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บทคดัย่อ 

การประเมินความสําเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยั การบริการ

วิชาการ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ปีท่ี 4 มีวตัถุประสงค ์คือ ประเมินความสาํเร็จของโครงการตามตวัช้ีวดั และเสนอแนวทาง

ปรับปรุงการดาํเนินโครงการปีต่อไป ทาํการประเมินโดยใชแ้นวคิดการประเมินผล CIPP Model ทาํ

การประเมินระหว่างโครงการและหลงัส้ินสุดโครงการ เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสังเกต แบบ

ประเมิน และประเด็นคาํถามสรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. ประเมินจากนักศึกษา 31 คน  

อาจารยผ์ูส้อน 4 คน และชุมชนเจา้ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 114 คน สรุปไดว้่า โครงการมีความ

สอดคลอ้งตามเกณฑข์องตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา นกัศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการวิจยัทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 

มีสาํนึกรักถ่ิน สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไดรั้บการจดัทาํแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์ และชุมชนมีความ

พึงพอใจในภาพรวมของผลงานในระดบัดี และมีความตระหนักถึงความสาํคญัของสถาปัตยกรรม

พ้ืนถ่ินในระดบัดี  การประเมินผลผลิตจากตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ จาํนวน 6 ตวั บรรลุผล 5 ตวั ตวัช้ีวดั

เชิงคุณภาพ จาํนวน 8 ตวั บรรลุผล 8 ตวั 
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Abstract 

The evaluation the success of the integration of teaching, research, outreach and 

preservation of art and culture of the Architectural Technologyprogram. Buriram Rajabhat 

University 4th years aims to evaluate two aspects of the project was to evaluate the success 

indicators of the project. And to propose ways to improve the project in the following year. 

Assessed by the evaluation of the CIPP Model. Assessment and evaluation of the project and after 

the project ended. Which relies on tools such as observation, evaluation and questions in the 

forum concluded the lesson by AAR assessment of 31 students, 4 teachers and 114 persons in 

community vernacular architecture results summarized. that The project was consistent  basis of 

indicators number 5.2 to assess the quality of education within the Office of the Higher Education 

Act of 2014, students in the learning process with the research of vernacular architecture and have 

a sense of place. Vernacular architecture have been made to conserve the building. Community 

satisfaction overall of results in good level. And aware of the importance and inspiration in the 

vernacular architecture in good level. Evaluation results output have 6 indicators of quantitative, 

achieved 5 indicators and 8 indicators of quality ,achieved 8 indicators. 
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1. บทนํา 

จากแนวคิดกระบวนการสอนสาํหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ใหเ้กิดคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เกิดคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของบณัฑิต

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยท่ี์ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความรู้  คู่คุณธรรม นาํชุมชนพฒันา (มหาวิทยาลยั

ราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)  ผนวกกับการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 

ทาํให้เกิดโครงการประเมินความสาํเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจยั  การ

บริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม โดยมีแนวทางในการดาํเนินโครงการบูรณาการดงัน้ี  สอนแบบเน้นการปฏิบติัการ

เรียนรู้จากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่งเสริมการทําวิจัยเ พ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย ์                      

นาํกระบวนการบริการทางวิชาการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน นาํกระบวนการวิจยั



มาใชใ้นการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาและสอดแทรกศิลปะและวฒันธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทาํนุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 

3 ปี จนปัจจุบนัเป็นปีท่ี 4  ซ่ึงไดใ้ชเ้วลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  ดงันั้นเพ่ือให้การดาํเนิน

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

สอดคลอ้งกับการดาํเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557   ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ใน

ประเด็นท่ี 3 ระบุใหมี้การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการทางวิชาการ

ทางสงัคมและการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินระบุให้มีระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบติั มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง

เห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงดาํเนินโครงการประเมินผลความสาํเร็จของโครงการดงักล่าวโดยมี

วตัถุประสงคใ์นการประเมิน 2 ประการ คือ เพ่ือประเมินผลความสาํเร็จของโครงการบูรณาการตาม

