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รายงานผลการดําเนินการของ 

หลักสูตรภูมสิถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2562 
วันท่ีรายงาน 4 มิถุนายน 2563 

 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ ปริญญาโท อาจารย / 
2 นางสาวนัฐศิพร แสงเยือน ปริญญาเอก อาจารย / 
3 นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ ปริญญาโท ผูชวยศาสตราจารย  
4 นางประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ ปริญญาโท ผูชวยศาสตราจารย / 
5 นางปาณิทัต รัตนวิจิตร ปริญญาโท ผูชวยศาสตราจารย / 
6 นางสาวพุดตาน จันทรางกูร ปริญญาโท อาจารย / 
7 นางสาวอรอําไพ สามขุนทด ปริญญาเอก อาจารย / 

อาจารยประจําหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 

 มคอ.2 ปการศึกษา 2561 ปจจุบัน 
1 นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 
2 นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ 
3 นางประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ นางประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ นางประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
4 นางปาณิทัต รัตนวิจิตร นางปาณิทัต รัตนวิจิตร นางปาณิทัต รัตนวิจิตร 
5 นางสาวพุดตาน จันทรางกูร นางสาวพุดตาน จันทรางกูร นางสาวพุดตาน จันทรางกูร 
6 นางสาวอรเอม ต้ังกิจงามวงศ   
7  นางสาวนัฐศิพร แสงเยือน นางสาวนัฐศิพร แสงเยือน 
8   นางสาวอรอําไพ สามขุนทด 
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อาจารยผูสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2562 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
1 01241211 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม I 1. นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 

2. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
3. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 
4. นาย ศรันย สมันตรัฐ 

 

2 01241214 มูลฐานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 1. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
2. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 
3. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 

 

3 01241231 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม I 1. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
2. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 
 

 

4 01241241 ประวัติศาสตรภูมิสถาปตยกรรมในโลกตะวันออก 1. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม 
2.นางสาว อรอําไพ สามขุนทด 

 

5 01241311 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม II 1. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
2. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม 
3. นาย อาทิตย ลิมปยากร 
4. นางสาว อรอําไพ สามขุนทด 

 

6 01241313 การออกแบบรางองคประกอบงานภูมิ
สถาปตยกรรม 

1. นาย อาทิตย ลิมปยากร  

7 01241331 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม III 1. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
2. นาย นันทชัย ไตรรัตนวงศ 

 

8 01241341 แนวคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม 1. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 
2. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
3. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 

 

9 01241362 เทคนิคการวิเคราะหภูมิทัศน 1. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 
 

 

11 01241411 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม IV 1. นาง ศนิ ล้ิมทองสกลุ 
2. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน 
3. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 
4. Mr. Sigit D. Arifwidodo 

 

12 01241413 การออกแบบรางงานภูมิสถาปตยกรรมขนาดเล็ก 1. Mr. Sigit D. Arifwidodo  
13 01241442 การอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมทางประวัติศาสตร 1. นายประวุฒิ แยมยลงาม  
14 01241446 ประเด็นรวมสมัยทางภูมิสถาปตยกรรม 1. Mr. Sigit D. Arifwidodo  
15 01241452 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม 1. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 

2. นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 
3. นางสาวอรอําไพ สามขุนทด 
 

 

16 01241453 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม V 1. นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ  

17 01241461 นิเวศวิทยาภาคสนามเพ่ืองานภูมิสถาปตยกรรม 1. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน 
2. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม 
3. นาย นันทชัย ไตรรัตนวงศ 
4. นาย ประวุฒิ แยมยลงาม 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
18 01241462 การวางผังเชิงนิเวศ 1. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน 

2. นาง ศนิ ล้ิมทองสกุล 
3. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
4. นาย อาทิตย ลิมปยากร 
5. นาย ศรันย สมันตรัฐ 

 

19 01241551 งานรวมปฏิบัติการวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม 1. Mr. Sigit D. Arifwidodo 
2. นาง ศนิ ล้ิมทองสกุล 
3. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 

 

20 01241597 สัมมนา 1. นายศรันย สมันตรัฐ  
21 01241598 โครงงานวิทยานิพนธ 1. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม 

2. นาย อาทิตย ลิมปยากร 
3. นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 
4. นาง ศนิ ล้ิมทองสกุล 
5. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
6. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
7. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 
8. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 
9. นาย ศรันย สมันตรัฐ 
10. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน 
11. Mr. Sigit D. Arifwidodo 
12. นาย นันทชัย ไตรรัตนวงศ 
13. นางสาวอรอําไพ สามขุนทด 

 

 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2562 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
1 01241111 การแสดงแบบภูมิสถาปตยกรรม 1. นาย นันทชัย ไตรรัตนวงศ  
2 01241141 อารยธรรมโบราณและภูมิสถาปตยกรรมในโลก

ตะวันออก 
1. นางสาว อรอําไพ สามขุนทด 
 

 

3 01241212 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม II 1. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 
2. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
3. นาย นันทชัย ไตรรัตนวงศ 
4. Mr. Sigit D. Arifwidodo 

 

4 01241213 พืชพรรณกับการออกแบบ 1. นาย นันทชัย ไตรรัตนวงศ 
2. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 
 

 

5 01241215 เกณฑการการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 1. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
2. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
3. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม 

 

6 01241232 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม II 1. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
2. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
3. นาย ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค 

 

7 01241261 กระบวนการวิเคราะหในงานภูมิสถาปตยกรรม 1. นาง ศนิ ล้ิมทองสกุล 
2. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 
3. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน 

 

8 01241271 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานภูมิสถาปตยกรรม 1. นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ  
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
9 01241312 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III 1. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม 

2. นางสาว อรอําไพ สามขุนทด 
3. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 

 

10 01241314 การออกแบบรางรายละเอียดภูมิสถาปตยกรรม 1. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
2. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน 

 

11 01241316 ภูมิทัศนเพ่ือสุขภาพและสุขภาวะ 1. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม  
12 01241332 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม IV 1. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร  
13 01241363 นิเวศวิทยาภูมิทัศน 1. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน  
14 01241412 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม V 1. นาย อาทิตย ลิมปยากร 

2. นาย ศรันย สมันตรัฐ 
 

15 01241443 การออกแบบและวางผังชุมชน 1. Mr. Sigit D. Arifwidodo  
16 01241444 ภูมิสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น 1. นายศรันย สมันตรัฐ  
17 01241445 ภูมิทัศนวัฒนธรรม 1. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 

2. Mr. Sigit D. Arifwidodo 
3. นาย ประวุฒิ แยมยลงาม 

 

18 01241451 การประมาณคากอสรางทางภูมิสถาปตยกรรม 1. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 
2. นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 
3. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 

 

19 01241471 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานภูมิสถาปตยกรรม 1. นาย อาทิตย ลิมปยากร  
20 01241599 วิทยานิพนธ 1. นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม 

2. นาย อาทิตย ลิมปยากร 
3. นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 
4. นาง ศนิ ล้ิมทองสกุล 
5. นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
6. นาง ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
7. หมอมหลวง วุฒิพงษ ทวีวงศ 
8. นางสาว พุดตาน จันทรางกูร 
9. นาย ศรันย สมันตรัฐ 
10. นางสาว นัฐศิพร แสงเยือน 
11. Mr. Sigit D. Arifwidodo 
12. นาย นันทชัย ไตรรัตนวงศ 
13. นางสาว อรอําไพ สามขุนทด 

 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ท่ีอยู 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 6 คน  อาจารยทุกคนรับผิดชอบเฉพาะหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
1. อาจารย กฤษดา  ประเสริฐสิทธ์ิ   
2. อาจารย ดร. นัฐศิพร แสงเยือน   
3. ผูชวยศาสตราจารย ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ปาณิทัต รัตนวิจิตร    
5. อาจารย พุดตาน จันทรางกูร   
6. อาจารย ดร. อรอําไพ สามขุนทด  

2 คุณสมบัติ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: ปริญญาเอก 2 คน (รอยละ 33.33) ปริญญาโท 4 คน (รอยละ 66.67) ปริญญา
ตร ี0 คน (0.0%)  
- ดํารงตําแหนง: ศาสตราจารย 0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย 0 คน (0.0%) ผูชวยศาสตราจารย 2 คน (รอยละ 33.33) 
อาจารย 4 คน (รอยละ 66.67) 

 ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 
ในรอบ 5 ป 

1 นายกฤษดา 
ประเสริฐ
สิทธิ์ 

ปริญญา
โท 

D.E.A. 
(Environnement 
et Paysage) 

อาจารย - ปาณิทัต รัตนวิจิตร อรเอม ตั้งกจิงามวงศ นรินธร จําวงษ 
ประภัสรา นาคะ และกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์. 2560. แนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จากผลความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  เพ่ือรองรับ
การเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. รายงานสืบเนือ่งจาก 
การประชุมวชิาการเสนอผลงานการวจิัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560. 10 กุมภาพันธ 2560. หนา 
985-997. 
- Arifwidodo, S.D. and K. Prasertsith. 2016. Making 
Public Park as Active Place: Lesson Learned from 
Two Cities in Thailand. Proceeding of the 6th ISPAH 
Congress: The International Congress on Physical 
Activity and Public Health. 16-19 November 2016. 
pp. 134-141. 
- สิกิต อริฟวิโดโด กฤษดา ประเสรฐิสิทธิ์ อรณา จนัทรศิร ิ
และณฐักฤตา นิลกําแหง. การตอบรับประโยชนดานสุขภาพ
ของสวนสาธารณะเมือง: การประเมนิผลหลังการออกแบบ
ปรับปรุงสวนสาธารณะเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางกายของ
อุทยานเบญจกิตติในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 
รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการโครงการประชุม
วิชาการภูมิสถาปตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที ่3. 25 สิงหาคม 
2018. กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจกัรไทย 

2 นางสาว
นัฐศิพร  
แสงเยือน 

ปริญญา 
เอก 

ปร.ด .(การใชที่ดิน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน) 

อาจารย - อรเอม ตั้งกิจงามวงศ นฐัศิพร แสงเยือน สิกิต อริฟวโิดโด 
วุฒิพงษ ทวีวงศ และวราภรณ ยรรยงกุล. 2558. การสังเกต
พฤติกรรมผูใชสวนสาธารณะเพ่ือประเมินระดับกิจกรรมทาง
กายและความสัมพันธของพ้ืนทีก่ิจกรรมทางกายกับลักษณะ
ทางกายภาพของสวนหลวงราชินี (19 ไร) อาํเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ. หนังสือรวมบทความงานวจิัยการ
ประชุมวิชาการกจิกรรมทางกายระดับชาตคิรั้งที่ 1 Active 
Living for All. 17-18 พฤศจิกายน 2558. หนา 487-505. 
- วุฒิพงษ ทวีวงศ วราภรณ ยรรยงกุล สิกิต อริฟวิโดโด อร
เอม ตั้งกจิงามวงศ และนัฐศิพร แสงเยือน. 2558. สวน 
สาธารณะชุมชนเมอืงเพ่ือกจิกรรมทางกาย: การประเมนิผล
ลักษณะการใชงานสวนหลวงราชินี (19 ไร) อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ. หนังสือรวมบทความงานวจิัยการ
ประชุมวิชาการกจิกรรมทางกายระดับชาตคิรั้งที่ 1 Active 
Living for All. 17-18 พฤศจิกายน 2558. หนา 576-593. 
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- Sigit Arifwidodo, Orana Chandrasiri, Natsiporn 
Sangyuan, Vudipong Davidongs and Ornaim 
Tangkitngamwong. 2018. Addressing the Health 
Benefits of Urban Park: Post-Design Intervention 
Assessment of Benchakitti Park in Bangkok, 
Thailand. The 14th Asian Urbanization Conference 
“Sustainable Development Goals in Asia”. 
- นัฐศิพร แสงเยือน และศนิ ล้ิมทองสกุล. ภูมิทัศนในบทบาท
ผูกําจัด: กรณีพ้ืนที่เกษตรกรรม. รายงานสืบเนื่อง จากการ
ประชุมวิชาการโครงการประชมุวิชาการภูมสิถาปตยกรรม 7 
สถาบัน ครั้งที่ 3. 25 สิงหาคม 2018. กรุงเทพมหานคร 
ราชอาณาจักรไทย. หนา 107-115.   
- นัฐศิพร แสงเยือน ธนาศรี สัมพันธารกัษ เพ็ชรย้ิม และ 
ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ. 2561. “สวนครัวเรือน” ความ
มั่นคงทางอาหารในครัวเรอืนชุมชนวัดบางออยชาง จังหวัด
นนทบุรี. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. 10(6); 471-
483. 

3 นางประภัสรา 
นาคะ พันธุ
อําไพ 

ปริญญา
โท 

ภ.สถ.ม. (ภูมิ
สถาปตยกรรม) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

- ปาณิทัต รัตนวิจิตร อรเอม ตั้งกจิงามวงศ นรินธร จําวงษ 
ประภัสรา นาคะ และกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์. 2560. แนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จากผลความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  เพ่ือรองรับ
การเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. รายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการเสนอผลงานการวจิัยระดับชาติ มหาวทิยา 
ลัยพายัพ พ.ศ. 2560. 10 กุมภาพันธ 2560. หนา 985-997. 
- อลิศรา มนีะกนิษฐ, วุฒิพงษ ทวีวงศ, ประภัสรา นาคะ 
และณัฏฐ พิชกรรม. 2561. สาเหตขุองการลดลงของพ้ืนที่
ผลิตผักในเขตทวีวฒันา. หนา 3017-3031. Veridian E-
Journal, Silpakorn University. 11(1). 
- ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ. ปญหาและอปุสรรคในการใช
พ้ืนที่เปดโลงของวัด:กรณีศึกษาวดัราษฎรในเขตธุรกิจพาณชิ
ยกรรมและที่อยูอาศัยในเขตเมอืงชั้นในกรุงเทพมหานคร.. 
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. 26(20).
หนา 81-98. 
- นัฐศิพร แสงเยือน ธนาศรี สัมพันธารกัษ เพ็ชรย้ิม และ 
ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ. 2561. “สวนครัวเรือน” ความ
มั่นคงทางอาหารในครัวเรอืนชุมชนวัดบางออยชาง จังหวัด
นนทบุรี. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. 10(6); หนา
471-483. 
- ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรย้ิม ประภัสรา นาคะ พันธุ
อําไพ และปยพร สุทธทิรัพย. 2562. ความคิดและความ
คาดหวังตอภูมทิัศนของสถานที่สงเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุ
ในบริบทของเทศบาลเมอืง: กรณีศึกษาศูนยพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ เทศบาลเมอืงแสนสุข จังหวัดชลบุรี. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการภูมสิถาปตยกรรม 7 สถาบัน 
ครั้งที่ 4. โรงแรม จัสมนิ ซิตี้ สุขุมวทิ 23 กรงุเทพฯ. หนา
107-123. 

4 นางปาณิทัต 
รัตนวิจิตร 

ปริญญา
โท 

M.Sc. (Urban 
Design) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

- ปาณิทัต รัตนวิจิตร อรเอม ตั้งกจิงามวงศ นรินธร จําวงษ 
ประภัสรา นาคะ และกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์. 2560. แนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จากผลความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  เพ่ือรองรับ
การเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. รายงานสืบเนือ่งจาก 
การประชุมวชิาการเสนอผลงานการวจิัยระดับชาติ มหาวทิยา 
ลัยพายัพ พ.ศ. 2560. 10 กุมภาพันธ 2560. หนา 985-997. 
- อาทิตย ลิมปยากร ปาณิทัต รัตนวิจติร ศรันย สมนัตรฐั 
ธนาศรี เพ็ชรย้ิม และศนิ ล้ิมทองสกุล. ชั้นเรียนการวางผัง
และออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในกรอบของพ้ืนทีท่ิ้งรางใน
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เมือง. รายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการโครงการ
ประชุมวิชาการภูมิสถาปตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 3. 25 
สิงหาคม 2018. กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย. หนา
124-134. 

