การออกแบบและทฤษฎีสถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวคิดทาง
สถาปัตยกรรม อาคารที่ได้รับการยอมรบัว่าเป็นอาคารสเีขียว การ
ออกแบบและการสร้างอาคารที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม การวางผัง
บริเวณทีส่ัมพันธ์กบัสภาพแวดล้อม การออกแบบและพฒันาชุมชน
อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและ
ภายนอก การวางผังและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน 

AD2034305 ผังเมืองเบือ้งต้น  3(2-2-5) AD2034307 ผังเมืองเบือ้งต้น  3(2-2-5) 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้งในและนอกประเทศ 

วิวัฒนาการผงัเมอืงในต่างประเทศ  วิวัฒนาการผงัเมอืงในประเทศ
ไทย ผังเมอืงเฉพาะ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัผงัเมอืง 

 การผงัเมืองเบื้องต้น ก าเนิดและวิวัฒนาการของการวางแผนและผงั
เมืองในต่างประเทศ ทฤษฎีหลัก ๆ  ในการออกแบบชุมชนเมือง 
วิวัฒนาการผงัเมอืงในประเทศไทย กระบวนการวางแผนและผัง
เมืองผังเมืองเฉพาะ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัผงัเมอืง ปฏิบัติการวาง
ผังเมืองเฉพาะ 

AD2034411 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(1-4-4) AD2034308 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(1-4-4) 
 การประมาณราคา การค านวณปริมาณวัสดจุากแบบก่อสร้าง แนว

ทางการค้นหาข้อมลู ราคาค่าวัสดุ  ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย การ
ประเมินมลูค่าการก่อสร้าง 

 การประมาณราคาก่อสร้าง การจัดหมวดหมูก่ารก่อสร้าง การ
ค านวณพื้นที่ปริมาณวัสดรุาคาค่าวัสดุ  ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย 
การประมาณราคาค่าก่อสร้างตามหมวดงานจากแบบก่อสร้างจรงิ 

AD2035501 สหกจิศึกษาทางสถาปัตยกรรม  6(0-40-0) AD2035401 สหกจิศึกษาทางสถาปัตยกรรม  6(0-40-0) 
 ปฏิบัติงานจริงด้านงานสถาปัตยกรรมเสมอืนพนักงานของหน่วยงาน

ตามลักษณะงานในต าแหนง่งานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ จัดท ารายงานการปฎิบัติงานหรือรายงานการท า
โครงงานภายใต้การดูแลของพนกังานพีเ่ลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

 ปฏิบัติงานจริงด้านงานสถาปัตยกรรมเสมอืนพนักงานของสถาน
ประกอบการในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชน ใน
ต าแหน่งงานที่ตรงกบัสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นเวลาไมน่้อย
กว่า 16  สัปดาห์ จัดท ารายงานการปฎิบัตงิานหรือรายงานการท า
โครงงานภายใต้การดูแลของพนกังานพีเ่ลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

   AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบพื้นฐาน 2(1-2-3) 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปูส าหรบัการออกแบบพื้นฐาน การ
สร้างสรรค์งานออกแบบเบื้องต้น เทคนิคและวิธีการน าเสนองาน
ออกแบบ 

   AD2032101 หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

   การออกแบบพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม คุณภาพของที่ว่าง รูปทรง
ของสถาปัตยกรรม การจัดระบบความสัมพันธ์ของที่ว่างสัดสว่น
มนุษย ์การท าหุ่นจ าลอง การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 
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   AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 2(1-2-3) 

   ความหมายและค าจ ากัดความของวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม รปูแบบและประเภท
ของโครงการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ระเบียบวิธีวิจัยและ
การเกบ็รวบรวมข้อมลูส าหรับวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 
การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม การเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 

   AD2033101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3(2-2-5) 

   คุณสมบัติพื้นฐานวัสดุ วิธีการกอ่สร้าง ระบบโครงสร้างอาคารไม้ 
เหล็ก งานระบบอาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างกบังานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดเล็ก ฝึกทักษะปฏิบัติการ
เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

   AD2033202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3(2-2-5) 

   วิธีการก่อสร้าง วัสดุ ระบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
งานระบบอาคาร ความสมัพันธ์ระหว่างเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งกับ
งานสถาปัตยกรรมอาคารทีพ่ักอาศัยกึง่พาณิชยกรรมกึ่งสาธารณะ 
ฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการ 

   AD2033203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 3(2-2-5) 

   วิธีการก่อสร้าง ระบบโครงสร้าง งานระบบอาคาร วัสดุ ระบบ
ประสานทางพิกัด การติดตั้งช้ินส่วนอาคารส าเรจ็รปู ความสมัพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยี          การก่อสร้างกับงานสถาปัตยกรรมอาคาร
สาธารณะ     ฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง   
ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

   AD2033304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 3(2-2-5) 

   วิธีการก่อสร้างอาคารช่วงพาดกว้างด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างต่าง ๆ 
การเลือกใช้โครงสร้างพเิศษ วัสดุ การติดตั้งและรอยต่อ งานระบบ
อาคารที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการกอ่สร้างกบั
งานสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ฝกึทักษะปฏิบัติการ
ออกแบบเชิงทดลองโครงสร้างช่วง        พาดกว้าง เขียนแบบ
รายละเอียดก่อสร้าง          ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

   AD2033305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 3(2-2-5) 

   วิธีการก่อสร้างขนาดใหญพ่ิเศษและอาคารสงู ระบบโครงสรา้งและ
เทคโนโลยีเปลือกอาคาร งานระบบ ต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบ
อาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยกีารกอ่สร้างกบังาน
สถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่พเิศษและอาคารสงู ฝึกทกัษะ
ปฏิบัติการค านวณงานระบบบรกิารอาคารเบื้องต้น  ออกแบบและ
เขียนแบบรายละเอียดการติดตั้ง      การเตรียมพื้นทีส่ าหรบั
อุปกรณ์ ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

   AD2033406 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6 3(2-2-5) 

   วิธีการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างกบังานสถาปัตยกรรมอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่พเิศษเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง ประเภท
โรงพยาบาล สถานีขนส่ง หรืออาคารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ระบบ
โครงสร้างและเทคโนโลยีเปลือกอาคาร งานระบบต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร ฝึกทักษะปฏิบัตกิารค านวณงานระบบ
บริการอาคารเบื้องต้น ออกแบบเขียนแบบรายละเอียดการติดตั้ง
การเตรียมพื้นที่ส าหรบัอุปกรณ์ ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

   AD2034201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                          2(1-2-3) 

   การติดตั้งโปรแกรม การใช้ค าสัง่ส าเรจ็รปูเพือ่การเขียนแบบ การ
เขียนแบบมาตรฐานการยื่นขออนุญาตกอ่สร้าง อาคารพักอาศัยช้ัน
เดียว สารบญัแบบ  รายการประกอบแบบ ผังบรเิวณ ผังพื้น รูปด้าน 
รูปตัด แบบขยายประตู-หน้าต่าง แบบขยายห้องน้ า การรวบรวม
เล่มและการสัง่พิมพ์งาน   

   AD2034202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม                                          2(1-2-3) 

   การติดตั้งโปรแกรม การใช้ค าสัง่ส าเรจ็รปูเพือ่การออกแบบ การ
สร้างหุ่นจ าลองอาคาร 3 มิติภายนอกอาคารและภายในอาคาร การ
น าเสนอผลงานในรปูแบบภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
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   AD2034303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการบรหิารงานก่อสร้าง 2(1-2-3) 

   การติดตั้งโปรแกรม การใช้ค าสัง่ส าเรจ็รปูเพือ่การบรหิารงาน
ก่อสร้าง การวางแผนและบรหิารงานก่อสร้าง การสร้างแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อการวางแผนและบริหารเวลา เงิน 
ทรัพยากร และคุณภาพในอุตสาหกรรมกอ่สร้าง 

   AD2034205 การวางผงับริเวณและ                 ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

3(1-4-4) 

   องค์ความรู้เบื้องต้นของงานภูมิสถาปัตยกรรม หลักการ ทฤษฎี
แนวคิด และวิวัฒนาการของงานภูมิสถาปัตยกรรม ขอบเขตงานที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการของการออกแบบงานภูมสิถาปัตยกรรม 
กระบวนการวางผงับริเวณ การวิเคราะห์พื้นที่ออกแบบ          การ
วิเคราะห์โปรแกรมและผู้ใช้งาน หลักการและมาตรฐานการวางผัง
บริเวณ ระบบการแบง่เขตการใช้ที่ดิน ระบบทางสัญจร การสร้าง
สุนทรียภาพใน     การวางผังบริเวณ การวิเคราะหก์รณีศึกษา
หลากหลายรูปแบบในการวางผงับริเวณ 

   AD2035303 การพัฒนาและปรบัปรุงอาคาร 3(2-2-5) 

   การพัฒนาและปรบัปรุงอาคาร  เทคนิคการก่อสร้างอาคาร วัสดุใน
การก่อสร้าง เทคโนโลยีพื้นฐาน  องค์ประกอบของอาคาร โครงสร้าง
และการตอ่เติมอาคาร งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรงุอาคาร 

   AD2035304 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6) 

    การออกแบบสถาปัตยกรรมกับปัญหาสิง่แวดล้อม  ระบบพลังงาน 
วงจรอายุอาคาร ปัจจัยที่มผีลต่อการออกแบบอาคาร  กฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัอาคารอนรุักษ์พลังงาน และการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม
ทางด้านระบบโครงสร้าง ระบบก่อสร้าง  ระบบอาคาร การจัดการ
ทรัพยากรอาคาร 

   AD2035409 การตลาดเพื่อการออกแบบโครงการ
อสังหารมิทรพัย ์

3(3-0-6) 

    กลยุทธ์ในการน าเสนอขายโครงการอสังหารมิทรพัย์ สภาพแวดล้อม
การตลาด ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยทาง
การตลาด โอกาสทางการตลาด กลยทุธ์ทางการตลาด การสือ่สาร
ทางการตลาด  

   AD2035410 การออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

    การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของอาคาร เทคนิคในการเลอืกวัสดุ การสร้างความลงตัวและความ
สวยงามจาก   การใช้วัสดุ วิธีการ ข้ันตอน และเทคนิคการกอ่สร้าง
ที่เหมาะสม 

   AD2035512 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

    การน าเสนอสถาปัตยกรรมผ่านมมุมองของการถ่ายภาพ หลกัการ
ถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ  การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ เทคนิค
การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร ์

 
3) หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมท าบันทึกขอปรับเปลี่ยนแผนการเรียนสาขาสถาปัตยกรรม 

ของนักศึกษาปีที่ 2565 เสนอคณบดีอนุมัติ 
4) ติดตามการปรับแผนการเรียน จาก มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย

มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยวิชา   
5) รับความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต รายวิชาสหกิจศึกษา หรือสถานประกอบการทางวิชาชีพ 

เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
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การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการด าเนินงานตามกระบวนการครบถ้วนทั้ง 3 ขั้นตอน พร้อมกับทบทวนทิศทาง

และแนวโน้มของสถานการณ์ปัจจุบันในด้านสถาปัตยกรรม โดยอาจารย์ประจ ารายวิชาได้มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ในการศึกษา 2564 มีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร 2565 จุดประสงค์ของหลักสูตร 
อัตลักษณ์ของหลักสูตร สาระรายวิชาต่างๆต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ
เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โรคระบาดที่ เกิดขึ้น  เช่น เน้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน หรือการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 
เพื่อการน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงคร้ังต่อไป  
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
จาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ใช้ประกอบในการพิจารณา แนวทางส าคัญในการปรับปรุง

กระบวนการ คือ การพัฒนาหลักสูตรโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการเชิญตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ในภาคอุตสาหกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การรับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนและศึกษาถึงแนวโน้มความนิยมในงานสถาปัตยกรรมใน
ยุคปัจจุบัน 

2. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
3. มอบหมายกรรมการหลักสูตรปรับแผนการเรียน 
4. ติดตามการปรับแผนการเรียน จาก มคอ.3 มคอ.5 และจากความคิดเห็นของนักศึกษา

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
5. รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงหลักสูตร 
6. รับความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต รายวิชาสหกิจศึกษา หรือสถานประกอบการทางวิชาชีพ 

เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ผลการประเมินตนเอง : 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 
(กระบวนการ) 

1) การวางระบบผู้สอนและการกาหนดผู้สอนรายวิชา 
ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 
1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสตูรและเกณฑ์สภาวชิาชีพ 
2. ก าหนดตัวผู้สอนรายวิชาและแจ้งอาจารย์ผูส้อนทราบและเชญิผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ

สายวชิาชีพภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ ในบางรายวชิา 
3. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท า มคอ. 
4. ก ากับติดตามให้อาจารย์ผูส้อนรายวิชาจัดท า มคอ. 
5. สรุปผลการก าหนดตวัผู้สอน และจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคร้ังต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตร อาจารย์ประจ า

หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่
ได้รับมอบหมาย แจ้งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาทราบ 

การก าหนดตัวผู้สอนรายวิชาและแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
พิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาตามความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และจัดท า
ข้อมูลเพื่อแจ้งต่ออาจารย์ประจ าทราบ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอก
มาเป็นอาจารย์พิเศษ โดยสอดแทรกไปกับการบรรยายพิเศษจากหน่วยงานภายนอกเนื่องจาก
สถานการณ์ Covid 19 ในแต่ละรายวิชา ดังแสดง ในโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของ
นักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยปีการศึกษา 2564 
มีอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา/ความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

รายวิชาที่สอน 
1/2564 2/2564 

นายศรัณยู   
สว่างเมฆ 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(นวัตกรรมอาคาร) 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 6 

• เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 

• เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 5 

• เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารสูง 

• การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ
สถาปัตยกรรม 

• วิทยานิพนธ์ 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาคาร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา/ความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

รายวิชาที่สอน 
1/2564 2/2564 

นายแทน
ศรัทธา  
อติอนุวรรตน์ 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม) 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 4 

• ภาพร่างและการแสดง
แบบทางสถาปัตยกรรม 

• สถาปัตยกรรมไทย 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 3 

• วัสดุและการก่อสร้าง 

• การบริหารงานก่อสร้าง 

• วิทยานิพนธ์ 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาคาร 

นางสาว 
รุจิวรรณ   
อันสงคราม 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 4 

• คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

• การปรับปรุงอาคาร 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 1 

• คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม 

• สถาปัตยกรรมยั่งยืน 

• วิทยานิพนธ์ 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาคาร 

นางสา
ปริณัน  
บานชื่น 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม) 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 2 

• หลักการออกแบบ 

• สุนทรียศาสตร์ส าหรับ
การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 7 

• ทฤษฎีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

• สถาปัตยกรรมชุมชน 

• วิทยานิพนธ์ 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาคาร 

นายศาสตรา  
ศรีหาภาค 

Doctor 
of Philosophy 
(Urban Science) 

• ภูมิสถาปัตยกรรม 

• เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป 

• การวางผังบริเวณ 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 1 

• เทคนิคการบริหารงาน
ก่อสร้างและควบคุมงาน 2 

• วิทยานิพนธ์ 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- การวางแผนพัฒนาท่ี
อยู่อาศัยและ
อสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา/ความ
เชี่ยวชาญด้าน

วิชาชีพ 

รายวิชาที่สอน 
1/2564 2/2564 

นายนพดล   
คล้ายวิเศษ 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(นวัตกรรมอาคาร) 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 6 

• การเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

• คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 3 

• สถาปัตยกรรมภายใน 

• วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม 

• วิทยานิพนธ์ 
- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาคาร 

นายธธนา 
กมลนรากิธ
รักษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) 

• เทคนิคการบริหารงาน
ก่อสร้างและควบคุมงาน 1 

• ผังเมืองเบื้องต้น 

• การประมาณราคาก่อสร้าง 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 5 

• เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารขนาดกลาง 

• สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

• วิทยานิพนธ์ 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- การวางแผนภาค
และเมือง 
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

นางสาว
พิมพวรรณ 
ภักดีสุวรรณ 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม) 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 2 

• ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

• การจัดท ารายละเอียด
โครงการเพื่อการ
ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม 

• สหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 

• การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 1 

• การบริหารคุณภาพงาน
ก่อสร้าง 

• โครงงานวิทยานิพนธ์ 

• วิทยานิพนธ์ 
 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- การจัดการ
สถาปัตยกรรม 

นายวีระภัทร์ 
กระหม่อม
ทอง 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม) 

 • การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 7 

• ทฤษฎีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

• การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ
สถาปัตยกรรม 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- ประวัติศาสตร์และ
ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา/ความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

รายวิชาที่สอน 
1/2564 2/2564 

นางสาว          
สุดารัตน์ 
ทิพย์มณีชัย 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม) 

 • การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 1 

• สถาปัตยกรรมภายใน 

• คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม 

- ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
- การจัดการสถาปัตยกรรม 

 

การมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท า มคอ. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาให้รับทราบและจัดท า มคอ. พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการวางแผนในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 

ติดตามและสรุปผลการก าหนดตวัผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการติดตามและสรุปผล
การก าหนดตัวผู้สอนและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินการก าหนดตัวผู้สอนรายวิชา และใน
รายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐานที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีภาระการสอนในทุกหลักสูตร มีการ
จัดรายวิชาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาเพื่อเป็นการบริหารจัดการให้อาจารย์ไม่มีภาระงานสอนมาก
จนเกินไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 

ประเมินกระบวนการ 
จากการก าหนดตัวผู้สอนในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีการด าเนินงานใน 5 ขั้นตอน ส่งผล

ให้การก าหนดตัวผู้สอน และอาจารย์มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดท าให้การด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้คงกระบวนการดังกล่าวในการด าเนินงานในภาคการศึกษา
ต่อไปแต่จากผลประเมินพบว่า สาขาวิชามีอาจารย์เพิ่มขึ้น ท าให้บางรายวิชาสามารถก าหนดให้มี
การสอนร่วมกันได้มากข้ึน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในขั้นตอนที่ 2 ก าหนดตัวผู้สอนรายวิชาและแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ เพิ่มกระบวนการใน
การปรึกษาพูดคุยกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อก าหนดว่าวิชาใดควรมีอาจารย์ผู้สอน
มากกว่า 1 ท่านเพื่อให้ผู้สอนได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอนปีการศึกษา 2564 พบว่ามีการด าเนินการตาม

กระบวนการครบทั้ง 5 ขั้นตอน ส่งผลให้มีการก าหนดผู้สอนมีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
หลักสูตรจะน ากระบวนการไปใช้ในการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป โดยมีเกณฑ์และ
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผูส้อนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรและเกณฑ์สภาวชิาชีพ 
โดยให้สอดคล้องกับคุณวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญดา้นวชิาชพี 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
2. ปรึกษาระหว่างอาจารย์หลักสูตรในแต่ละรายวิชา การก าหนดอาจารย์ผู้สอนหลักและ

ผู้สอนรองแต่ละรายวิชาเพื่อประกันความเสี่ยง 
3. เชิญผู้ทรงคุณวฒุิหรือผู้เชีย่วชาญสายวชิาชีพภายนอกมาเปน็อาจารยพ์ิเศษ ในบางรายวชิา 
4. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท า มคอ. 
5. ก ากับติดตามให้อาจารย์ผูส้อนรายวิชาจัดท า มคอ. 
6. สรุปผลการก าหนดตวัผู้สอน และจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคร้ังต่อไป 

 
2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนกระบวนการในปีการศึกษา  2563 
พบว่ากระบวนการในปีการศึกษาที่ผ่านมามีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรให้น ากระบวนการ
ดังกล่าวที่มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

1. แจ้งการก าหนดตัวผู้สอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
2. ก ากับติดตามมคอ. 3 และ มคอ. 4 จากอาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตร และหัวหน้าสาขาวชิาฯ 
3. ตรวจสอบข้อมูลและการจัดท าแผนการเรียนรู้มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้มีความสอดคล้อง

กับ มคอ. 2 และเป็นไปตามระยะเวลาตามก าหนด 
4. สรุปข้อมูลการด าเนินงานการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้ผู้สอนทราบและด าเนินการ

ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการด าเนินงาน 
การแจ้งการก าหนดตัวผู้สอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ด าเนินการจัดการก าหนดตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชาและแจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอนทราบก่อนเปิดภาค
การศึกษาอย่างน้อย 2 เดือนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมตัวในการจัดกระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนและเตรียมการจัดท ามคอ. 3 มคอ. 4 

การก ากับติดตามมคอ. 3 และมคอ. 4 จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรก ากับติดตามพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในการให้
ค าแนะน าการจัดท ามคอ. 3 มคอ. 4 เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับฝ่ายวิชาการและวิจัยโดยการจัดส่งผ่าน
ระบบทะเบียนออนไลนก์่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชาฯ 

