รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการดาเนินการหลักสูตรในปีการศึกษา
2558 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ มาตรฐานอื่นๆ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.63) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี มีจานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง
(องค์ประกอบที่ 5) และ 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3, 4 และองค์ประกอบที่ 6) ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
คะแนนเฉลี่ย 4.60
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 2.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
คะแนนเฉลี่ย 1.67
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คะแนนเฉลี่ย 3.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย 2.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี มงคลสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

รายนามคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ลงชื่อ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดรุณี มงคลสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์)
กรรมการ

ลงชื่อ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ

บทนา
1. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร ชือ่
หนวยงาน
ที่ตั้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1ถ.รังสิต-นครนายก คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ประวัติความเป็นมาโดยยอ
พ.ศ. 2543 เปิ ด รั บ นั กศึ ก ษา หลั กสู ต รสถาปั ตยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (5 ปี ) ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สถาปั ตยกรรม รับ ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ ประกาศนี ยบั ต ร (ปวช.) สายวิช าช่ างอุต สาหกรรม หรือผู้ ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
พ.ศ. 2551ปรับ ปรุงหลั กสู ตรตามกรอบแนวคิดบู รณาการด้านเนื้อหารายวิช า การจัดกลุ่ มวิช า และ
โครงสร้างหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2555ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เป็นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรในปี
การศึกษา 2553 และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันเป็นการใช้หลักสูตรปีที่ 4และจะครบรอบพัฒนาอีกครั้ง
ในปีการศึกษา 2560(รอบเวลาหลักสูตร 2555-2559)
ปรัชญาของหลักสูตร (Philosophy)
เป็นสถาปนิกของสังคม ที่เน้นการปฏิบัติ รู้หลักบริหารจัดการ เชี่ย วชาญเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมอย่างบูรณาการ ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ข้อ 7(1) ของระเบียบฯ พ.ศ. 2553)
เพื่อผลิ ตบั ณ ฑิตให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติให้ ส ามารถประกอบวิช าชีพทางด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสภาวิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2. มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญกับหลักการบูรณาการการออกแบบกับ
เทคโนโลยีอาคาร โดยเน้นความรู้รอบด้านอาคารขนาดเล็ก และขนาดกลาง
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ การบูรณาการ และการประยุกต์องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม และ
เทคโนโลยีการก่อสร้างต่อการออกแบบภายใต้บริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้ทางานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีความรับผิดชอบและนาความรู้ทางสถาปัตยกรรมมาชี้นาสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. มี ความรู้ ด้ านการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข สามารถสร้ างเกณฑ์ และล าดั บข้ อมู ล เพื่ อการสื่ อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและนาเสนอผลงานการออกแบบ
6. มีทักษะความรู้ ความสามารถพร้อมปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ที่ส อดคล้องกับสภาพสั งคม
เศรษฐกิจ และความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผานมา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรมีการประเมินระบบกลไกการรับ
นักศึกษา

2. ควรมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้ง
ในและนอกหลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีการ
ประเมิ น กระบวนการเพื่ อน าไปพั ฒ นา
โครงการในปีต่อไป
3. ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียนต่อความพึง
พอใจของหลักสูตรแก่นักศึกษา
4. จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ วุ ฒิ และพั ฒ นา
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร รวมถึง
ระบบการกากับติดตามให้อาจารย์ดาเนินการ
ตามแผน
5. ควรมีการนาผลการประเมินกระบวนการ
ไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ดี ขึ้น รวมถึ ง
การวางระบบผู้ ส อนและกระบวนการเรีย น
การสอน

6. นาผลการปรับ ปรุงสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย น
การสอนปี ที่ แ ล้ ว มาวิ เคราะห์ และใช้ ในการ
กาหนดแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนในปี ต่อไป และจัดให้ สอดคล้ องกับ
จานวนนักศึกษาที่รับเข้า

ผลการดาเนินตามข้อเสนอแนะ
มีการประเมินระบบกลไกการรับนักศึกษาพบว่า การรับนักศึกษา
จากระบบโควตามีความเสี่ยงต่อการสูญ หายมากกว่าระบบอื่น
หลักสูตรจึงต้องรับเกินไว้เพื่อชดเชยจานวนที่อาจสูญหาย และ
เป็นระบบที่ควบคุมคุณ ภาพของนักศึกษาได้ค่อนข้างน้อย จึงมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพิ่ มเกณฑ์คุณ สมบัติ ให้ สู งขึ้น และมี
มาตรการเข้มงวดต่อสถานศึกษาที่มีนักศึกษาสละสิทธิ์
ดาเนินการให้ มีกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาเพิ่มเติม โดย
จัดทาข้อเสนอโครงการ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม”เพื่อ
ขอสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นโครงพัฒนานักศึกษาเชิงบูรณา
การที่มีการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นแกน
เพิ่มช่องทางการร้องเรียนโดยใช้กล่องรับความคิดเห็น ซึ่งทุกๆ
สิ้นเดือนจะทาการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเพื่อสรุปข้อร้องเรียน
ต่างๆ นาไปปรับปรุงและแก้ไข
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ วุ ฒิ แ ละพั ฒ นาวิ ช าการของ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คน และบรรจุ อ ยู่ ในแผนพั ฒ นา
บุคลากรของคณะ โดยมีประธานหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชา
เป็นผู้กากับติดตามและประเมินผล
มีการนาผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่
1. การพิจารณาปรับแผนการศึกษาเสนอแนะให้ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้น
2. การส่งเสริมทักษะการสอนแบบ Active Learning แก่ผู้สอน
ในวิ ช าทฤษฎี และส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่จัดทาอยู่แล้ว
และวิชาอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้น
3. การกาหนดค่าเป้าหมาย และเตรียมการด้านการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่
สั งคม หรือ การท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ให้ สู งขึ้ น และ
รัดกุมขึ้น
4. การส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ร ะบบการประเมิ น ที่ เ หมาะสมอย่ า ง
กว้างขวาง ทั่วถึงทุกรายวิชา รวมทั้งการดาเนินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ดาเนินการให้ มีการส ารวจประเมินสถานภาพสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่อาคารสถานที่ ส าหรับ จัดการเรียนการสอน และ
ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบการจัดทาแผนการจั ดการครุภัณฑ์ที่
เพี ย งพอและเหมาะสม และได้ ด าเนิ น การของบเพื่ อ จั ด ซื้ อ
ครุภัณฑ์แล้วบางส่วน

ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องค์ประกอบ
1. การกากับ
มาตรฐาน

ตัวบงชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผานเกณฑ์/
ไมผานเกณฑ์
ผานเกณฑ์

ผ่าน
ผ่าน

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

ผ่าน

ผานเกณฑ์

ระบุเหตุผลหากไม
ผานเกณฑ์

องค์ประกอบ
2. บัณฑิต

ตัวบงชี้

คะแนน

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา

4.27

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
3. นักศึกษา

4.60

3.1 การรับนักศึกษา

2

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

2

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
4. อาจารย์

4.47

2.00

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2

4.2 คุณภาพอาจารย์

0

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

1.67

5 หลักสูตร การ
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
เรียนการสอน การ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
ประเมินผู้เรียน
5.3 การประเมินผู้เรียน

2

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
6. สิ่งสนับสนุนการ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เรียนรู้
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6

5

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ในองค์ประกอบ

2
3

3.00
2
2.00

2.63

หมายเหตุ

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(CAR)
ผลประเมิน

องค์ประกอบ
ที่
1
2
3
4
5

คะแนน
ผาน

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัว
บ่งชี้
ใน
องค์ประกอบ
ที่ 2 - 6

6
รวม
ผลการประเมิน

I

P

ผ่านการประเมิน
2.00
1.67
-

O

คะแนน
เฉลี่ย

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

4.60
-

4.60
2.00
1.67

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพน้อย
ระดับคุณภาพน้อย

2.00

3.33

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

1.86
ระดับ
คุณภาพ
น้อย

2.00
3.00
ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

4.60
ระดับ
คุณภาพดี
มาก

2.00
2.63

ระดับคุณภาพน้อย
ระดับคุณภาพปานกลาง

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
-

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรควรมีการนาผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมาพิจารณาลงในรายละเอียดถึงประเด็นที่ได้คะแนนต่าที่สุดมา
วิเคราะห์เพื่อแก้ไข้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้ดีขึ้น
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรควรทบทวนประเด็นเกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษาให้ลงรายละเอียดหรือหาปัญหาที่แท้จริงนามาปรับปรุง
แผนการรับนักศึกษาให้ส่งผลต่อยอดนักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการและผลงาน
ทางวิชาการอย่างเร่งด่วน เช่น ผลงานทางวิชาการในขอบเขตทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม สามารถได้ทั้งงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ หาเวลาที่จะเข้าร่ม ซึ่งเวทีทางด้านวิชาชีพนี้มีอยู่หลายเวที เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรควรมีการดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดผู้สอนหลายด้าน มีเงื่อนไขในการพิจารณาหลายด้าน
ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ให้พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากผู้เรียน การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ที่พบประเด็นผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ซึ่งไม่ได้มีการนามาพิจารณาอย่างถ่องแท้ เป็นต้น
2. ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรจาก สกอ. ควรมีการรับทราบ
กลับก่อนจะเปิดรับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรควรดาเนินกระบวนการสิ่งสนับสนุนการเรียน โดยเริ่มจากการสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผน เพื่อของบต่อไป สุดท้ายต้องรายงานผลการดาเนินการแล้วได้อะไรบ้าง สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนหรือไม่

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(CAR)
ผลประเมิน

องค์ประกอบที่

1
2
3
4
5

คะแนน
ผาน

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งชี้
ใน
องค์ประกอบ
ที่ 2 - 6

6
รวม
ผลการประเมิน

O

คะแนน
เฉลี่ย

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

I

P

2.00
1.67
2.00

ผ่านการประเมิน
3.33

4.60
-

4.60
2.00
1.67
3.00

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพน้อย
ระดับคุณภาพน้อย
ระดับคุณภาพปานกลาง

1.86
ระดับ
คุณภาพ
น้อย

2.00
3.00
ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

4.60
ระดับ
คุณภาพดี
มาก

2.00
2.63

ระดับคุณภาพน้อย
ระดับคุณภาพปานกลาง

