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รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรม 

ประจําปีการศึกษา 2556 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมือง และนฤมิตศิลป ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Architecture 

2. ระดับคุณวุฒิ   ปริญญาตร ี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง 

คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

1 กฤต  
โง้วธนสุวรรณ 

3 4099 00014 75 9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

M Eng. 
(Construction 
Engineering and 
Management) 

Asian Institute of 
Technology (AIT) 

2 วิวัฒน์  
รินทร์วงษ ์

1410500052578 อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยขอน 
แก่น 

3 วรวรรณ 
เนตรพระ 

333 9900158492 อาจารย ์ สถ.ม.  
(สถาปัตยกรรม) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4. วันที่รายงาน : 4พฤษภาคม 2557 
5. ปีการศึกษาที่รายงาน : ปีการศึกษา 2556 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน : 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
ข้อมูลจํานวนนิสิตในหลักสตูร (หลักสูตร 2556) จํานวน/คน 

1. จํานวนนสิติชั้นปีที่ 1 ทีร่บัเขา้ศึกษาในปีการศึกษาทีร่ายงาน ชะลอการรับนิสิต 
2. จํานวนนสิติที่สําเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน 
    2.1 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร 
    2.2 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
    2.3 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร 
    2.4 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่างๆ (ไม่มีวิชาเอก) 

0 
0 
0 
0 
- 

 
  3. รายละเอยีดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
 3.1 ร้อยละของจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบ
การศึกษาตามข้อ 2.2 และจาํนวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขา้ในหลักสูตรของรุ่น) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่2553) รับนิสติเข้าศึกษาปีที่รายงาน (ปีการศึกษา 2556) 
ยังไม่มีนิสิตที่สาํเร็จการศึกษา 
 
4. จํานวนและร้อยละของนสิิตที่สอบผา่นตามแผนการศึกษาของหลกัสูตรแต่ละป ี

รุ่น(หลักสูตร 2555)/ปีที่เข้า/ ช้ันปี  ปีการศึกษา (จาํนวนคนรับจริง) 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รุ่นที่ 1 /2554/ปี3 13 9 5 3    
รุ่นที่ 2 /2555/ปี2 - 48 8 8    
ชะลอการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ - - - - - - - 

ตกค้าง 0 0 3 5    
รวม 13 57 16 16    
จบ - - -     

ร้อยละนิสิตสอบผ่านตามแผน
กําหนด การศึกษา คํานวณจาก
นิสิตในแต่ละรุน่ 

       

 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนสิิตในแต่ละปีการศึกษา 
 สัดส่วนของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
นิสิตช้ันปีที่ 2 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100 
 เรียนต่อในชั้นปีที่ 2 จํานวน 8คนคิดเป็นร้อยละ 100) 
นิสิตช้ันปีที่ 3ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 100 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น 5 คน เรียนต่อในชั้นปีที่ 4 จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60) 
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6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 
 จํานวนนิสิตในช่วงปีแรก ปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 13 คน เนื่องจากหลักสูตรผ่านการอนุมัติในช่วงการ
รับสมัคร จึงทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีการเปิดรับหลักสูตร วท.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์ (4 ปี) และ
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2555 นิสิตบางส่วนย้ายสถานศึกษา จํานวน 2 คน และพ้นสภาพนักศึกษา จํานวน 2 
คน 
 จํานวนนิสิตในช่วงปีที่สอง ปี พ.ศ . 2555 รับนิสิตมีจํานวน 48 คน เนื่องในหลักสูตร วท.บ.
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (4 ปี) และเมื่อกลางเทอมภาคเรียนที่ 2/2556 ทางคณะฯ มีนโยบายให้นิสิตในหลักสูตร
นี้ สามารถย้ายข้ามสาขาวิชาได้ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนให้ตรงกับความถนัดของนิสิต จึงมีนิสิตบางส่วนย้ายขอ
ย้ายไปสาขา สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) จํานวน 14 คน ย้ายไปสาขาวิชา สถ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
จํานวน 15 คน และ สถ.บ.(สถาปัตยกรรมผังเมือง) จํานวน 2 คน 