5 นางสาว
พุดตาน 
จันทรางกูร 

ปริญญา
โท 

M.L.A. 
(Landscape 
Architecture) 

อาจารย - Chantarangkul, P. and Wungpatcharapon, S. 2016. 
Ecological Approach for Flood Prevention and 
Slum Community Upgrading Along Lat Phrao Canal, 
Bangkok. The 13th International Asian Urbanization 
Conference. 6-8 January 2016. pp. 704-712. 
- Takkanon, P. & Chantarangkul, P. 2019. Effects of 
urban geometry and green area on thermal 
condition of urban street canyons in Bangkok. 
Architectural Science Review. 62(1). หนา 35-46. 

6 นางสาว 
อรอําไพ  
สามขุนทด 

ปริญญา
เอก 

พธ.ด. 
(พระพุทธศาสนา) 

อาจารย อรอําไพ สามขนุทด และ ภาวิณี อินชมภู.  2558.  การ
สํารวจและประเมนิถนนเพ่ือพัฒนาเปนเสนทางชมทิวทัศน.  
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.  2558;64:217-232. 
อรอําไพ สามขนุทด, พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, และวัช
รพงษ ชุมดวง.  2560.  การตีความการปฏิบัติธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท.  วารสาร มจร พุทธศาสตร
ปริทรรศน.  2560;1(2). หนา 64-75. 

 

3 คุณสมบัติ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 7 คน  
- คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร: ปริญญาเอก 2 คน (รอยละ 28.57) ปริญญาโท 5 คน (รอยละ 71.43) ปริญญาตรี 0 
คน (0.0%)  
- ดํารงตําแหนง: ศาสตราจารย 0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย 0 คน (0.0%) ผูชวยศาสตราจารย 3 คน (รอยละ 42.86) 
อาจารย 4 คน (รอยละ 57.14) 
 
 
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 7 คน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 6 คน ดังแสดงคุณสมบัติตามตารางดานบน  
มีอาจารยท่ีทําหนาท่ีเพียงอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน คือ ผศ.นันทชัย ไตรรัตนวงศ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 
ในรอบ 5 ป 

1 
 

นายนันทชัย 
ไตรรัตนวงศ 

ปริญญาโท วท.ม. (พืชสวน) ผูชวย
ศาสตราจารย 

- นันทชัย ไตรรัตนวงศ. 2558. ผลกระทบจากตนไมปลูก
ของดาบตํารวจวชิัย สุริยุทธ ตอภูมิทัศนชุมชน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นและ
สภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. มิถุนายน 2558. หนา 5-16. 
- นันทชัย ไตรรัตนวงศ. พระสงฆกับกิจกรรมการอนรุกัษ
ภูมิทัศนปาไม: กรณีศึกษา พระราชวิสุทธมินุี (หลวงพอ
เย้ือน ขฺนติพโล) พุทธอุทยานวัดเขาศาลา อาํเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรนิทร". วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สจล. 26(20). 149-159. 
- นันทชัย ไตรรัตนวงศ. แนวคิดเชิงจริยธรรมส่ิงแวดลอม
กับการปลูกตนไมเพ่ือชุมชนโดยดาบตํารวจวิชัย. 
โครงการประชุมวิชาการภูมิสถาปตยกรรม 7 สถาบัน 
ครั้งที่ 3. 25 สิงหาคม 2018. กรงุเทพมหานคร 
ราชอาณาจักรไทย 
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4 คุณสมบัติ
อาจารยผูสอนท่ี
เปนอาจารย
ประจํา 

รายชื่ออาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา  
 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่ออาจารยผูสอน วุฒิการศึกษา 
อาจารย กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ ปริญญาโท 
ผูชวยศาสตราจารย ธนาศร ีสัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม ปริญญาเอก 
อาจารย นัฐศิพร แสงเยือน ปริญญาเอก 
ผูชวยศาสตราจารย นันทชัย ไตรรัตนวงศ ปริญญาโท 
ผูชวยศาสตราจารย ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ ปริญญาโท 
ผูชวยศาสตราจารย ประวุฒิ แยมยลงาม ปริญญาโท 
ผูชวยศาสตราจารย ปาณิทัต รัตนวิจิตร ปริญญาโท 
อาจารย พุดตาน จันทรางกูร ปริญญาโท 
ผูชวยศาสตราจารย วุฒิพงษ ทวีวงศ ปริญญาเอก 
รองศาสตราจารย ศนิ ล้ิมทองสกุล ปริญญาเอก 
ผูชวยศาสตราจารย ศรันย สมันตรัฐ ปริญญาเอก 
อาจารย อรอําไพ สามขุนทด ปริญญาเอก 
ผูชวยศาสตราจารย อาทิตย ลิมปยากร ปริญญาเอก 
อาจารย Sigit Dwiananto arifwidodo ปริญญาเอก 

 

5 คุณสมบัติ
อาจารยผูสอนท่ี
เปนอาจารย
พิเศษ 

รายชื่ออาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ มีการพิจารณาคุณสมบัติท่ีมีความเหมาะสมในแตละรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา
ของภาควิชาเปนอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาน้ัน  
1. ศาสตราจารยพิเศษ เดชา บุญคํ้า มีคุณวุฒิปริญญาโท มีประสบการณทํางานดานการปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม
มากกวา 55 ป สอนในรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม มีการสอน 2 ครั้ง  
2. คุณดนัยวิทย อยูคง  มีคุณวุฒิปริญญาตรี มีประสบการณทํางานดานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมมากกวา 25 ป มี
ช่ัวโมงการสอนในวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม IV และวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม V  ตรวจ
ผลงานนิสิตในสวนงานภาคปฏิบัติ และสอนในวิชาการแสดงแบบภูมิสถาปตยกรรม จํานวน 3 ครั้ง 
3. คุณวิเชียร อินทรนุกูลกิจ มีคุณวุฒิปริญญาตรี มีประสบการณดานการทํางานเรื่องการออกแบบระบบรดนํ้าตนไมมากกวา 
35 ป สอนในวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม II และ วิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม III จํานวน 3 
ครั้ง 
4. คุณนึกรัก พิศาลบุตร มีคุณวุฒิปริญญาตร ีมีประสบการณดานการทํางานเรื่องการออกแบบระบบสระวายนํ้ามากกวา 30 
ป สอนในวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม III จํานวน 2 ครั้ง 
5. คุณบัณฑิต เม็นแก มีคุณวุฒิปริญญาตรี มีประสบการณดานการทํางานเรื่องการออกแบบระบบสระวายนํ้ามากกวา 20 ป 
สอนในวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม II จํานวน 2 ครั้ง 
6. คุณวีระพันธ  ไพศาลนันท  มีคุณวุฒิปริญญาตรี  มีประสบการณทํางานดานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมากกวา 35 ป 
สอนในวิชาการประมาณราคาคากอสรางทางภูมิสถาปตยกรรม 2 ครั้ง 
7. คุณธีระพงศ สงวนศรีพิสุทธ์ิ มีคุณวุฒิปริญญาตรี มีประสบการณทํางานดานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมากกวา 7 ป 
สอนในวิชาการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III รวมกับอาจารยประจําท้ังภาคการศึกษา 
8. คุณจิติมา จิตรวรนันท  มีคุณวุฒิปริญญาโท มีประสบการณ ในดานการวางผังยุทธศาสตร นโยบาย จัดทาแผนแมบท และ
ผังในการพัฒนาการทองเท่ียว ออกแบบ วางผังทางภูมิสถาปตยกรรมใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกวา 15 ป 
สอนในวิชาการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม  V  รวมกับอาจารยประจําท้ังภาคการศึกษา 
9. คุณจีระชัย เจริญศิริวกุล มีคุณวุฒิปริญญาตรี มีประสบการณทํางานดานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมากกวา 15 ป มี
ช่ัวโมงการสอนในวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม IV และวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม V  ตรวจ
ผลงานนิสิตในสวนงานภาคปฏิบัติ  
 

6 การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีการแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป  
หลักสูตรปจจุบันเปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ใหเปนหลักสูตรท่ีมีการบริหารจัดการตามเกณฑ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาคือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561  เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 และอธิการบดีใหความเห็นชอบ 
เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2561 และอยูในระหวางการรอไดรับความเห็นชอบจาก อว. 
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หมวดที ่2 อาจารย 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย 

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีเปาหมายของการบริหารและพัฒนาอาจารย โดยมีการบริหารจํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑท่ีกําหนด มีการบริหารดวยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร และมีอาจารย
ผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายและมีการอบรมทบทวนความรูอยูเสมอ 

