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รายงานผลการดำเนินการของ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอ้มสรรค์สร้าง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน  4 มิถุนายน 2563 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นางสาววันด ี พินิจวรสิน ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต 

(สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
2 นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต 

(สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
3 นายสรนาถ  สินอุไรพันธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต 

(สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
4 นางสาวคัทลียา  จิรประเสริฐกุล ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต 

(สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 
 มคอ.2 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบัน 
1 นางสาวคัทลียา  จิรประเสริฐกุล นางสาวคัทลียา  จิรประเสริฐกุล นางสาวคัทลียา  จิรประเสริฐกุล 
2 นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
3 นางสาววันดี  พินิจวรสิน นางสาววันดี  พินิจวรสิน นางสาววันดี  พินิจวรสิน 
4 นายสรนาถ  สินอุไรพันธ์ นายสรนาถ  สินอุไรพันธ์ นายสรนาถ  สินอุไรพันธ์ 
5    

 

อาจารย์ผู้สอน 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01249697 สัมมนา รศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต  

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01249641 พัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ศ.อรศิริ  ปาณินท์ 

ศ.กำธร  กุลชล 
รศ.ดร.เอกรินทร์  อนุกูลยุทธน 
รศ.พาสินี  สุนากร 
รศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต 
ผศ.ดร.วันดี  พินิจวรสิน 
ผศ.ดร.คัทลียา  จิรประเสริฐกุล 
ผศ.ดร.มล.วุฒิพงษ์ ทวีวงษ์ 
ผศ.ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
อ.ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ 

 

2 01249691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ผศ.ดร.วันดี  พินิจวรสิน  
3 01249697 สัมมนา ผศ.ดร.คัทลียา  จิรประเสริฐกุล  
4 01249699 วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์  

 
 



2 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน ประกอบด้วย 
1. นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
2. นางสาววันดี พินิจวรสิน 
3. นายสรนาถ สินอุไรพันธ์ 
4. นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล 

2 คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร: ปริญญาเอก 4 คน (100.0%) ปริญญาโท 0 คน (0.0%) ปริญญาตรี 0 คน (0.0%)  
- ดำรงตำแหน่ง: ศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน (100.0%) อาจารย ์0 คน 
(0.0%) 
 

  ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวชิาการ 

1 นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย ์ ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture)  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2 นางสาววันด ีพินิจวรสิน ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture and Planning) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 นายสรนาถ สินอุไรพันธ ์ ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4 นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture & Planning) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 4 คน 
- คุณวุฒิของอาจารย์ประจำ: ปริญญาเอก 4 คน (100.0%) ปริญญาโท 0 คน (0.0%) ปริญญาตรี 0 คน (0.0%)  
- ดำรงตำแหน่ง: ศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน (100.0%) อาจารย ์0 คน 
(0.0%)  
 

  ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวชิาการ รับผิดชอบหลักสูตร 

1 นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย ์ ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 

2 นางสาววันด ีพินิจวรสิน ปริญญาเอก 
Ph.D. (Architecture 
and Planning) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 

3 นายสรนาถ สินอุไรพันธ ์ ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 

4 นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล ปริญญาเอก 
Ph.D. (Architecture & 
Planning) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 
 

4 คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน
ท่ีเป็นอาจารย์
ประจำ 

อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจำประกอบด้วย 
อาจารย์ประจำ จำนวน 8 คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 คน  
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน  
ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 9 คน  
มีประสบการณ์ในการสอน  
มีผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของการสำเร็จ การศึกษา 5 ปีย้อนหลัง 
 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจำเป็นไปตามเกณฑ์สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย ม. เกษตรศาสตร์ 
ดูบรรณานุกรมอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูเอกสาร_มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 



3 
 

5 คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน
ท่ีเป็นอาจารย์
พิเศษ 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษเป็นไปตามเกณฑ์สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย  
ม. เกษตรศาสตร์ 
บรรณานุกรมอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูเอกสาร_มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

6 คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลัก และ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศึกษา) 

คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ประจำ จำนวน 9 คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 0 คน  
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 7 คน  
ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 9 คน  
มีผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของการสำเร็จ การศึกษา 5 ปีย้อนหลัง 
 
คุณสมบัติคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์สกอ. 
และบัณฑิตวิทยาลัย ม. เกษตรศาสตร์ 
ดูบรรณานุกรมอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูเอกสาร_มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

7 คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 
(บัณฑิตศึกษา) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมประกอบด้วย 
อาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 คน  
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน  
ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 5 คน  
มีผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของการสำเร็จ การศึกษา 5 ปีย้อนหลัง 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นไปตามเกณฑ์สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย ม. เกษตรศาสตร์ 
ดูบรรณานุกรมอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูเอกสาร_มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

8 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 
(บัณฑิตศึกษา) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจำ จำนวน 7 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 4 คน (รอการตรวจสอบ) 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน  
ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 11 คน  
มีผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของการสำเร็จ การศึกษา 5 ปีย้อนหลัง 
   
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย ม. เกษตรศาสตร์ 
ดูบรรณานุกรมอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูเอกสาร_มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

9 การตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานของ
ผู้สำเร็จ
การศึกษา 
(บัณฑิตศึกษา) 

 รหัส
ประจำตวั 

นิสิตและ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร ่ ประเภท ค่า
น้ำหนัก 

หมาย
เหต ุ

1 5418200020 นาย
จักรกฤษณ์  
เหลือง
เจริญรัตน ์

Factors 
Influencing 
Construction 
Waste 
Generation in 
Building 
Construction: 
Thailand’s 
Perspective 

Sustainability Scopus 1.0  

2 5418200011 น.ส.
กนกวรรณ   
คชสีห์ 

มิติการใช้พื้นที่
สาธารณะและ
บทบาทความเป็น

วารสารวิจยัราชภฏั

เชียงใหม่ 

TCI1 0.80  

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3638
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index
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ชุมชนดั้งเดิมใน
เมืองเชียงใหม่ 

3 5418200038 นายนเรศ  
วชิรพันธุ์
สกุล 

การจัดการพื้นที่
ตามแนวทางโค
เฮ้าส์ซ่ิง เพื่อ
ผู้สูงอายุของ
ชุมชนศรีโคตร
บูรณ์อโศก 

วารสารวิชาการ การ
ออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม 
 

TCI2 0.60  

4 5618200023 นาย
ทำเนียบ  
อุฬารกุล 

“อ่าน”ภูมิทัศน์
สวนเกษตร
ดาดฟ้าในองค์กร
ภาครัฐ 
กรณีศึกษา: 
องค์กรราชการ
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
หนึ่งในเขต
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล. 

Journal of 
Architectural, 
Planning Research 
and Studies (JARS) 

TCI1 0.60  

 

10 ภาระงาน
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
และการ
ค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ที่ทำหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธแ์ละการค้นคว้าอิสระจำนวน 11 คน มีขอ้มูลภาระงานดัง
ตารางด้านล่าง ดังนี้ 
 

 ชื่อ 
จำนวนนิสิตในแผนการเรียน 

หมายเหต ุ
แบบ 2.1 แบบ 1.1 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี พินจิวรสนิ 4 -  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 1 -  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ 2 -  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล 4 -  

5 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1 -  

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1 -  

7 รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต 2 -  

8 รองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร 1 -  

9 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ 4 1  
 

11 อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการ
ค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันด ีพินิจวรสิน 

 

วันดี พินิจวรสิน. 2561. การฟื้นฟูชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทองหลังเพลิงไหม้ 2548, หน้าจั่ว ว่าดว้ยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
และสถาปัตยกรรมไทย. 15(1). 142-171. 

คมเขต เพ็ชรรัตน์, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์. 2561. การอนุรักษ์และสร้างสรรค์หัตถกรรมจักสานของศูนย์ส่งเสริมฝีมือ
จักสานด้วยไม้ไผ่ ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. Veridian E-Journal. 11(1). 198-212. 

ทศพร โสดาบรรลุ, วันดี พินิจวรสิน. 2018. กายนคร: นิเวศวัฒนธรรมเมืองโบราณสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 1920. วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม. 17(1). 22-29. 

วันดี พินิจวรสิน, พิทาน ทองศาโรจน์, ศิรเดช สุริต. 2560. ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนและบ้านเรือนพื้นถิ่นที่มีลกัษณะไทยใน
พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนลา่ง: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชมุวิชาการระดับชาติ “สถาปัตยก์ระบวน
ทัศน์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “สถาปัตย์ปาฐะ” พ.ศ. 2560. 10 พฤศจิกายน 2560, กรุงเทพฯ 
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย 

วันดี พินิจวรสิน. 2560. การแสดงออกของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในบ้านเรือนลาวเวียง ในภาคกลางของประเทศไทย. 
ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง 13th International Conference on Thai Studies: 
Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies. วันที่ 15-18 July 2017. 
Chiang Mai. หน้า 2045-2072. * 

วันดี พินิจวรสิน, พิทาน ทองศาโรจน์, ศิรเดช สุริต, จตุพล อังศุเวช. 2560. โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัต
ลักษณ์และภูมิปัญญาด้านทีอ่ยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง. เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ. * 

Pinijvarasin. W. 2017. “Tradition and transformation in Central Thai houses” in Southeast Asian Houses: 
Expanding Tradition. Ed. S. Ryeung Ju. Seoul Selection U.S.A., Inc. the Republic of Korea. pp.79-108. * 

 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 

 

ศุภชัย ชัยจันทร์ และ ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์. 2560. แนวคิดสาธารณะของพื้นท่ีสาธารณะในเมือง. 
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15(2). 71-83. * 

วีรยา  เอี่ยมฉ่ำ และ ณรงพน  ไล่ประกอบทรัพย์. 2560. “การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเอง
ได้ในชุมชนชนบทไทย,” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 15:2: 85-102. 

ศุภชัย ชัยจันทร์ และ ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์. 2559. “ภาพสะท้อนความเป็นสาธารณะในเมือง”, การประชุม
วิชาการสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสภาพแวดล้อมวัฒนธรรม ประจำปี 2559, 24-25 มิถุนายน 2559. ขอนแก่น 
ราชอาณาจักรไทย, หน้า 198-206. 

วีรยา เอี่ยมฉ่ำ และ ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์. 2558. “การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองได้
ในชุมชนชนบทไทย”, การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสภาพแวดล้อมวัฒนธรรม ประจำปี 2558, 
8 ตุลาคม 2558. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย. 
กรุงเทพ. 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ 

 

สรนาถ สินอุไรพันธ์ และคณะ. 2562. รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน
แออัด ป ี2561 พื้นที่เป้าหมาย: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภเูก็ต กระบี่. (เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ)* 

สรนาถ สินอุไรพันธ์ และคณะ. 2562. รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวิจัยและพฒันาพื้นที่อยู่ดีมีสุข: โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช 4 พื้นที่. (เสนอ มูลนธิิเอสซีจี)* 

Soranart Sinuraibhan, Saithiwa Ramasoot, Supreeya Wungpatcharapon and Kuanchai Kakaew. 2018. 
“Multi-Disciplinary Design: A prototype for a mobile peritoneal dialysis unit” in proceedings of the 4th 
European Healthcare Design (EHD2018) Congress & Exhibition, London School of Physician, June 11-
13, 2018, London, U.K.* 

Soranart Sinuraibhan. 2018. Rom Hoop Markt, Thailand in Does permanence matter? Ephemeral urbanism 
Exhibition, Architekturmuseum TU München, Pinakothek der Moderne, September 14, 2017 - March 
18, 2018, Munich, Germany  

สรนาถ สินอุไรพันธ์, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล. ขวัญชัย กาแกว้, ธนาศรี ส. เพ็ชรยิ้ม, และ ประภัสรา นาคะ พันธุ์
อำไพ. 2561. รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก. เสนอตอ่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.). * 

สรนาถ สินอุไรพันธ์, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล. ขวัญชัย กาแกว้, ธนาศรี ส. เพ็ชรยิ้ม, และ ประภัสรา นาคะ พันธุ์
อำไพ. 2561. รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). * 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล 

 

ทำเนียบ อุฬารกุล และ คัทลียา จิรประเสริฐกุล. 2562. “อ่าน”ภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าในองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา: องค์กร
ราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. Journal of Architectural, Planning Research and 
Studies (JARS). Vol.16 No.2 (2019): July-December, หน้า 155-172. 

คัทลียา จิรประเสริฐกุล และ ดลเทพ เจตีร์. 2562. Symbiosis: ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหวา่งสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม. 
วารสารวิชาการทางสถาปัตยกรรม ASA Journal. ปี 2562 เล่มที่ 2. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. หนา้ 
62-83. 

Cuttaleeya Jiraprasertkun and team. 2019. A Study on Common Areas in High-end Condominiums in 
Bangkok. (Submitted to Nomura Real Estate Development Co., Ltd. and Origin Property Public 
Co.,Ltd.)* 

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, คัทลียา จิรประเสริฐกุล และคณะ. 2562. รายงานโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุด
โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกจินวัตกรรม (เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2561)* 

Kongkoon Tochaiwat, Warin Kulintonprasert, Cuttaleeya Jiraprasertkun, Choo Yit Yang. 2018. Influence of 
Master Plan Designs on Housing Project Purchase Decisions in Bangkok Metropolitan Areas, BUILT 
(International Journal of Building, Urban, Interior, and Landscape Technology), Volume 11, Issues 1, 
May 2018, Pages 43-54 

กิตติ เชาวนะ, คัทลียา จิรประเสริฐกุล. 2560. ข้อสังเกตจากการศึกษาเร่ืองปรากฏการณ์ของพื้นที่สาธารณะในหมู่บา้นคีรีวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, Veridian E-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที ่3, กันยายน - ธันวาคม 2560, หนา้ 1701-1719 

Ross King and Cuttaleeya Jiraprasertkun. 2017. "The Khlong" in a book "Heritage and Identity in 
Contemporary Thailand: Memory, Place and Power", NUS Press, Singapore, pp. 141-160. * 

RAFA Design (2017) "Wayu Wind Farm", Outstanding Award in Analysis and Master planning, IFLA Asia-Pac 
Award 2017. * 
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5 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ อนุกลูยุทธธน 

 

กนกวรรณ คชสีห์ และ เอกรินทร์ อนุกลุยุทธธน. 2562. มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมือง
เชียงใหม่. วารสารวจิัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), 5-18. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.1 

เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน. 2559. “วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมิอากาศมีผลมาจากการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็วหรือภยัทางธรรมชาติ”, การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรมประจำป ี
2559.   24 -25 มิถุนายน 2559. ขอนแก่น 

อำนาจ จำรัสจรุงผล และ เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน. 2558. “ผลกระทบของการพัฒนาเมือง ต่อการอนุรกัษ์พื้นที่สีเขียวภาค
การเกษตร กรณีศึกษาคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี”, วารสารหน้าจั่ว: ว่าดว้ยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม. 29: 371-385. 

ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ และ เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน. 2558. “กลไกการสร้างความปลอดภัยในการอยู่รว่มกัน ในสภาพแวดล้อม
ที่มีความหลากหลายของชุมชนยา่นเก่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง. 20(1): 52-62. 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภทัรนันท์ ทักขนนท์ 

 

ภัทรนันท์ ทักขนนท์, พุดตาน จันทรางกูร, 2562, "Effects of urban geometry and green area on thermal condition 
of urban street canyons in Bangkok", Architectural Science Review, ปีที่ 62, ฉบับที ่1, มกราคม 2019, หน้า 
35-46 

ภัทรนันท์ ทักขนนท์, 2560, "UHI and Thermal Performance of Office Buildings in Bangkok", Procedia 
Engineering, ปีที่ 180, ฉบับที่ iHBE2016, พฤษภาคม 2017, หนา้ 241-251 

ณัฐรดา บุญถัด, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, 2560, "การคำนวณค่าสัมประสิทธิก์ารบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (SC) ดว้ยโปรแกรม 
REVIT & DYNAMO ตามหลักเกณฑ์การคำนวณของกฎหมายพลังงาน (BEC)", วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉยั, ปี
ที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 61-76 

ภัทรนันท์ ทักขนนท์, 2559, "BUILDING AND ENVIRONMENTAL DESIGN PART 2", วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทีี่ 2016, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 88-91 

 
7 รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต 

 

Chakkrit Luangcharoenrat, Singh Intrachooto, Vachara Peansupap, and Wandee Sutthinarakorn. 2019. 
Factors Influencing Construction Waste Generation in Building Construction: Thailand’s Perspective. 
Sustainability. MDPI. Open Access Journal. 11(13).1-17. 