จํานวนนิสิตในช่วงปีที่สอง ปี พ.ศ. 2556ชะลอการรับนิสิตช้ันปีที่ 1ทําให้คงเหลือแต่นิสิตช้ันปีที่ 2 
และ3 แบ่งได้ดังนี้ นิสิตช้ันปีที่ 3 จํานวน 8 คน นิสิตช้ันปีที่ 2 จํานวน 8 คน ในการนี้นิสิตช้ันปีที่ 3 บางส่วนไม่
ผ่านในรายวิชาแกนสาขา ทําให้ต้องอยู่ในส่วนตกค้าง  
 
7.ภาวการณ์ได้งานทาํของบณัฑิตภายในระยะเวลา 1 ป ีหลังสาํเร็จการศึกษา 
 - ยังไม่มีบัณฑติสําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้ 
 วันที่สํารวจ.........................................-.................... 
 จํานวนแบบสอบถามที่ส่ง .................-.....................ชุด 
 การกระจายภาวการณ์ได้งานทําเทียบกับจํานวนผู้ตอบแทนสอบถาม 

การได้งานทํา 
ได้งานทาํแล้ว ไม่ประสงค์จะทํางาน 

ยังไม่ได้ทํา 
ตรงสาขาทีเ่รยีน ไม่ตรงสาขาทีเ่รียน ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น 

จํานวน - - - - - 
ร้อยละ - - - - - 

 
หมายเหตุ ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรใหม่ 2553 ในปนีี ้
 
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ............ให้วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรอืแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูล ภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมา และสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/ สาขาวิชา
เดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร................................................................................... 

หมายเหตุ ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรใหม่ 2553 ในปนีี ้
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หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

- ไม่มี – 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

- ไม่มี – 
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หมวดที่ 4 
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2.  การวิเคราะห์รายวชิาที่มีผลการเรยีนไม่ปกติ 

รหัสและชื่อรายวิชา ความไม่ปกติที่พบ 
- ไม่ม ี

 
(อธิบายเหตุผล และมาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการ) 
 

การดําเนินการตรวจสอบ 
-  

เหตุผลที่ทาํใหเ้กิดความไม่ปกติจากข้อกําหนด หรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
-  

มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการแล้ว 
-  

 

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

 3.1 รายวิชาทีไ่ม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปดิสอน  

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 
- ไม่ม ี

 
(อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน และมาตรการทดแทน
ที่ได้ดําเนินการ) 
 

  

3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวชิาไม่ครบถ้วน 

รายวิชาที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนือ้หารายวชิาไม่ครบถ้วน 
- ไม่ม ี

 
(อธิบายสาระ หัวข้อที่ขาด สาเหตุ พร้อมวิธีแก้ไข) 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลกัสูตร 

5.1 การบรหิารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์อง

หลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

เนื่องจากหลักสูตรการจัดการงาน
ก่อสร้างนี้ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ร่วมกับหลักสูตรสถาปัตยกรรม
และผังเมือง ทาํให้จํานวนนักเรียน
มากต้องใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่เหมาะกับธรรมชาติการเรียน
การสอน 

-นิสิตไม่สนใจฟังบรรยายเท่าที่ควร 
-ไม่ยืดหยุ่น และไม่ได้ทํางานกลุ่ม
ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ 

- ลดจํานวนนสิิต ใหส้อดคลอ้งกับ
จํานวนอาจารย์ และสถานที ่

ผู้เชี่ยวชาญในด้าน History of 
western architecture / History 
of Eastern and Thai 
Architecture มีจํานวนน้อยมาก 

-ภาระการสอนของอาจารย์หนัก
มาก 
- ผูส้อนไม่มีความหลากหลายทําให้
นิสิตจําเจ 

- เพิ่มจํานวนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านนี้ให้มากขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ด้านโครงสร้างอาคารมีจํานวนน้อย 

-อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความเข้าใจให้กับนสิิต 

- เพิ่มจํานวนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านนี้ให้มากขึ้น 

จํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อ
จํานวนนิสิต ในการควบคุม หรือ
ฝึกทักษะความชํานาญจากการ
ปฏิบัติ 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน 
การสร้างความชํานาญ 

- เพิ่มจํานวนอาจารย์ โดยการ
บรรจุเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอ
กับจํานวนนิสิต 

- เพิ่มจํานวนอาจารย์พิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยการจ้าง 

ปัญหาเรื่องจํานวนห้องปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอ 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน 
การสร้างความชํานาญ  
และฝึกปฏิบัติ 

- บริหารจัดการภายในรายวิชาให้
มีช่ัวโมงการใช้ห้องปฏิบัติการ
สลับสัปดาห์ หรือบริหารจัดการ
พ้ืนที่ด้วยการใช้ร่วมกัน รวมถึง
การใช้ห้องปฏิบัติการเสริมจาก
เวลาเรียนปกติ 

- การปรับปรุงห้องบรรยายให้
สามารถสาธิตการปฏิบัติและ
นิสิตสามารถปฏิบัติการได้ 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร
การเปิดใช้งานห้องปฏิบัติการได้
เฉพาะวันที่มีเรียนตามตารางสอน 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน 
การสร้างความชํานาญ  
และฝึกปฏิบัติ 

- ให้สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
ได้ตลอดในช่วงเวลาราชการ 
หากต้องการใช้นอกเวลา
ราชการให้นิสติขอใช้ห้องตาม
ระเบียบของคณะ 
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 

1. การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สาํรวจ) 

วันที่สํารวจ..............................................................(ให้แนวผลการสํารวจมาด้วย) 

1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมนิ และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ดังนี ้
- ปีการศึกษา 2556 ยังไมม่ีผูท้ี่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้

1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 ดังนี ้
- ปีการศึกษา 2556 ยังไมม่ีผูท้ี่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้

2.การประเมนิจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อธิบายกระบวนการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งและ
จากภายนอก 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมนิและข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ดังนี ้
     - ปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้
 2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 ดังนี ้

    - ปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้
 

3. การประเมนิคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ  
 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คําอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

√ - รายงานการประชุมสํานัก
สถาปัตยกรรม 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

√ - เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ 
2553) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการภาคสนาม ตามแบบมคอ. (ถ้าม)ี 3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ - สาขาส่ง มคอ.3 ทุกรายวิชาให้ฝ่าย
วิชาการคณะ ก่อนเปิดภาคเรียน 
และแจกนสิิตวันเปิดภาคเรียน 
- เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

√ - สาขาส่ง มคอ.5 ทุกรายวิชาให้กับ
วิชาการคณะ ภายใน 30 วันหลังปิด
ภาคเรียน 
- เอกสาร มคอ.5 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลักสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ - สาขาส่งรายงาน มคอ.7 ภายใน
เวลา 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
- เอกสาร มคอ. 7 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คําอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 
6. มีการทบทวบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

√ - สาขาได้ทบทวนผลสัมฤทธ์ิ โดยการ
ตามโครงการประเมิน และวิพากษ์
การเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
- รายงานผลประเมินรายวิชาและ
วิพากษ์รายวิชา 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

√ -มีการเพิ่มอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและการ
บริหารจัดการงานก่อสร้างอีก 1 คน 

8. อาจารย์ใหม่ทกุคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ - ปีการศึกษา 2556 สาขามอีาจารย์
ใหม่จํานวน 2 ท่าน 
อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมอบรมอาจารย์
ใหม่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(คิดเป็น 100%) 

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ - อาจารย์ในหลักสูตรมีทั้งหมด 2 คน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ
อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน 
- อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการ
เข้าร่วมอบรมวิชาชีพ โดยการได้รับ
เงินสนับสนุนพัฒนาตนเอง จํานวน 2 
ท่าน ท่านละ 10,000 บาท 
-  เอกสารจากฝ่ายบุคคลคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนา (ถา้มี) วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× - ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากสาขา
ไม่มีบุคคลากรสนับสนุน 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

× - ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากสาขา
ยังไม่มีนิสิตช้ันปีสุดท้าย และบัณฑิต 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อนิสิตใหม ่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

× - ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากสาขา
ยังไม่มีนิสิตช้ันปีสุดท้าย และบัณฑิต 
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หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน 

1. การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ  
ทุกภาคเรียนที่มีการประเมินคุณภาพการสอนโดยนิสิต ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย และสาขาได้จัด

ประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยคณาจารย์ในสาขาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ความรู้ที่นิสิตได้รับตามแผนการสอนหรือตามวัตถุประสงค์
รายวิชา นําเสนอผลการเรียนนิสิต เกณฑ์การวัดผลนิสิตจริงกับแผนนําเสนอปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งแผนการปรับปรุงรายวิชา 

 
รหัส รายวิชา การประเมิน แผนการปรับปรุง การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบติั 
มี ไม่มี  มี ไม่มี 

 ชั้นปี 2 เทอม 1      
1101 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 

Architectural Design 1 
√  - ให้เวลาการทํางานที่

เหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่มี
ความสมบูรณ์ 
- อบรม และเพิ่มค่าน้ําหนัก
คะแนนเพื่อให้นิสิตเห็น
ความสําคัญของการมาตรวจ
งาน 

√  

1101 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 
Materials and Construction 2 

√  - การทํางานแบบฝึกท้าย
ชั่วโมง ทําให้นิสิตมีความ
เข้าใจในเนื้อหาการสอนมาก
ขึ้น และสามารถพูดคุย
โต้ตอบกับผู้สอนได้  
- เปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม
แบบเป็นกันเอง ทําให้นิสิต
เข้าใจมากขึ้นและ
กระตือรือร้นในการอยากรู้
อยากถาม 
- อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
มากขึ้นใน studio และ
แนะนํานิสิตมากขึ้น 
- การมี workshop 
โครงสร้างทําให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

√  

1101 233 ความแข็งแรงของวัสดุ 
Strength of Materials 

√  -พัฒนาเทคนิค องค์ความรู้
ใหม่ๆ วีดีทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจ
ง่ายขึ้น 

√  

1111 251 การจัดการธุรกิจก่อสร้าง √  -พัฒนาเทคนิค องค์ความรู้ √  
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รหัส รายวิชา การประเมิน แผนการปรับปรุง การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบติั 

มี ไม่มี  มี ไม่มี 
Construction Business 
Management 

ใหม่ๆ  หาหนังสือ หา
ประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาท่ี
สอนแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ
นิสิต 

 ชั้นปี 2 เทอม 2      
1101 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 

Architectural Design 2 
√  -พานิสิตออกไปสํารวจท่ีต้ัง

โครงการจริง 
- ให้เวลาการทํางานที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่มี
ความสมบูรณ์ 

√  

1101 232 เทคโนโลยีอาคาร 1 
Building Technology 1 

√  - นิสิตออก Site งาน อาคาร
สถานที่จริงมากขึ้น เพื่อให้
นิสิตสามารถเห็นภาพรวม
และเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 

 √ 

1101 234 โครงสร้างอาคาร 1  
Building Structure 1 

√  - เน้นการหารูปแบบ
โครงสร้างอาคารให้ผู้เรียนได้
เห็นมากขึ้น  
- ปรับใช้โปรแกรมใหม่ๆ ท่ี
ช่วยในการคํานวณ
โครงสร้างมากขึน้ 
- หาโจทย์ให้นิสิตได้ทํางาน
กลุ่มและพานิสิตออก Site 
งานเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามาก
ขึ้น 

 √ 

1101 351 การจัดการโครงการ1 
Project management 1 

√  - จัดให้มีการไปดูงาน
ก่อสร้างในสถานที่จริง 
- จัดหา VDO หาเปิดในชั้น
เรียนเพื่อให้นิสิตมีความ
เข้าใจงานจริงมากขึ้น 