 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. แผนการรับอาจารย    
อาจารยประจําหลักสูตรไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนการรับอาจารยในการประชุมภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยมีความ
สอดคลองกับการวางแผนอัตรากําลัง ท่ีมีการพิจารณารวมกับแผนการลาศึกษาตอ และการกําหนดความรับผิดชอบ (Job 
assignment) ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร โดยมีการคํานึงถงึอัตรากําลังท่ีจะขาดหายไปตามแผนการศึกษาตอ ดูความ
เหมาะสมของการวางแผนการสอนดวยแผนการทดแทนอาจารยตามความเช่ียวชาญ และการจัดภาระงานอาจารยให
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  
 
ในปการศึกษา 2561  ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมมีการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังเพ่ือขอรับอาจารยเพ่ิม เพ่ือทดแทนอัตรา
ของ ผศ.อรเอม ซ่ึงมีแผนการลาออก และไดแจงลวงหนาต้ังแตปการศึกษา 2560 รวมไปถึงกําหนดคุณสมบัติอาจารยใหมท่ีมี
พ้ืนฐานดานภูมิสถาปตยกรรม เพ่ือครอบคลุมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และรองรับกับการเปดรายวิชาใหมของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได โดยมีการประชุมรวมกันระหวางหลักสูตรและหัวหนาภาควิชา เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยหัวหนาสํานักงานเลขานุการไดมีการดําเนินการประกาศรับ และมีการคัดเลือกตามกฎระเบียบของทาง
ราชการตอไป ท้ังน้ี ในเดือนพฤษภาคม 2561 ไดมีการประกาศรับสมัครอาจารยใหม กอนการลาออกของ ผศ.อรเอม เปน
เวลา 3 เดือน 
 
ในปการศึกษา 2562 มีการรับอาจารยใหมตามแผนการทดแทนอาจารยในปการศึกษา 2562 คือ อ.ดร.อรอําไพ สามขุนทด 
โดยเริ่มทํางานวันแรก เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยมีคุณวุฒิตามประกาศรับสมัคร คือ จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science 
(Leisure and Environments) จาก Wageningen university ประเทศเนเธอรแลนด และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดุษฎีนิพนธเรื่องแนวทางการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอการปฏิบัติธรรม นอกจากน้ี มีประสบการณในการสอน คือ เปนอาจารยประจําท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอาจารยพิเศษ
ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
 
2. กระบวนการดําเนินการเพ่ือรับอาจารยใหม   
กระบวนการดําเนินการเพ่ือรับอาจารยใหม มีการดําเนินการท้ังในระดับหลักสูตร/ภาควิชา และกระบวนการท่ีดําเนินการใน
ระดับคณะฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีการดําเนินการตามการวางแผนอัตรากําลังท่ีกําหนดรวมกับภาควิชา มีการประชุมหารือเพ่ือ
กําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของอาจารยใหมท่ีตองการรับ โดยเนนการพิจารณาจากรายวิชาท่ียังขาด
แคลนอาจารยผูสอน (การดําเนินการในระดับหลักสูตร/ภาควิชา) 

- ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมมีการเสนอขอรับอาจารยใหม ตามการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังรวมไปถึงกําหนด
คุณสมบัติอาจารยท่ีจะรับใหมและเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  โดยหัวหนาสํานักงานเลขาไดมีการ
ดําเนินการประกาศรับและคัดเลือกตามกฎระเบียบของทางราชการตอไป (การดําเนินการในระดับคณะ) 

- ระหวางชวงการรับสมัคร ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 3 คน รวมพูดคุยกับผูสนใจเขาสมัครเปนอาจารย
อยางไมเปนทางการเพ่ือเปาหมายของการทํางานรวมกัน และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมขององคกร อันเปนการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการคัดเลือกอยางเปนทางการ เม่ือมีการประเมินถึงความเหมาะสม
ของผูสมัครแลว ประธานหลักสูตรฯจะแจงขอมูลประวัติของผูสมัครใหท่ีประชุมภาควิชาฯ รับทราบและพิจารณา
คุณสมบัติในเบ้ืองตน กอนผูสมัครฯเขาสูกระบวนการคัดเลือกอยางเปนทางการในระดับคณะฯ (การดําเนินการใน
ระดับหลักสูตร/ภาควิชา) 

- คณบดีแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติผูสมัครซ่ึงประกอบดวยคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา 
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ตัวแทนหลักสูตรฯ ผูแทนคณาจารย และหัวหนาสํานักงานเลขานุการ โดยวิธีการประเมินคุณสมบัติผูสมัคร มีคะแนน
ใน 2 สวนดวยกัน คือ การสอบสอน โดยใชเวลาในการสอบสอนประมาณ ½ ช่ัวโมง และการสอบสัมภาษณ  อีกท้ังมี
การประเมินในสวนของผลการทดสอบจิตวิทยา และการทดสอบภาษาอังกฤษ (การดําเนินการในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย) 

- เม่ือมีผูผานการสอบสัมภาษณ เจาหนาท่ีของหนวยการเจาหนาท่ีทําการประกาศผูผานการคัดเลือกท่ีไดรับการบรรจุ
เขาเปนอาจารยประจําภาควิชา (การดําเนินการในระดับคณะ) 

- เม่ือรับอาจารยเขามาแลว ภาควิชาไดมีการกําหนดความรับผิดชอบ ภาระงานตางๆ และกําหนดอาจารยพ่ีเล้ียงในการ
ดูแล โดยกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 1 ป โดยหัวหนาภาควิชารวมกับอาจารยพ่ีเล้ียงเปนผู
ประเมินการทํางาน (การดําเนินการในระดับหลักสูตร/ภาควิชา) โดยมีรอบในการประเมินทุก 6 เดือน 

 
ในปการศึกษา 2561  จากการวางแผนการรับอาจารยใหม ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมไดประกาศรับสมัครอาจารย ครั้งท่ี 1 
เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561  เพ่ือทดแทนตําแหนงของ ผศ.อรเอม น้ัน พบวา มีผู
ยื่นใบสมัคร 1 คน คือ น.ส.อรอําไพ สามขุนทด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science (Leisure and Environments) จาก 
Wageningen university ประเทศเนเธอรแลนด และจบการศึกษาระดับปรญิญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดุษฎีนิพนธเรื่องแนวทางการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการปฏิบัติธรรม  
 
หลังการสมัครไดมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวมพูดคุย พบวา มีทัศนคติท่ีดี มีความสามารถสอดคลองกับความ
ตองการของหลักสูตร ท้ังน้ี น.ส. อรอําไพ เขารับการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2562  โดยผลการสอบสัมภาษณ ผลการ
สอบภาษาอังกฤษ และผลการสอบจิตวิทยา ไดผลคะแนนผานเกณฑการสอบท้ังหมด  
 
ในชวงระหวางท่ีรอการบรรจุเขาทํางาน ไดมีการจัดจาง น.ส.อรอําไพ เปนอาจารยพิเศษเพ่ือสอนในรายวิชา การออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม III สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 3 และเพ่ือให น.ส.อรอําไพ ไดเรียนรูและปรับตัวกอนเขารับการบรรจุเปนอาจารยประจํา
ภาควิชาตอไป  
 
ในปการศึกษา 2562 อาจารย ดร. อรอําไพ สามขุนทด ไดรับการบรรจุเขาทํางาน โดยเริ่มทํางานวันแรก เม่ือวันท่ี 15 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยหลักสูตรไดมอบหมายงานสอนในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ในภาคการศึกษาตน 
ไดแก ประวัติศาสตรภูมิสถาปตยกรรมในโลกตะวันตก การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม II  การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม 
และโครงงานวิทยานิพนธ  ภาคการศึกษาปลาย ไดแก อารยธรรมโบราณและภูมิสถาปตยกรรมในโลกตะวันออก การออกแบบ
ภูมิสถาปตยกรรม III  นิเวศวิทยาภูมิทัศน และวิทยานิพนธ  และไดมอบหมายให อ.พุดตาน เปนอาจารยพ่ีเล้ียง 
 
ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยไดมีการแตงต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองงาน ประกอบดวย คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
หัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม และ ผศ.ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ  โดยมีระยะเวลาครบกําหนดประเมิน 1 ป ในวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2563 
 
3. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการดําเนินงานเพ่ือแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

- คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารยท่ีมีคุณวุฒิตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมท่ีจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรไปยังฝายวิชาการของคณะฯ เม่ือมีการปรับปรุงหลักสูตร หรือเม่ือจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตรมีแนวโนมตํ่ากวาเกณฑ 

- ฝายวิชาการของคณะฯ พิจารณาตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของอาจารยประจําหลักสูตร หากพบความไม
ถูกตองจะสงกลับใหประธานหลักสูตรพิจารณาใหม หากทุกประเด็นครบถวนฝายวิชาการดําเนินเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการบริหารคณะใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยและ อว.อนุมัติตอไป  

- หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการพิจารณาอาจารยประจําหลักสูตรจากคุณวุฒิ ไดแก วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณการทําวิจัยของอาจารยซ่ึงการกําหนดคุณวุฒิของอาจารย
ประจําหลักสูตรน้ันมีการกําหนดใหเปนไปตามเกณฑของสภาสถาปนิกท่ีกําหนดไว 

- อาจารยทานใหมท่ีจะเขามาเปนอาจารยประจําหลักสูตร จะเขาประชุมรวมกับอาจารยประจําหลักสูตรเดิมเพ่ือทราบ
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ภาระงานในการสอน และการบริหารหลักสูตร เชน การจัดการเรียนการสอน การกําหนดภาระงาน การกําหนด
วิธีการคัดเลือกนิสิต การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู การพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาของนิสิต โครงการสงเสริม
และพัฒนานิสิตตางๆ เปนตน 

 
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยประจําหลักสูตร 6 คน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 3 คน (ผูชวยศาสตราจารย) 6 คน  มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน และวุฒิปริญญาโท 5 คน อาจารยประจํา
หลักสูตรทุกทานเปนอาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรน้ันตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ันและมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด  
 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการเสนอแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิม 1 คน คือ อ.ดร.อรอําไพ สามขุนทด ผานการ
พิจารณาจากการประชุมกรรมการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2562 และผานการประชุม
คณะกรรมการคณะสถาปตยกรรมศาสตร เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีมติอนุมัติ
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ท้ังน้ี หลักสูตรไดขอให อ.ดร. อรอําไพ เขาประชุมรวมกับอาจารย
ประจําหลักสูตร ต้ังแตการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 2/2562  เพ่ือรับทราบภาระในการบริหารหลักสูตร และงานสอน  
 
ปจจุบัน หลักสูตรฯ มีอาจารยประจําหลักสูตร 7 คน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 6 คน มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 
คน (ผูชวยศาสตราจารย) ไดแก ผศ.ปาณิทัต ผศ.นันทชัย และ ผศ.ประภัสรา มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน ไดแก อ.ดร.
นัฐศิพร และ อ.ดร.อรอําไพ และวุฒิปริญญาโท 5 คน อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานเปนอาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมี
ภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ันและมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 
 

 - ระบบการบริหารอาจารย 
 
ระบบการบริหารอาจารยสําหรับหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต เนนในเรื่องของการมีสวนรวมในการทํางาน การ
เสนอความคิดเห็น เพ่ือสรางความรักความผูกพัน ผานกลไกหลักท่ีสําคัญ คือ การเสนอความคิดเห็นแบบเปนทางการ และ
แบบไมเปนทางการ  
กลไกการบริหารแบบเปนทางการ คือ การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการหลักสูตรผานการประชุมหลักสูตร และการ
ประชุมภาควิชา สวนกลไกการบริหารแบบไมเปนทางการ คือ การจัดโครงการ Lunch & Learn ซ่ึงเปนโครงการประเภท 
Knowledge sharing ท่ีมีการแลกเปล่ียนประสบการณรวมกันแบบไมเปนทางการ เปนผลดีท้ังในเชิงงานวิชาการ และเชิง
สังคมท่ีดีขึ้น โดยมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง ต้ังแตปการศึกษา 2559 จวบจนปจจุบันในปการศึกษา 2562 พบวามีจํานวน
อาจารยในภาควิชาเขารวมมากขึ้น และมีการจัดโครงการบอยยิ่งขึ้น คือ สัปดาหเวนสัปดาห  
 
1. แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวม 
ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม และหลักสูตรฯ ไดมีแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมระหวางอาจารยผูสอนในหลักสูตรและ
หัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสูตรฯ ดังน้ี 

- แนวทางการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ระดับภาควิชา : อาจารยในภาควิชามีสวนรวมในการกําหนดความกาวหนาของตนเอง โดยหัวหนาภาควิชาไดให
อาจารยภายในภาควิชามีโอกาสในการเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหบรรลุตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังการเพ่ิมพูนคุณวุฒิ การขอตําแหนงทางวิชาการ โดยใหอาจารยแตละทานจัดทําแผน การเตรียมความ
พรอม หัวขอท่ีสนใจ รวมถึงชี้แจงปญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน รวมถึงในปการศึกษา 
2561 และ 2562 มีการดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยอาจารยเปนผูกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ตามการ
ปฏิบัติงานตามรับผิดชอบ 
ระดับหลักสูตร : การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบผานการประชุมหารือ เพ่ือทําความเขาใจรวมกันถึง
บทบาทและหนาท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร ตลอดจนแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบตามความถนัดและความสมัคร
ใจของอาจารยแตละทาน  

 
- การมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรในการดําเนินการหลักสูตร  



12 
 

การวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต มีการประชุมในทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ในชวงกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือวางแผน
ระยะส้ัน ไดแก การจัดการเรียนการสอน เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบรายวิชา การพิจารณาอาจารยพิเศษ การวางแผน
การดําเนินงานหลักสูตรใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษา และกําหนดภาระงานดานตางๆใหเหมาะสม และหลังจบ
ภาคการศึกษาเพ่ือติดตามและทบทวนหลักสูตร  ในสวนของการวางแผนระยะยาว มีการวางแผนเรื่องลาศึกษาตอ 
และการวางแผนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และติดตามการทํางานใหเปนไปตามแผนงาน  
 
ในปการศึกษา 2562 มีการประชุมหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ครั้ง คือ วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563  และวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดย
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมการประชุม และมีสวนรวมในการดําเนินงานหลักสูตร 
 

- การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ภาควิชาไดรับงบประมาณผานงบประมาณแผนดิน โดยหัวหนาภาควิชาให
อาจารยในภาควิชาเสนอช่ืออาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีการตัดสินใจรวมกัน โดยในปการศึกษา 2562 ได
มีการจางอาจารยดนัยวิทย อยูคง และอาจารยจีรชัย เจริญศิริกุล เปนอาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ตาม
ปงบประมาณ 2562 และ2563 ตามลําดับ เพ่ือสอนรายวิชา 01241332 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม IV  
และรายวิชา 01241453 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม V   
 
การจางอาจารยพิเศษ/วิทยากร หลักสูตรไดมีการพิจารณารายชื่ออาจารยพิเศษตามท่ีรายวิชาเสนอในแตละภาค
การศึกษา ผานการประชุมหลักสูตรในชวงกอนการเปดภาคการศึกษาท้ังสองภาคการศึกษา เพ่ือใหหลักสูตร
พิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาไมใหมีการซอนทับความเช่ียวชาญกับอาจารยภายในคณะ และมีความรู
เฉพาะทางตามตองการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอนิสิตสูงสุด 
 

2. ระบบการประเมิน 
ระบบการประเมินในการบริหารหลักสูตร มีการประเมินจากอาจารยประจําหลักสูตร และจากนิสิต โดยแบบประเมินท่ี
เกี่ยวของ ไดแก 1) การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร ประเมินโดยอาจารยประจําหลักสูตร 2) ความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตรตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเมินโดยอาจารยประจําหลักสูตร 3) การประเมิน
เรื่องเน้ือหาหลักสูตร จากความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร ประเมินโดยนิสิตในหลักสูตร  4) 
การรายงานภาระงานของอาจารยประจําภาควิชา โดยมีผลการประเมินสําหรับปการศึกษา 2562 ดังน้ี 

- ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ผลประเมินอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉล่ีย 
4.54  มีคะแนนมากกวาในปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.52 และในปการศึกษา 2560 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 
4.33 และปการศึกษา 2559 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.31  

- ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลประเมินอยูในระดับดี
มาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.10  มีคะแนนมากกวาปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.08  ปการศึกษา 2560 ซ่ึงมี
คะแนนเฉล่ีย 3.94 และปการศึกษา 2559 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 3.84  

- ความพึงพอใจดานเนื้อหาหลักสูตร (ประเมินออนไลน)  ผลท่ีไดจากการประเมิน อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉล่ีย 
4.00 ไดคะแนนนอยกวาปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.08  มีคะแนนเทากับปการศึกษา 2560 ซ่ึงมีคะแนน
เฉล่ีย 4.00  และมีคะแนนนอยกวาปการศึกษา 2559 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.13  

- การรายงานภาระงาน มีการศึกษาถึงภาระงานในภาพรวม ท้ังภาระงานการสอนขั้นตํ่าของอาจารยผูสอนใน
หลักสูตร เพ่ือใชในการพิจารณาการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา และภาระงานดานอื่นๆ ใหมีสัดสวนภาระงาน
ท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี อาจารยทุกคนมีภาระงานขั้นตํ่าตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
 - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

จากการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสองสามปท่ีผานมา พบวา องคประกอบดานอาจารย เปนสวนท่ีได
คะแนนนอย อันเปนผลมาจากท้ังในเรื่องคุณวุฒิอาจารย ผลงานตีพิมพ สวนหน่ึงเปนเพราะไมไดมีการกระตุนอยางเปนระบบ 
และทุกคนมีภาระงานสอนท่ีมาก อีกท้ังอาจารยท่ียังไมไดมีคุณวุฒิยังไมสามารถจะเขียนผลงานทางวิชาการใหดีได 
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เปาหมาย  
- เพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร และการเปนอาจารยท่ีปรึกษานิสิต โดย

อาจารยเขารวมอบรมความรู และนําความรูมาใชในการเรียนการสอน  
- เพ่ิมจํานวนผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ  
- เพ่ิมจํานวนอาจารยท่ีมีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย 

 
กลไกของการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
กลไกสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในหลักสูตร คือ  
1) การสนับสนุนใหเขารวมการอบรมตางๆ ท้ังภายนอกมหาวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงในการประชุมระดับคณะ  
เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหเปนปจจุบัน และนํามาใชกับการเรียนการสอนได  ผลท่ีเกิดขึ้น อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มี
การเขารวมอบรมสัมมนา อยางนอยคนละ 3 โครงการ โดยมีประเภทการอบรมความรูท่ีมีความหลากหลาย เทาทัน
สถานการณ โดยในปการศึกษา 2562 อาจารยในหลักสูตรมีการอบรมสัมมนาท่ีมุง 2 แนวทางหลัก คือ การอบรมดาน
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการดูแลนิสิตท่ีมีภาวะการปวยทางจิตใจ  
2) การมีสวนรวมในการบริหาร และการรวมใหขอมูลตางๆ ท่ีทําใหเกิดการคุยกันมากยิ่งขึ้น ผานโครงการ Lunch & Learn  
ซ่ึงเปนรูปแบบของโครงการ Knowledge sharing ท่ีทําใหเกิดการคุยกัน สามารถปรึกษาปญหากันนอกรอบในชวงกลางวัน 
นอกเหนือจากชวงเวลาการทํางานหลัก ผลท่ีเกิดขึ้น คือการเพ่ิมพูนทักษะความรู จากการประชาสัมพันธขาวสารการอบรม
สัมมนา ทําใหมีเกิดการกระตุนกันเอง และเขารวมอบรมรวมกัน  นอกจากน้ี ยังมีการทํางานงานวิจัยรวมกัน และการเขียน
บทความทางวิชาการ ผานการปรึกษากันในบรรยากาศแบบไมเปนทางการ ท่ีทําใหเรื่องของการเขียนขอเสนอวิจัยท่ีมีความ
ยาก และกลัวท่ีจะปรึกษากัน เกิดการพูดคุยกันไดมากขึ้น 
3) การกระตุนอยางเปนระบบ ผานการประชุมภาควิชา และการประชุมหลักสูตร ผลท่ีเกิดขึ้น มีจํานวนผูชวยศาสตราจารย
เพ่ิมขึ้น มีอาจารยท่ีเตรียมตัวขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และมีอาจารยท่ีเตรียมตัวศึกษาตอ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
     หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการเตรียมการสําหรับอาจารยใหมดังตอไปน้ี 

- ปฐมนิเทศอาจารยใหมในเรื่องบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนิสิตในรายวิชาท่ีสอน 
- หลักสูตรใชระบบอาจารยพ่ีเล้ียงเพ่ือใหคําแนะนําเรื่องกฎระเบียบของอาจารย งานสอนและติดตามการทํางานของ

อาจารยใหม อยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติอาจารยพ่ีเล้ียง คือ ตองเปนอาจารยท่ีมี
ประสบการณทํางานมานานอยางนอย 2 ป เพ่ือใหสามารถพูดคุยใหคําแนะนําในประเด็นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการทํางาน
ไดเปนอยางดี ท้ังน้ีอาจารยประจําหลักสูตรจะหมุนเวียนกันทําหนาท่ีดังกลาวน้ี 

- กําหนดใหอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหมของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดรับความรู บทบาทหนาท่ี
และฝกทักษะการสอนตลอดจนสรางเครือขายอาจารย 

- กําหนดใหอาจารยใหม ศึกษาคูมือการปฏิบัติงานของคณะฯ เพ่ือเขาใจภาพรวมของการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน  

- กําหนดใหอาจารยใหมเขารวมการฝกอบรมในเรื่องตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน กลยุทธวิธีการสอน วิธีการประเมินของ
มหาวิทยาลัย หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา เปนตน 

- สําหรับอาจารยใหมท่ีผานการคัดเลือกจะตองถูกประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาการทดลองงาน 1 ป โดย
หัวหนาภาควิชาและอาจารยพ่ีเล้ียงเปนผูประเมินในขั้นตน และเสนอท่ีประชุมภาควิชาเห็นชอบ โดยหัวหนา
ภาควิชาเปนตัวแทนกรรมการประเมินผลการทดลองงานเพ่ือรายงานผลในระดับมหาวิทยาลัยตอไป  

 
ในปการศึกษา 2562  มีอาจารยใหม 1 ทาน คือ อ.ดร.อรอําไพ สามขุนทด โดยเริ่มเขาทํางานเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
ไดมีการปฐมนิเทศใน การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2562 เรื่อง ขอมูลหลักสูตร ปรัชญาหลักสูตร คุณลักษณะนิสิตพึงประสงค 
“LA KU” บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนิสิตในรายวิชาท่ีจะทําการสอน รวมถึงแนะนําคูมืออาจารย
ท่ีปรึกษา คูมือพนักงานมหาวิทยาลัย  และแนะนําเรื่องการปฏิบัติงานของคณะฯ เพ่ือเขาใจภาพรวมของการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ท้ังน้ี อ.ดร.อรอําไพ ไดเขารวมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนท่ี 69 วันท่ี 
28-31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากน้ีไดเขาโครงการอบรม หัวขอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย รุนท่ี 
4 วันท่ี 3 กันยายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการสัมมนาในหัวขอ "นิสิตกับการสรางสุข
(ภาวะ) แนวทางการรับมือกับนิสิตปวยโรคซึมเศรา สําหรับอาจารยและบุคลากร เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2562 ณ หองทอง
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พันธพูนสุวรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยระหวางน้ีอยูในระยะเวลาการทดลองงาน โดยหลักสูตรไดมอบหมายให อ.
พุดตาน จันทรางกูร เปนอาจารยพ่ีเล้ียง  
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีกระบวนการใหความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ และเปดโอกาส
ใหอาจารยพัฒนาตนเอง ไดแก 1) การพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล  2) การ
พัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพดานอื่นๆ  3) ระบบติดตามการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารยโดย
ภาควิชามีกลไกในการสนับสนุนท้ังในดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร และดานงบประมาณสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรม 
ท้ังน้ี กําหนดใหอาจารยแตละคนเขารวมในการพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
และการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา 3 ครั้งตอป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 

- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล ซ่ึงจัดเปนประจําทุกป โดยกอง
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- การจัดโครงการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ เชิงวิชาการ วิชาชีพระหวางคณาจารยนําไปสูการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความเห็น/ประสบการณรวมกัน ในโครงการ Lunch & Learn 

- สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมและฝกอบรมภายนอกสถาบัน  
 
ในปการศึกษา 2561 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดเขารวมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและนํามาใชกับการเรียน
การสอน บางรายวิชามีการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีตางออกไปจากเดิม เพ่ือกระตุนการเรียนรูของนิสิต เชน การทํา 
Workshop การจัดหองเรียนรูปแบบใหม การมอบหมายงาน บทบาทสมมติ การใช Application สรางแบบฝกหัดในรปูแบบ
เกม เปนตน  
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  ควรนําเทคนิคการสรางแรงจูงใจ รวมถึงเทคโนโลยีจากการอบรมมาใช
กับการเรียนการสอน 
 
การปรับปรุงจากขอเสนอแนะ ในปการศึกษา 2562 ไดมีรายวิชาท่ีนําเทคนิคการสรางแรงจูงจากการอบรมมากระตุนความ
สนใจในการเรียนการสอน รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ไดแก  การใหแบบฝกหัดในรูปแบบบทบาท
สมมติ ในรายวิชานิเวศวิทยาภูมิทัศน และการปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม การใชโปรแกรม Kahoot ในรายวิชาการวางผัง
เชิงนิเวศ นอกจากน้ีในหลายรายวิชา มีการใชการส่ังงานผาน Google classroom และมีการสอบในรูปแบบออนไลน 
นอกจากน้ี หลักสูตรไดมีการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอาจารยใหทันสมัยอยูเสมอ ไดแก การอบรมการใชโปรแกรม 
BIM ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีทันสมัยและใชในการทํางานวิชาชีพ  
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563   อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ควรเขารับการพัฒนาความรู 
ทักษะ สําหรับเตรียมการสอนออนไลน และแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ท้ังในรายวิชาบรรยาย และรายวิชาปฏิบัติ 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพดานอื่นๆ 

- การสรางแรงจูงใจในการใหรางวัลและการใหทุนสนับสนุน เชน การใหรางวัลผลงานดานวิชาการและพัฒนาวิชาการ 
การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน การสนับสนุนทุนสําหรับการเขียนตําราและหนังสือ เปนตน 

- การสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน  
- การสนับสนุนการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ  
- การฝกอบรมการเขียนโครงงานวิจัยและเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ไดแก โครงการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยรุนใหม" โดยคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  

- การสนับสนุนการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ 
 



15 
 

จากขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2562  ในป พ.ศ. 2561  อาจารยประจําหลักสูตร มีผลงานการตีพิมพในระดับชาติ 
4 ผลงาน การตีพิมพในระดับนานาชาติ 1 ผลงาน และมีการตีพิมพในวารสาร TCI1 4 ผลงาน อันเปนผลจากการเขารวม
โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยรุนใหม และการจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพของอาจารยในรูปแบบการ
เชิญผูมีความรูความสามารถพิเศษเพ่ือเปนพ่ีเล้ียงในการเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ รวมถึงมีโครงการ Lunch & 
Learn ซ่ึงเปนโครงการแลกเปล่ียนความรู ดังน้ัน ในปการศึกษา 2562 ควรสนับสนุนใหมีการทําวิจัยและเขียนบทความทาง
วิชาการอยางตอเน่ือง รวมถึงการบูรณาการท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 
การปรับปรุงจากขอเสนอแนะ  ในป พ.ศ.2562 อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานตีพิมพนอยกวาในป พ.ศ.2561 อันเน่ืองจาก
ผลงานวิจัยท่ีส้ินสุดลง อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ.2562 และพ.ศ.2563 อาจารยในหลักสูตรมีการไดรับทุนวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยมี
โครงการวิจัยใหมและงานวิจัยตอเน่ือง จํานวน 7 โครงการ ไดแก  1) การปรับตัวของชุมชนตอภัยนํ้าทวมภายใตการคุกคาม
ของสภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง : กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี 2) โครงการแนวทางพัฒนา
สวนสาธารณะสําหรับกิจกรรมทางกายในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 3)แนวทางการออกแบบภูมิทัศนถนนเพ่ือพัฒนาเปน
เสนทางชมทิวทัศน  4) การศึกษาวิเคราะหพืชพรรณในคัมภีรพระพุทธศาสนาเพ่ือการนําไปใชในงานออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรมสําหรับวัด  5) การสรางระบบฐานขอมูลเกษตรดิจิตอลเพ่ือการตัดสินใจของกลุมเกษตรกรในการผลิตดอกไม
ประดับในเขตทุงรังสิต  6) โครงการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีอยูดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  7) พ้ืนท่ีอยูดีมีสุข: การ
ออกแบบส่ิงแวดลอมสรรคสรางเพ่ือการใชชีวิตอยางมีสุขภาวะ 
 
ในปการศึกษา 2562 มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 5 งาน และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน 6 งาน 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ควรมีการ
นําไปเขียนบทความทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมจํานวนบทความทางวิชาการตามคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  และคงไวใน
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 
2.3 การติดตามการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย 

- หลักสูตรฯ มีระบบกระตุนและติดตามความคืบหนาการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรใหตรง
ตามกําหนดเวลา โดยการแจงกําหนดระยะเวลาท่ีตองขอตําแหนงทางวิชาการใหอาจารยทราบลวงหนา และ
สอบถามความคืบหนาการดําเนินการของตําแหนงของอาจารยท่ีถึงกําหนดในท่ีประชุมภาควิชา สําหรบัอาจารยท่ียื่น
ขอตําแหนงแลวอยูในระหวางรอผลการดําเนินการ หลักสูตรฯ และหัวหนาภาควิชาจะทําการแจงความคืบหนาให
ทราบในท่ีประชุมหลักสูตรเปนระยะๆ 

- หลักสูตรฯ มีระบบกระตุนและติดตามความคืบหนาการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของอาจารยประจําหลักสูตร
ใหตรงตามกําหนดเวลาท่ีไดวางแผนไว โดยหัวหนาภาควิชาเปนผูติดตามในท่ีประชุม อีกท้ังมีการสนับสนุนคาใชจาย
ในการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร  4 คน ท่ียังไมไดมีการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีการจัดทําแผน และกําหนดใหอาจารยเขารวมอบรมท่ีเกี่ยวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการ   
 
ในปการศึกษา 2562 อาจารยประจําหลักสูตร  4 คน ท่ียังไมไดมีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีการจัดทําแผน และเขา
รวมอบรมท่ีเกี่ยวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการ โดยไดเขารวมการอบรมการเรงรัดการขอตําแหนงทางวิชาการ และ
โครงการฝกอบรม เรื่อง เสนทางสูตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังน้ี อ.พุดตาน และ 
อ.ดร.นัฐศิพร  มีแผนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการภายในปการศึกษา 2563  อ.กฤษดา และ อ.ดร.อรอําไพ มีแผนการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการภายในปการศึกษา 2564  นอกจากน้ีอาจารยในหลักสูตรมีแผนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก 1 คน ไดแก ผศ.ปาณิทัต ซ่ึงอยูระหวางการสมัคร และสอบภาษาอังกฤษ 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  การติดตามความคืบหนาในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการพัฒนา
คุณวุฒิผานท่ีประชุมหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
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4.2 คุณภาพ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียด จํานวนอาจารย 
คุณวุฒิของอาจารย ตร ี - 

โท 4 
เอก 2 
รวม 6 

รอยละของอาจารยวุฒิ ป.เอก ตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 33.33 
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย อ. 4 

ผศ. 2 
รศ. - 
ศ. - 
รวม 6 

รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จํานวนอาจารยท้ังหมด) 33.33 
 
ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผลงานในป พ.ศ.2562  แยกตามประเภทมีดังนี้ 

ประเภท (น้ําหนัก) จํานวน 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 1 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) - 
วารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล (0.40) - 
วารสาร TCI1 (0.80) - 
วารสารนานาชาติ (1.00) - 

 

โดยมรีายละเอียดผลงานของอาจารยแตละทานดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการในป พ.ศ. 2562 ประเภท น้ําหนัก 
นางประภัสรา นาคะ  
พันธุอําไพ 

ธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม, ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ และ
ปยพร สุทธิทรัพย. 2562. ความคิดและความคาดหวังตอภูมิทัศน
ของสถานท่ีสงเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุในบริบทของเทศบาล
เมือง: กรณีศึกษาศูนยพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการภูมิ
สถาปตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งท่ี 4. โรงแรม จัสมิน ซิต้ี สุขุมวิท 
23 กรุงเทพฯ. 