รัตนาวรรณ มั่งค่ัง, Singh Intrachooto, Srisuwanpip, N., Lamai, A., Sorakon, K., Kittipakornkarn, K. 2018. Life 
cycle assessment of hempstone for green buildings, Chemical Engineering Transactions, 63. 247-252. 

Pichitpun Saeeab, สิงห์ อินทรชูโต. 2561. "ปัจจัยและอุปสรรคในการเกิดนวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการกอ่สร้างใน
ประเทศไทย", Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability. 14(1). 455-466. 

นายจกัรสิน น้อยไร่ภูมิ. สิงห์ อินทรชูโต. 2560. "กระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุอัพไซเคิลในประเทศไทย", Journal of 
Architectural Research and Studies. 14(1). 47-60. 

 
8 รองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร 

 

กันติทัต ทับสุวรรณ. พาสินี สุนากร และ ชนิกานต ์ยิ้มประยูร. 2562. ประสิทธภิาพในการลดอุณหภูมิและเสียงรบกวนของ
ระบบหลังคาเขียวบนหลังคาเหล็กรีดลอน. วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์. 68(1). 99-114. 

ณัฏฐ์ พหุโล, พาสินี สุนากร. 2561. การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานด้วยการลดสารอินทรยี์ระเหยง่ายโดย
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9 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ 

 

นเรศ วชิรพันธุ์สกุล วันดี พินจิวรสิน และ อรศิริ ปาณินท์. 2562. การจัดการพืน้ที่ตามแนวทางโคเฮ้าส์ซ่ิง เพื่อผู้สูงอายขุอง
ชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก. เจ-ดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม. ปีที่ 6 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562).  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 111-125. 

คมเขต เพ็ชรรัตน์, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์. 2561. การอนุรักษแ์ละสร้างสรรค์หัตถกรรมจักสานของศูนย์ส่งเสริมฝีมือ
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อรศิริ ปาณินท์. 2561. การเปลีย่นแปลงรูปลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่น: กรณีศึกษา เรือนไทเขินเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา. วารสาร
หน้าจั่ว: วา่ด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอ้ม. 33. C-21 - C-38. 

วิลาศ เทพทา, อรศิริ ปาณินท์ และ วุฒพิงษ์ ทวีวงศ์. 2561. นิเวศวิทยาทางน้ำในระบบเหมืองฝายของพื้นที่เกษตรกรรมใน
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173. 
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สภาพแวดล้อม. ฉบับที่ 30. 175-192. 

จิตรมณี ดีอุดมจันทร์, วันดี พินิจวรสิน และ อรศิริ ปาณินท์. 2559. “ลักษณะเฉพาะของชุมชนและเรือนพื้นถิ่นไทลาว 
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 15:1. 99-118. 
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ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์, เกรยีงไกร เกิดศิริ และ อรศิริ ปาณินท์. 2558. “บริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการก่อตัวและการพัฒนาของ
ตึกแถว ในภูมิทัศน์ยา่นประวัติศาสตร์ทบัเที่ยง จังหวัดตรัง”, วารสารหน้าจัว่: วา่ด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม. 29: 206–222. 

วิโรจน์ ชวีาสุขถาวร และ อรศิริ ปาณินท์. 2558. “บริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการก่อตัวและการพัฒนาของตึกแถว ในภมูิทัศน์
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ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ, วันด ีพินิจวรสิน และ อรศิริ ปานินท์. 2558. “การแปรเปลี่ยนลักษณะกลุ่มบา้นของชุมชนสะเทินนำ้สะเทิน
บก ในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา”, การประชมุวิชาการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ประจำปี2558, 8 
ตุลาคม 2558, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพ. 

จิตรมณี  ดีอุดมจันทร์, วันด ีพินิจวรสิน และ อรศิริ ปานินท์. 2558. “ความงามในเรือนและชุมชนพื้นถิ่น    ไทลาว: กรณีศึกษา 
เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”,การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดลอ้มสรรค์
สร้าง ประจำป ี2558, 8 ตุลาคม 2558, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพ. 

คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์สกอ. และบัณฑิต
วิทยาลัย ม. เกษตรศาสตร์ ดูผลงานวิจัยย้อนหลังในบรรณานุกรมอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูเอกสาร_มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

12 การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
กรอบ
ระยะเวลาท่ี
กำหนด 

หลักสูตรมีการปรับปรุงครั้งท่ี 2 กำหนดเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ก.ค. 2560) 
ในภาพรวม ได้เพิ่มวิชาเลือกเฉพาะทางด้านผังเมืองและภูมิทัศน์ และการเขียนเชิงวิชาการ รวมเป็น 2 รายวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหา 1 รายวิชา พร้อมท้ังปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรฯมีท่ีมาจากการรวมองค์ความรู้หลักของคณะฯ ท้ังทางด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 
และเทคโนโลยีอาคาร ทำให้เกิดการดำเนินงานในลักษณะการขอความร่วมมือจากคณาจารย์จากต่างภาควิชาในการเรียนการสอน 
เพื่อคงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ือง แม้ว่าหลักสูตรฯจะถูกโอนยา้ยมาอยู่ในสังกัด
ภาควิชาสถาปัตยกรรมแล้วก็ตาม   การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาจากคุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงาน
วิชาการ ความเชี่ยวชาญ และภาระงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย มก.  
 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯมีแผนและการดำเนินงานในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ส่วน คือ 
1. การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ซ่ึงยังคงเป็นชุดเดิมโดยรวมคณาจารย์จากต่างภาควิชาด้วย ท้ังนี้มีการดำเนินงานในการ
ประสานขอความร่วมมือจากคณาจารย์ต่างภาควิชา ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของหลักสูตร ท้ังเป็นอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. การรับหรือเพิ่มจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรของภาควิชาฯ โดยมีการดำเนินงาน ดังน้ี 
    - ประสานกับภาควิชาฯในการกำหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ และภาระงานสอนในหลักสูตรเพื่อให้ภาควิชาฯ 
ดำเนินการเปิดรับคณาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป เพื่อมาสนับสนุนหลักสูตรฯมากยิ่งขึ้น   ท้ังนี้ในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรฯ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ แต่ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่รับเข้าใหม่เมื่อปีการศึกษา 2561 ร่วมสอนและทำ
หน้าท่ีอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม 
    - ส่งเสริมให้อาจารย์ของภาควิชาท่ีมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า แต่ยังมีผลงานท่ียังไม่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของสกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย มก. ให้เร่งดำเนินการผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็นไป 
 
- การประเมินกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
หลักสูตรได้มีการประชุมและหารือเกี่ยวกับความจำเป็นในการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2562 พบว่า มี
คณาจารย์ในภาควิชาท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีสามารถมาร่วมสอนได้ แต่ยังขาดประสบการณ์ในการทำวิจัยและตีพิมพ์ รวมท้ังยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้มีมติให้สนับสนุนให้อาจารย์เหล่าน้ันทำวิจัยและเขียนบทความโดยเร็ว เพื่อมาร่วมสอน
ต่อไป  
นอกจากนี้ ยังได้ประเมินกระบวนการรับอาจารย์ท่ีผ่านมา พบว่าการผลักดันให้คณาจารย์ในภาควิชาท่ีมีคุณวุฒิ มาร่วมสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาน้ันเป็นเรื่องที่ดี โดยวิธีการให้เข้ามาร่วมสอนในรายวิชาร่วมกับคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ จะเป็นการพัฒนา
ทักษะการสอนและการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกให้กับอาจารย์ใหม่ๆได้ดี 
 
- การปรับปรุงกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากยังไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ จึงยังไม่มีการปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ 

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- หลักสูตรฯ มีระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ นอกจากนี้เพื่อรองรับการจัด
ให้มีหลักสูตรในระดับปริญญาโท จึงเปล่ียนเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 เพื่อทำ
หน้าท่ีกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดการเรียนการสอน การวางแผนงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว   ในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ ท้ังหมด 6 ครั้ง ภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง อันได้แก่ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ระหว่างภาคศึกษา (หลังการสอบกลางภาค) และหลังปิดภาคการศึกษา 
- หลักสูตรมีการร่วมมือและประสานงานระหว่างอาจารย์ต่างภาควิชาภายในคณะฯ ให้อาจารย์ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มี
ประสบการณ์วิจัยและ/หรือเป็นรองศาสตราจารย์ขึ้นไป รวมท้ังผลงานตีพิมพ์ตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ในการเข้า
ร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม)ให้กับนิสิต ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์และหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ซ่ึงเป็นการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
 
- การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร จะบรรจุวาระท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหลักสูตรไว้ด้วยทุกครั้ง โดย
คณะกรรมการฯได้ประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมาจากหลายภาควิชา ผ่านการเรียนการสอนและความ
คืบหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตอยู่เสมอ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯพบปัญหานิสิตท่ีสังกัดกับอาจารย์ต่างภาควิชา มี
แนวโน้มท่ีจะไม่สำเร็จการศึกษา หรือมีอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์หลายคน โดยท่ีผ่านมา หลักสูตรได้อนุญาตให้นิสิตสามารถ
เปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานได้อย่างไม่มีอุปสรรค และก็มีนิสิตจำนวนหน่ึงดำเนินการขอเปลี่ยน 
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- การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้เพิ่มการติดตามความคืบหน้าในการทำวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ท่ีปรึกษาฯทุกท่าน 
(รวมท้ังอาจารย์ต่างภาควิชาฯ) โดยให้รื้อฟื้นการกรอกแบบฟอร์มความคืบหน้าในการทำวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ
กระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างอาจารย์และคณะกรรมการดำเนินงานฯ 

 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ  
(1) การเตรียมการสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ และ  
(2) กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
- การเตรียมการสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่: หลักสูตรฯ มีการกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ เพื่อรับทราบนโยบายและรายละเอียดการดำเนินงานของหลักสูตรฯ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรใหม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจในเนื้อหาและปรัชญาของ
หลักสูตร และเป็นการแนะนำให้นิสิตในหลักสูตรฯได้รู้จักอาจารย์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์  นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้ 
เข้าร่วมสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร เป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ 
โครงการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ Built Environment Writing Camp (BE Writing Camp) 
และโครงการชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของหลักสูตรฯ  
ในปีการศึกษา 2562 แม้ว่าจะไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ แต่ก็ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ท่ีรับเข้ามาในปีการศึกษา 2561 เข้าร่วม
สังเกตการณ์การสอบสัมภาษณ์ และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกนิสิตและรับนิสิตเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
2. กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
- หลักสูตรฯ มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยการเข้าอบรมการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยเป็นประจำ ตลอดปีการศึกษา 
- หลักสูตรฯ มีนโยบายในการร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ กับทางคณะฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับอาจารย์   ท้ังนี้
หลักสูตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้กับอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ 
 
การดำเนินการของหลักสูตรฯในปีการศึกษา 2562 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆของคณะฯ 
2. จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาและสาระของรายวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตรฯ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์อาวุโสและ
อาจารย์ผู้สอน รวมท้ังอาจารย์ใหม่ 
 
- การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
สืบเนื่องจากการออกประกาศ (ร่าง) เกณฑ์ของสกอ.เรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีสอนในหลักสูตรปริญญาเอก ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไปในปีพ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯจึงได้ประเมินการบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีผ่าน
มา พบว่าภาระงานสอนและวิจัยเป็นอุปสรรคให้อาจารย์ไม่สามารถผลิตผลงานได้มากเท่าท่ีควร นอกจากนี้ ยังได้หารือถึง
แนวทางในการผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถตีพิมพ์วารสารนานาชาติให้ได้ทันในกำหนดเวลา ท้ังนี้ ได้มีมติให้อาจารย์
เร่งผลิตผลงาน โดยเขียนบทความวิชาการร่วมกับดุษฎีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแล้ว หรือเขียนร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร 
คณาจารย์และศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วมโครงการ BE writing Camp ท่ีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้เพื่อกระตุ้นให้ผลิตผลงานให้ได้
ตามเป้าหมาย 
 
- การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
การออกประกาศเกณฑ์ใหม่ของสกอ.ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆน้ีน้ัน มีผลทำให้คณะกรรมการหลักสูตรฯตระหนักถึงความสำคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้สามารถผลิตผลงานในระดับนานาชาติได้ ผู้บริหารหลักสูตรจึงตระหนักได้ว่า
จำเป็นจะต้องให้การสนับสนุนเวลา และผลักดันทักษะในการผลิตผลงานวิชาการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 



10 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
4.2 คุณภาพ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จำนวนอาจารย์ 
คุณวุฒิของอาจารย์ ตร ี - 

โท - 
เอก 4 
รวม 4 

ร้อยละของอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 100% 
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ อ. - 

ผศ. 4 
รศ. - 
ศ. - 
รวม 4 

ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จำนวนอาจารย์ทั้งหมด) 100 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานในปี พ.ศ. 2562 แยกตามประเภทมีดังนี้ 

ประเภท (น้ำหนัก) จำนวน 
การประชุมระดับชาติ (0.20)  
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40)  
วารสารระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) 1 
วารสาร TCI1 (0.80) 1 
วารสาร TCI2 (0.60) 1 
วารสารนานาชาติ (1.00)  
ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ (1.00) 4 
งานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  

โดยมีรายละเอียดของอาจารย์แต่ละท่านดังนี ้
1.(ชื่อ-นามสกุล) 
 ผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2562 ประเภท น้ำหนัก 
1 นเรศ วชิรพันธุ์สกุล วันดี พินจิวรสิน และ อรศิริ ปาณินท์. 2562. การจัดการพื้นที่ตามแนวทางโคเฮ้าส์

ซ่ิง เพื่อผู้สูงอายุของชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก. เจ-ด ี: วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม. ปี
ที่ 6 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562).  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. หนา้ 
111-125. 

TCI2 0.60 

2 ทำเนียบ อุฬารกุล และ คัทลียา จิรประเสริฐกุล. 2562. “อ่าน”ภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าในองค์กร
ภาครัฐ กรณีศึกษา: องค์กรราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. Journal of 
Architectural, Planning Research and Studies (JARS). Vol.16 No.2 (2019): July-
December, หน้า 155-172. 

TCI1 0.80 

3 คัทลียา จิรประเสริฐกุล และ ดลเทพ เจตีร์. 2562. Symbiosis: ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหวา่ง
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม. วารสารวิชาการทางสถาปัตยกรรม ASA Journal. ปี 2562 เล่มที่ 2. 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ์. หนา้ 62-83. 

วารสาร
ระดับชาติ
ท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

0.40 

4 สรนาถ สินอุไรพันธ์ และคณะ. 2562. รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผน
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ป ี2561 พื้นที่เป้าหมาย: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่. (เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ) 

ผลงานวิจัย
ที่หน่วยงาน
หรือองค์กร
ระดับชาติ
ว่าจา้งให้

ดำเนินการ 

1.0 

5 สรนาถ สินอุไรพันธ์ และคณะ. 2562. รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวิจัยและพฒันาพื้นที่อยู่ดีมีสุข: 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 พื้นที่. (เสนอ มูลนิธิเอสซีจี) 

ผลงานวิจัย
ที่หน่วยงาน
หรือองค์กร
ระดับชาติ
ว่าจา้งให้

ดำเนินการ 

1.0 



11 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
6 Cuttaleeya Jiraprasertkun and team. 2019. A Study on Common Areas in High-end 

Condominiums in Bangkok. (Submitted to Nomura Real Estate Development Co., Ltd. 
and Origin Property Public Co.,Ltd.) 

ผลงานวิจัย
ที่หน่วยงาน
หรือองค์กร
ระดับชาติ
ว่าจา้งให้

ดำเนินการ 

1.0 

7 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, คัทลียา จิรประเสริฐกุล และคณะ. 2562. รายงานโครงการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกจินวัตกรรม (เสนอ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2561) 

ผลงานวิจัย
ที่หน่วยงาน
หรือองค์กร
ระดับชาติ
ว่าจา้งให้

ดำเนินการ 

1.0 

จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (เฉพาะหลักสูตร ป.เอก) 
 ผลงานทางวิชาการในป ีพ.ศ. 2562 จำนวนที่อ้างอิง 

TCI Scopus 
1 ศุภชัย ชยัจันทร์, ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ (2559) “แนวคิดสาธารณะของพื้นที่

สาธารณะในเมือง” วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย Volume 15, Issue 2, 2016, 
pp. 71-83. 