√  

1111 431 การสํารวจ 
surveying 

√  - มีการไปออกภาคสนาม
มากขึ้นเพื่อให้นิสิตได้
ปฏิบัติงานสํารวจจริงมากขึ้น 

√  

 ชั้นปี 3 เทอม 1      

1101 311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
Architectural Design 3 

√    √ 

1101 322 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิ
ทัศน์Site Planning and 
Landscape Design 

√    √ 

1101 331 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3 √    √ 
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รหัส รายวิชา การประเมิน แผนการปรับปรุง การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบติั 

มี ไม่มี  มี ไม่มี 
Material and Construction3 

1111 331 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
Construction Technology 

√    √ 

1111 341 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1 
Tropical Climate 1 

√  พัฒนาเอกสารประกอบคํา
สอนให้ครบทุกบทเรียน 

√  

1101 342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ
เขียนแบบ 1 
Computer for Design and 
Drafting 1 

√    √ 

1101 451 การจัดการโครงการ2 
Project management 2 

√    √ 

 ชั้นปี 3 เทอม 2      

1101 312 การออกแบบสถาปัตยกรรม4 
Architectural Design4 

√  -ลดความซับซ้อนของ
โครงการเพื่อให้นิสิตได้มี
เวลาคิดในเรื่องอื่น 

  

1101 332 เทคโนโลยีอาคาร2 
Building Technology 2 

√    √ 

1101 333 โครงสร้างอาคาร2 
Building Structure2 

√  - เพิ่มการทํารายการคํานวณ
งานออกแบบงานอาคาร 
คสล. เช่น บ้านเดี่ยว อาคาร
พาณิชย์ อพาร์ทเม้น ฯลฯ 
โดยให้นิสิตจับคู่ (2 คน) กัน
ทํารายงาน 
- เปิด VDO ให้ดูงาน
ก่อสร้างจริง 

√  

1101 343 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
และเขียนแบบ 2 
Computer for Design and 
Drafting 2 

√  -เพื่อการสอน BIM เข้ามา
เพื่อให้นิสิตสามารถนําไปใช้
จริงได้ 

 √ 

1111 351 กฎหมายและสญัญาการ
ก่อสร้าง 
Law and Construction 
Contracts 

√    √ 

1111 451 การวางแผนและควบคุมงาน
ก่อสร้าง Construction 
Planning and Control 

√    √ 
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1.2 ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมนิในภาพรวมของการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

2. ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน 
2.1 สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอนและข้อมลูป้อนกลับจากแหลง่ต่าง ๆ  
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอนและข้อมลูป้อนกลับ

จากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1.ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
การสอดแทรกด้านคุณธรรม และจริยธรรมนั้น
กระทําได้ แต่เป็นการยากในการตรวจวัดเป็น
รายบุคคล 

1. อาจมีการวัดผลด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ด้วยการทดสอบระหว่างเพิ่มเติม 
2. หากิจกรรมที่สามารถส่งเสริมด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมให้นสิิตเพิ่มเติมระหว่างการเรียนการสอน 

2. ด้านความรู ้
- ในการเรียนการสอนมีการทบทวนความรู้เป็น
ระยะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า ต่ืนตัวในการ
เรียน 
- ในการเรียนการสอน มีการเน้นการฝึกปฎิบัติ 
เพื่อสร้างความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชามากขึ้น 

3. เพื่อสื่อการเรียนการสอน และอาจมอบรางวัล
สําหรับนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุด 
4. ส่งเสริมให้นสิิตหาความรู้เพิ่มเติม จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
ควรมีการแบ่งหัวข้อการศึกษาให้กับนิสิต เพื่อ
นําเสนอในอาจารย์และนิสิตคนอื่นได้มีโอกาสใน
การเรียนรู้ 

5.เปิดช่องว่างให้กับนิสิตได้เวลาในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและค้นคว้า เพื่อนําเสนอ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ควรมีการทํางานเป็นกลุ่มในหมู่นิสิตเพื่อฝึกฝน
ทักษะในการทาํงานร่วมกัน 
 