ตวัช้ีวดัของโครงการ และผลการวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินโครงการในปี

ต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินผลความสาํเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจยั การบริการ

วิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมตามตวัช้ีวดัของ

โครงการ 

 

3. วธิีการวจิยั  

ประเมินโดยอาศยัแนวคิดการประเมินผลตาม CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม  ซ่ึงมีการปรับปรุง

เคร่ืองมือในการประเมิน โดยนาํผลการดาํเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจยั การ

บริการวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ปีท่ี 1-3 มาดาํเนินการปรับปรุงเคร่ืองมือ  และทาํ

การประเมินระหว่างดาํเนินโครงการ โดยผูป้ระเมินติดตามผลการดาํเนินงานของแต่ละสตูดิโอราย

สปัดาห์ จาํนวน 3 คร้ัง เพ่ือติดตามและเก็บขอ้มลูส่ิงท่ีแต่ละกลุ่มไดเ้รียนรู้จากพ้ืนท่ี  กระบวนการ

ทาํงาน  ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะทางแกปั้ญหาเพ่ือให้ดาํเนินงานต่อไปได ้และประเมิน

หลงัส้ินสุดโครงการโดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะนําเสนอผลงานการศึกษาแก่คณาจารยผ์ูส้อน   



นกัศึกษาประเมินตนเองจากการดาํเนินงานและผลงานของกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนประเมิน

ซ่ึงกนัและกนั  และประเมินความสําเร็จของโครงการโดยชุมชนเจ้าของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 

ประเมินผลงาน และการนาํเสนอผลงานของนกัศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน ได้แก่ แบบสังเกต  แบบประเมินประเมินตนเอง  และ

ประเมินโครงการของนักศึกษา แบบประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ประเมินผลงานของนักศึกษาและ

ประเมินโครงการโดยอาจารย ์แบบประเมินผลงานของนักศึกษาและประเมินโครงการโดยชุมชน 

และประเด็นคาํถามในการจัดเวทีสรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. ทาํการประเมินจากกลุ่ม

นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  ชั้นปีท่ี 2-3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2/2558  

รวมจาํนวน  31 คน   กลุ่มอาจารยผ์ูส้อนเป็นอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาท่ีนาํมาบูรณาการ ในภาคเรียนท่ี 

2/2558 รวมจาํนวน  4 และกลุ่มชุมชนเจา้ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินประกอบดว้ย เจา้ของอาคาร 

ผูดู้แลอาคาร ชาวบ้านในชุมชนท่ีตั้งสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ

นกัศึกษาหรือเขา้รับฟังการนาํเสนอผลงานของนกัศึกษา  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งใหไ้ดจ้าํนวนผูต้อบแบบ

ประเมินความสาํเร็จของโครงการและประเมินผลงานของนักศึกษา  จาํนวน 114 คน วิเคราะห์

ขอ้มลูทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

 

4. ผลการวจิยั  

ผลการประเมนิด้านบริบท พบว่า โครงการเป็นการบูรณาการทั้งดา้นการเรียนการสอน  6 

รายวิชา 4 อาจารยผ์ูส้อน  กิจกรรมการพฒันานักศึกษาดา้นการศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน  

การวิจยัของอาจารย ์2 โครงการ การบริการวิชาการแก่สังคม และทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

จากกรณีศึกษา  1) สิมวดัโคกพระ อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 2) สิมวดักลาง อาํเภอนางรอง 

จงัหวดับุรีรัมย ์   3) สิมวดัหนองบวัเจา้ป่า อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ 4) สิมวดัหลกัศิลา อาํเภอบา้น

ใหม่ชยัพจน์ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีผลการประเมิน  ดงัน้ี 

1) การนาํเสนอผลการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินแก่ชุมชนทั้ง 4 โครงการ และมอบแบบ

ทางสถาปัตยกรรมของอาคารใหแ้ก่ชุมชนเพ่ือใชป้ระโยชน์ต่อการอนุรักษอ์าคาร 

2) สาํรวจอาคารและจดัทาํประวติั เพ่ือส่งขอรับรางวลัอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม

ดีเด่น ประจําปี 2559 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัล

พระราชทาน จาํนวน  1 อาคาร ไดแ้ก่ อุโบสถวดัหลกัศิลา โดยสมาคมจดัแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

และประวติัอาคารในงานประชุมสมัมนาระดบัชาติและนานาชาติในงานสถาปนิก’59 

กิจกรรมในโครงการจึงมีความสอดคลอ้งตามเกณฑข์องตวับ่งช้ีประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน พ.ศ. 2557 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ในประเด็นท่ี 3 ระบุให้



มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการทางวิชาการทางสังคมและการ

ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงเกณฑ์การประเมินระบุให้มีระบบ กลไกไปสู่การปฏิบติั มีการ

ประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็น

รูปธรรม 

ผลการประเมนิปัจจยัป้อน มีดงัน้ี 

1) ใชง้บประมาณเกินวงเงินท่ีตั้งไว ้ 

2) การมีบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้ง 4 กลุ่ม แต่จาํนวนบุคคลภายในชุมชนเขา้

ร่วมรับฟังการนาํเสนอผลงาน จาํนวน 1 พ้ืนท่ี ไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้ 

3) มีวสัดุท่ีใช้จริงมากกว่าท่ีจัดหาให้ ไม่มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหุ่นจาํลอง 

สาขาวิชามีการจดัซ้ือวสัดุโดยใชง้บประมาณจากสาขาวิชา และจากงานวิจยั รวมทั้งนักศึกษาตอ้ง

ออกงบประมาณเพิ่มเติมในการซ้ือวสัดุ  

 4) โครงการใชร้ะยะเวลาดาํเนินการจริง 12 สปัดาห์ ล่าชา้กว่าแผนไป 4 สัปดาห์ เน่ืองจาก

ความรับผดิชอบของนกัศึกษาบางคนส่งผลต่อผลงานของกลุ่ม  

5) โครงการไดจ้ดัหาเทคโนโลยโีปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 7 โปรแกรมโดยมีการเรียน

การสอนการใชง้านแก่นกัศึกษาก่อนดาํเนินโครงการมีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน แต่พบปัญหา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของนกัศึกษามีความสามารถไม่เพียงพอต่อการประมวลผล 

ผลการประเมินกระบวนการ ระหว่างการติดตามการดาํเนินงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

ประจาํสปัดาห์และเม่ือส้ินสุดโครงการ พบจุดเด่น ดงัน้ี  

1) สํานึกดี : เป็นการเรียนรู้ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั นักศึกษา เห็นประโยชน์ของการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการจึงมีความต่ืนตัวท่ีเรียนรู้ในชุมชนเป็นการเรียนแบบมีความหมาย

เพราะเห็นการนาํไปใชป้ระโยชน์ สร้างสาํนึกรักถ่ินให้เกิดข้ึน มีความตั้งใจท่ีจะผลิตผลงานท่ีมี

คุณภาพมากกว่าการเรียนแบบเดิม  

2) มคีวามรู้ : เกิดการเรียนรู้ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ทกัษะทางวิชาชีพดา้นการนาํเสนอ

ทางสถาปัตยกรรมท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  และเกิดทกัษะนาํเสนอ

ผลงานแลกเปล่ียนระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี และชุมชนโดยอาศยัทกัษะการส่ือสารทั้งภาษาไทย 

ภาษาถ่ิน 

3) คู่คุณธรรม : สร้างทกัษะการทาํงานจริง เช่น การวางแผนงาน ความเป็นผูน้ ํา กลา้

แสดงออกมีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี  มนุษยสัมพนัธ์ สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่น

นอ้ง การปรับตวักบัคนในพ้ืนท่ี  การเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมจากคนในชุมชน การแกปั้ญหา