ตรวจสอบข้อมูลและการจัดท าแผนการเรียนรู้มคอ. 3 และมคอ. 4 ให้มีความสอดคล้องกับ
มคอ. 2 และเป็นไปตามระยะเวลาที่ตามกาหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัยซึ่งหากอาจารย์ท่านใดมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือส่งข้อมูลไม่
ตรงตามก าหนดจะด าเนินการแจ้งและเร่งรัดให้มีการด าเนินงานกรอกข้อมูลมคอ .3 มคอ.4 ผ่าน
ระบบทะเบียนออนไลน์ซึ่งในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้สอนได้ท าการจัดส่งข้อมูลและจัดท า
แผนการเรียนรู้มคอ.3 มคอ.4 ตามระยะเวลาที่ก าหนดทุกรายวิชา 
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สรุปข้อมูลการด าเนินงานการจัดท ามคอ. 3 และมคอ. 4 ให้ผู้สอนทราบและด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการสรุปการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 จากระบบทะเบียน
ออนไลน์และตรวจสอบข้อมูลมคอ. 3 มคอ.4 ให้มีความสอดคล้องกับมคอ. 2 ซึ่งในสาขาวิชาได้
ด าเนินการจัดท าครบทุกรายวิชาและแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการน าไปใช้ในการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2563 
 

การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการของการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ

มคอ.4 ในปีการศึกษา 2564 พบว่ากระบวนการมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในแต่ละกระบวนการที่
วางไว้สามารถด าเนินงานจนเป็นผลให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมส่งผ่าน
ระบบทะเบียนออนไลน์ได้ครบถ้วน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงเห็นควรให้ใช้ในปีการศึกษา 2565 
เพื่อก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบางรายวิชาจึงต้องมีผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ท าให้ต้องมีการด าเนินงาน
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ในบางรายวิชาที่ต้องเป็นการหารือกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพื่อให้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 
และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการด าเนินงาน พบว่า กระบวนการที่วางไว้สามารถด าเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เห็นสมควรให้น ากระบวนการไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป แต่มุ่งเน้นให้มีการด าเนินการ
ในข้อที่ 2 ก ากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรกระตุ้นและติดตาม เพื่อช่วยให้ค าแนะน าอาจารย์เพื่อสามารถด าเนินการส่ง มคอ.3 
ได้ในระยะเวลาที่ก าหนดด้วยระบบกลไกต่อไปนี้  

1. แจ้งการก าหนดตัวผู้สอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
2. อาจารย์ประจ ารายวิชาร่วมกันด าเนินงานจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 
3. ก ากับติดตามมคอ. 3 และ มคอ. 4 จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชาฯ 
4. ตรวจสอบข้อมูลและการจัดท าแผนการเรียนรู้มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้มีความสอดคล้อง

กับ มคอ. 2 และเป็นไปตามระยะเวลาตามก าหนด 
5. สรุปข้อมูลการด าเนินงานการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
3) การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับงานวิจัยงานบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2564  
มีกระบวนการ ดังนี้ 

1. มีการประชุมเพื่อวางแผนการบรูณาการการเรียนการสอนการวจิัย การบริการวิชาการ
ทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าแผนการบูรณาการประจ าภาคการศึกษา 
3. แจ้งอาจารย์ประจ าผู้รบัผิดชอบทราบถึงแผนบูรณาการเพื่อการด าเนินงานในแต่ละภาค

การศึกษา 
4. ด าเนินการตามแผนการบูรณาการและจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ. 3 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายงานผลและสรุปผลการบูรณาการต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6. สรุปผลการเรียนรู้ และก ากับตดิตามโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้โดย

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
งานบริการวิชาการทางสังคม การท านุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

การประชุมเพื่อวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการหารือถึงแนวทางในการ
วางแผนในการบูรณาการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพิจารณาโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการที่ ระบุไว้ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564-2565 ของคณะฯ เพื่อน าองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อ
การพัฒนานักศึกษา โดยสามารถสรุปโครงการและอาจารย์ผู้มีส่วนร่วม ดังนี้ 

จัดท าแผนการบูรณาการ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการหารือเพื่อการวางแผนการบูรณาการจัดท า
แผนการบูรณาการประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี ้

 
แผนการจัดท าการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียด จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
การบูรณาการการสอนกับโครงการวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ 
การบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม  อย่างน้อย 1 โครงการ 
การบูรณาการการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
โครงการวิจัยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้เข้ารับบริการรา้นอาหาร
ส าหรับออกแบบและพัฒนาต้นแบบร้านอาหารวิถีใหม่ในสังคม
เปลี่ยนแปลง (New Normal) เพื่อสร้างมาตรฐานของการ
เสรมิสร้างสุขอนามัยทีด่ีให้ร้านอาหาร 

นายศรณัยู สว่างเมฆ 

แนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นทีส่ าหรับการ
สัญจร ทางบกภายในชุมชนไร้แผ่นดิน ต าบลบางชัน  
อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุร ี

นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน ์

แนวทางในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการก าหนดรูปแบบของการ
ขยายตัวของชุมชนไร้แผ่นดิน ต าบลบางชัน อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุร ี

นางสาวปรณิัน บานช่ืน 

แนวทางในการสร้าง ต่อเตมิ หรือปรับปรุงอาคารส าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนไร้แผ่นดิน ต าบลบางชัน 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

นางสาวปรณิัน บานช่ืน 

โครงการวิจัยเรื่อง “ที่อยู่อาศัยว่างในญี่ปุ่น: สถานการณ์และแนว
ทางการแก้ไข” 

นายศาสตรา ศรีหาภาค 

 
งานบริการวิชาการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ Creative Young Designers Season 2 ร่วมกับ 
โครงการ Education Insitute Support Acitivity อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายศาสตรา ศรีหาภาค 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบล (U2T) ต าบล
ลาดใหญ่ อ าเภอเมืองฯ จังหวดัสมทุรสงคราม 

นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน ์
นางสาวปรณิัน บานช่ือ 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบล (U2T) ต าบล
บางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรุ ี

นาวสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบล (U2T) ต าบล
พระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

นาวสาวรุจิวรรณ อันสงคราม 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบล (U2T) ต าบลใน
คลองปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

นายศาสตรา ศรีหาภาค 

โครงการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

นายศาสตรา ศรีหาภาค 
นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 
นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการบูรณาการ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการหารือเพื่อด าเนินการตามแผน ประจ าปีการศึกษา 
2564 ดังนี ้
 

งานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

นายศรัณยู สว่างเมฆ 
นายนพดล คล้ายวิเศษ 

โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะดว้ยทักษะทางวิชาการเพื่อ
ปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

นายศรัณยู สว่างเมฆ 
นายนพดล คล้ายวิเศษ 

โครงการ Creative Young Designers Season 2 ร่วมกับ 
โครงการ Education Insitute Support Acitivity อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายศาสตรา ศรีหาภาค 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ 

 

ผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
ชื่อโครงการ รายวิชา อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางในการสร้าง ต่อเตมิ หรือปรับปรุงอาคารส าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนไร้แผ่นดิน ต าบลบางชัน 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

สถาปัตยกรรม
ชุมชน 

นางสาวปรณิัน 
บานช่ืน 

 

ผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ รายวิชา อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ Creative Young Designers Season 2 ร่วมกับ 
โครงการ Education Insitute Support Acitivity อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

การวางผัง
บริเวณ, ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

นายศาสตรา ศรี
หาภาค 

 

ผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ รายวิชา อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ Creative Young Designers Season 2 ร่วมกับ 
โครงการ Education Insitute Support Acitivity อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

การวางผัง
บริเวณ, ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

นายศาสตรา ศรี
หาภาค 

ด าเนินการแจ้งอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบทราบถึงแผนบูรณาการเพื่อการด าเนินงานในแต่
ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและโครงการเพื่อ
ทราบถึงแนวทางในการบูรณาการและการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและด า เนินงานตาม
แผนการบูรณาการประจ าปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนการบูรณาการและจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรก ากับติดตามอาจารย์ผู้สอนให้มีการด าเนินงานตามแผนการบูรณาการและตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามคอ.3 และ ในแนวทางการจัดกิจกรรมการบูรณาการ โดยมอบให้ นาย
ศาสตรา ศรีหาภาค ดูแลก ากับติดตามอาจารย์ประจ าสาขา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายงานผลและสรุปผลการบูรณาการต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยรายงานผลและสรุปผลการบูรณา
การมายังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนโดย
สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ ชื่อ
รายวิชา 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

แนวทางในการสร้าง ต่อเตมิ หรือปรับปรุง
อาคารส าหรับรองรบันักท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนไร้แผ่นดิน ต าบลบางชัน 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

สถาปัตยกรร
มชุมชน 

นางสาว
ปริณัน 
บานช่ืน 

การออกแบบแนวทาง
ในสร้าง ต่อเตมิ หรือ
ปรับปรุงอาคาร โดย
เน้นการพัฒนาด้าน
สถาปัตยกรรมชุมชน 

โครงการ Creative Young Designers 
Season 2 ร่วมกับ โครงการ Education 
Insitute Support Acitivity อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

การวางผัง
บริเวณ, ภูมิ
สถาปัตยกรรม 

นายศาสตรา 
ศรีหาภาค 

การศึกษาข้อมูล ลง
พื้นที่ ออกแบบวางผัง
ลานเสมาพันปี อ.ลือ
อ านาจ จ.อ านาจเจริญ 
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

 
สรุปผลการเรียนรู้และตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน อาจารย์ประจ าหลักสูตร

สรุปผลการเรียนรู้และตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน พบว่าการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2563 มีการด าเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลใน มคอ. 3 ให้มีความ
สอดคล้องกับ มคอ. 5 เพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน  

 
การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีท าการทบทวนและประเมิน

กระบวนการ พบว่า ระบบกลไกระบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าการปรับปรุงจากปี
การศึกษาที่ผ่าน ค่อนข้างประสิทธิภาพซึ่งจากการจัดท าแผนบูรณาการ สามารถด าเนินงานบรรลุ
ตามแผนที่วางไว้ จึงเห็นสมควรคงกระบวนการและน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป แต่เพิ่มเติมการ
ก ากับติดตาม ในขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแผนบูรณาการและจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
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การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2564 เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จึง

เห็นควรใช้กระบวนการนี้ในการบริหารจัดการในปีการศึกษาถัดไป แต่เน้นกระบวนการในขั้นตอนที่ 
6 สรุปผลการเรียนรู้ และเพิ่มเติมในส่วนของให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
และจัดท าข้อเสนอแนะของการด าเนินงานปีต่อๆไป เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้
และให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคนที่มีโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม บันทึกการปรับปรุงลงใน มคอ.3 และสรุปผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการในปีการศึกษา 2565 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 
(กระบวนการ) 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา 2564 ได้น ากระบวนการที่ได้ปรับปรุงในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อให้การประเมิน

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ดังนี้ 
1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ในแต่ละรายวชิา 
3. คณะกรรมการหลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
4. น าเสนอผลการประเมนิผลการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 

 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดย

ด าเนินการวางแผนตามประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 โดยก าหนดวันในการจัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 และแจ้งให้กับอาจารย์
ผู้สอนทราบ 

จัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรดาเนินการก ากับ
ติดตามให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ในแต่ละรายวิชาพร้อมนาส่งผ่านระบบทะเบียน
ออนไลน์และแจ้งการด าเนินการกรอกข้อมูลให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ได้จัดท าไว้ใน
ระบบทะเบียนออนไลน์ก่อนภาคการศึกษา ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จ านวน 29 รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ านวน 30 รายวิชา 

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสรุปผลการเรียนรู้ที่อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 กับ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQF ผลการ
ตรวจสอบพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ครบ
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ทั้ง 6 ด้าน ครบทุกรายวิชา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จ านวน 29 รายวิชาภาคการศึกษาที่ 
2/2564 จ านวน 30 รายวิชา โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย 

น าเสนอผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการประเมินการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดท ารายงานผล โดยมีการท าในรูปแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 และรายงาน
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อด าเนินการพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ซึ่งหากรายวิชาใดมีผลการเรียนรู้ที่มีปัญหา อาจารย์ประหลักสูตรจะท าการแจ้งแก่
อาจารย์ผู้สอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
การประเมินกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า กระบวนการที่ได้วางไว้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการวางแผนในการประเมินผลผู้เรียนและก าหนดช่วงเวลาเพื่อแจ้งกับ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแนวทางในการประเมินไว้ให้มีความสอดคล้อง 
อีกทั้งยังเพื่อเป็นการแนะน าวิธีการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อง่ายต่อการก าหนดแนวทางใน
การประเมินให้มีความสอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQFและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา 

 
การปรับปรุงกระบวนการ 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 เป็นกระบวนการที่มีการปรับปรุงในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQF  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นควรให้น าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป โดยในขั้นตอนที่ 2 จัดท า มคอ.5 
และ มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับติดตามให้ความช่วยเหลือหรือ
แนะน าการจัดท า มคอ. และการติดตามให้ด าเนินงานในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2564 โดยใช้ขั้นตอนดังนี้  

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6

ในแต่ละรายวชิา  
3. คณะกรรมการหลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
4. น าเสนอผลการประเมนิผลการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 
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2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์การประเมินผลของรายวิชากับกรอบ TQF ที่นักศึกษาเรียนผ่านมา 
2. ก าหนดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. ด าเนินการตรวจสอบและหาแนวทางการพัฒนา 
4. สรุปผลการตรวจสอบและหาแนวทางการพัฒนา 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับและติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์การประเมินผลของรายวิชากับกรอบ TQF ที่นักศึกษาเรียนผ่านมา โดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจาวิชาวิเคราะห์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF ทั้ง 6 ด้าน เพื่อก าหนดเกณฑ์
การประเมินผล วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล รวมถึงวิธีการกาหนดเกณฑ์ที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ก าหนดวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก าหนดวิธีการตรวจสอบที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Leaning Outcome) ให้กับอาจารย์ที่
รับผิดชอบรายวิชา โดยพิจารณาดังนี้ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม 1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
2) การตรวจสอบวินัยในช้ันเรียน อาทิ ความตรงต่อเวลาในการเข้า
ช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
3) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงานและการน าเสนอ 

ความรู้ 1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
2) ประเมินผลจากโครงงาน รายงานการค้นคว้า หรือรายงานสรุป
เนื้อหารายวิชา 
3) มีการประเมินความรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ และจากสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

ทักษะทางปัญญา 1) สังเกตจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
2) ประเมินผลจากการทดสอบวัดความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
3) ประเมินผลจากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย รายบุคคลและกลุม่ 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและ
ติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
2) ประเมินจากผลงานและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ที่ได้
จากการศีกษา 
3) ประเมินการใช้เทคนิคการน าเสนอโดยสามารถเลือกใช้อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
เช่น 
1) ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการปฏิบัติงาน 
2) ประเมนิจากผลงาน และผลการดาเนินการกิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
3) การทดสอบวัดทักษะความรู้ เช่น การทดสอบปฏิบัติ การประเมิน
โครงงานของนักศึกษา การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานทางวิชาชีพ 

 
ด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบที่ก าหนด อาจารย์ผู้สอนเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

ตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด ไปใช้ในการจัดการเรียน โดยการพิจารณาแนวทางที่ระบุในข้อที่ 2 
เพื่อการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรคอยให้ค าแนะนาและก ากับติดตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 

สรุปผลการตรวจสอบและหาแนวทางการพัฒนา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดกับรายวิชาที่รับผิดชอบทาให้ผู้สอนสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ (Leaning Outcome) 

 
การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการของการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี

การศึกษา 2564 พบว่า การด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ส่งผลท าให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมีแนวทางและวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นกระบวนการที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2564 เป็น
กระบวนการค่อนข้างประสิทธิภาพจึงมีความเห็นให้น าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป แต่เพิ่มในรายละเอียด
การด าเนินการทวนสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้จากเกณฑ์วัดผลครบทุกวิชา 

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนในภาพรวม อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่ากระบวนการใน

การด าเนินงานที่วางไว้มีประสิทธิภาพ แต่ให้มีการมุ่งเน้นการในขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามวิธีการ
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ตรวจสอบที่ก าหนด ซึ่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านคอยก ากับดูแลอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ค าแนะน าในการด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบที่ก าหนด โดยเฉพาะ
อาจารย์ใหม่ซึ่งอาจมีความไม่เข้าใจในการการประเมินจ าเป็นต้องได้รับการดูแลในการตรวจสอบผล
การเรียนรู้ และในขั้นตอนการทวนสอบผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 จะด าเนินการทวนสอบ
เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้จากเกณฑ์วัดผลครบทุกวิชา 

 
3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสนอและประเมิน
หลักสูตรตามขั้นตอนที่ได้ท าการปรับปรุงในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. ก าหนดแผนการก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
2. ก าหนดผู้รับผดิชอบ 
3. ด าเนินงานตามแผนโดยการก ากับติดตามจากผู้รับผิดชอบ 
4. สรุปและรายงานผล 
 
ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดแผนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์

ประจ าหลักสูตร จัดท าปฏิทินการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
โดยมีการก าหนดให้จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนของ
ภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อการจัดท าการประเมินหลักสูตร มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา 2564 โดยอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่มีความสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย ที่มีก าหนดการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรโดยผู้ประเมินภายนอก 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารย์
ในหลักสูตรเก่ียวกับการจัดท าการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อการรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระงานที่รับผิดชอบ 
นายศรณัยู สว่างเมฆ ก ากับดูแลการรายงาน มคอ.5 
นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน ์ ก ากับดูแลการรายงาน มคอ.6 
นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม ก ากับดูแลการรายงาน มคอ.7 
นางสาวปรณิัน บานช่ืน ดูแลการรายงานผลมคอ.5/6/7 
นายศาสตรา ศรีหาภาค ก ากับดูแลการรายงานผลในภาพรวม 

 
ด าเนินงานตามแผนโดยการก ากับติดตามจากผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชาครบตามภาคการศึกษาที่เปิดสอน และภายหลัง
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เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดทา มคอ.7 เพื่อ
รายงานผลการการจัดการเรียนการสอนในทุกสิ้นปีการศึกษา 

โดยในภาคเรียนที่ 1/2564 มี มคอ.5 จ านวน 29 รายวิชา มคอ. 6 จ านวน 1 รายวิชา ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน และในภาคเรียนที่ 2/2564 มี มคอ.5 จ านวน 30 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร หลังจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท า มคอ.7 เพื่อรายงานต่อคณะฯ
และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการของการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี

การศึกษา 2564 พบว่า การด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ส่งผลท าให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมีแนวทางและวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน  
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนในภาพรวม อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่ากระบวนการในการ
ด าเนินงานที่วางไว้มีประสิทธิภาพ แต่ให้มีการมุ่งเน้นการในขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามวิธีการ
ตรวจสอบที่ก าหนด ซึ่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านคอยก ากับดูแลอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ค าแนะน าในการด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบที่ก าหนด โดยเฉพาะหากมี
อาจารย์ใหม่ซึ่งอาจมีความไม่เข้าใจในการการประเมินซึ่งจาเป็นต้องได้รับการดูแลในการตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ หลักสูตรจะน ากระบวนการการด าเนินงานก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประมวลหลักสูตร ไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดแผนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินงานตามแผนโดยการก ากับติดตามจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. สรุปและรายงานผล 
5. ติดตามและประเมินผล 

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้า
ประชุมและมีส่วนร่วมในการวางแผน-ติดตาม-ทบทวนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน 
การบูรณาการ รายวิชา การทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพมาให้ประสบการณ์ โครงการและกิจกรรม
นักศึกษา ติดตามผลการ ด าเนินงานทุกรายเดือน แจ้งรายงานผล 
ปัญหา และอุปสรรค และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา หลักสูตรการเรียนการ
สอน ภาคการศึกษา 1/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

- ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนการ
สอน ภาคการศึกษา 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

- ประชุมเพื่ อสรุป  หลักสูตรการเรียนการสอน ภาค
การศึกษา 1/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

- ประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา หลักสูตรการเรียนการ
สอน ภาคการศึกษา 2/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

- ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนการ
สอน ภาคการศึกษา 2/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
- ประชุมเพื่ อสรุป  หลักสูตรการเรียนการสอน ภาค

การศึกษา 2/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2565 

✓ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ(TQF) โดยรับ รองการเปิด
สอนจากส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

✓ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ . 3 และ
มคอ.4 ในภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 29 รายวิชา ในวันที่ 
14 มิ.ย. 64 และภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวน 30 รายวิชา 
ในวันที่ 1 พ.ย. 64 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 

✓ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.5  

- ภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 29 รายวิชาภายในวันที่ 8 พ.ย. 
64 

- ภาคเรียนที่  2/2564 จ านวน 30 รายวิชา ภายใน 21 
มี.ค. 65 

✓ 
 
 
 
 
 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน  60วัน  หลั งสิ้ น สุ ดปี
การศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 และจัดส่งฝา่ยวิชาการและวิจัย 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ 
 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

- ภาคเรียนที่ 1/2564 มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 รายวชิาจากจ านวนทั้งหมด 29 
รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 27.59 

- ภาคเรียนที่ 2/2564 มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 รายวชิา จากจ านวนทั้งหมด 30
รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 26.67 

- ปีการศึกษา 2564 มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จ านวน 16 รายวิชา จากจ านวนทั้งหมด 59 รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ 27.12 

✓ 
 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมนิ
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

องค์ประกอบที่ 3  
ด าเนินการปรับปรุงการวิเคราะห์ระบบการคงอยู่

และการส าเร็จการศึกษาโดยมีการวางแผนให้อาจารย์ผูส้อน
ก ากับดูแลนักศึกษารายภาคการศึกษาเพื่อก ากับติดตามให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4  
1. ด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียน

นักศึกษาและมีการสรุปผลเพื่อดูแนวโน้มและน ามาพัฒนา
กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนจากการตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานและท าการ
ปรับปรุงกระบวนการให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

  และครอบคลุมปัญหาในแต่ละด้านของนักศึกษาและมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานในการขจัดข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาการติดตามการขจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผล
ความพึงพอใจในการขจัดข้อร้องเรียน 

2. จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเพื่อการ
กากับดูแลในการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา
ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5  
จัดท าระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ตามบริบทของสาขาวิชาโดยการวางแผนการบูรณาการก่อน
เปิดภาคการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับมคอ. 2 มคอ.3 และ
มคอ. 5  

องค์ประกอบที่ 6  
จัดท าแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี

ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรด้วยการวางพื้นฐานครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและ
ครุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

✓ 
 

8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ใหม่ 

- 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ทุกคนได้รับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรจ านวน 5 คน และได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี จ านวน 5 คน 
(ดังตารางการอบรมสัมนาหรือศึกษาดูงาน หน้า 32-36) 

✓ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่น ามาค านวน 
 

- 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา
ปีสุดทา้ยที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

 
ประเด็นการประเมิน คะแนน 

ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรชัญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.20 

มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างชัดเจน 

4.20 

มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน  

4.40 

หลักสตูรมคีวามทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.20 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน เน้น
การพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

4.00 

มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่
หลากหลายทั้งในและนอกช้ันเรยีน 

3.80 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินดามหลักสูตรและการ
จัดการศึกษา 

4.13 

 
http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=4127 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ย 4.13 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ย 
4.00 คะแนน 
แหล่งที่มาของข้อมูล : 
https://job.rmutp.ac.th/#!/report/employer 

✓ 
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รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 10 ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 
5 ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปนีี้ 100 
 

ผลการประเมินตนเอง : 5 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
5.1 - 01 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
5.2 - 01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5.3 - 01 มคอ.3/ มคอ.4/ มคอ.5/ มคอ.6/ 
5.4 - 01 ตารางเรียนปีการศึกษา 2564 แยกรายภาคการศึกษา 
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาใน

อนาคต 
   
   
 
รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมายังเป็นช่วงการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ด าเนินต่อเนื่อง พบว่ามี
กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องต่อ
การจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น มีระบบกลไกที่ชัดเจนและ
สามารถรองรับความต้องการพื้นฐานของการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด และยังมีการวางแผนด าเนินแผนงานเพื่อของบประมาณ
จัดซื้ออุปกรณ์เคร่ืงมือที่จ าเป็นและทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และใช้งานจริงในการเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นในช่วงนักศึกษาที่
สามารถเข้ามาเรียนได้ในบางช่วง 

คณะกรรมการในหลักสูตรมีระบบกลไกการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการปรับปรุงตามผลการประเมิความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบ มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา และจัดท ารายงานผลการ
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอต่อหัวหน้าสาขาและคณะฯ เพื่อ
จัดท าแผนงานและโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพื่อน าเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563-2564 

ในช่วงปีการศึกษานี้สถานการณ์โรคระบาดโควิดเกิดการระบาดต่อเนื่องท าให้
จัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์อยู่ ทางคณะอาจารย์และผู้บริหารได้ประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแนวทางรูปแบบการสอนและการประเมิณผลแบบ

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ออนไลน์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การวัดผลให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนแบบออนไลน์และความเหมาะสมกับ
ความเป็นอยู่ของนักศึกษายังมีการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลบันทึกการเรียนการสอน
เป็นระบบไฟล์ภาพและไฟล์ดิจิตอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเรียนให้กับนักศึกษาและเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานการสอนแบบ
ออนไลน์ 

ในส่วนของฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาในการจ่ายค่าบริการ
อินเตอร์เนตในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง โดยจัด
ค่าสนับสนุนบริการอินเตอร์เน็ตทั้ง 2 ภาคการนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรับเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 

ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงอาคาร 6 และอาคาร 4 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
เพื่อปรับปรุงให้มีส่วนรองรับการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีพื้นที่ ให้บริการแก่
นักศึกษา พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด ซึ่งอาคาร 6 ได้งบประมาณ 4 ,000,000 บาทได้
ปรับปรุงเสร็จแล้ว และจะเริ่มท าการปรับปรุงอาคาร 4 ที่ได้รับงบประมาณมาใหม่
หลังจากส่งมอบอาคาร 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ท าการส ารวจความคิดเห็นถึงความต้องการ
ของนักศึกษาที่จะเป็นส่วนสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้เกิดทักษะมีความ
ทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและรองรับในสถานการณ์ที่ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่คณะได้ 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้หาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตต่อการเรียนการสอนในวิชาชีพเพื่อ
หาแนวทางในการรองรับหาสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาเพื่อความทันสมัยใน
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและรองรับในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนที่คณะได้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้รับหนังสือแจ้งเวียนกี่ยวกับการเสนอของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจะพิจารณาเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของหลักสูตรและรองรับในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่
คณะได้ 

4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อความทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและรองรับในสถานการณ์ที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนที่คณะได้ 

5. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนและด าเนินการจัดซื้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกของสาขาวิชา

และระบบของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่รองรับสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์และไม่
สามารถท าการเรียนการสอนที่คณะได้ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ท าการส ารวจความคิดเห็นถึงความ
ต้องการของนักศึกษาที่จะเป็นส่วนสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้เกิดทักษะมี
ความทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและรองรับในสถานการณ์ที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนที่คณะได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าพบพูดคุยกับนักศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อสอบถาม
ถึงความต้องการสื่งที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที่จ าเป็นส าหรับการเรียน
ในรูปแบบออนไลน์ในสาขาให้มีความพร้อมและทันสมัยเหมาะสมในการเรียน
ภาวะการเกิดโรคระบาด มีความก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้หาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ สถาปัตยกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตต่อการเรียนการสอนใน
วิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการรองรับหาสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาเพื่อ
ความทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและรองรับในสถานการณ์ที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนที่คณะได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับสถานะการณ์ในการ
ประกอบวิชาชีพในปัจจุบนัและแนวโน้มการพัฒนาในวงการสถาปตัยกรรมในอนาคต 
เพื่อหามติความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนที่คณะ เพื่อให้เกิดทักษะแก่นักศึกษาเพื่อ
เตรียมตัวสู่การไปประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคต 
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3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้รับหนังสือแจ้งเวียนกี่ยวกับการเสนอ

ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจะพิจารณาเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของหลักสูตรและรองรับในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนที่คณะได้ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้รับเอกสารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบเรื่องขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรได้ท าหนังสือแจ้งเวียน
เก่ียวกับการเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย อาจารย์ในหลักสูตรได้มาประชุม
และทบทวนก่อนท าเสนอ โดย หัวหน้าสาขาได้ตรวจสอบและพัฒนาตาม มคอ.2 
และจากการพิจารณาและทบทวน หลักสูตรได้ร่วมจัดท าแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้ 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกปี จากการพิจารณาอนุมัติครุภัณฑ์
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสภาวะปกติและในสภาวะที่ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่คณะได้ 

4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือความทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

หลังจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนองบประมาณสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ หลักสูตรได้น าเสนอสิ่งอ านวยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจัดส่งไปยังที่พักของ
นักศึกษา ดังนี้ 

1) วัสดุและอุปกรณ์ประเภทกระดาษ กระดาษลอกลาย ปากกา หมึก สี 
สเปรย์ และอุปกรณ์ส าหรับการท าหุ่นจ าลองโดยใช้กับทุกรายวิชาในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

2) ลิขสิทธิ์โปรแกรม BIM 
5. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนและด าเนินการ

จัดซื้อ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการพิจารณาจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเรียนการสอนคือ วัสดุและอุปกรณ์ประเภทกระดาษ 
กระดาษลอกลาย ปากกา หมึก สี สเปรย์ และอุปกรณ์ส าหรับการท าหุ่นจ าลองโดยมี
การจัดส่งไปยังที่พักของนักศึกษาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในสานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
 

การประเมินกระบวนการ 
ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/คณะฯ สร้างระบบการมี

ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ปีการศึกษา 2564 การด าเนินงานตามขั้นตอนทั้ ง 5ขั้นตอน ส่งผลให้สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมมีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
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จัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเหมาะสมในการก้าวทันเทคโนโลยีในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินงานระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน คือ ส่งผลให้จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และไม่สามารถ
เข้ามาเรียนในคณะได้ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้เข้ากับสถานการณ์
เพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะน า
กระบวนการไปใช้ในระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2565 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ท าการส ารวจความคิดเห็นถึงความต้องการ
ของนักศึกษาที่จะเป็นส่วนสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดทักษะมีความทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้หาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตต่อการเรียนการสอนในวิชาชีพเพื่อ
หาแนวทางในการรองรับหาสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาในช่วงภาวะเกิดโรค
ระบาดให้มีความทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมปัจจุบัน 

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้รับหนังสือแจ้งเวียนกี่ยวกับการเสนอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และจะพิจารณาเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการ
ของหลักสูตรในระบบการสอนแบบออนไลน์ 

4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อความทันสมัยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและเหมาะสอมต่อรุปแบบการ
สอนแบบออนไลน์ 

5. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนและด าเนินการ
จัดซื้อ 
 
2) จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ระบบและกลไก 
ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพบว่าจ านวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้มากขึ้นและได้มีการเตรียมความพร้อมทั้ง
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ระบบการเรียน ระบบการประเมิณผลแบบออนไลน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และการ
ประเมิณผลที่มีการปรับรูปแบบให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งผลการด าเนินของปี 
2563 ได้เริ่มการด าเนินงานวางแผนและปฎิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางไว้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลและมีการเพิ่มเติมรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเกิดภาวะโรคระบาด
เพื่อความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้ปรับกระบวนการในการท างาน เพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. การก าหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มคอ.2 
2. เปิดรับความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการที่จะเพิ่มทักษะ

ในการเรียนของตนให้ทันสมัยก้าวทันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆและเทคโนโลยีในวงการสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและรองรับการเรียนการสอน 
การประเมิณผลในรูปแบบออนไลน์ในช่วงภาวะเกิดโรคระบาด 

3. การประชุมหารือของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อระดมความคิดใน
การที่จะจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้มีศักยภาพโดยอยู่บนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเพื่อความทัดเทียมในการเรียนการสอนให้ทันสมัย
เหมาะสมในสภาวะปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์และในอนาคตที่มีการ
กลับมาท าการเรียนการสอนที่คณะตามปกติต่อไป  

4. การส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง และรองรับการเรียนการสอน 
การประเมิณผลในรูปแบบออนไลน์ในช่วงภาวะเกิดโรคระบาด 

5. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเปรียบเทียบมาตรฐานกับจ านวนที่มีอยู่จริง
เพื่อหาแนวทางในการวางแผนและปฎิบัติงานต่อไปและรองรับการเรียนการสอน 
การประเมิณผลในรูปแบบออนไลน์ในช่วงภาวะเกิดโรคระบาด 

6. เสนอของบประมาณเพิ่มเติมหรือชดเชยให้สิ่งสนับสนุนการเรียยนรู้มีความ
เพียงพอและเหมาะสมตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและสภาวะการเรียน
การสอนในวิชาชีพสถาปตัยกรรมปัจจุบัน และรองรับการเรียนการสอน การประเมิณ
ผลในรูปแบบออนไลน์ไม่สามารถเข้ามาเรียนที่คณะได้ในช่วงภาวะเกิดโรคระบาด 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. การก าหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มคอ.2 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนและก าหนด

มาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มคอ.2 เพื่อใช้ในการจัดการการเรียน
การสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม มคอ.2 ให้รองรับการ
เรียนการสอน การประเมิณผลในรูปแบบออนไลน์ไม่สามารถเข้ามาเรียนที่คณะได้
ในช่วงภาวะเกิดโรคระบาด 
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2. การส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ท าการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า
ปัจจุบันมีด้านทรัพยากรกายภาพ  (ข้อ 10 (1)  ของระเบียบฯ พ.ศ 2553) อาคารสถานที่/ 
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องตรวจและแสดงผลงาน ดังนี้ 

1) หลักสูตรได้ท าการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าปัจจุบันมี 
2) ห้องเรียนภาคบรรยาย 5 ห้อง 
3) ห้องเรียนภาคปฏิบัติการเขียนแบบ 2 ห้อง 
4) ห้องเรียนภาคปฏิบัติการ 5 ห้อง 
5) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
6) ห้องสมุดสถาบัน 2 ห้อง 
7) ห้องจัดแสดงและน าเสนอผลงานนักศึกษา 1 ห้อง 
8) ห้องอเนกประสงค์/ประชุม/พักอาจารย์ 3 ห้อง 
9) ห้อง work shop 3 ห้อง 
ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนพบว่า 
1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง 
2) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
3) จอรับภาพ5เคร่ือง 
4) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1เครื่อง 
5) ระบบเครื่องเสียง 5 เคร่ือง 
6) ไมโครโฟน 5 เครื่อง 
7) เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 
8) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 5 เครื่อง 
9) เครื่องพล็อตเตอร์สี1เคร่ือง 
10) เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์สีขนาด A3 1 เครื่อง 
11) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์1เครื่อง 
12) เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX 1 เครื่อง 
13) กระดานวาดเขียนพร้อมปากกา 2 เครือ่ง 
14) เครื่องสแกนเนอร์1เคร่ือง 
15) เครื่องเลเซอร์คัด 1 ตัว 
16) เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ 1 ตัว 
17) เก้าอ้ีกลม 280 ตัว 
18) โต๊ะพับเอนกประสงค์ 96 ตัว 
19) ระบบการจัดการเรียนการสอน การประเมิณผลแบบออนไลน์ให้ได้

มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
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20) เวปไซต์ของคณะและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือในการรองรับการเรียน

การสอน การประเมิณผลแบบออนไลน์ ไม่สามารถเข้ามาเรียนที่คณะได้ ให้ได้
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปรียบเทียบมามาตรฐานกับจ านวนที่มี
อยู่จริง 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ท าการเปรียบเทียบมาตรฐานกับจ านวน
จริงที่มีอยู่ พบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียยรู้ที่มีอยู่จริงในส่วนห้องเรียนมีความเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และสามารถรองรับการจัดการ
เรียนการสอน การประเมิณผลแบบออนไลน์ ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

4. เสนอของบประมาณเพิ่มเติมหรือชดเชยให้สิ่งสนับสนุนการเรียยนรู้มี
ความเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการผู้บริหารคณะได้ยื่นขอเสนองบประมาณปรับปรุงตึกคณะ
สถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ อาคาร 4 และอาคาร 6 เพื่อรองรับสิ่งสนับ
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยจัดให้มีพื้นที่ให้บริการแก่นักศึกษา พื้นที่ห้องประชุม 
พื้นที่ท างาน พื้นที่ท ากิจกรรมของคณะ พื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนปรับปรุงห้องเรียน ห้องบริการฝ่ายวิชาการ ห้อง
บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษาซึ่งอาคาร 6 ได้งบประมาณ 4,000,000 บาทได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และจะ
เริ่มท าการปรับปรุงอาคาร 4 ที่ได้รับงบประมาณมาใหม่หลังจากส่งมอบอาคาร 6 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การวางแผนประชุมสรุปหาแนวทางของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

และการรวบรวมข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสถาปัตยกรรมใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรม สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การประเมิณผลแบบ
ออนไลน์ ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในช่วงภาวะการณ์เกิดโรคระบาดใน
ปีการศึกษา 2564 และมีแนวโน้มเริ่มดีขึ้นที่จะกลับมาท าการเรียนการสอนปกติที่คณะ 
ส่งผลให้มีการจัดการจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความ
ต้องการและรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพในปีการศึกษา 2565 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1. การก าหนดมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มคอ.2 และ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ในสภาวะการณ์แพร่ระบาดและ
สภาวะการณ์ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดลดลงและจะกลับม าท าการเรียนการสอนที่
คณะดังปกติ มีระบบการประเมิณผลให้เข้ากับสถานการณ์ให้ทันท่วงทีและมี
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. เปิดรับความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการที่จะเพิ่ม
ทักษะในการเรียนของตนให้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีในวงการสถาปัตยกรรมใน
ปัจจุบันและความต้องการสิ่งสนับสนุนที่จะรองรับการเรียนการสอน การประเมิณ
ผลแบบออนไลน์และเตรียมความพร้อมในการกลับมาท าการเรียนการสอนที่คณะ
ตามปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อ
สุขภาพของนักศึกษาสุงสุด 

3. การประชุมหารือของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อระดมความคิด
ในการที่จะจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาในการรองรับการเรียนการสอน 
การประเมิณผลแบบออนไลน์ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพมีศักยภาพเพื่อ
ความทัดเทียมในการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมในสภาวะปัจจุบันและใน
อนาคตต่อไปและเตรียมความพร้อมในการกลับมาท าการเรียนการสอนที่คณะ
ตามปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง 

4. การส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่จริงและจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนของนักศึกษาในการรองรับการเรียนการสอน การประเมิณผลแบบออนไลน์
และเตรียมความพร้อมในการกลับมาท าการเรียนการสอนที่คณะตามปกติเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปรียบเทียบมาตรฐานกับจ านวนที่มีอยู่
จริง เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนของนักศึกษาในการรองรับการเรียนการสอน การประเมิณผลแบบออนไลน์
และเตรียมความพร้อมในการกลับมาท าการเรียนการสอนที่คณะตามปกติเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่าการสอบวัดผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี ท าให้ผลการด าเนินในปี 2564 เร่ิมมีประสิทธิผล หลักสูตรได้
ปรับกระบวนการท างานเพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ความพึงพอใจให้ดี
เพิ่มข้ึนดังนี้ 
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ระบบและกลไก กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ต้องท าการเรียนการสอน
แบบออนไลน์และเตรียมความพร้อมในการกลับมาท าการเรียนการสอนที่คณะ
ตามปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง 

2. เปิดรับความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการและการ
ประชุมหารือของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อประชุมหาข้อสรุปจากผลการ
ประเมิณที่เกิดขึ้น 

3. การวิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการ
ปรับปรุง 

4. การมอบหมายและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงาน 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 
6. การประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ทราบถึงผลการปรับปรุง

ตามช่วงเวลาต่างๆ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง

ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดเตรียมรองรับแนวทางการเรียนการสอน การประเมิณผลใน
รูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดและเตรียมความพร้อมในการกลับมา
ท าการเรียนการสอนที่คณะตามปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง พบว่าอยู่
ในเกณฑ์ดีมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการตามมาตรฐานและ
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ให้มีศักยภาพเพื่อความทัดเทียมในการเรียน
การสอนให้ทันสมัยรองรับแนวทางการเรียนการสอน การประเมิณผลในรูปแบบ
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดให้ได้มาตรฐานเหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน
และในอนาคตต่อไป แต่ยังมีปัญหาในการเรียนการสอนแบบอนไลน์ที่ต้องใช้
งบประมาณค่าอินเตอร์เน็ตซึ่ งทางคณะได้หาทางช่วยเหลือเยียวยาโดยจัด
งบประมาณสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตและลดค่าเทอมให้กับนักศึกษา 
 

1. การรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาละอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของ
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นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และได้น ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสามารถจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานและความต้องการให้ได้มากที่สุดและ
รองรับการจัดการเรียนการสอน การประเมิณผลแบบออนไลน์ ให้ได้มาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพในช่วงภาวะการณ์เกิดโรคระบาดและเตรียมความพร้อมในการ
กลับมาท าการเรียนการสอนที่คณะตามปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง 

2. การวิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการ
ปรับปรุง 
 
รายงานการวิเคราะห ์ระด ับความพ ึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต ่อสภาวะแวดล ้อมใน

การเร ียนรู้ภาพรวมของคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 

 
 
สร ุปผลการว ิเคราะห ์แบบประเม ิน 

1. ด้านห้องเรียนความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน 
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 โดยความ
พึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษามี
ค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านอุปกรณ์ประจ าห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.78 
ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 3.67 และด้าน
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ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.78  

2. ด้านห้องปฏิบัติการความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยค าถาม 
4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 โดย
ความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์
เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมี
คุณภาพพร้อมใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 
3.67 และด้านห้องปฏิบัติการ สะอาดเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.78 3. 
ด้านจ านวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room)  

3. ความพึงพอใจด้านจ านวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) 
ประกอบด้วยค าถาม 2 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.78 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านมีสถานที่เพียงพอ 
มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านสถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.89 

4. ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานรว่มกันความพึงพอใจด้านการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา 
และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน ประกอบด้วยค าถาม 2 
ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 โดย
ความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านมีสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.67 และ
ดา้นสถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.00  

5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงความพึงพอใจ
ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประกอบด้วยค าถาม 5 
ด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 โดย
ความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.89 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านความพร้อมในการให้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.11 และด้านความครอบคลุมการให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีคา่เฉลี่ย 3.78  

6. สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้รูปแบบ
การเรียนการสอนออนไซต์ (Onsite) ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 3.81 
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สร ุปผลการว ิเคราะห ์แบบประเม ิน 
1. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ความพึงพอใจด้านระบบการเรียน

การสอนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.43 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.40 ด้านสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.30 
ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.40 และ
ระบบช่วยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์ (GooGle Meet, VPN, Remote 
Support) มีคา่เฉลี่ย 3.60 

2. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด
หนังสือ ต าราออนไลน์ เพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.30 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
มีคา่เฉลี่ย 3.80 และด้านวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 
มีค่าเฉลี่ย 3.40 3. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ประกอบ 
ดว้ยค าถาม  

3. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความ
สะดวกในการเขา้ใช้งานซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์มีค่าเฉลี่ย 3.30 ด้านจ านวนประเภทซอฟต์แวร์
มีเพียงพอต์อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.30 และด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์
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ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.30  

4. ข้อเสนอแนะ ถ้ามีการเรียนการสอนที่มหาลัยอาจจะท าให้นักศึกษาเข้าใจกับ
สื่อการเรียนการสอนได้มากกว่านี้ 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ รูปแบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

 
รายงานการวิเคราะห ์ระด ับความพ ึงพอใจของอาจารย ์ท ี่ม ีต ่อสภาวะแวดล ้อมใน

การเร ียนรู้ภาพรวมคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์และการออกแบบ 

 
 
สร ุปผลการว ิเคราะห ์แบบประเม ิน 

1. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ความพึงพอใจด้านระบบการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดา้นระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.90 
ดา้นสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านการผลิต
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.80 และระบบช่วยเหลือ
การเรียนการสอนออนไลน์ (GooGle Meet, VPN, Remote Support) มีค่าเฉลี่ย 
4.30  
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2. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 3.53 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด
หนังสือ ต าราออนไลน์ เพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.30 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
มีคา่เฉลี่ย 3.70 และด้านวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 
มีค่าเฉลี่ย 3.60 3. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ประกอบด้วยค าถาม  

3. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.77 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการ
เขา้ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านจ านวนประเภทซอฟต์แวรม์ีเพียงพอ
ตอ่การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.90  

สรุป ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้รูปแบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในระดับความพึงพอใจแบบออนไซต์มาก มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในระดับความพึงพอใจแบบออนไลน์ปานกลาง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในระดับความพึงพอใจมาก แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการ
เรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคโควิทจึงได้เตรียมพร้อมในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้การจัดพื้นที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะ 
สังสรร์แลกเปลี่ยนที่ท างานร่วมกันและการบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความ 
เร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการเตรียมแนวทางและระบบเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอน การประเมิณผลแบบออนไลน์ ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในช่วง
ภาวะการณ์เกิดโรคระบาดนักศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความปลอดภัยในด้าน
สุขอนามัยและปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการผู้บริหารคณะ
ยังมีแนวทางที่จะหาสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาให้มีทักษะในการปฎิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะ
เข้าสู่การประกอบอาชีพในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในอนาคต จึงปรับปรุง
อาคาร 4 และอาคาร 6 เพื่อรองรับการขยายตัวในการเรียนการสอนของคณะฯ สร้าง
มาตรฐานให้ครอบคลุมถึงสิ่งสนับการเรียนรู้ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันต่อเนื่องถึงอนาคต 
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ล าดับ ผลผลิต/โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

64 65 66 67 68 69 

1 เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 1 ชุด   /    
2 เครื่องปริ๊นต์ 1 ชุด   /    
3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง   /    
4 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณ

คอมพิวเตอร์ 
5 เครื่อง   /    

5 จอรับภาพ  5 เครื่อง   /    
6 ระบบเครื่องเสียง   5 เครื่อง    /   
7 ไมโครโฟน  5 เครื่อง    /   
8 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 5 เครื่อง    /   
9 เครื่องพล็อตเตอร์สี  1 เครื่อง   /    
10 เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRI 1 เครื่อง   /    
11 เครื่องสแกนเนอร์  1 เครื่อง   /    

 

3. การมอบหมายและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและผู้บริหารคณะได้รับอนุมัติปรับปรุง

อาคาร 4 และอาคาร 6 ในปี 2564 เพื่อรองรับการขยายตัวในการเรียนการสอนของ
คณะฯโดยจัดให้มีพื้นที่ให้บริการแก่นักศึกษา พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ท างาน พื้นที่ท า
กิจกรรมของคณะ พื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนปรับปรุงห้องเรียน ห้องบริการฝ่ายวิชาการ ห้องบริการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา  
 

4. การติดตามผลการด าเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับอนุมัติปรับปรุงอาคาร 4 

และอาคาร6 ในปี 2564 เพื่อรองรับการขยายตัวในการเรียนการสอนของคณะฯ
ครอบคลุมถึงสิ่งสนับการเรียนรู้ที่ทันสมัยซึ่งอาคาร 6 ได้งบประมาณ 4,000,000 
บาทได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และจะเร่ิมท าการปรับปรุงอาคาร 4 ที่ได้รับงบประมาณ
มาใหม่หลังจากส่งมอบอาคาร 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การปรับปรุงอาคาร 6 ชั้นที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 11,000,000 บาท 
เร่ิมด าเนินการอนุมัติปรับปรุงในเดือนกันยาน 2564 โดยมีพื้นที่หลักดังนี้ 
1. ห้องคณบดี 
2.. ห้องเจ้าหน้าที่ให้บริการนักศึกษา 
3. ห้องประชุมอาจารย์ 
4. ห้องประชุมนักศึกษา 
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5. ห้องเรียนรวมปฎิบัติการขนาด 2 ห้อง 
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6. พื้นที่บริการการสืบค้นข้อมูลนักศึกษา 
7. ห้องน้ าอาจารย์ 
8. ห้องน้ านักศึกษา 
จากผลการด าเนินการปรับปรุงในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงไปแล้ว 100% มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 ไปแล้วและยังรอการตรวจรับงาน
งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้  

ส่วนการปรับปรุงอาคาร 4 ชั้นที่ 2,3,4  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 
7,000,000 บาท ซึ่งในช่วงเวลาเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ในช่วงขั้นตอนการปรับปรุง
แบบก่อสร้างให้ตรงกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับความต้องการของ
นักศึกษาและบุคลากรในคณะ ซึ่งจะมีพื้นที่หลักดังนี้ 
        1. ห้องบริการนักศึกษาฝ่ายวิชาการ 
        2. ห้องบริการนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา 
        3. ห้องเรียนปฏิบัติการ 2 ห้อง 
        4. ห้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตัด 
        5. ห้องติดตั้งอุปกรณ์ 3 D พริ้นติ้ง 
        6. ห้องติดตั้งอุปกรณ์ Laser Cut 
        6. ห้องน้ า 
        7. พื้นที่ปรับปรุงรูปด้านอาคารทั้ง 4 ด้าน 
 

5. การแจ้งให้นักศึกษากับอาจารย์ทราบถึงผลการปรับปรุง 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและผู้บริหารได้แจ้งให้นักศึกษากับอาจารย์

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนช่วงต่างของการขออนุมัติในปรับปรุงอาคาร 4 และอาคาร6 
ในปี 2564เพื่อรองรับการขยายตัวในการเรียนการสอนของคณะฯครอบคลุมถึงสิ่ง
สนับการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียของ
สาขาวิชาและการแจ้งหนังสือไปยังฝ่ายต่างๆที่เก่ียข้อง 
 

การประเมินกระบวนการ 
หลังจากคณะกรรมการประจ าหลักสตูรได้มีการประชุมและการส ารวจความคิดเห็น

ของนักศึกษาได้ด าเนินการเพื่อสร้างกระบวนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2564นั้น โดยมีการด าเนินงานตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนครบถ้วน
และจัดการเตรียมแนวทางและระบบเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การประเมิณ
ผลแบบออนไลน์ ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในช่วงภาวะการณ์เกิดโรค
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ระบาด ส่งผลให้นักศึกษาประเมิณความพึงพอใจต่อการได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินงานกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้นักศึกษา
ประเมิณความพึงพอใจตอ่การไดร้ับสิง่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจะน ากระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ไปใช้ในปกีารศึกษา 2565 ต่อไปดังนี ้

1. การรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาละอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการเตรียมแนวทางเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมิณผลแบบออนไลน์ ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในช่วงภาวะการณ์
เกิดโรคระบาดและเตรียมพร้อมในการเรียนการสอนแบบปกติเมื่อสถานะการณ์การ
แพร่ระบาดลดลง 

2. เปิดรับความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการและการประชุม
หารือของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อประชุมหาข้อสรุปจากผลการประเมิณที่
เกิดขึ้น และน าความคิดเห็นมาสร้างแนวทางและระบบรองรับความต้องการของนักศึกษา
ในการเรียนการสอนช่วงภาวะการณ์เกิดโรคระบาดและเตรียมพร้อมในการเรียนการ
สอนแบบปกติเมื่อสถานะการณ์การแพร่ระบาดลดลง ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการวิชาชีพ
และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย 

3. การวิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการ
ปรับปรุง 

4. การมอบหมายและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงาน 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 
6. การประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ทราบถึงผลการปรับปรุง

ตามช่วงเวลาต่างๆ 
 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินพบว่านักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ในระดับความพึงพอใจมากเนื่องจากคณะได้มีการปรับปรุงอาคาร 4 และ
อาคาร 6 ซึ่งสามารถรองรับการเรียนการสอนได้ทั้งสามสาขาวิชาของคณะ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ครบตามความต้องการ 

แต่เดิมทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบได้มีการจัดการเรียน
การสอนในสองสาขาวิชาคือสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาวิชา
ออกแบบบรจุภัณฑ์ และในปี 2555 ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลัก โดยมีการเรียนการสอนที่อาคาร 6 ในวิทยาเขตโชติเวช  

จนถึงปี 2560 ทางสาขาสถาปัตยกรรมได้รับการจัดสรรพื้นที่จากคณะคุรุศาสตร์
อณุญาตให้ใช้ตึกและได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนให้ครบตามที่สภาสถาปนิก
ก าหนด จ านวน 4 ล้านบาทแล้วเสร็จในปี 2561 และได้เข้ามาท าการเรียนการสอน
จนถึงปัจจุบันแต่ทว่าความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์อยากได้พื้นที่เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนของคณะให้ครอบคลุมด้านการบริการต่างๆแก่นักศึกษา จึงได้ท าเรื่อง
ของบประมาณปรับปรุงอาคาร 4 และอาคาร 6 ในปี 2564 งบประมาณการปรับปรุง
มูลค่า 10,000,000 บาท โดยตึกที่ปรับปรุงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียน
การสอนของคณะจนถึงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการศึกษาให้กับนักศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรองรับมาตรฐานวิชาชีพด้านการออกแบบและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ตามระเบียบของสภาวิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การปรับปรุงอาคาร 6 ชั้นที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 11,000,000 บาท 
เร่ิมด าเนินการอนุมัติปรบัปรุงในเดือนกันยาน 2564 โดยมีพื้นทีห่ลักดังนี้  

จากผลการ ด าเนินการปรับปรุงในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงไปแล้ว 100% มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 ไปแล้วและยังรอการตรวจรับงาน
งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้  