6.มีการวางแผนในการแบ่งกลุ่มการทํางานและ
แสดงความคิดเห็นในรายวิชา 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี
เพิ่มช่องทางในการทํางาน ส่งงาน โดยเครื่องมือ 
เครือข่างทางสังคม 

7.อาจารย์พิจารณาความเป็นไปได้กับรูปแบบการ
ทํางานร่วมกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ 
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2.2 แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ปัญหา แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

- นิสิตส่วนใหญ่ในสาขาวิชา มีทักษะในการเรียน
วิชาคํานวณที่อ่อน 

- รายวิชาที่มีเนื้อหาที่มีการคาํนวณ ผู้สอนสอน
เนื้อหาเสร็จในแต่ละเรื่อง ควรมีการทวนสอบนิสิต
ด้วยการให้ทําโจทย์ และอธิบายเพิ่มเติมให้นิสิตแต่
ละคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆ  
- มีการให้โจทย์ในที่หลากหลายหลังจากเรียนเสร็จ
ในแต่ละเนื้อหาวิชา เพื่อสร้างกระบวนการฝึก
ปฎิบัติในการคํานวณ 
- ในการให้โจทย์ผู้เรียน เริ่มจากโจทย์ที่ง่ายไปหา
ยาก และเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อ
สร้างความเข้าใจใหแ้ก่ผู้เรียน 

- นิสิตบางคนมีความรับผิดชอบต่ํา - ตักเตือน  
- นัดพูดคุย สรา้งกระบวนการเข้าใจ เข้าถึงเป็น
รายบุคคลว่าติดปัญหาใด 

- นิสิตหลายๆ คน ติดปัญหาเรื่องการเงิน 
เนื่องจากฐานะทางครอบครัว 

- อาจารย์ที่ปรกึษา ควรใสใ่จ นิสิตในชั้นปีทีต่น
รับผิดชอบ ว่าใครบ้างที่มีปัญหา หาแหล่งทนุ และ
งานพิเศษให้ทํา  

- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรน้อย รายวิชาที่
สอนมีจํานวนมาก และนสิิตในกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เรียนร่วม เยอะเกินกําลังผู้สอน 

- ควรรับอาจารย์ประจําหลักสูตรเพิ่ม จํานวน 2-3 
ท่าน ที่มีคณุสมบัติสามารถรบัผิดชอบในรายวิชาใน
หลักสูตรได้ 
- ควรจ้างอาจารย์พิเศษ เพิ่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

- เนื่องจากหลกัสูตรนี้เป็นหลกัสูตรใหม ่ทําให้
นักเรียนยังไม่เข้าใจ และไม่ทราบรายละเอียด
เนื้อหาในหลักสูตร 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนี้ใหม้าก 
เพื่อให้ผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อ 

 

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร   

(  √   ) ไม่ม ีไม่มีอาจารย์บรรจุใหม ่(ระบุเหตุผลที่ไมม่ีการจัดหรือดําเนินการปฐมนิเทศอาจารย์) 
(     )   ม ี จํานวน....คน 1)  

1.1 สรุปสาระสําคญัในการดําเนินการ------ 
สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
------- 
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4. กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารย์ และบคุลากรสายสนบัสนุน 
 

4.1กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 4.2 สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 

ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ย์ท

ี่เข
้า

ร่ว
ม 

จํา
นว

นบ
ุคล

าก
รส

าย
สน

ับส
นุน

ที่เ
ข้า

ร่ว
ม 

สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

โครงการ KM ปรับปรุงหลักสูตร 
และรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก ภาคเรียนที่ 2-2556 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

9 - 

น่าจะเพิ่มเรื่องการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

รับทราบแนวปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการทัศนศึกษาการอนุรักษ์
พลังงานและอาคารสาธารณะ 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

4 - เปิดโลกทัศน์ ความรู้ ด้านการ
ออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
ให้กับอาจารย์และนิสิต 