3  

2 ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ (2553) “บูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายทีว่่างเชิง
ปฏิสัมพันธก์ับความยั่งยืนของสถานที่” วารสารวจิัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผัง
เมือง Volume 7, Issue 1, 2010, pp. 29-41. 

1  

 

4.3 ผลท่ีเกิด
กับอาจารย์ 

-  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 

(ต้นปีการศึกษา) 
จำนวน
อาจารย์
ประจำ

หลักสูตร 
(ต้นปี

การศึกษา) 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
(สิ้นสุดปีการศึกษา) 

จำนวน
อาจารย์
ประจำ

หลักสูตร
เดิม 

(สิ้นสุดปี
การศึกษา) 

จำนวน
อาจารย์
ประจำ

หลักสูตร
ใหม่ 

(สิ้นสุดปี
การศึกษา) 

อัตรา
การคง

อยู่ 
(ร้อยละ) 

2558 - นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 

3 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์

2 1 66.67 

2559 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ์ 

3 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์

3 0 100.00 

2560 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ์ 

3 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์
- นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล 

3 1 100.00 

2561 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ์ 
- นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล 

4 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์
- นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล 

4 0 100.00 

2562 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ์ 
- นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล 

4 - นางสาววันด ีพินิจวรสนิ 
- นายณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ 
- นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์
- นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล 

4 0 100.00 

 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร 

ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.00 4.25 4.33 

2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.22 4.00 3.83 

3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 3.89 3.50 3.83 

รวมเฉลี่ย 4.04 3.92 3.99 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
- ความเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซ่ึงมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้กับนิสิตเพ่ือกระตุ้นการทำวิทยานิพนธ์ และพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร 
 

 
หมวดที ่3  นิสิตและบัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตที่คงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

2558 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 4 (67%) 
2559  2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 
2560   0 0 0 
2561    1 (100%) 1 (100%) 
2562     1 (100%) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนิสิต 
ในปกีารศึกษา 2562 หลักสูตรฯมกีารเปิดรับสมัคร 2 รอบต่อภาคการศึกษา  

• ในภาคต้น มผีู้มาสมัครสอบ จำนวน 1 คน หลักสูตรฯได้ดำเนินการสอบ และพิจารณารับเข้าศึกษา แตผู่้สมคัรสอบตัดสินใจ
ไปศึกษาในสถาบันอื่น  

• ในภาคปลาย มีผู้มาสมคัรสอบ จำนวน 2 คน หลักสูตรฯดำเนินการสอบ และพิจารณารับเข้าศึกษา จำนวน 1 คน และ
พิจารณาไมร่ับเข้าศึกษา จำนวน 1 คน เนื่องจากเหตุผลในด้านประสบการณ์ และความพร้อมในการเข้าศึกษาของผู้สมัคร  

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตที่สำคัญ คือ  

• ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด  
• การเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ในสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ซึ่งอาจมีข้อไดเ้ปรียบใน

ด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ หลักสูตรฯได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับทาง
ภาควิชาและคณะฯเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในคณะฯ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหด้ียิ่งขึ้นต่อไป 
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนที่
รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2550 4 1 (25%) 1 (25%)     
2551 3 1 (33.3%)  1 (33.3%)    
2552 8    5 (62.5%)   
2553 6     2 (33.3%)  
2554 5 1 (20%)     3 (60%) 
2555 5 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%)  
2556 3      1 (33%) 

 

 

 



13 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรฯกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ทั้งหมด 3 ปี แต่นิสิตส่วนใหญ่ในหลักสูตรฯใช้ระยะเวลาในการเรียนนานกว่ากำหนด มีนิสิต
บางส่วนหมดสถานภาพนิสิต หรือไม่สามารถสอบจบได้ทันในกรอบระยะเวลาการศึกษา (8 ปี) โดยมีสาเหตุของการจบการศึกษาล่าช้า และ
ไม่สามารถจบการศึกษา ดังนี้ 

1) ทักษะและความสามารถในการทำวิจัย: นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยไม่มาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูล
เพิ่มเติมนานกว่าปกติ รวมทั้งใช้เวลามากในการปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการพัฒนาใน
ขั้นต่อไป 

2) การเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์: นิสิตจำนวนหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์จากครั้งแรกที่เคยนำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ 
เนื่องจากพบประเด็นในการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนขึ้นภายหลังเข้ามาทำการศึกษาแล้ว ทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นคว้าใหม่ และ
บางครั้งมีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ตรงกับหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ใหม่ 

3) ความสามารถในการเขียนวิทยานิพนธ์: เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนเชิงวิชาการ แต่ขั้นตอนในการ
เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ต้องเรียบเรียงด้วยการเขียนและการใช้ภาษาเชิงวิชาการ รวมถึงต้องแสดงทักษะขั้นสูงในการเขียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนิสิต นิสิตจึงต้องใช้เวลานานในการปรับปรุงการเขียนทั้งใน
เล่มรายงานและในบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

4) ปัญหาและภาระส่วนตัว: โดยเฉพาะปัญหากับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมักเรียกตัวกลับไปทำงานภายหลังจากการลาเรียนแล้ว 2-
3 ปี ทำให้นิสิตไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาครอบครัว เช่น การมีบุตรระหว่างเรียน ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ และวินัยของนิสิตเนื่องจากนิสิตบางคนทำงานระหว่างเรียน เป็นต้น โดยนิสิตจำนวนหนึ่งยัง
ต้องทำงาน ควบคู่ไปกับการเรียนในหลักสูตร เนื่องจากมีความจำเป็นด้านความรับผิดชอบในการดูแลและหาเลี้ยงครอบครัว หรือ
ยังมีภาระงานที่จำเป็นต้องรับผิดชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงสร้างผลกระทบการต่อการจบการศึกษาล่าช้า หรือมีนสิิต
บางคนตัดสินใจลาออก เพื่อกลับไปทำงานเต็มเวลา หรือเกิดการเปลี่ยนหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน 

5) ความม ีว ินั ย : น ิส ิตม ักละเลยระเบ ียบและการดำเน ินการตามเ ง ื ่ อนไขและข ้อกำหนดของบ ัณฑ ิตว ิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ ่งมีผลกับขั้นตอนการศึกษา และการจบการศึกษา เช่น การสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying 
examination) แบบปากเปล่า การขอสอบวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า การแก้ไขรายละเอียดและรูปเล่มวิทยานิพนธ์หลังสอบจบ 
เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นมีผลต่อการศึกษาและการขอจบการศึกษาของนิสิต ทั้งนี้หลักสูตรฯได้กำชับและสื่อสารกับนิสิตอยู่
เป็นระยะถึงกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
3.1 การรับนิสิต - กระบวนการและผลการดำเนินงานการรับนิสิต 

กลไก 
หลักสูตรฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกและรับนิสิต ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการดำเนินงานหลักสูตร และที่ปรึกษา รวมจำนวน 7 คน 
การสอบคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถในการศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์และผู้เข้าศึกษานำเสนอ
แนวคิด/แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มีการพิจารณาซึ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

• ศักยภาพในการทำวิจัย 70 คะแนน - หลักสูตรให้ความสำคัญกับศักยภาพของนิสิตในการทำวิจัย
เป็นสำคัญ เนื่องจากหลักสูตรแบบ 2.2 เน้นการทำวิทยานิพนธ์เป็นหลัก และมีรายวิชาประกอบไม่
มาก ดังนั ้น นิสิตจึงควรมีประสบการณ์การทำวิจัยมาบ้างแล้ว สำหรับแบบ  1.1 นั ้น คณะ
กรรมการฯจะพิจารณารับเข้าเรียนเฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์การทำวิจัยสูงเท่านั้น   ผู้
เข้าสอบจะต้องนำส่ง Concept paper ก่อนการเข้าสอบ และนำผลงานวิจัย/วิชาการต่าง ๆ ท่ีเคย
ทำมาแสดง ณ วันสอบ 

• ความพร้อม ผลงาน บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ทุนสนับสนุน และอื่น ๆ 30 คะแนน 
 
การรับเข้าศึกษา พิจารณาจากคะแนนสอบและความสอดคล้องของหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สมัครสอบกับ
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่มีในคณะฯ รวมถึงพิจารณาผู้สมัครสอบจาก บุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ และ
ความตั้งใจ โดยประเมินจากการพูดคุยและซักถามระหว่างการสอบสัมภาษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 ในภาคต้น มีผู้มาสมัครสอบ จำนวน 1 คน หลักสูตรฯได้ดำเนินการสอบ และพิจารณา
รับเข้าศึกษา แต่ผู้สมัครสอบตัดสินใจไปศึกษาในสถาบันอื่น ส่วนในภาคปลาย มีผู้มาสมัครสอบ จำนวน 2 
คน หลักสูตรฯดำเนินการสอบแล้ว พิจารณารับเข้าศึกษา จำนวน 1 คน และไม่รับเข้าศึกษา จำนวน 1 คน 
เนื่องจากเหตุผลในด้านประสบการณ์ และความพร้อมในการเข้าศึกษาของผู้สมัคร 
การประเมินและการพัฒนา 
จากปัญหาของผู้ที่สมัครเข้าเรียนมีจำนวนน้อยลงอย่างมาก ซึ่งจากการสำรวจโดยการสอบถามจากหลาย
สถาบันจะพบว่ามีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนน้อยลงเช่นกัน   อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯจึงเริ่มมีการดำเนินการ
เพื่อให้เปิดโอกาสให้มีจำนวนผู้เข้าเรียนได้มากข้ึน อาทิ 

• การเปิดสอบเข้าเรียนนอกช่วงเวลาที่กำหนดเปิดรับและการสอบ แต่ยังอยู่ภายใต้กรอบเวลาการ
ดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• การเข้าร ่วมการจัดโครงการจัดการเร ียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา  (Cotutelle/Joint 
Doctoral Supervision Programme) ร ะ ห ว ่ า ง ห ล ั ก ส ู ต ร ฯ  แ ล ะ บ ั ณ ฑ ิ ต ว ิ ท ย า ลั ย 
มหาว ิทยาล ัย เกษตรศาสตร ์  และ  Doctor of Philosophy, Faculty of Arts, and Higher 
Degree Research Office, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างทางเลือกและ
ความสนใจในการเข้ามาสมัครเรียนในหลักสูตรฯ (โปรดดูเอกสาร การเข้าร่วมการจัดโครงการ
จัดการเร ียนการสอนหลักส ูตรสองปริญญา  (Cotutelle/Joint Doctoral Supervision 
Programme)) 

• การติดต่อในระดับบุคคล เพื่อค้นหาผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรฯ 
 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
• หลักสูตรฯมีการดำเนินการติดต่อในระดับบุคคล เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าเรียนในระดับ

ปริญญาเอกในหลักสูตรฯ โดยมีการหารือเพื่อพัฒนาหัวข้อในเบื้องต้นให้มีความสัมพันธ์กับปรัชญา
ของหลักสูตรฯ 

• หลักสูตรได้มีการรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
จนถึงปัจจุบัน สรุปใจความสำคัญและจัดทำในรูปแบบของ 1 page information เพื่อเผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์ของภาคิชา ให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ศึกษาเป็นแนวทางใน
การพ ัฒนาห ัวข ้อว ิทยาน ิพนธ ์ท ี ่ เหมาะสมและส ัมพ ันธ ์ ก ับปร ั ชญาของหล ักส ู ตรฯ  
(ดู http://architecture.arch.ku.ac.th/home/en/program.php?im=2 ในหัวเรื่อง Theses) 

3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
กลไก 
 ระบบการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

• สำหรับนิสิตชั้นปีแรก หลักสูตรฯมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้แนะแนวการศึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งเป็นผู้ที่
ทำงานวิชาการในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีสนใจศึกษา/วิทยานิพนธ์ ซึ่งโดยมากมักเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในภายหลัง 

• สำหรับนิสิตที่ศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่ง
โดยมากเป็นอาจารย์ผู้แนะแนวการศึกษามาตั้งแต่ต้น และบางส่วนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหลักใหม่ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางวิทยานิพนธ์ของตนเอง 

ระบบการดูแลให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
• หลักสูตรฯกำหนดให้อาจารย์ผู้แนะแนวการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์

ผ ู ้ร ับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ ระบุว ัน/เวลาว่างเพื ่อให้นิส ิตเข้าพบและขอคำปรึกษาอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และแจ้งรายละเอียดการติดต่อทาง โทรศัพท์ อีเมล์ และผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียกับนิสิต 

• หลักสูตรฯกำหนดให้อาจารย์ผู้แนะแนวการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรายงาน
ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตในความดูแล ณ สิ้นภาคการศึกษา ในกรณีที่นิสิต
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ดังกล่าวจะเป็นผู้กรอกระดับคะแนน (S หรือ U) แล้วส่ง
มายังประธานหลักสูตรฯเพื่อดำเนินการกรอกคะแนนในระบบออนไลน์ต่อไป  

• หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสังเกตพบปัญหาในการเรียนหรือการทำวิทยานิพนธ์ของ
นิสิต จะทำการเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเพื่อพิจารณา ให้
ความเห็น และกำหนดมาตรการในการแก้ไข โดยปกติการประชุมนี้จะจัดทุก ๆ  1 เดือน หรือจัด
วาระพิเศษได้หากมีวาระเร่งด่วน 

• หลักสูตรฯมีการกำหนดให้มีการดำเนินการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะ
สำหรับนิสิตที่ศึกษาในช้ันปีท่ี 6-7 เพื่อขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ และขอคืนสถานภาพนิสิต 

ระบบการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต 
• หลักสูตรฯยังมีการกำหนดเจ้าหน้าที่ธุรการและอาจารย์ที่ทำหน้าที่เลขานุการของหลักสูตร เพื่อ

ประสานงานและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแก่นิสิต รวมถึงบุคลากรของคณะฯที่ ดูแลงานท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตสามารถนัดเวลาเพื่อขอคำปรึกษากับเลขานุการ
หลักสูตร หรือบุคลากรคณะฯได้ หากมีปัญหาเรื่องการเรียนในหลักสูตรฯ 

 
การดำเนินการ/การประเมินและการปรับปรุง 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการดำเนินการร่วมกับการประเมิน และปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตที่เกี่ยวเนื่องการควบคุมระบบการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาใน 3 ส่วน 

1) การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้ใช้ “แบบประเมินความสัมฤทธิ ์ผลของ
วิทยานิพนธ์” ต่อเนื่องมาจาก ปีการศึกษา 2561 หลังการดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์แบบปาก
เปล่า โดยมีการอภิปรายผลสัมฤทธิ์ของวิทยานิพนธ์ร่วมกัน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็นผู้นำการอภิปรายและบันทึกผล 

2) จัดกิจกรรม BE Writing Camp Follow-up ในวันที ่ 17 สิงหาคม 2562 เพื ่อเพื ่อติดตามการ
ดำเนินงานของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ BE 
Writing Camp (ครั้งที่ 2) 2561 ระหว่างวันที่ 13- 15 มิถุนายน 2561 ณ บ้านคุ้งธารา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทักษะในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน   

3) จากปัญหาเรื ่องความมีวินัยของนิสิต ที่อาจละเลยเรื ่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื ่อนไขและ
ข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   หลักสูตรฯได้กระตุ้นให้นิสิตมีการ
ตรวจสอบผลการดำเนินการต่าง ๆ และให้ทางเจ้าหน้าที่ที ่ดูแลนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาได้
ตรวจสอบการดำเนินการของนิสิตตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   

- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลไก 

1) หลักสูตรฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นฐานทางความคิดที่แข็งแรง และทักษะในการเผยแพร่
ผลงานให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ 

2) เนื่องจากหลักสูตรฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตนักวิชาการ/นักวิจัยขั้นสูง จึงได้สนับสนุนผลักดนัให้นิสิตได้มี
โอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

3) หลักสูตรฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิต และการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัย และอาจารย์ชาวต่างขาติ รวมถึงการส่งเสริมให้นิสิตรวบรวมข้อมูลและ
ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