เฉพาะหนา้  สร้างวฒันธรรมการทาํงานแบบมีส่วนร่วม  และการทาํงานเพ่ือส่วนร่วม   



4) นําชุมชนพฒันา : โครงการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีภูมิปัญญา ผูรู้้ในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม

ในการจดัการเรียนการสอน เกิดการอนุรักษ ์ถ่ายทอด สืบสาน ทาํใหน้กัศึกษาสามารถเช่ือมโยงองค์

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้สากล ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หวงแหนสถาปัตยกรรม

พ้ืนถ่ิน สร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอด  

ผลการประเมนิผลผลติ จากตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ จาํนวน 6 ตวั  ผลการประเมิน บรรลุ 5 ตวั 

ไดแ้ก่  

1) จาํนวนโครงการบูรณาการไม่นอ้ยกว่า 3 โครงการหรือกรณีศึกษาต่อปีการศึกษา ในปีน้ี

ดาํเนินการจาํนวน 4 พ้ืนท่ี 

2) นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดครบถว้น   

3) จาํนวนผลงานไม่นอ้ยกว่า 3 ช้ินงานต่อโครงการ ในปีน้ีดาํเนินการไดจ้าํนวนผลงานไม่

นอ้ยกว่า 7 ช้ินงานต่อโครงการ 

4) มีการรับรองการใช้ประโยชน์จากงานอย่างน้อย 2 ใน 3 โครงการ หรือการนาํผล

การศึกษาไปใชป้ระโยชน์อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 โครงการ ในปีน้ีดาํเนินการมอบแบบทางสถาปัตยกรรม 

หุ่นจาํลองและป้ายขอ้มลูเพ่ือใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้ง 4 โครงการ 

5) คณาจารยเ์ขียนบทความทางวิชาการหรือเสนองานวิจยัต่อยอดไม่นอ้ยกว่า 1 เร่ือง ในปีน้ี

ไดมี้ผลงานบทความวิจยัจาํนวน 1 เร่ือง 

และไม่บรรลุ 1 ตวั คือ จาํนวนคนในชุมชนหรือสาธารณชนเขา้ชมผลงานหรือนิทรรศการ 

ไม่นอ้ยกว่า 30 คนต่อโครงการ คือท่ีวดัหลกัศิลา 

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ  จาํนวน 8 ตวั  ผลการประเมิน บรรลุ  8 ตวั ไดแ้ก่  

1) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการในภาพรวมมากกว่าการจดัการ

เรียนการสอนแบบเดิมในระดบัมาก      

2) ผลการประเมินการพฒันาตามตวับ่งช้ีหลกัตาม T.Q.F.ในระดบัดี โดยเฉพาะทกัษะดา้น

คุณธรรม จริยธรรม และตามอตัลกัษณ์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั (สาํนึกดี มีความรู้ คู่คุณธรรม นาํ

ชุมชนพฒันา) ไดใ้นระดบัมากท่ีสุด 

3) คุณภาพของผลงานอยูใ่นระดบัไม่ตํ่ากว่า C ในปีน้ีผลงานของนักศึกษาอยู่ในระดบั A = 

2 กลุ่มผลงานอยูใ่นระดบั B+ =1 กลุ่ม ผลงานอยูใ่นระดบั B = 1 กลุ่ม    

4) ชุมชนมีความพึงพอใจในโครงการในภาพรวมระดบัดี และเห็นดว้ยว่าตอ้งมีการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเรียนรู้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินระดบัมากท่ีสุด 

5) ชุมชนหรือสาธารณชนท่ีเขา้ชมผลงานหรือนิทรรศการมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผลงานในระดบัดี 



6) ชุมชนมีแรงบนัดาลใจในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินและสร้างความตระหนักถึง

ความสาํคญัของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในระดบัดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 บรรยากาศในวนัประเมินความสาํเร็จของโครงการโดยชุมชน วดัโคกพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 บรรยากาศในวนัประเมินความสาํเร็จของโครงการโดยชุมชน วดัหลกัศิลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 บรรยากาศในวนัประเมินความสาํเร็จของโครงการโดยชุมชน วดัหนองบวัเจา้ป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 บรรยากาศในวนัประเมินความสาํเร็จของโครงการโดยชุมชน วดักลางนางรอง 