มีประโยชน์อย่างมาก
ในการเรียนการสอน 

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียน
ชุมชนผ้าย้อมโคลน บ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ (รายวิชาการ
ออกแบบสถาปตยกรรม 2- 
Architectural Design2) 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

7 - เปิดโลกทัศน์ ความรู้ ด้านการ
ออกแบบอาคารสําหรับชุมชน 

มีประโยชน์อย่างมาก
ในการเรียนการสอน 

- โครงการนี้มีประโยชน์ต่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะ
พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่สังคม 

- โครงการนี้มี
ประโยชน์ต่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร ท่ี
บริการวิชาการให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ
เป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
อย่างมาก 

โครงการ Memorandum of 
Understanding between  
Mahasarakham University, 
University of Canberra 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

10 - เพิ่มโอกาสให้อาจารย์ได้ไปศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก 

 

โครงการ สร้างความ่รวมมือทาง
วิชาการระหวางคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ
บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จํากัด. 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

10 - สร้างเครือข่ายเพื่อเข้าถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจําเป็น
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
เป็นอย่างมา 

เป็นประโยชน์ใน
ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนเป็น
อย่างมาก 
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4.1กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 4.2 สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 

ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ย์ท

ี่เข
้า

ร่ว
ม 

จํา
นว

นบ
ุคล

าก
รส

าย
สน

ับส
นุน

ที่เ
ข้า

ร่ว
ม 

สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน
บุคลากร 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

20 - เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ของบุคคลกรในองค์กร  

ผู้เข้าร่วมได้มีความ
เข้าใจในการทํางาน
ร่วมกัน สามัคคี มี
จุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาคณะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

โครงการจัดทําวารสาร สถา-ร-
คาม วารสารทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ ฉบับท่ี 
3 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

2 - บุคคลากรสามารถนําองค์ความรู้
ผลิตออกมาเป็นบทความทาง
วิชาการ 

มีแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชน 

โครงการ The 1st Academic 
training Program for 
International Publication 
2013-2014 (By Professor Dr. 
David Jan Cowan) 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

10 - สามารถช่วยพัฒนาการวิจัยให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ทราบแนวทางการ
การคิด กระบวนการ
ต่างๆในการวิจัยท่ีมี
มาตรฐานระดับ
นานาชาต ิ

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
ชี้แจงหลักสูตรและการใช้
ประโยชน์สู่ท้องถิ่น (ก.พ) 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

3 - เป็นโครงการที่ดีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารหลักสูตร
ได้ 

เข้าใจถึงแนวทางการ
ใช้หลักสูตร์เพื่อ
ประโยชน์กับท้องถิ่น 

โครงการจดอบรมคอมพิวเตอร์
BIM (Building Information 
Modeling) เพื่อการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 
สําหรับบุคคลภายนอกและศิษย์
เก่า 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ มมส. 

10 - สามารถนําความรู้มาใช้ในการ
จัดการงานก่อสรา้งได้และ
สามารถทํางานได้จริง 
สามารถนําความรู้มาใช้สอนได้ 
 

โครงการนี้มีประโยชน์ 
ต่อผู้เข้าร่วมอบรม 
ด้านการบริหาร
จัดการงานก่อสรา้ง 
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หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

1.ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการเสนอแนะจากผู้
ประเมนิ 

ความเหน็ของหลักสูตร/ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรต่อ
ข้อคิดเห็นหรอืสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

นิสิตอ่อนในหลายๆวิชาเช่น วิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรม, วิชาคอมพิวเตอร์, วิชาเทคโนโลยี
อาคาร, โครงสร้าง ทําให้มีความแตกต่างกันมากในชั้น
เรียน  

- อาจารย์ที่ปรกึษาควรให้ความเอาใจใส่/สอบถาม/
ติดตามพฤติกรรมการเรียนของนิสิตเป็นรายบุคล 
(จํานวน 8 ตน) เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่เรียนอ่อนสนใจ
และเอาใจใส่การเรียนมากขึ้น 

รายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง งานระบบอาคาร ขาด
แคลนผู้เชี่ยวชาญ 

- คณะฯ ควรติดต่อและจัดหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
ขาดแคลนมาเพิ่ม 

2 การนําไปดาํเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
- เพิ่มอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการงานก่อสร้าง, เทคโนโลยีการก่อสร้าง และงานระบบ

อาคารมากขึ้น 
 

1.ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการเสนอแนะจากผู้
ประเมนิ 

ความเหน็ของหลักสูตร/ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรต่อ
ข้อคิดเห็นหรอืสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

วิชาที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณซึ่งมีเนื้อหามากและทุก
เนื้อหาต้องมีการคํานวณ ซึ่งธรรมชาติของนิสิตอ่อน
ด้านการคํานวณ  

 

2 การนําไปดาํเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
การที่จะให้นิสติสามารถเรียนวิชานี้ได้ดี ควรมีเอกสารประกอบ แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มเติม เพื่อฝึกใหน้ิสิตได้

ทําโจทย์บ่อยขึ้น 
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หมวดที่  9  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. ความก้าวหนา้ของการดาํเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีีผ่่านมา  

แผนการดาํเนนิการ 
กําหนดเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนนิการได ้

โครงการจัดอบรม
คอมพิวเตอร์BIM (Building 
Information Modeling) 
เพื่อการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 

7-9 ก.พ. 
2557 

อ.วรวิทย์ จันทร
เดช 

เป็นไปตามแผนที่วางไว้
และเป็นที่ตอบรับของ
ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี 

(จํานวน 40 คน) 

- 

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
โครงการก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-
ขอนแก่น-กรุงเทพมหานคร 
ในวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
(Construction 
Technology) และวิชาการ
จัดการธุรกิจก่อสร้าง 
(Construction Business 
Management) 

 
ผศ.กฤต โง้วธน
สุวรรณ 

เป็นไปตามแผนที่วางไว้
และเป็นที่ตอบรับของ
ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี 

(จํานวน 15 คน) 

- 

ปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 และเตรียมปิดหลักสูตรเมื่อนิสิตทุกคนในสาขาสําเร็จการศึกษา 

 

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร 

ปิดรับนิสิตปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 มีแผนจะปรับหลักสูตรเพื่อเปิดในระดับปริญญา
โท 

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
------ 

2.3 กิจกรรมการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุน 
- สนับสนุนใหค้ณาจารย์ในสาขา ได้พัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนําความรู้ และประสบการณ์มาใช้จัดการเรียนการสอน 
- สนับสนุน ส่งเสริม ให้คณาจารย์สอบใบประกอบวิชาชีพ 
- จัดโครงการผลิตตํารา สื่อการสอน เพื่อพัฒนาขอผลงานทางวิชาการ 
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3. แผนปฏิบัติการใหม่สาํหรับปี2556 

แผนการดาํเนนิการ 
กําหนดเวลาทีค่าดว่าจะ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เป็น วท.บ.การจัดการงานก่อสร้าง 

ก่อนภาคเรียนที่ 2/2556 ผศ.กฤต โง้วธนสุวรรณ 

 

ลงชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา สถาปัตยกรรม 

   
 
 
.................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤต โง้วสุวรรณ) 

ประธานหลักสูตร 
  วันที่รายงาน4พฤษภาคม 2557 

 
 
 
  .................................................................... 
(อาจารย์ วรวรรณ เนตรพระ) 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  วันที่รายงาน4พฤษภาคม 2557 
 
 
  .................................................................... 
(อาจารย์ กฤษณุ ผโลปกรณ์) 
  ผู้อํานวยการสํานักวิชาสถาปัตยกรรม 
  วันที่รายงาน4พฤษภาคม 2557 

 
 
 

รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 
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ได้รับความเห็นชอบโดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 
 
 
  .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธราวุฒิ บุญเหลือ) 
  วันที่.............................................. 

เอกสารแนบ 

1. สําเนารายงานรายวิชาทุกรายวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 

 