การดำเนินการ/การประเมิน 
1) ในรายวิชาสัมมนาของทั้ง 2 ภาคการศึกษา ที่นิสิตทุกคนในหลักสูตรจะต้องเรียน จึงเป็นพื้นที่

แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาทักษะทางการทำวิจัย และที่สำคัญฝึกฝนทักษะการวิเคราะหแ์ละวิพากษ์
ให้กับนิสิต หลักสูตรฯได้ออกแบบรายวิชาสัมมนา  2 รูปแบบ คือรายวิชาสัมมนา ในภาค
ต้น มุ่งเน้นการฝึกฝนการอ่าน วิเคราะห์ และวิพากษ์บทความวิจัยที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ที่กว้าง และสามารถสังเคราะห์ประเด็นที่ได้จากการอ่าน เพื่อ
นำไปต่อยอดทางความคิด  นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดย
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
การเชิญอาจารย์ชาวต่างขาติเข้าร่วมสอน ได้แก่ Dr. Bart Lambert  ส่วน รายวิชาสัมมนา ใน
ภาคปลาย ถูกพัฒนาขึ้นไม่ซ้ำกันในแต่ละปีตามความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครอบคลุม
การบ่มเพาะทักษะในการเขียนบทความ การนำเสนอโครงงาน และการอภิปรายในเชิงลึก  

2)   ประเมินผลการจัด “โครงการ BE Writing Camp” ในช่วงวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เพื่อช่วย
ส่งเสริมการทักษะในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  โดยมีผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการนี้ในภาพรวม อยู่ในระดับดีถึงดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.415) และ
หลักสูตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรม BE Writing Camp Follow-up ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 
เพื่อติดตามและพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
-  อัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา  
 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 
(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จำนวนที่
ลาออก
สะสม

จนถึงสิ้น
ปี

การศึกษา 
2562  
(3) 

อัตรา
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา
การ
คง
อยู ่

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2554 5 1 0 0 0 0 3 1 80% 80% 
2555 5 1 1 1 1 1 0 0 100% 100% 
2556 3 0 0 0 0 0 1 1 33% 100% 
2557 4 0 0 0 0 0 0 0 0% 75% 
2558 6 0 0 0 0 0 0 2 0% 67% 

2559 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 

2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0% - 
2561 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 
2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 100% 

อัตราการสำเร็จการศึกษา = (2)/(1) x 100      อัตราการคงอยู่  = ((1)-(3))/(1) x 100 
 
- ความเห็นเพ่ิมเติมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตจบการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน ได้แก่ 

1) นางสาวกนกวรรณ คชสีห์ (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554) 
2) นายนเรศ  วชิรพันธุ์สกุล (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554) 
3) นายทำเนียบ อุฬารกุล (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556) 
4) นายจักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์ (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554) 

 
นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตจำนวน 4 คน พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต ได้แก่ 

1) นายสรรภพ พูลสุวรรณ (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554) พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต เนื่องจากหมด
เวลาในการศึกษา 

2) นายพุทธชาติ รัตนวงค์ (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557) แจ้งความจำนงในการขอลาออกจากการ
เป็นนิสิต เนื่องมาจากความจำเป็นในการต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ  

3) นายตะโพน นิ่มแสวง (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558) พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต เนื่องจากไมไ่ด้
ลงทะเบียนศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพของนิสิต 

4) นางสาวสโรชา มังคลา (เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558) แจ้งความจำนงในการขอลาออกจากการ
เป็นนิสิต เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
3.3 ผลที่เกิดกับ
นิสิต 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ด้านที่ประเมิน ปี

การศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปี
การศึกษา 

2560 
1. การรับนิสิต 4.67 4.60 4.16 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.50 4.40 4.16 
3. การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นิสิต 

4.83 4.60 4.50 

4. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

4.83 4.60 4.50 

รวมเฉลี่ย 4.71 4.60 4.16 
 
-  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้ใช้ผลการสำรวจค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นิสิตปัจจุบันต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัย (n=10) พบว่า 

1) ด้านเนื้อหาของหลักสูตร นิสิตปัจจุบันมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของหลักสูตรในภาพรวมใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.60 

2) ด้านอาจารย์ นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.88 
3) ด้านสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน นิสิตมีผลความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.31 
4) ด้านห้องเรียน นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.38 
5) ด้านห้องปฏิบัติการ นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.50 
6) ด้านการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมใน

ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.39 
7) ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี โดย

มีค่าเฉลี่ย = 4.42 
8) ด้านการให้คำแนะนำในส่วนของคณะฯ นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี โดยมี

ค่าเฉลี่ย = 4.50 
9) ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี โดยมี

ค่าเฉลี่ย = 4.33 
10)  ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.33 
11)  ด้านภาพรวม ต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.67 
 

 - ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
หลักสูตรได้มีการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิต เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ฯในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้มี
การดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนจากการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน และนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ และการเสริมสร้างทักษะด้านการจัดทำการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 

1) จัดกิจกรรม BE Writing Camp Follow-up ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามและพัฒนา
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ 

2) การรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง
ปัจจุบัน ไว้เป็นฐานข้อมลู โดยสรปุใจความสำคญัและจัดทำในรูปแบบของ 1 page information 
เพื่อเผยแพรผ่่านเว็ปไซต์ของภาคชิา ให้ผู้นิสิตสามารถสืบค้นเพื่อนำเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
วิทยานิพนธ์ของตนเอง (ดู 
http://architecture.arch.ku.ac.th/home/en/program.php?im=2 ในหัวเรื่อง Theses) 

3) หลักสูตรฯ จัดทำร่างหลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย เพื่อจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง โดยได้รับอนุมัติในหลักการจากทางภาควิชาฯเรียบร้อยแล้ว (ดูเอกสารร่างหลักเกณฑ์
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยฯ) 

 
 
- ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 

- ในปีการศึกษา 2562 นางสาวพิชญ์ธิดา พิบูลย์ ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เป็น 1 ใน 5 คน ที่
มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการ 
ASEAN Field School on “The Future of ‘Modern’ Past: Heritage Conservation on 
Southeast Asia Urban Setting” ระหว่างว ันที ่  26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2563 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 29 เมษายน 
2563 โดยจะมีการสัมภาษณ ์และคดัเลอืก ให้เหลือ 2 คน เพื่อเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการ
ต่อไป (ดูเอกสาร ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมฯ) 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2561 6 คน 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 6 คน  (100%) 
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย 
1 คุณธรรม จริยธรรม 4.08 
2 ความรู้ 4.33 
3 ทักษะทางปัญญา 4.33 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.08 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.17 
รวมเฉลี่ย 4.20 

 
ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า บัณฑิต (บางส่วน) ทำงานวิชาการประเภทงานวิจัยน้อยกว่าที่คาดหมาย ในขณะที่บัณฑิตบางส่วนมี
ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการบูรณาการ ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ให้มีความ
ครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
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การเผยแพรผ่ลงานของนสิติและผูส้ าเร็จการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

ตารางสรปุแยกตามประเภท  

ประเภท (น า้หนกั) จ านวน 

วารสารระดับนานาชาต ิ(1.00) 1 

วารสาร TCI1 (0.80) 2 

วารสาร TCI2 (0.60) 1 

ดา้นลา่งเป็นรายการแยกตามนสิติและบณัฑติ  

 รหสั

ประจ าตวั 

นสิติและผูส้ าเร็จ

การศกึษา 

ชือ่ผลงาน แหลง่เผยแพร ่ ประเภท คา่

น า้หนกั 

หมาย

เหตุ 

1 5418200020 นายจักรกฤษณ์ เหลอืง
เจรญิรัตน ์

Factors 
Influencing 

Construction 
Waste 

Generation in 

Building 
Construction: 

Thailand’s 
Perspective 

Sustainability Scopus 1.0  

2 5418200011 นางสาวกนกวรรณ   คช

สหี ์

มติกิารใชพ้ืน้ที่

สาธารณะและ
บทบาทความเป็น

ชมุชนดัง้เดมิใน
เมอืงเชยีงใหม ่

วารสารวจิัยราช

ภัฏเชยีงใหม่ 

TCI1 0.80  

3 5418200038 นายนเรศ  วชริพันธุส์กลุ การจัดการพืน้ที่

ตามแนวทางโค
เฮา้สซ์ิง่ เพือ่

ผูส้งูอายขุอง
ชมุชนศรโีคตร

บรูณ์อโศก 

วารสารวชิาการ 

การออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม 

 

TCI2 0.60  

4 5618200023 นายท าเนียบ  อฬุารกลุ “อา่น”ภมูทัิศน์
สวนเกษตร

ดาดฟ้าในองคก์ร

ภาครัฐ 
กรณีศกึษา: 

องคก์รราชการ
สว่นทอ้งถิน่แหง่

หนึง่ในเขต

กรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล. 

Journal of 
Architectural, 

Planning 

Research and 
Studies (JARS) 

TCI1 0.80  

หมายเหต:ุ รายการทีม่เีครือ่งหมาย * เป็นรายการทีห่ลักสตูรป้อนขอ้มลูเขา้สูร่ะบบเอง 

 

การเผยแพรผ่ลงานของนสิติและผูส้ าเร็จการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
ตารางสรปุแยกตามประเภท  

ประเภท (น า้หนกั) จ านวน 

วารสารระดับนานาชาต ิ(1.00) 1 

วารสาร TCI1 (0.80) 2 

วารสาร TCI2 (0.60) 1 

ดา้นลา่งเป็นรายการแยกตามนสิติและบณัฑติ  

 รหสั
ประจ าตวั 

นสิติและผูส้ าเร็จ
การศกึษา 

ชือ่ผลงาน แหลง่เผยแพร ่ ประเภท คา่
น า้หนกั 

หมาย
เหตุ 

1 5418200020 นายจักรกฤษณ์ เหลอืง

เจรญิรัตน ์

Factors 

Influencing 
Construction 

Waste 
Generation in 

Building 

Construction: 
Thailand’s 

Perspective 
 

Sustainability Scopus 1.0  

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3638
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3638


20 
 

2 5418200011 นางสาวกนกวรรณ   คช

สหี ์

มติกิารใชพ้ืน้ที่

สาธารณะและ

บทบาทความเป็น
ชมุชนดัง้เดมิใน

เมอืงเชยีงใหม ่

วารสารวจิัยราช

ภัฏเชยีงใหม่ 

TCI1 0.80  

3 5418200038 นายนเรศ  วชริพันธุส์กลุ การจัดการพืน้ที่

ตามแนวทางโค

เฮา้สซ์ิง่ เพือ่
ผูส้งูอายขุอง

ชมุชนศรโีคตร
บรูณ์อโศก 

วารสารวชิาการ 

การออกแบบ

สภาพแวดลอ้ม 
 

TCI2 0.60  

4 5618200023 นายท าเนียบ  อฬุารกลุ “อา่น”ภมูทัิศน์

สวนเกษตร
ดาดฟ้าในองคก์ร

ภาครัฐ 
กรณีศกึษา: 

องคก์รราชการ

สว่นทอ้งถิน่แหง่
หนึง่ในเขต

กรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล. 

Journal of 

Architectural, 
Planning 

Research and 
Studies (JARS) 

TCI1 0.80  

หมายเหต:ุ รายการทีม่เีครือ่งหมาย * เป็นรายการทีห่ลักสตูรป้อนขอ้มลูเขา้สูร่ะบบเอง 

 

หมวดที ่4  ขอ้มลูผลการเรยีนรายวชิาของหลกัสูตรและคณุภาพการสอนในหลกัสูตร 

สรุปผลการเรียนในรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ จัดการเรยีนการสอน 4 รายวิชา ได้แก่  

1) 01249681 พัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
2) 01249691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
3) 01249697 สัมมนา 
4) 01249699 วิทยานิพนธ์ 
โดยที่นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวส่วนใหญ่มีการพัฒนาการเรียนรู้ในเน้ือหารายวิชาและผลการเรียนท่ีดีถึงดีมาก   ยกเว้นรายวิชา
วิทยานิพนธ์ท่ีมีนิสิต 1 คน ขาดการติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและขาดการพัฒนางานวิจัย จึงทำให้มีผลการเรียนเป็น U ท้ัง 2 ภาคการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตในหลักสูตร 
จากการพิจารณาผลการเรียนของนิสิตปีการศึกษา 2562 ไม่พบความผิดปกติในการกระจายของคะแนน 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน  
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จ ำนวน

นกัศึกษำที่
ลงทะเบียน

เรียน 

จ ำนวน
นกัศึกษำที่
สอบผ่ำน 

01249697 สัมมนา 1               1 1 
01249699 วิทยานิพนธ์         1 1      2 1 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จ ำนวน

นกัศึกษำที่
ลงทะเบียน

เรียน 

จ ำนวน
นกัศึกษำที่
สอบผ่ำน 

01249681 พัฒนาการ
สิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง 

1               1 1 

01249691 ระเบียบวธิี
วิจัยขั้นสูง 

1               1 1 

01249697 สัมมนา 2               2 2 
01249699 วิทยานิพนธ์         2 1      3 2 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/view/16243
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/161929/152690/
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดของการรักษาสิ่งแวดล้อม  การเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ การมี
มิติทางด้านสุนทรียภาพต่อสภาพแวดล้อม  และการมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อความเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น   โดยมุ่งเน้นการใช้คุณค่าทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเป็นแกนนำในการ
เสาะแสวงหาความรู้ในเชิงการวิจัยท่ีลุ่มลึกและการทำความเข้าใจกับโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
หลักสูตรฯมีแนวคิดในการบูรณาการศาสตร์ท่ีมีอยู่ในคณะฯ ประกอบด้วย สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) ภูมิ
สถาปัตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีทางอาคาร มาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยในช่วง 8 ปีแรกเป็นการดำเนินการของตัวแทนคณาจารย์
จาก 4 สาขาวิชาฯ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา หลักสูตรได้โอนย้ายคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญศาสตร์มา
สอนในหลักสูตรภายใต้สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม 
- ข้อมูลท่ีใช้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
กลไก 
หลักสูตรได้นำข้อมูลจากรายงานการวิจัยสถาบันและการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
กรรมการภายในคณะฯ ซ่ึงมีการจัดทำทุก ๆ รอบ 5 ปี มาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  
 
การดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯเพ่ิงจะเริ่มใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ.2560 เป็นปี
ท่ีสอง จึงยังไม่มีการดำเนินการด้านการปรับปรุงหรือทำวิจัยสถาบันใด ๆ 
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560) 
 
1. เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางการวิจัยทางด้านสิ่งแวดลอมสรรค์สร้าง การ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสภาพแวดล้อม ตลอดจนมีการสร้างมาตรการการจัดการสภาพแวดล้อม และ
การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม รู้คุณค่า และสมดุล 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้นคว้างานด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 
สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงความสมดุลท้ังทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะทางด้านการค้นคว้าวิจัย ในการจัดการทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4. เพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะเป็น
ศูนย์กลางความรู้ทางด้านน้ีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ดูเอกสาร_มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกาวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
1. หลักสูตรฯได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 
2. มีการปรับปรุงครั้งท่ี 1 กำหนดเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 (ได้รับพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555)  
ในภาพรวม ได้มีการปรับปรุงคำอธิบายและเนื้อหาของ 4 รายวิชาให้ทันสมัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
3. การปรับปรุงครั้งท่ี 2 กำหนดเปิดสอนในภาคต้น ปี พ.ศ. 2560 (ได้รับพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 และจากอธิการบดี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560)  
ในภาพรวม ได้เพิ่มวิชาเลือกเฉพาะทางด้านผังเมืองและภูมิทัศน์ และการเขียนเชิงวิชาการ รวมเป็น 2 
รายวิชา และปรับปรุงเนื้อหา 1 รายวิชา พร้อมท้ังปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 
 



22 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ดูเอกสาร_สกอ.รับทราบ50 
ดูเอกสาร_สภาอนุมัติ50 
ดูเอกสาร_สกอ.รับทราบ55 
ดูเอกสาร_สภาอนุมัติ55 
ดูเอกสาร_สภาอนุมัติ60 
ดูเอกสาร_รายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยสถาบันป.เอก_2559 
ดูเอกสาร_Executive summary งานวิจัยสถาบันป.เอก_2559 
 
- การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
กลไก 
หลักสูตรมีระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ทุกภาคการศึกษา และมีการกำหนดให้รายวิชาต่างๆ
ระบุการปรับปรุงรายวิชาลงใน Course Syllabus 
 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนของทุกรายวิชาท่ีสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และนำผลการประเมินของปีการศึกษาท่ีผ่านมามาประกอบการปรับปรุง
รายวิชา ซ่ึงได้ระบุไว้ใน Course Syllabus 
 
- การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
กลไก 
หลักสูตรจะมีการประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
การดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯเพ่ิงจะเริ่มใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2560 เป็น
ปีท่ี 3 จึงยังไม่มีการดำเนินการประเมินระบบและกลไก 
 

 - การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
กลไก 
หลักสูตรมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม เพื่อให้การปรึกษา
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตต้ังแต่ปีท่ี 1 และการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เพื่ออนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
 
การดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนิสิตแรกเข้า 1 ท่าน 

 - ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถ รอบรู้ท้ังในด้านวิจัยและวิชาการ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ัง ยังต้องมีจรรยาบรรณใน
การทำวิจัยและผลิตผลงานวิชาการอีกด้วย ท้ังนี้ รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองกับเป้าประสงค์น้ี 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากำหนดผู้สอน 
กลไก 

1. หลักสูตรฯให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัย เพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ท้ังนี้ อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาเอกเลือก ท้ัง 4 รายวิชา เป็นผู้ท่ีเชี่ยวชาญโดยตรงกับเนื้อหาในด้านน้ัน มีงานวิจัยเฉพาะ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ทางที่ทันสมัย และมีประสบกาณ์ในการทำวิจัยด้านน้ัน ๆ สูง นอกจากนี้ หลักสูตรฯยังมีการเชิญ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากท้ังในคณะฯและนอกคณะฯมาร่วมสอนในรายวิชาเหล่าน้ีด้วย 

2. หลักสูตรฯให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกท่ีรวดเร็ว ดังนั้น รายวิชาเรื่อง
เฉพาะทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (01249696) และรายวิชาปัญหาพิเศษ (01249698) จงึเป็น
พื้นท่ีท่ีเปิดให้นิสิตสามารถเลือกศึกษาเรื่องที่ตนสนใจ หรือกำลังอยู่ในกระแสสังคมได้ นอกจากนี้ 
หลักสูตรฯยังได้จัดทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาบทความเพ่ือการตีพิมพ์ของนิสิต ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน 

การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 4 รายวิชา โดยท่ีรายวิชาสัมมนาในภาคต้นเป็น
ระบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหลักสูตรปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสสรค์สร้าง) และ ปร.ด. 
(นวัตกรรมอาคาร) เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และทัศนคติระหว่างสาขาวิชา 
 

 - การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
กลไก 
หลักสูตรฯกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
สกอ.กำหนด (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดยมีระบบติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ 
และมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรฯเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบความเรียบร้อยของการกรอก
เอกสารและการจัดทำรายงานและรายงานการประชุม ป.เอก ประจำปีการศึกษา 
การดำเนินการ 
ประธานฯและเลขานุการฯติดตามการจัดทำ มคอ. 3 และ 4 ในท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของ
หลักสูตรฯ และย้ำเตือนเป็นระยะ เพื่อให้งานแล้วเสร็จ 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ไม่มี 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

กลไก 
หลักสูตรฯได้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีพ.ศ.2558  มี
สาระสำคัญ ดังน้ี 
1. การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจำตัวนิสิต 
ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และต้องได้รับ
การอนุมัติอย่างเป็นทางการจากบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาฯและหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตเรียนเป็นสาขาวิชาเอก โดยนิสิตปริญญาเอกให้ส่งก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 6 
นับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะน้ันจะต้องหมดสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป 
 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก มีดังน้ี 
• ให้นิสิตปรึกษาเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ท่ีปรึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้ยื่นเสนอขออนุมัติจำนวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา
หรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตเรียนเป็นสาขาวิชาเอก ท้ังนี้ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 270 วัน 
• การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้ยื่นคำร้องขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านกรรมการหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจำตัวนิสิต และ
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังน้ี การนับเวลา 270 วัน ตามข้อ 2 ให้นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติ
โครงการวิทยานิพนธ์ 
• การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนดในคู่มือวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับท่ีใช้บังคับในขณะน้ัน 
 
การดำเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้กำหนดให้นิสิตพัฒนาท้ังเน้ือหาและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ในการ
เรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและพัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ในภาคปลาย โดยมีการเชิญวิทยากร
พิเศษมาบรรยายเรื่องการเขียนบทความ และเชิญอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มาร่วมให้คำแนะนำควบคู่
กับการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันให้นิสิตท่ีเรียนครบ 4 ภาคการศึกษาดำเนินการจัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย โดยภายหลังจากที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบข้อเขียน) แล้ว หลักสูตรได้กระตุ้นให้
นิสิตพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และใช้โอกาสในการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบปากเปล่า) ซ่ึงจะต้องสอบกับ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจำตัวนิสิต นำเสนอโครงร่างฯดังกล่าวเพื่อฟังความคิดเห็น และดำเนินการจัดส่ง
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อไป วิธีการนี้ทำให้นิสิตสามารส่งโครงร่างฯได้รวดเร็วขึ้น 
 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

กลไก 
หลักสูตรฯกำหนดให้การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรฯเป็นไปตาม ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีพ.ศ.2558  
• หลักสูตรฯให้ความสำคัญกับการกำหนดหัวข้อและการพัฒนาวิทยานิพนธ์ ดังน้ัน นิสิตจึงมีอิสระในการ
เลือกแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมได้ตามความสมัครใจของนิสิต  
• ในกระบวนการรับเข้าศึกษา นิสิตสามารถระบุรายชื่ออาจารย์ท่ีสนใจขอคำปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ (ถ้ามี) 
โดยกระบวนการแต่งตั้งผู้แนะแนวการศึกษาให้กับนิสิตในปีแรก เป็นกลไกให้นิสิตมีเวลาในการทำความรู้จัก
กับอาจารย์ และมีโอกาสเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีวิธีการทำงานท่ีสอดคล้องกับนิสิต 
• การบริหารจัดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ ให้อำนาจและอิสระกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักอย่างเต็มท่ี ในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีกำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย  
 
การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้มีดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมตามความ
ต้องการของนิสิต รวมท้ังมีการจัดทำระบบการติดตามและการประเมินผลความคืบหน้าของการทำ
วิทยานิพนธ์จากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นระยะ ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบิรหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสถาปัตยกรรม และปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาการสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง (01249681) วิชาสัมมนา (01249697) และวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (01249691) ซ่ึงมีการ
เรียนการสอนแบบ Research-based Learning ให้มีส่วนในการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

 - การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

กลไก 
1. หลักสูตรฯกำหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมมีหน้าท่ีหลักในการควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ รวมท้ังการช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม 
ในการทำวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานเพื่อใช้ประกอบการจบการศึกษาด้วย  
2. หลักสตูรฯมีการติดตามการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ โดยกำหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาฯส่งรายงานความ
คืบหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตท่ีตนดูแล พร้อมประเมินเกรด (ในกรณีลงทะเบียน) ทุกภาคการศึกษา  
3. ในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตจะต้องจัดทำแผนการเรียน เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาฯลงนามเห็นชอบ ท้ังนี้ 
หากพบปัญหาระห่างการเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถรายงานโดยมายังหลักสูตรฯ เพื่อหามาตรการใน
การช่วยเหลือนิสิตเป็นกรณีๆไป 
4. หลักสูตรฯมีการสร้างกลไกในการติดตามการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ โดยจัดให้มีการจัดการนำเสนอความ
คืบหน้าของวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยกระตุ้นให้นิสิตทำงานอย่างต่อเนื่อง  
5. หลักสูตรฯกำหนดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติในภาคการเรียนท่ี 4 (ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย) ซ่ึง
นิสิตชั้นปีท่ี 2 ได้ผ่านการเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาครบหมดแล้ว โดยหลักสูตรฯมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา เพื่อออกข้อสอบและตรวจข้อสอบข้อเขียน กรรมการ
ออกข้อสอบประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบังคับในหลักสูตรทุกวิชา ส่วนการสอบปากเปล่าน้ัน นิสิต
จะตองทำการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อเป็นประธานการสอบต่อไป ขั้นตอนน้ี เป็นผลดี
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ต่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต เนื่องจาก จะเป็นการกรอบให้นิสิตต้องแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ประกอบในการสอบปากเปล่า นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสท่ีนิสิตจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรรมการสอบท้ัง 3 คนอีกด้วย 
 
การดำเนินการ 
1. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสอบวัดคุณสมบัติ (แบบปากเปล่า) 1 ครั้ง 
ให้กับนิสิตชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงนิสิตสอบผ่าน  
2. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (BE Writing Camp (ครั้งท่ี 2) – follow up) เพื่อช่วยให้
นิสิตพัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจาก
เป็นข้อกำหนดหน่ึงในการจบการศึกษา ท้ังนี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 5 คน  
 

 - การประเมินกระบวนการ  
1. หลักสูตรประเมินกระบวนการจัดโครงการ BE Writing Camp (ครั้งท่ี 2) – follow up พบว่าหลักสูตร
ยังขาดกระบวนการติดตามการพัฒนาผลงานของนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นต้นฉบับ
บทความทางวิชาการ 
2. หลักสูตรประเมินกระบวนการติดตามการศึกษาของนิสิต พบว่ายังขาดระบบการติดตามพัฒนาการ
การศึกษาของนิสิตตั้งแต่แรกเข้ารับ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากการประชุมคณะกรรมการฯ และผลการทวนสอบ 
พบว่ากระบวนปรับปรุงการเรียนแบบ research-based learning ในแต่ละรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562 เป็นการกระตุ้นการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคำอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ในปีการศึกษา 2562 ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังน้ี: 
1.  หลักสูตรไดพ้ัฒนาแผนและระบบการติดตามพัฒนาการการศึกษาของนิสิตต้ังแต่แรกเข้ารับการศึกษาใน

หลักสูตร 
2. ในรายวิชาพัฒนาส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง หลักสูตรได้พัฒนากระบวนการนำเสนอผลงานต่อคณาจารย์

ผู้สอน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นขั้นตอนการกระตุ้นให้นิสิต
พัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกับเน้ือหารายวิชา  

 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลไก 
หลักสูตรฯได้กำหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไว้ 2 วิธี ดังน้ี 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
   1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
• นิสิตประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างและหลังการเรียน ด้วยระบบออนไลน์ 
• ประเมินโดยอาจารย์ จากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
• การเสวนาเพ่ือประเมินและพัฒนาการเรียนการสอน 
• ประเมินจากการวัดคุณสมบัติ 
• ประเมินจากรายงานการอภิปรายในชั้นเรียน การนำเสนอประจำรายวิชาและรายงาน 
• ประเมินจากสัมฤทธิ์ผลวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
• นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ด้วยระบบออนไลน์ 
• มีการเสวนาระหว่างอาจารย์เพื่อประเมิน และพัฒนาการเรียนการสอน 
• อาจารย์ประเมินการสอนของตนเอง ด้วยระบบออนไลน์ 
• อาจารย์นำผลการประเมินจากนิสิต มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน 
• อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
   1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชาประจำปี  
โดยการสุ่มเลือกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดในปีการศึกษาน้ัน ๆ โดยคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
• การทวนสอบการให้คะแนนโดยการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  
• การประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาฯ  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ทุกรอบ 5 ปี 
   2.1 โดยนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
• มีการประเมินเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้งและการดำเนินงานวิจัยสถาบัน  
• มีการประชุมและเสวนาระหว่างนิสิตปัจจุบันเพื่อสรุปประเมิน ท้ังรายวิชาในหลักสูตรและหลักสูตรใน
ภาพรวม 
   2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน 
• มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา และผู้ประเมินท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน 
• มีการประชุมสรุปผลจากการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อนำมาวางแผนประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
   2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
• มีการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง
ของบัณฑิตท่ีผลิตจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เพื่อนำมาวางแผนใน
การพัฒนาหลักสูตร 
 
การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินรายวิชาและหลักสูตรฯรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาพัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง พบว่ามี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้ดี  
2. การจัดสอบวัดคุณสมบัติ (แบบปากเปล่า) ท้ังน้ี นิสิตชั้นปีท่ี 2 โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยท่ี
นิสิตสอบผ่าน และมีการรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
3. การประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิต ออนไลน์ 
4. การประเมนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ออนไลน์ 
5. การเสวนาประเมินผลการสอนในคาบทุกท้ายของรายวิชาต่าง ๆ 
 
ดู เอกสาร_ผลการทวนสอบ 2561 รายวิชา 01249681 
    
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
รายวิชาท่ีทำการทวนสอบในปีการศึกษา 2562 มี 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาพัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง (ภาคปลาย) 
ในภาพรวม คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ให้ความเห็นดังน้ี 
รายวิชาพัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคปลาย) 
1. มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชามีความเหมาะสม เนื่องจากผู้สอนมีการวางแผน ดำเนินการสอน

และวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน รู้ของนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยแสดงให้เห็นจากเอกสารประกอบการ
สอน คำแนะนำต่อผลงานและคุณภาพผล งานของนิสิต 

2. คณะกรรมการฯเสนอแนะ ดังน้ี กรรมการมีความเห็นว่ารายวิชาน้ีมีเน้ือหาท่ีสำคัญต่อหลักสูตรและการ
วางแผนการสอนท่ีสอดคล้องต่อการ เรียนรู้ของนิสิต ท้ังพื้นฐานการวิจัยในสาขาวิชา ทักษะการเขียน
และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีการ วางผู้สอนหลายคนตามความเชี่ยวชาญ และมีการปรับ
รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนและพื้นฐานของ นิสิตในรายวิชา โดยรวมกรรมการลงความเห็น
ว่าการดำเนินงานรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และหลักสูตร รวมถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

 
ดู เอกสาร_ผลการทวนสอบ 2562 รายวิชา 01249681 
 

 - การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
กลไก 
หลักสูตรฯมีกลไกในการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ. 6 
และ มคอ.7) ดังน้ี 
1. กำหนดให้มีวาระการรายงานผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯเป็นระยะ 
ๆ ตลอดปีการศึกษา 
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2. ในการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละครั้ง ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายถึงปัญหา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้จากการประเมินของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาน้ัน ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
3. ข้อสังเกตุจากการประเมินท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ในปีการศึกษาต่อไป อันเป็นผลมาจากโครงสร้างหรือ
เนื้อหาของหลักสูตร จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 
 
การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดทำ มคอ.5 และมคอ. 7 แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด และได้นำปัญหามา
รายงานในท่ีประชุมก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนและการจัดการหลักสูตร 
อาทิเช่น  
• แผนและระบบการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคการศึกษา การติดตามผลการเรียนการสอนและ
พัฒนาการของนิสิตในแต่ละรายวิชาอย่างเป็นระยะ และระบบการติดตามพัฒนาการการศึกษาของนิสิต 
• แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ อาทิเช่น การอบรวม
เชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนบทความ (BE Writing Camp (ครั้งท่ี 2) – follow up) กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร "ชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2562" การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯทางโซเชียลมีเดีย 
 

 - การประเมินวิทยาพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรมีระบบและหลักเกณฑ์ในการประเมินวิทยานิพนธ์ ซ่ึงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์  
กลไก 
-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยเอกสารเฉพาะของหลักสูตร 
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา และภายหลักการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ของนิสิตแต่ละคน 
 
การดำเนินงาน 
- ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้ายและประเมิน
คุณภาพทยานิพนธ์ของนิสิต 5 คน โดยมีผลการประเมินในระดับดีมาก 2 คน ระดับดี 2 คน และระดับ
พอใช้ 1 คน    ท้ังนี้นิสิตในรายท่ีได้ระดับพอใช้ ผ่านการประเมิน โดยจะต้องมีการแก้ไขตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ซ่ึงภายหลังนิสิตไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงวิทยานิพนธ์ได้ทันตามกำหนดเวลาของบัณฑิต
วิทยาลัย 
ดูเอกสารแบบประเมินความสัมฤทธิ์ผลของวิทยานิพนธ์ (สถ.สวล.4) และแบบประเมินผลรวมระดับคุณภาพ
วิทยานิพนธ์ (สถ.สวล.2) 