ส่วนการปรับปรุงอาคาร 4 ชั้นที่ 2, 3, 4  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 
7,000,000 บาท ซึ่งในช่วงเวลาเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ในช่วงขั้นตอนการปรับปรุง
แบบก่อสร้างให้ตรงกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับความต้องการของ
นักศึกษาและบุคลากรในคณะ        

จากการปรับปรุงอาคาร 6 และอาคาร 4 จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และสร้างความ 
เข่ือมั่นให้กับนักศึกษา ผู้ปกครองที่จะน านักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์และการออกแบบ ให้ได้ความรู้และประสพการณ์ที่ดีในช่วงระหว่างการศึกษา
และช่วยส่งต่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์ ข่าวสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจและเก่ียวข้องได้รับรู้เป็นวงกว้างมากขึ้นซึ่งจะท าให้
ยอดรับนักศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึนต่อเนื่องทุกปี 

 

ผลการประเมินตนเอง : 4 คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 
6.1 - 01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6.1 - 02 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

ควรวิเคราะข้อมูลเชิงลึกและ
เชิงรุกถึงจ านวนนักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 

ปั จจุบั น มี ก ารราย งานผลยอดรับ
นักศึกษาและการคงอยู่ เพื่อทราบถึง
แนวโน้มในด้านต่าง ๆ ซึ่งปัญหาส าคัญ
ของหลักสูตร คือยอดรับนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน และมียอดนักศึกษาตก
ออกค่อนข้างสูง ซึ่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์เพื่ อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์
จากบริบทแวดล้อม 

- ส ารวจข้อมูลยอดรับนักศึกษาในแต่ระรอบ
และท าการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการรับนักศึกษาในระบบ 
TCAS 

- ส ารวจข้อมูลยอดนักศึกษาออกกลางคัน โดย
ส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาโดยตรง เพื่อทราบ
ถึงปัญหาที่ทาให้นักศึกษาออกกลางคัน โดย
พิจารณาปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

- สรุปข้อมูลที่ได้รับรายงานต่ออาจารย์ประจ า 
และคณะ ฯ เพื่อทราบและหาแนวทางในการ
แก้ไขโดยให้อาจารย์ประจ ามีส่วนร่วม 

ควรสนับสนุนหรือหามาตรการ
ช่ ว ย เห ลื อ ติ ด ต าม  เพื่ อ ใ ห้
อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ
มากข้ึน และน าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ปัจจุบันการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มหาวิทายาลัยให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง และมุ่งส่งเสริมด้านผลงานทาง
วิชาการ อีกทั้งยังมีการเร่งรัดการเสนอ
ขอต าแหน่ งทางวิชาการแก่อาจารย์
ประจ า 

จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเพื่อการ
ก ากับดูแลในการพัฒนาอาจารย์ทั้ งในด้าน
คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและ
ผลงานทางวิชาการ 

ควรก าหนดให้มีการบูรณาการ
ตามพันธกิจในรายวิชาต่างๆ 
กับ โครงการวิจั ย  โครงการ
บริการวิชาการ และโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง
มากขึ้นและก าหนดให้ชัดเจน
ถึงผลที่ได้จากการบูรณาการ

ปัจจุบันสาขาวิชามีการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามบริบทของสาขาวิชา แต่อาจยัง
ไม่ได้มีแผนในการบูรณาการที่ชัดเจน 
เป็นเพียงการมอบนโยบายให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการบูรณาการการเรียน
การสอนกับ การวิจัย บริการวิชาการ 

- จัดท าระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามบริบทของสาขาวิชา โดยการ
วางแผนการบูรณาการก่อนเปิดภาคการศึกษา 
โดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 
มคอ.3 และ มคอ. 5 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น  
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- มอบอาจารย์ผู้ รับผิดชอบการบูรณาการ

รายงานผลการบูรณาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้
ที่ได้รับและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาใน
รายวิชา 

- น าข้อมูลที่ได้รับเสนอต่ออาจารย์ประจ าเพื่อ
ทราบถึงแนวทางและความสาคัญของการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
การส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน 

ควรน าผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอาจ
ท าเป็นโครงการบริการวิชาการ
เพื่อหารายได้และประสบการณ์
ตรงให้กับนักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับนโยบาย
จากทางคณะที่มุ่งส่งเสริมการให้บริการ
สังคม จากองค์ความรู้ และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
เพื่อการจัดหารายได้และการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการ
ให้บริการ 

- ด าเนินการแจ้งนโยบายของคณะฯ ในการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าให้บริการวิชาการ
สังคม 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ านาเสนอแผนในการ
ให้บริการสังคมที่สอดคล้องกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการ
สังคม เพื่ อการเพิ่ มประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานตรงที่สอดคล้องกับการฝึกทักษะที่
ได้ปฏิบัติ 

ควรให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ท า ค ว า ม เข้ า ใจ
เกี่ ยวกับ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มาก
ยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุด
ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการอบรมเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ท าให้การเขียนรายงานยังไม่ได้คุณภาพ
มากพอ 

จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ได้รับการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้ครบทุกคน โดยเสนอไป
ทางคณะฯ 

 
6.2 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
การประเมิน (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่มี พอใจกับผลการประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
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6.3 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน  
กระบวนการประเมินหลักสูตรโดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑติ) สามารถท าการประเมินได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. การประเมินผา่นแบบสอบถามโดยตรง 
2. การประเมินผา่นช่องทางออนไลน์ที่หลักสูตรจัดท าขึ้น 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) ต้องการให้ทางหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาให้มากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากจ าเป็นอย่างมากในการท างานในปัจจุบัน 

คณาจารย์ในสาขาวชิาสถาปัตยกรรม มีข้อคิดเห็นตรงกันในการ
ส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
เนื่องจากจ าเปน็อย่างมากในการท างานในปจัจุบนั 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
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7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

- 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั 
(ถ้ามี) 

1. จ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลยัมีจ านวนลดลง มผีลต่ออัตรา
การแข่งขันของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้อัตราการรับเข้าไม่
เป็นไปตามแผน 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
แผนการปรับเนื้อหารายวิชา
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

ช่วงการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบการใช้หลักสตูรในปี 
2564 

อาจารยผ์ู้สอน/
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- ปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบการใช้หลักสูตรในปี 
2564 

ภายในภาคเรียนที ่1/2565 หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
ระยะเวลาการใช้หลักสตูร 

การเตรียมการซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์เพื่อการศึกษา 

ภายในภาคเรียนที ่1/2565 หัวหน้าสาขาวิชาฯ - ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ใหพ้ร้อม
ใช้งานเพื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

ควรมีการโยกย้ายรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเลือก เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
ได้มากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อในการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ของ/คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา ................. 
แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

137 

 
 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 

 

138 

 

 
สรุปผลการประเมนิตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา  2564 

 
  

1. ตารางผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งช้ีระดบัหลักสูตร 
 2. ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีบ่งช้ี 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.00 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 
ร้อยละ 4.74 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 4.37 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - 2.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 2.67 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ - 3.33 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 20 5.00 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 0 0.00 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 100 5.00 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - 4.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 3.44 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร - 4.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน - 3.00 
5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ร้อยละ 100 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 5 3.75 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  4.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 6 4.00 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 3.54 
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบท่ี 

I 
(ปัจจัย
น าเข้า) 

P 
(กระบวนกา

ร) 

O 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต - - 4.37 4.37 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 2.67 - - 2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.44 - - 3.44 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสตูร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

4.00 3.67 - 3.75 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

รวม 3.19 3.75 4.37 3.54 ระดับคณุภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพด ี

ระดับ
คุณภาพด ี

ระดับ
คุณภาพ   
ดีมาก 

  

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) “ผ่าน”ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มี
จ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่  4, 5 และ 6) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
(องค์ประกอบที่ 3) หากเมื่อวิเคราะห์ตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
(3.19 คะแนน) กระบวนการมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.75 คะแนน) และผลลัพธ์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.37 คะแนน) 
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3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

 องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑติ 
1. ภาวะการมีงานท าของบัณฑติมงีานท าตรงสาขาวชิาร้อยละ 100 

 องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
1. อัตราการคงอยู่และจ านวนรับนกัศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึน้ 

2. ก าหนดแผนโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

3. การบริหารและก ากับติดตามโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 

1. ก าหนดแผนการพฒันารายบุคคล 
2. ก าหนดแผนการส่งเสริมอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. ผลการด าเนนิงานพฒันาหลักสตูรครบถ้วนและชดัเจน 

2. หลักสูตรผ่านการรับรอง 
3. มีการวางระบบผูส้อนและบริการก ากับติดตามที่ครบถ้วนและชดัเจน 

 องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
1. รายงานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้รองรับกับเกณฑ์สภาสถาปนิก 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 

1. รายงานผลของกระบวนการและปรับปรุงหลักสูตร 

2. การตีพิมพ์ผลงานวชิาการควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

1. รายงานผลการประเมินไม่สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการ 

2. ก าหนดแผนการรับนักศึกษา รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของนักศึก่ษา และพืน้ที่การศึกษา 
3. รายงานผลกระบวนการที่มีผลตอ่อัตราการคงอยู่และจ านวนรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

4. ผลลัพธ์ของการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5. เพิ่มและแจกแจงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

6. ผลประเมินการจัดอาจารยท์ี่ปรกึษารายบุคคล 
7. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

8. ผลลัพธ์ของการประเมินและข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9. หลักสูตรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประกวดแข่งขันของนักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2564 
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1. เร่งรัดและส่งเสริมอาจารย์เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
2. เพิ่มประกันความเสี่ยงในแผน คณุสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ระบุเพิ่มความรับผดิชอบงานและแบ่งภาระงานบริหารหลักสูตร 
4. รายงานผลการด าเนนิงานที่เกิดขึ้นจากแผนงานและการปรับปรงุกระบวนการ 

5. กระบวนการการก ากับติดตามแผนการพัฒนาด้านคุณวุฒิการศกึษา ต าแหน่งวชิาการ ผลงานวชิาการ 
ประสบการณ์วิชาชีพ ศลิปวฒันธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. ชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรอย่างชัดเจน 

2. จัดท าท าเนียบอาจารย์ผู้สอนและข้ันตอนการก ากับติดตามผลการสอน 
3. ผลลัพธ์ของการประเมินและข้อเสนอแนะโครงการและกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับ

พันธกิจอ่ืน 
4. จัดท ากิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนในหลักสูตร 

5. อธิบายผลการด าเนินการทวนสอบและครบทุกรายวิชา 
 องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

1. รายงานผลและข้อเสนอแนะสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ย้อนหลัง 3 ปี 

2. รายงานคุณภาพสิง่สนับสนุนการเรียนรู้รองรับเพียงพอต่อความต้องการใช้งานและรองรับกับหลักสูตร 