 

5. การอภิปรายผลการวจิยั  

 การประเมินความสําเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยั การบริการ

วิชาการ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ปีท่ี 4 มีวตัถุประสงค ์คือ ประเมินความสาํเร็จของโครงการตามตวัช้ีวดั และเสนอแนวทาง

ปรับปรุงการดาํเนินโครงการ   สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดว้่า ความสาํเร็จของโครงการตาม

ตวัช้ีวดัพบว่า การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation : C) มีความสอดคลอ้งตามเกณฑ์ของตวั



บ่งช้ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 แต่ในส่วนของการการประเมินปัจจยัป้อน (Input 

Evaluation : I) นั้นพบว่าความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการดาํเนิน

โครงการซ่ึงเป็นผลมาจากนักศึกษาทาํงานไม่ทนัตามแผนงาน  ใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลใน

พ้ืนท่ีนอ้ยกว่าแผน  เน่ืองจากมีประสบการณ์การสาํรวจสถาปัตยกรรมและการทาํงานในพ้ืนท่ี   และ

ใช้เวลาในการปฏิบัติงานในสตูดิโอไม่เป็นไปตามแผน  ควรเตรียมความพร้อมในการทาํงาน

ภาคสนามให้กบันักศึกษาในรายวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation : P)พบว่า สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของบณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

เห็นควรพิจารณาดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืนตามความมุ่งหวงัของ

โครงการท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการวิจยัสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไดรั้บการ

อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ อนัเป็นผลมาจากความตระหนักถึงคุณค่า ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของ

ชุมชนจนเกิดแรงจูงใจและการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอยา่งมีส่วนร่วม  การประเมินผลผลิต (Product 

Evaluation : P) พบว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ 1 ตวัคือจาํนวนผูเ้ขา้ชมผลงานของ

ชุมชนวดัหลกัศิลา นอ้ยกว่า 30 คน ซ่ึงเป็นผลมาจากการประสานงานกบัชุมชน  

 

6. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยั 

การปรับปรุงและพฒันาโครงการในปีต่อไปควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1) การสาํรวจรวบรวมขอ้มลูจากชุมชน ควรมีการรวบรวมจากบุคคลในชุมชนท่ีหลากหลาย 

และควรมีการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนการนาํเสนอผลงาน 

 2)  คณาจารยค์วรมีการลงพ้ืนท่ีไปประสานการทาํงาน สร้างความเขา้ใจโครงการในพ้ืนท่ี

ร่วมกบันกัศึกษาจะมีส่วนช่วยใหเ้กิดความร่วมมือของคนในชุมชน และควรมีการติดตามการทาํงาน

ของนกัศึกษาในชุมชนเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะการปฏิบติังานแบบทนัท่วงที 

3) ส่ือวีดิทศัน์นาํเสนอผลงานการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินควรมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ์

คมชดัทั้งภาพและเสียง และมีระยะเวลาความยาวท่ีเหมาะสมต่อเน้ือหา 

4) ควรแบ่งการศึกษาในพ้ืนท่ีหน่ึงเป็นระยะๆ เน่ืองจากการศึกษาขอ้มูลในชุมชนและการ

จดัทาํแบบทางสถาปัตยกรรมจาํเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลาท่ีเพียงพอ เพ่ือทาํใหร้ายละเอียดของงานเกิด

ความถกูตอ้งสมบูรณ์ มีความน่าเช่ือถือ เกิดองคค์วามรู้เชิงลึกโดยมีการบนัทึกขอ้มลูอย่างเป็นระบบ

เพ่ือการแพร่กระจายต่อไป   

 5) ขยายผลของการเผยแพร่ผลงานการศึกษาไปยงัโรงเรียนในพ้ืนท่ี หรือจดัทาํเป็นหนังสือ

ขนาดพกพา  
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