 - การประเมินกระบวนการ 
1. หลักสูตรประเมินกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย พบว่า ยังขาดกระบวนการเข้าร่วม

รับฟังจากสาธารณะ  
2. หลักสูตรประเมินกระบวนการจัดโครงการ BE Writing Camp (ครั้งท่ี 2) – follow up พบว่าหลักสูตร

ยังขาดกระบวนการติดตามการพัฒนาผลงานของนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
ต้นฉบับบทความทางวิชาการ 

3. หลักสูตรประเมินกระบวนการจัดโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง 2562" พบว่าโครงการต้องพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 

 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคำอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

กลไก 
หลักสูตรฯมีการประเมินผู้เรียนในหลายรูปแบบ ดังน้ี 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรูปแบบรายงานประจำ
ภาคการศึกษา 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการวิพากษ์รายวิชาในสัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียนแต่ละวิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดย
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
 
การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้มีการนำผลการประเมินในด้านต่าง ๆ มาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานของหลักสูตรฯ ซ่ึงจัดขึ้นภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง หรือ 6 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้มีการ
ตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินการปรับปรุงหรือดำเนินการในภาคการศึกษาถัดไป อาทิเช่น 
1. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้สร้างระบบการประชาสัมพันธ์การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายทางเว็บไซด์

ต่อสาธารณะ เพื่อให้นิสิตปัจจุบันและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตบช.5.4) 
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
โครงสร้างของการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์
ประจำหลักสูตร 4 คน มีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์อาวุโส
เป็นท่ีปรึกษาฯ โดยมีการจัดการประชุมอย่างน้อย ภาค
การศึกษาละ 3 ครั้ง  
อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 
หลักฐานอ้างอิง: 
ดูเอกสาร_รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ดำเนินงานหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 

✓ 
ผ่าน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

รายละเอียดของหลักสูตรเป็นไปตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
หลักฐานอ้างอิง: 
ดูเอกสาร_มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

✓ 
ผ่าน 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง:ตรวจสอบได้จากระบบ KU-ISEA ที่
มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น 

✓ 
ผ่าน 

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง: 
ตรวจสอบได้จากระบบKU-ISEAที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น 

✓ 
ผ่าน 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรฯมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: ตรวจสอบได้จากรายงานมคอ.07  
ปีการศึกษา 2562 

✓ 
ผ่าน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรฯมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: 

✓ 
ผ่าน 



29 
 

 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

ดูเอกสาร_รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจำคณะให้ดำเนินการ 

หลักสูตรฯมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
หลักฐานอ้างอิง: 
ตรวจสอบได้จากรายงานมคอ. 7 ประจำปีการศึกษา 
2562 

✓ 
ผ่าน 

8  อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน
การสอน 

N/A 
หลักฐานอ้างอิง: 
N/A 

N/A 

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชพี อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง โดยการเข้าร่วมสัมมนา
วิชาการและสัมมนาประจำปีซ่ึงจัดโดยคณะฯและ
มหาวิทยาลัย และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาชีพซ่ึงจัดโดย
สมาคสถาปนิกสยามเป็นประจำทุกปี 
หลักฐานอ้างอิง: 
ดูเอกสาร_โครงการสัมมนาวิชาการและสัมมนาประจำปี 
2562 ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
เอกสารสัมมนาวิชาการงานอาษา 2561 

✓ 
ผ่าน 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนิสิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานต้นสังกัด และมี
การนำผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  

N/A 
หลักฐานอ้างอิง: 
N/A 

N/A 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรในทุกด้านอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
4.10) 
หลักฐานอ้างอิง: 
ดูเอกสาร_สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง 

✓ 
ผ่าน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
หลักฐานอ้างอิง: 
ดูเอกสาร_สรุปผลการตอบแบบสำรวจระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง 

✓ 
ผ่าน 

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

01249697 สัมมนา ไม่มี การวิพากษ์รายวิชาใน
สัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียน 

  

01249699 วิทยานิพนธ์ ไม่มี อาจารย์ท่ีปรึกษา   
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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
01249681 พัฒนาการ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

ไม่มี การวิพากษ์รายวิชาใน
สัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียน 

  

01249691 ระเบียบวิธี
วิจัยขั้นสูงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

ไม่มี การวิพากษ์รายวิชาใน
สัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียน 

  

01249697 สัมมนา ไม่มี การวิพากษ์รายวิชาใน
สัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียน 

  

01249699 วิทยานิพนธ์ ไม่มี อาจารย์ท่ีปรึกษา   
 

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

กรณี รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
01249641 
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249642 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249661 
เทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้างท่ียั่งยืน 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249681 
พัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249682 
นิเวศวัฒนธรรมในวิถีไทย 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249691 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249692 
การเขียนทางวิชาการ 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249696 
เรื่องเฉพาะทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 
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01249698 
ปัญหาพิเศษ 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตใหม่เข้าเรียนใน
หลักสูตร 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ดำเนินการ 
01249641 
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีนิสิต 1 คนเลือกเรียนวิชา
อื่น 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249642 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีนิสิต 1 คนเลือกเรียนวิชา
อื่น 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249661 
เทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้างท่ียั่งยืน 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีนิสิต 1 คนเลือกเรียนวิชา
อื่น 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249682 
นิเวศวัฒนธรรมในวิถีไทย 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีนิสิต 1 คนเลือกเรียนวิชา
อื่น 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249692 
การเขียนทางวิชาการ 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีนิสิต 1 คนเลือกเรียนวิชา
อื่น 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249696 
เรื่องเฉพาะทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีนิสิต 1 คนเลือกเรียนวิชา
อื่น 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

01249698 
ปัญหาพิเศษ 

การเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนิสิตในปีการศึกษาน้ัน ๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีนิสิต 1 คนเลือกเรียนวิชา
อื่น 

สามารถเปิดรายวิชาน้ีได้ในปีการศึกษาถัดไป 
หากมีนิสิตท่ีสนใจจะลงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน 

 

กรณี สอนเนื้อหาไม่ครบ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 
ไม่มี    

 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

ไม่มี    
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รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01249697 สัมมนา - - 
01249699 วิทยานิพนธ์ - - 

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
01249681 
พัฒนาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

- การเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID 2019 ใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

01249691 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง 

- การเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID 2019 ใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

01249697 สัมมนา - - 
01249699 วิทยานิพนธ์ - - 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
- รายวิชาต่าง ๆ มีการสอดแทรกจรรยาบรรณในการทำวิจยั และ
ในการประกอบวิชาชีพในระหว่างการสอน ซึ่งนิสติสะท้อนความ
คิดเห็นว่าดมีาก 

- เพิ่มเติมการให้โอวาทด้านจริยธรรมการทำวิจยัและการวางตัวใน
สังคม ในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

2. ความรู้ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

- รายวิชาต่าง ๆ มุ่งส่งเสริมให้นิสติค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจเฉพาะรายบคุคล โดยการให้ทำวิทยานิพนธ์ 
รายงานเดีย่ว ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้นิสิตสามารถพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไปไดร้วดเร็วขึ้น 

- ควรมีประสานงานระหว่างรายวชิาให้มีช่วงการส่งงานท่ีไม่ทับ
ซ้อนกัน 

3. ทักษะทางปัญญา 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

- นิสิตส่วนใหญม่ีการแสดงความคดิเห็นและพัฒนาต่อยอดทาง
ความคิดในระดับท่ีน่าพอใจ เนื่องจาก รายวิชาต่างเน้นการ
อภิปรายสัมมนา วเิคราะห์วิพากษ์ในเนื้อหาการสอนรายวิชานั้น ๆ 

- สามารถกระตุ้นให้เกดิการเรียนรูท้ั้งแบบกลุ่มและเดี่ยวมากยิ่งข้ึน 
โดยการพัฒนากิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ในช้ันเรียน เช่น การทำ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หรือ งานเขียนบทความสั้นและยาวใน
วาระต่าง ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

- นิสิตโดยทั่วไปมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ และ
ชุมชนในพื้นที่ศึกษา มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
อย่างดี 

- ไม่ม ี

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

- ในบางรายวิชา นิสิตมีการเลือกใช้สื่อท่ีหลากหลายในการ
นำเสนอผลงานได้น่าสนใจ แต่ในบางรายวิชายังคงต้องมีการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมากข้ึน 

- กระตุ้นให้อาจารย์และนิสิตทดลองใช้สื่อท่ีหลากหลายในการ
เรียนการสอนที่มากข้ึน 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
จำนวนอาจารย์ใหม่  0  คน 
สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
- 
สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
- 
ในกรณีท่ีไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ 
- 

 

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
1 ศึกษาดูงาน - - - 
2 ฝึกอบรม 4 - การเข้าร่วมฝึกกอบรมโครงการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เป็นการเพ่ิมพื้นฐานความ
เข้าใจในการเก็บข้อมูลในมนุษย์ ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการสอนนิสิตที่ปรึกษาในการ
ทำวิจัย 

3 สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 - การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทาง
สถาปัตยกรรมเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้
ที่ทันสมัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

4 นำเสนอผลงาน 1 - การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติเป็นการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
รวมทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรทาง
การศึกษา 

 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 

ในปีการศึกษา 2562 ในภาคปลายมี
ผู้สมคัรจำนวนเพียง 1 คน จึงทำให้ส่งผล
ต่อเป้าหมายการรับนิสติเข้าศึกษาต่อของ
หลักสตูรฯ และต่อแผนการดำเนินงานและ
การบริหารจัดการของหลักสูตรในภาพรวม 
โดยเฉพาะด้านการเปิดรายวิชา และการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังนีส้าเหตหุนึ่งอาจ
เนื่องมาจากการกำหนดคณุสมบัตผิู้เข้า
ศึกษาของหลักสูตรฯที่จำกัดด้านคณุวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ที่เกีย่วเนื่องกับ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงเกณฑ์
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันบณัฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลยั 

ผลกระทบต่อการดำเนินงานของหลักสูตร
ในการผลติดุษฎบีัณฑติ และกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างผู้เรยีน และคณาจารย ์

จากการหารือในที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสตูรฯ จึงสามารถสรุปแนวทางการ
ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้  
1. การขอปรับแผนจำนวนการรับเข้าศึกษา
ต่อกับบัณฑติวิทยาลัย จากจำนวน 10 คน/
ปี เป็น 3 คน/ปี  
2. การเปิดสอบเข้าเรียนนอกช่วงเวลาที่
กำหนดเปิดรับและการสอบสมัภาษณ์ แต่
ยังอยู่ภายใต้กรอบเวลาการดำเนินการของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
3. หลักสูตรฯพิจารณาเข้าร่วมและ
ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่องคะแนน
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

หลักสตูรสองปริญญา (Cotutelle/Joint 
Doctoral Supervision Programme) 
ระหว่างหลักสูตรฯ และบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ Doctor 
of Philosophy, Faculty of Arts, and 
Higher Degree Research Office, 
Macquarie University ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อสร้างจดุขายให้แก่
หลักสตูรฯ  
4. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม “ชิม
ลางสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง”ซึ่งเป็นกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ และเผยแพร่การดำเนินงาน
รวมถึงผลงานของหลักสูตรฯสู่สาธารณะ  
5. หลักสูตรฯมีการตดิต่อผูส้นใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกในระดับบคุคล เพื่อ
ประชาสมัพันธ์หาผูส้นใจสมัครที่มศีักยภาพ 
และความพร้อมในการเขา้ศึกษาตอ่ 

อาจารย์ในหลักสูตรฯมภีาระงานสอนใน
ระดับปริญญาตรีค่อนข้างมาก 

ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสตูรฯ 

ประชุมหารือร่วมกับภาควิชาฯในการ
จัดสรรและเกลี่ยภาระงานใหส้อดคล้องกับ
การเรยีนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หลักสตูรฯ 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

           หลักสูตรฯ มรีะบบการดำเนินงานจากการทบทวน วางแผน ดำเนินการและ
ประเมินผล โดยการสำรวจความคดิเห็นนิสติผ่านแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
และรับทราบความต้องการในการปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ในปี 2561 
และนำผลมาหารือในการประชุมกรรมการหลักสูตรฯ นำไปสู่การวางแผนการดำเนินงาน
ประจำปี 2562 และมอบหมายผูร้บัผิดชอบการดำเนินในแตล่ะกิจกรรมใหส้ำเร็จลลุ่วง 
รวมถึงการตดิตามความคืบหน้า และประเมินผลการดำเนินงานแตล่ะกิจกรรม ดังน้ี  
 
การดำเนินงาน 
          จากผลการประเมินความพึงพอใจและรับทราบความต้องการในการปรับปรุง และ
เพิ่มเตมิสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่านิสิตมคีวามพึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.48  
(เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีค่าเฉลี่ย = 4.30 และปี 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย = 3.94) โดยหลักสูตรฯ 
ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและได้รเิริ่มสิ่งสนับสนุน
ใหม่ดังน้ี  

          1) หลักสูตรฯ จัดทำ Facebook Page ช่ือ "Kasetsart PhD Program in Built 
Environment" เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของหลักสูตรฯ ให้นิสิตใน
หลักสตูรและบุคคลทั่วไปทราบ รวมทั้งได้จัดทำ Facebook Group ช่ือ "BE HUB" เพื่อ
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
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ของหลักสูตร ร่วมไปกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง website ของภาควิชา
สถาปัตยกรรม  
         2) หลักสูตรฯ จัดกจิกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และผลักดันการเขียนและ
เผยแพร่บทความวิจัย ในโครงการ BE Writing Camp และ BE Writing Camp Follow-
Up  
         3) หลักสูตรฯ จัดใหม้ีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิจัย
และวิชาการของศิษย์เก่าในหลักสตูรกับนิสติปัจจุบัน โดยเชิญ ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ 
มาบรรยายในงาน BE Writing Camp  
         4) หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการร่างและเสนออนุมตัิหลักเกณฑ์ทนุสนับสนุนการ
เผยแพร่บทความวิจัยหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง เพื่อ
สนับสนุนการตีพิมพ์และนำเสนอบทความวิจัย รวม 20,000 บาทต่อปี โดยออกประกาศ
ภาควิชาสถาปัตยกรรมและเริม่ดำเนินการได้ในปีการศึกษาต่อไป  
          5) หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะฯ ในการใหม้ีการออกร้านหนังสือ 
และเปดิโอกาสให้นิสิตและคณาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษาสามารถมาคัดเลือกหนังสือเพื่อ
เข้าห้องสมุดไดต้ามโควต้าที่ภาควิชาจัดสรร  
ผลการประเมิน 
         การประเมินความพึงพอใจหลังจากการดำเนินงานกิจกรรมตา่งๆ พบว่า  
         1) นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.67 (เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 และ 2560 ที่ค่าเฉลี่ย = 4.29)  
         2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อ สื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน 
อยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มีคา่เฉลีย่ = 4.31 (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย4.29)  
         3) นิสิตมีความพึงพอใจต่อห้องเรียน อยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.38 
(เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย4.20) 
         4) นิสิตมีความพึงพอใจต่อห้องห้องปฏิบัติการคณะฯ อยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย = 4.50 (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย4.15) โดยให้คะแนนความเหมาะสม
ของพื้นที่ทำงาน/ศึกษานอกช้ันเรียน (โดยเฉพาะห้องพักสำหรับนสิติ) มีค่าเฉลีย่ 4.58 
         5) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนิสิต อยู่
ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลีย่ = 4.39 (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย4.07)   
         6) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ 
ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.42 (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย4.33) โดยรวมถึงการใช้
งาน Application ทาง Social media เช่น Facebook หรือ line  ในการติดต่อข่าวสาร
ภายในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

         7) นิสิตมีความพึงพอใจด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วยการให้คำแนะนำในส่วนของคณะฯ 
มีค่าเฉลีย่ = 4.50ระบบสาธารณปูโภคและความปลอดภัย อยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย = 4.33 ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 4.33  

 - จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการประเมินโดยการจัดทำแบบสอบถาม โดยนิสติ
ปัจจุบัน โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่สำคัญ ของนิสิต
ปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี ้

       1) สื่อ เอกสาร และอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอนในภาพรวมมผีลการประเมิน
อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.31  
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(a) ความเพียงพอของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ฯ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ถึง ดีมาก มีค่าเฉลีย่ = 4.50 
(b) ความหลากหลายของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ฯ มผีลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.33 
(c) ความทันสมัยของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ฯ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ถึง ดีมาก มีค่าเฉลีย่ = 4.08 

       2) ห้องเรียนหลัก (จำนวน 1 ห้อง) ในภาพรวมมีผลการประเมนิอยู่ในระดับดี ถึง ดี
มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.38  
             (a) ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจำนวนนสิิต มผีลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.33 
             (b) ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มคี่าเฉลี่ย = 4.42 
       3) ห้องปฏิบัติการคณะฯ ในภาพรวมมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย = 4.50 โดยหลักสตูรมีหอ้งพักสำหรับนิสติปรญิญาเอกจำนวน 1 ห้อง ซึ่งมี
อุปกรณ์สำนักงานสำหรับการค้นคว้าและเขียนงาน 
             (a) ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการมผีลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.42 
             (b) ความเหมาะสมของพื้นที่ทำงาน/ศึกษานอกช้ันเรียน (ห้องพักสำหรับนิสติ 
จำนวน 1 ห้อง) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.58 
      4) การสนับสนุนด้านการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต ในภาพรวมมผีลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มคี่าเฉลี่ย = 4.39 
             (a) การสนับสนุนด้านการเขียน มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย = 4.58 
             (b) การสนับสนุน/การตรวจสอบการใช้ภาษาในการเขียน มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี ถึง ดีมาก มคี่าเฉลี่ย = 4.58 
             (c) การสนับสนุนด้านงบประมาณ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย = 4.00  
       5) การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.42 
             (a) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  มผีลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  
             (b) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหลักสตูร มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี ถึง ดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.33 
             (c) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิจัย ประชุมวิชาการและอื่นๆ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 
      6) ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การให้คำแนะนำในส่วนของคณะฯ ระบบสาธารณูปโภค
และความปลอดภัย รวมทั้งภมูิทัศน์และสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลีย่ = 
4.38 
             (a) การให้คำแนะนำในส่วนของคณะฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก 
มีค่าเฉลีย่ = 4.50 
             (b) ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.33 
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             (c) ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ถึง ดี
มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.33 

ดูเอกสาร_สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

           จากผลการผลประเมินหลักสูตรฯ ปีท่ีผา่นมา นิสติได้ประเมินสิ่งสนับสนุนด้าน
งบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ ได้นำไปรายงานและหารือภายในการประชุมภาควิชา
ฯ ซึ่งสามารถสรุปสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีส่มควรได้รับการปรับปรุงเร่งด่วนจำนวน 1 ด้าน 
ได้แก่  

 การสนับสนุนด้านงบประมาณการเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์ของนสิิต 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯประชุมหารือผ่านหัวหน้าภาควิชาฯในการ
สนับสนุนด้านงบประมาณแก่นิสิตที่ได้มีการเผยแพรผ่ลงานวิชาการ ซึ่งภาควิชาฯ ได้
จัดสรรงบประมาณไว้ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การใหเ้งินรางวัลในการ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการของนิสิตในระดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
โดยได้ปรึกษากับผู้บรหิารคณะฯ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไดร้ับการอนุมตัิหลักการใช้งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาสถาปัตยกรรม โดยคาดวา่จะสามารถประกาศและมผีลบังคับใช้ได้ในปีการศึกษา 
2563  
 

ดูเอกสาร_(ร่าง) หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนสิิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
            ทั้งนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของนิสติในหลักสูตรปัจจบุัน ในปีการศึกษา 
2562 มีข้อแนะนำอื่นๆ ที่นิสิตต้องการให้หลักสตูรควรปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิ ได้แก่  
            - การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในรูปแบบการจดันิทรรศการ 
            - ความกระตือรือล้นและการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าท่ี 
            - เพิ่มการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพราะรุ่นพ่ีๆ เคยได้ไป เพิ่มข้อมูลการหาทุน
ในการทำวิทยานิพนธ์  

 
หมวดที ่6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะ 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

การนำไปดำเนินการเพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
ยังไม่ได้มีการดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเปิดสอนหลักสตูร ฉบับปี พ.ศ. 2560 เป็นปี่ท่ี 3 โดยยังไม่ถึงกำหนดการปรับปรุง
หลักสตูร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา 
หลักสตูรได้จดัทำแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรฯจากผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยจะจบในภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2563 ซึ่งมีนิสิตจำนวน 1 คน คือ นางสาววิศัลย์ศยา  ศุภสาร   ทั้งนีม้ีการสำรวจเมื่อเดือนมนีาคม-เมษายน 2563 โดยใช้
แบบสอบถาม ในระบบ Online ของ Google Form 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
สรุปการประเมินและความคิดเห็นของนิสิตผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา 
(จำนวน 1 คน) ต่อคุณภาพของหลักสูตรฯใน 4 ส่วน ดังนี ้

1. การพัฒนานิสิต  
นิสิตผูป้ระเมินมีความพึงพอใจต่อการพัฒนานิสิตในภาพรวมในระดบัมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50)   โดยที่ปัจจัยด้านการรับนิสติ และการควบคมุ ดูแล 
การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นสิิตระดับบณัฑิตศึกษา นิสิตผู้ประเมินมี
ความพึงพอใจสูงสุด โดยมผีลประเมินในระดับมากที่สดุ (5.0) ในแต่ละ
ประเด็น   ในขณะการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และการพฒันา
ศักยภาพนิสติและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นิสิตผู้
ประเมินมีความพึงพอใจในระดบัมาก (4.0) ในแต่ละประเด็น 

2. หลักสตูร 
นิสิตผูป้ระเมินมีความพึงพอใจต่อหลักสตูรในภาพรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.10)   โดยที่การไดร้ับการพัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถนำ
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นสิิตผู้ประเมินมคีวามพึงพอใจ
สูงสุด โดยมผีลประเมินในระดับมากท่ีสุด (5.0)   ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆของ
หลักสตูร นิสติผู้ประเมินมีความพงึพอใจในระดับมาก (4.0) เท่ากันในทุก
ประเด็น   

3. อาจารย ์
นิสิตผูป้ระเมินมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด 
(ค่าเฉลี่ย=4.50)   โดยการมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ 
นิสิตผูป้ระเมินมีความพึงพอใจสูงสุด โดยมผีลประเมินในระดับมากที่สุด 
(5.0) ที่เท่ากัน   ส่วนวิธีการวัดผลและการประเมินผล และความเหมาะสม
ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตผู้ประเมินมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
(4.0) ในแต่ละประเด็น 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
นิสิตผูป้ระเมินมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย=3.47)   โดยทีก่ารให้คำแนะนำต่อการลงทะเบียนและงานเอกสาร
ของนิสิตในส่วนของคณะฯ นิสิตผูป้ระเมินมีความพึงพอใจสูงสดุ โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (5.0)   ในขณะที่ปัจจัยด้านสื่อ 
เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน, ห้องเรยีน, การเผยแพร่
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์, และระบบสาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัยของคณะฯ เป็นส่วนท่ีนิสติผู้ประเมินมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด โดย
มีผลประเมินในระดับปานกลาง (3.0) ที่เท่ากันในทุกประเด็น 
 
นอกจากน้ีนิสิตผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการไดร้ับ
ความรู้และประสบการณ์ทีไ่ดร้ับจากการเรยีนรู้ในหลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และการเรียนในหลักสตูรฯช่วยทำ
ให้มีมุมมองของสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการในระดับดมีาก (5.0) โดยให้
ข้อคิดเห็นว่า อาจารย์เป็นผู้ให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนเป็น
อย่างมาก และการเรยีนในหลักสตูรฯได้ปรับมุมมองต่อการบูรณาการด้าน

จากการประเมินจะพบว่าจุดแข็งของหลักสูตร คือ
การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีมมุมองของสิ่งแวดล้อมในเชิง
บูรณาการ ในแง่ของการเรียนการสอนแบบสห
วิทยาการ และการคิดเชิงวิพากษ์   อย่างไรก็ตามจะ
พบส่วนที่ควรต้องได้รับการพิจารณา คือ สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ได้แก ่

- ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน  

- ด้านห้องเรียน  
- ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการ

ประชาสมัพันธ์ 
- ด้านระบบสาธารณูปโภคและความ

ปลอดภัยของคณะฯ  
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สิ่งแวดล้อมท้ังในการทำงาน การเรียน และการดำเนินชีวิตในมิตติ่างๆ ที่
แตกต่างจากก่อนเข้าศึกษา   ทั้งนี้นิสิตผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาได้ใหค้วาม
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า [หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง] เป็นหลักสตูรที่มีความสำคญัและเข้ากับบริบทโลก
ในปัจจุบัน อยากให้มีหลักสูตรดีๆ แบบน้ีคู่กับมหาวิทยาลัยไปตลอด 

1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากการประเมิน 
ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน   ส่วนแรกเป็นด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรมของหลักสูตรฯ และกิจกรรมงานวิจัย/การประชุมวิชาการ/อื่นๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานของ
หลักสตูรโดยตรง ท่ีควรมีการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการในด้านนี้   ส่วนท่ีสองเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีหลักสตูรฯ
ควรมีการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง/คณะฯในการปรับปรุงต่อไป 

 

การประเมินจากผู้สำเร็จการศึกษา 
กลไก 
หลักสตูรฯกำหนดใหผู้้สำเร็จการศกึษาหรือบัณฑติที่จบในการศึกษา 2562 ได้ทำการประเมินทั้งด้านการจัดการเรยีนการสอน ปัจจัย
สนับสนุนการเรยีนการสอน และการให้ข้อคิดเห็นต่อการต่อหลักสตูรฯ 
การดำเนินการ 
หลักสตูรได้จดัทำแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรฯโดยแยกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 

- ด้านหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอน และปัจจัยทีส่นับสนุนการเรียนการสอน 
- ด้านการดำเนินงานในรายวิชาที่เปิดสอน 
- ด้านสิ่งที่ไดร้ับจากหลักสูตรฯ 

โดยมีการประเมินผ่านระบบ Online ของ Google Form สำรวจในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ต่อผู้สำเร็จการศึกษาหรือบัณฑติ ใน
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจำนวนท้ังสิ้น 4 คน ดังนี้  

1. ดร. จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน ์
2. ดร. กนกวรรณ คชสีห ์
3. ดร. นเรศ วชิรพันธุ์สกุล  
4. ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล  

บัณฑิตทั้ง 4 คน จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และในปัจจุบันมีทั้งที่ทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา (จำนวน 2 
คน) และเป็นผู้บริหารในหน่วยงานเอกชน (จำนวน 2 คน) 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผลการประเมินความพึงพอใจท้ัง 4 ด้าน ซึ่งมีดังน้ี 
1. ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และปัจจัยท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
ความพึงพอใจผู้สำเร็จการศึกษาในปีกาศึกษา 2562 ในภาพรวมต่อหลักสตูร 
การจัดการเรยีนการสอน และปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) ซึ่งมีผลการประเมินทีส่ำคญั ดังนี้ 

• หลักสูตร 
มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.125 หากพิจารณารายด้านจะพบว่าเนื้อหาวิชาที่เรียนตรงกับความ
ต้องการของนิสิต และการได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ เป็นปัจจยัที่
ได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75) ที่
เท่ากัน และเป็นคา่สูงสดุในกลุ่ม   ส่วนการเปดิโอกาสให้เลือกเรียนรายวิชา
ต่างๆ ไดร้ับการประเมินความพึงพอใจในระดับพอใช้ถึงมาก (ค่าเฉลี่ย= 
3.75) น้อยที่สุดในกลุ่มนี้ 
 
 

1. คงให้มีการเรยีนการสอนที่นุ่งเน้นการบูรณาการ
ศาสตร์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม สังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อมต่อไป 
2. จากการประเมินจะพบ 2 ส่วน ที่ควรต้องไดร้ับ
การพิจารณา คือ การสนับสนุนเครื่องมือของการ
ทำงานวิจัยให้มากขึ้น และให้การเปิดโอกาสใหเ้ลือก
เรียนรายวิชาต่างๆ  
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• อาจารย์  

มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ย 
4.625 หากพิจารณารายด้านจะพบว่าอาจารย์มคีวามรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน วิธีการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ 
และความ เหมาะสมของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นปัจจัยทีไ่ด้รับการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75) ที่เท่ากัน   ส่วน
วิธีการวัดผลและการประเมินผลเป็นค่าประเมินที่น้อยท่ีสดุในกลุ่ม ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.5) 

• ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
ผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่อปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลีย่=3.89)   หากพิจารณารายด้านจะพบว่า 
ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจำนวนนิสิต และความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอ้งเรียนมีผลประเมินสูงสดุในกลุ่ม โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดมีาก (ค่าเฉลี่ย = 4.625)   รองลงมาคือการ
เผยแพร่ข่าวสารและการประชาสมัพันธ์ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ
ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดมีาก (ค่าเฉลีย่ = 4.50)   
ในขณะทีค่วามคดิเห็นต่อห้องปฏบิัติการคณะฯ ทั้งความเพียงพอของ
อุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการ และความเหมาะสมของพื้นที่ทำงาน/
ศึกษานอกช้ันเรียน มีผลประเมินความพึงพอใจท่ีน้อยที่สุดในกลุ่ม โดยค่า
ความพึงพอใจในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย = 3.375) 
 
นอกจากน้ีบัณฑิตยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และปัจจัยทีส่นับสนุนการเรยีนการสอน ดังนี้ 

- ควรจัดหาโปรแกรมที่จำเป็นในการทำวิจัยให้นักศึกษาใช้ เช่น 
โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Atlas.ti) 

- หลักสตูรมรีายวิชาที่หลากหลายแต่ผู้เรียนไม่สามารถเลือกเรียนได้ 
จากข้อจำกัดในการลงทะเบียน ทำให้บางครั้งไม่ตรงกับความ
ต้องการของนิสิตที่มีความสนใจเฉพาะด้าน 
 

2. ด้านการดำเนินงานในรายวิชาท่ีเปิดสอน  
ในการดำเนินงานในรายวิชาที่เปิดสอน โดยเฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดมีาก (ค่าเฉลี่ย 4.68)   แต่ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการและขั้นตอนในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ต่อบณัฑติวิทยาลยั ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25)   ทั้งนี้มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ
กระบวนการและขั้นตอนในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ว่าค่อนข้างยุ่งยาก
ซับซ้อน การติดต่อแตล่ะครั้งต้องยื่นคำร้อง และต้องใช้เอกสาร ลายเซ็นต์
ค่อนข้างใช้เวลานานในแต่ละขั้นตอน ควรมีการลดขั้นตอนและความ
ซับซ้อนลง หรืออำนวยความสะดวกแก่นิสิตมากขึ้น โดยเฉพาะการนำระบบ 
eThesis มาใช้    
 
นอกจากน้ีบัณฑิตยังมีข้อคิดเห็นตอ่การดำเนินงานในรายวิชาที่เปิดสอนใหม้ี
วิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิทยานิพนธม์ากขึ้น 
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3. ด้านสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรฯ 

บัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ และช่วยทำให้มีมมุมองของสิ่งแวดล้อมใน
เชิงบูรณาการ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.75) โดยได้แสดงข้อคิดเห็นดังน้ี 

o ได้รับความรูต้รงตามที่ตั้งใจ และได้ประสบการณ์ในการทำ
วิทยานิพนธ์ท่ีสามารถนำไปต่อยอดในการทำวิจัยหลังจบ
การศึกษาได ้

o ตลอดการเรยีนในหลักสูตร ไดร้ับข้อแนะนำอย่างกัลยาณมิตร 
จากคณาจารย์ทุกท่าน และการเปน็แบบอย่างของการทำงาน
วิชาการที่ดีมาก ทำให้เกิดความพงึพอใจต่อความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

นอกจากนี้บัณฑิตยังมคีวามพึงพอใจต่อการที่หลักสูตรทำให้มีมุมมองของ
สิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.75) โดยแสดง
ความคิดเห็นว่า  

o รายวิชาสัมมนาช่วยให้เปิดมุมมองในการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชา  
o ทั้งจากการเรียน นสิิตที่ร่วมเรยีนดว้ยกัน และผูส้อนช่วยให้เห็น 

ความแตกต่างของศาสตร์ สาขา ความสนใจทางวิชาการ ท่ีบูรณา
การร่วมกันได้ในเชิงสิ่งแวดล้อม 

1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากการประเมิน 
ในประเด็นการเปดิโอกาสใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่างๆ หลักสูตรฯได้ดำเนินการปรบัปรุงหลักสูตรและมกีารเพิ่มรายวิชาเลือกใน
หลักสตูรฯ ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ไปแล้ว   ส่วนในประเด็นการสนบัสนุนเครื่องมือของการทำงานวิจยั เนื่องจากในปัจจุบัน 
ภาควิชาฯได้มีการจัดสรรงบประมาณและในปีการศึกษา 2562 มีการดำเนินการในการสร้างระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตแล้ว   อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯควรประสานกับภาควิชาฯในการพิจารณาแนวทางใน
การสนับสนุนเครื่องมือของการทำงานวิจัยให้กับนิสิตเพิม่เตมิมากข้ึนด้วย 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กลไก 
หลักสตูรกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต โดยการตอบแบบสอบถามในหัวข้อดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคณุลักษณะของบัณฑติของหลักสูตรฯ 
ส่วนท่ี 3 ลักษณะของบัณฑติที่ท่านต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร 
สว่นท่ี 4 ความคิดเห็นต่อบทบาทของหลักสูตรฯต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
การดำเนินการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯมกีารดำเนินการสำรวจความคิดเหน็สำหรับผู้ใช้บัณฑติ ซึ่งมีท้ังในรูปแบบของแบบประเมินและระบบ 
Online ของ Google Form เมื่อเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563   โดยมีการประเมินบณัฑิตที่จบปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีท้ังสิ้นจำนวน 6 
คน ดังนี ้

1. อ.ดร.วีรยา  เอี่ยมฉ่ำ  
สถานท่ีทำงาน: คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร  
(ผู้ประเมิน: คณบดี ประเมินผ่านแบบสอบถาม) 

2. อ.ดร.บุญชัย ขจายเกียรติกำจร  
สถานท่ีทำงาน: คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(ผู้ประเมิน: คณบดี ประเมินผ่านแบบสอบถาม) 

3. ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ  
สถานท่ีทำงาน: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
(ผู้ประเมิน: คณบดี ประเมินผ่าน Google form) 

4. อ.ดร.ศุภชัย ชัยจันทร์  
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สถานท่ีทำงาน: ศิลปกรรมศาสตรแ์ละออกแบบอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ผู้
ประเมิน: หัวหน้าสาขาสถาปตัยกรรม ประเมินผ่านแบบสอบถาม) 

5. อ.ดร.วรรณิก พิชญกานต์  
สถานท่ีทำงาน: คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  
(ผู้ประเมิน: ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรม ประเมินผ่านแบบสอบถาม) 

6. อ.ดร.จักรสิน น้อยไรภมูิ 
สถานท่ีทำงาน: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม  
(ผู้ประเมิน: รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั ประเมินผ่านแบบสอบถาม) 

อย่างไรก็ตาม บัณฑติที่ได้รับการประเมินมีจำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคณุลักษณะที่แสดงออกของ
บัณฑิตจากหลักสูตรฯในทุกด้านในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.04) โดยสามารถ
แจกแจงเป็นรายด้านได้ดังนี ้

o ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.08) 

o ด้านความรูม้ีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 
4.33) 

o ด้านทักษะทางปัญญา มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.33) 

o ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 

o ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.17) 

 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพอใจในภาพรวมต่อบัณฑติในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.33  
และมีความพอใจในภาพรวมต่อทักษะด้านการทำงานวิจัยของบณัฑติใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.00  โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เตมิว่า บัณฑติ[บางคน]
ทำงานวิชาการประเภทงานวิจัยนอ้ยกว่าที่คาดหมาย 
 
ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็นว่าบณัฑติจากหลักสูตรฯมีข้อเด่นและข้อด้อย ดังน้ี 

ข้อเด่น 
1. มีภาวะผู้นำ ใช้หลักการและเหตผุลในการบรหิารงานได้เป็นอย่าง

ดี บูรณาการความรู้ นำสู่การทำงานอย่างเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบ 

2. มีความรู้ความสามารถในหลักการทฤษฎีและเทคนิคการวิจัย  
และสามารถสังเคราะห์บรูณาการองค์ความรู้เพื่อออกแบบและทำ
โครงงานวิจัย 

3. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในลักษณะของ
การบูรณาการ ท่ีสามารถนำไปสู่ความเข้าใจท่ีลึกซึ้งต่อการเรยีน
การสอนในหลักสูตรสถาปตัยกรรม 

4. ใส่ใจการสอน รับผิดชอบงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
5. มีองค์ความรู้ในด้านทฤษฎีทีล่ึกซึ้งและสร้างสรรค ์
6. มีความเชียวชาญในดา้นการประยกุต์ใช้ความรู้ด้านที่เกีย่วข้องกับ

การออกแบบ/จัดการ และการพฒันาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อด้อย  

1. คงให้มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการ
ศาสตร์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สังคม
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมต่อไป 
2. หลักสูตรฯได้ให้ความสำคญักับการปลูกฝัง
จิตสำนึกและความตระหนักต่อสังคมและ
สภาพแวดล้อม และจรรยาบรรณในฐานะนักวิจัย
และนักวิชาการ โดยได้สอดแทรกไปกับการเรยีน
การสอนในรายวิชาต่างๆและการทำวิทยานิพนธ์ 
3. หลักสูตรควรกำหนดให้มีกิจกรรมการนำเสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การสมัมนาระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงการจดัโครงการ BE Writing 
Camp โดยการมสี่วนร่วมจากท้ังนิสิตปัจจุบันและ
บัณฑิตอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการ
ให้เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมให้นสิิตและบณัฑิตมี
การทำกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากการศึกษาและวิจัยให้
ต่อเนื่อง 
4. การสร้างแนวทางในการเผยแพร่(หรือการ
ประชาสมัพันธ์) ความรู้ต่างๆของหลักสตูรต่อ
สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถานท่ีที่
เป็นที่ทำงานของนิสิต/บณัฑิต 
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ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. บัณฑิต[บางคน]ทำงานวิชาการประเภทงานวิจัยน้อยเกินไป และ

ยังไม่มผีลงานวิชาการที่เผยแพร่แล้ว รวมถึงยังไม่ทำตำแหน่ง
วิชาการ 

2. หากบัณฑติสามารถประยุกตค์วามรู้ด้านทฤษฎีให้เข้ากับหลาย
บริบท และนำไปใช้กับต่างบริบทได้ จะยิ่งพัฒนาทักษะของ
บัณฑิตให้ รอบด้านมากข้ึน (เนื่องจาก[บัณฑติบางคน]เป็นทั้ง
อาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหารของคณะด้วย) 

 
นอกจากน้ีผู้ใช้บัณฑิตยังให้ความคดิเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไข หรือเสริม
เน้นของหลักสูตรฯ ซึ่งมดีังนี ้

1. พัฒนาบัณฑิตทีส่ามารถบูรณาการและประยุกต์งานวิจยัสู่
นวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ฝึกภาวะความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กล้าที่จะถกเถียงบน
พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และ ผลจากการวิจัย 

3. เน้นย้ำจรรยาบรรณของการเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทช้ีนำสังคม 
ต้องสามารถสรา้งความรู้บนบรรทดัฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐาน
สังคม 

4. หากหลักสูตรฯสามารถมีเวทีให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรฯ 
กับทางสถาบันการศึกษาท่ีบณัฑิตสังกัดอยู่จะช่วยให้ขยายความรู้
ได้มากข้ึน ทำให้หลักสตูรเป็นทีรู่้จกัมากขึ้น 

5. ควรเสริมในด้านการพัฒนาองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆที่
มีลักษณะของการพึ่งพาตนเองให้มากข้ึน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากการประเมิน 
การจัดใหม้ีกจิกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดโครงการ BE Writing 
Camp โดยการมสี่วนร่วมจากท้ังนิสิตปัจจุบันและบณัฑติอย่างต่อเนื่อง โดยอาจพิจารณาใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ให้มากยิ่งขึ้น   รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย แนวทางและรูปแบบในการทำให้หลักสูตรเป็นท่ีรู้จักต่อสถาบัน
หรือหน่วยงานต่างๆใหม้ากขึ้น โดยเฉพาะสถานท่ีที่เป็นท่ีทำงานของนิสิต/บณัฑติของหลักสตูร 

 
หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมมีแผนการพัฒนาการเปิดหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) ในปีการศึกษา 2563 
เพื่อสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างระหว่างหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ
และดุษฎีบัณฑิต  การเปดิหลักสูตรระดับมหาบณัฑตินี้จะมผีลกระทบต่อการจัดการบรหิารหลักสตูรในอนาคต ท้ังการจัดการเรียนการสอน
ที่ต่อเนื่องและการศึกษาร่วมกันระหว่างหลักสตูรทั้งสาม การบรหิารภาระงานของคณาจารย์ผูส้อน การจัดการภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
และโครงการกิจกรรมร่วมระหว่างหลักสตูร 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
สถิติการสมัครเข้าเรียนระดับบณัฑิตศึกษาในประเทศลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงหารือใน
การประชุม และวางแผนเชิงรุกโดยการจัดโครงการชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ทั้งหลักสูตรดุษฎีบณัฑติและ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง) ที่กำลังจะเปิดในปีการศึกษา 2563  โครงการชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้างน่าจะดึงดูดผู้สนใจศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาโทมายังปรญิญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได ้
การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ในสถาบันการศกึษาต่างๆ มีมากข้ึนอาจมีผลให้การ
สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรลดน้อยลง 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการดำเนนิการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

 แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน 
1 โครงการชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มิ.ย. 2562 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
โครงการแล้วเสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อย  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจมากกับประเด็น
การเสวนา  แต่โครงการยังไม่
บรรลุเป้าหมายในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อ 

2 โครงการ BE Writing Camp ครั้งท่ี 2 ก.ค. 2562 คณะกรรมการ
หลักสูตร 

โครงการแล้วเสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อย  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจมากกับเนื้อหาการ
อบรม  แต่โครงการยังไม่บรรลุ
เป้าหมายในการผลิตต้นฉบับ
บทความของนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3 ทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ค. 2563 คณะกรรมการ
หลักสูตร 

100% 
โครงการได้รับอนุมัติเป็นท่ี
เรียบร้อยจากหัวหน้าภาควิชา 

4 การติดตามความก้าวหน้าของนิสิต 30 เมษายน 2563 คณะกรรมการ
หลักสูตร 

100% 
การจัดระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าการศึกษาของ
นิสิตในหลักสูตร ท่ีมีการติดตาม
และรายงานในทุกการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
หลักสูตร 

5 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 

ก.ค. 2563 คณะกรรมการ
หลักสูตร 

60% 
แผนงานต่อเนื่อง 
-ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 

การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรดษุฎีบัณฑติให้ตอบรับและต่อเนื่องกับหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
- 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
- 
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แผนปฏิบัติงานใหม่สำหรับปีการศึกษา 2562 
 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสถาปัตยกรรม 

(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง) 

ธ.ค. 2563 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 ทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

พ.ค. 2563 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 การจัดการระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์และกระบวนการของ
แผนงานและโครงการต่างๆ ของหลักสูตร 

พ.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2561 
 ข้อเสนอแนะ แผนการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 
ผลการดำเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนากลไกความก้าวหน้า
ของนิสิต 

การติดตาม
ความก้าวหน้าของ
นิสิต 

การสำเร็จ
การศึกษา
ตาม
ระยะเวลา 

แผนงานต่อเนื่อง การจัดระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าการศึกษาของ
นิสิตในหลักสูตร ท่ีมีการ
ติดตามและรายงานในทุก
การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ เชิงรุก 

การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
ภาควิชา
สถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตและ
สถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต 
สาขาส่ิงแวดล้อม
สรรค์สร้าง) 

การเพิ่มขึ้น
ของจำนวน
ผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อใน
หลักสูตร 
เมื่อ
เปรียบเทียบ
กับปี
การศึกษา
ก่อนหน้า 

ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สมัคร 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

3 พัฒนาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิต 

ทุนสนับสนุนเพื่อ
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

จำนวนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย
ของนิสิต 

แผนงานต่อเนื่อง โครงการได้รับอนุมัติเป็นท่ี
เรียบร้อยจากหัวหน้า
ภาควิชา 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

 

ผลการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรและแผนการปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

คะแนนการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 
1. การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจำ ผ่าน 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ  ผ่าน 
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (บัณฑิตศึกษา) ผ่าน 
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (บัณฑิตศึกษา) ผ่าน 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตศึกษา) ผ่าน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ผ่าน 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่าน 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ (บัณฑิตศึกษา) 

ผ่าน 

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด ผ่าน 
 คะแนน 
2. บัณฑิต 4.60 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.20 
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5.00 

3. นิสิต 2.67 
3.1 การรับนิสิต 2.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 3.00 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 3.00 

4. อาจารย์ 3.42 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.25 
4.2 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3.00 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม (13 ตัวบ่งชี้) 3.42 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลายและมีคุณภาพสูง 

2. มีการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ 
Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 

แนวทางเสริม 
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลักสูตรเกี่ยวกับความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และการเรียนการสอนหลักสูตร
สองปริญญา 

 
-พัฒนาการประชาสัมพันธ์ร่วมระหว่างหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ปร.ด. และ สถ.ม.) ในเชิงรุก ที่รวมถึง
จุดเด่นในเรื่องควมเชี่ยวชาญที่ความหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตที่มี
ประสิทธิผล 

2. นิสิตส่วนใหญ่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 

 
-พัฒนาการประชาสัมพันธ์ร่วมระหว่างหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ปร.ด. และ สถ.ม.) ในเชิงรุก ที่รวมถึง
จุดเด่นในเรื่องควมเชี่ยวชาญที่ความหลากหลาย 
-พัฒนากลไกความก้าวหน้าของนิสิต 
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แนวทางปรับปรุง 
1. ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตโดยใช้สื่อที่

หลากหลายเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

2. สร้างแผนและจัดทำรายงานความก้าวหน้าใน
การศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือเร่งรัดให้สำเร็จการศึกษา
ได้เร็วข้ึน 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มรีะบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 
- 
 

- 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 

ไม่มี 
แนวทางเสริม 

ไม่มี 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มี 
แนวทางปรับปรุง 

ไม่มี 

- 

 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 

ไม่มี 
แนวทางเสริม 

ไม่มี 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มี 
แนวทางปรับปรุง 

ไม่มี 

- 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 
ไม่มี 

แนวทางเสริม 
ไม่มี 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มี 
- 
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แนวทางปรับปรุง 
ไม่มี 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 

ไม่มี 
แนวทางเสริม 

ไม่มี 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มี 
แนวทางปรับปรุง 

ไม่มี 

- 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 
ไม่มี 

แนวทางเสริม 
ไม่มี 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 

แนวทางปรับปรุง 
ไม่มี 

- 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะ แผนการ

ดำเนินงาน 
เป้าหมายในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตท่ี
มีประสิทธิผล 

พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
ร่วมระหว่าง
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
(ปร.ด. และ สถ.
ม.) ในเชิงรุก 

การเพิ่มขึ้น
จำนวนผู้เข้า
ศึกษาต่อใน
หลักสูตร 

จำนวนผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี
การศึกษาก่อน
หน้า 

ธ.ค. 2563 ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 การสร้างแผนและจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้า 

พัฒนาระบบ
กลไกและแผน
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของนิสิต และการ
ตีพิมพ์ 

การสำเร็จ
การศึกษาของ
บัณฑิตตาม
ระยะเวลาท่ี
กำหนดใน
หลักสูตร 

จำนวนบัณฑิตท่ี
สำเร็จการศึกษา
ตามกำหนด โดย
ไม่ขยาย
ระยะเวลา
การศึกษาใน
หลักสูตร 

พ.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
( ผศ.ดร.วันดี  พินิจวรสิน ) 
วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2563 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
( ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ ) 
วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2563 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
( ผศ.ดร.คัทลียา  จิรประเสริฐกุล ) 
วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2563 

ประธานหลักสูตร :   ลายเซ็น............................................................ 
( ผศ.ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ ) 
วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2563 
 
 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
( ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี ) 
(หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม) 
วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2563 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
( ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ ) 
(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2563 

 