การ
ประชุม
ระดับชาติ 

0.2 

  
 
 

  

 

4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย 

-  อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ป 
การศึกษา 

รายชื่ออาจารยประจาํ
หลักสูตร (ตนปการศึกษา) 

จํานวน
อาจารย
ประจํา

หลักสูตร 
(ตนป

การศึกษา) 

รายชื่ออาจารยประจาํหลักสตูร 
(สิ้นสุดปการศึกษา) 

จํานวน
อาจารย
ประจํา

หลักสูตรเดิม 
(สิ้นสุดป

การศึกษา) 

จํานวน
อาจารย
ประจํา

หลักสูตรใหม 
(สิ้นสุดป

การศึกษา) 

อัตรา
การคง

อยู 
(รอย
ละ) 

2561 (รายชื่อจาก มคอ.2)           
  - นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 6 - นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 5 1 83.33 
  - นางสาวประภัสรา นาคะ   - นางประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 

  
  

  - นางสาวพุดตาน จันทรางกูร   - นางสาวพุดตาน จันทรางกูร   
 

  
  - นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ   - นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ 

  
  

  - นางปาณิทัต รัตนวิจิตร   - นางปาณิทัต รัตนวิจิตร   
 

  
  - นางสาวอรเอม ต้ังกิจงามวงศ   - นางสาวนัฐศิพร แสงเยือน       



17 
 

2562 - นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์   - นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์       
  - นางสาวประภัสรา นาคะ 6 - นางประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ 5 2 100.00 
  - นางสาวพุดตาน จันทรางกูร   - นางสาวพุดตาน จันทรางกูร      
  - นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ   - นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ      
  - นางปาณิทัต รัตนวิจิตร   - นางปาณิทัต รัตนวิจิตร     
  - นางสาวอรเอม ต้ังกิจงามวงศ   - นางสาวนัฐศิพร แสงเยือน      
     - นางสาวอรอําไพ สามขุนทด       
        

 - ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารงานหลักสูตร  
  

รายการ 
สรุปผลคะแนน 
คาเฉล่ีย(เต็ม 5) 

1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 4.33 

1.1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาตําแหนง/คุณวุฒิทางวิชาการ 4.00 

1.2 การกําหนดคุณสมบัติหรือเกณฑการรับอาจารยใหมประจําหลักสูตร 4.33 

1.3 ระบบและกลไกการคัดเลือกรวมถึงแตงต้ังอาจารยประจําหลัก ูตร 4.67 

2. การบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 4.76 

2.1 แนวทางการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 4.57 
2.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการหลักสูตร 5.00 

2.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ  4.71 

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 4.54 

3.1 การเตรียมความพรอมสําหรับอาจารยใหม (ระบบการปฐมนิเทศอาจารย ระบบอาจารยพ่ี
เล้ียงและการสนับสนุนอาจารยใหมใหเขารวมอบรมวิธีการสอน) 

4.43 

 
3.2 การสงเสริมใหอาจารยพัฒนาความรูและทักษะดานการเรียนการสอน  (การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสัมมนาวิชาการประจําของคณะ 
รวมประชุมและฝกอบรมนอกสถาบัน ) 

4.71 

3.3 โอกาสในการไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ    (การวิจัย บริการวิชาการการ
เขารวมประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการการสรางความรวมมือดานการวิจัยและการเรียน
การสอนการฝกอบรมการเขียนโครงงานวิจัยและบทความวิชาการ) 

4.71 

3.4 ระบบติดตามการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารย 4.29 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกดาน 4.54 

 
การเปรียบเทียบขอมูลในแตละปการศึกษา 

ดานท่ีประเมิน ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา
2558 

1. ระบบรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 4.33 4.47 4.28 4.28 4.10 
2. ระบบบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 4.76 4.60 4.50 4.17 4.29 

3. ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร 

4.54 4.50 4.21 4.50 4.29 

รวมเฉลี่ย 4.54 4.52 4.33 4.32 4.23 
 
- ความเห็นของอาจารยประจําหลักสูตรตอผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร  
 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร สําหรับปการศึกษา 2562  พบวามีผลการดําเนินงานอยูระดับดีมาก มี
คาคะแนนเฉล่ียรวม 4.54  โดยในดานระบบบริหารอาจารยประจําหลักสูตร และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร มีผลคะแนนเฉล่ียท่ีดีขึ้นกวาปการศึกษาท่ีแลว ซ่ึงเกิดจากการบริหารอาจารยแบบมีสวนรวม โดยพบวาในดานการมี
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สวนรวมในการดําเนินการหลักสูตรไดคะแนนเต็ม 5 ในเรื่องระบบการสงเริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรไดคะแนนท่ีดี
ขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาความรูและทักษะดานการเรียนการสอน และโอกาสในการไดรับ
การพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ อยางไรก็ตามในเรือ่งระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร มีคะแนนท่ีเฉล่ีย
ลดลง จาก 4.47 เหลือ 4.33 สวนท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ 4.00 เรื่องการจัดทําแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาตําแหนง/
คุณวุฒิทางวิชาการ  
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563 หากวิเคราะหถึงผลประเมินในปการศึกษา 2562 ผลท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด คือ
การจัดทําแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิทางวิชาการ ดังน้ัน หลักสูตรเห็นวาหัวขอท่ีควร
เรงรัดและเกิดการพัฒนาใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุด คือ ระบบติดตามการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารย เพ่ือให
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการไดตามชวงเวลาท่ีกําหนด โดยมีการติดตามแผนการพัฒนา
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการในทุกครั้งของการประชุมหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรม 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

หัวขอ 
 1. หลักสูตร 4.62 

1.1 เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.71 
1.2 มีการปรับปรุงเน้ือหาวิชาและหลักสูตรใหมีความทันสมัย 4.71 
1.3 มาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตมีความเหมาะสม 4.43 
2. นิสิต 4.43 
2.1 กระบวนการคัดเลือกและการรับนิสิต 4.33 
2.2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับนิสิต 4.71 
2.3 ระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการใหคําปรึกษานิสิต 4.67 
2.4 คุณภาพบัณฑิต 4.00 
3. อาจารย 4.50 
3.1 โอกาสในการไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ 4.29 
3.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการหลักสูตร 4.71  
4. อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน 3.71 
4.1 ความพอเพียงของอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน 3.71 
4.2 ความทันสมัยของอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน 3.71 
5. หองเรียน 4.07 
5.1 ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนิสิต 4.00 
5.2 ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน 4.14 
6. หองปฏิบัติการ 4.00 
6.1 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ 4.14 
6.2 คามหลากหลายและความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ 3.86 
7. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 3.76 
7.1 ความพรอมของระบบปองกันอัคคีภัยของอาคาร 3.67 
7.2 ระบบไฟฟาของอาคาร 3.86 
8. ภูมิทัศน และส่ิงแวดลอม 3.71 
8.1 การปรับแตงสถานท่ี ใหสวยงาม และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 3.43 
8.2 ความสะอาดของสถานท่ีและพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร 4.00 
8.3 ความสะอาดของหองนํ้าในอาคาร 4.14 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกดาน 4.10 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรติดต้ังอุปกรณเพ่ือการลดการสะทอนของเสียงในหอง1501/1 เชน มาน 
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การเปรียบเทียบขอมูลในแตละปการศึกษา 

ดานท่ีประเมิน ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2559 

1. หลักสูตร 4.62 4.17 4.44 4.06 
2. นิสิต 4.43 4.63 4.29 4.46 
3. อาจารย 4.50 4.42 4.42 3.92 
4. อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน 3.71 4.17 3.67 3.67 
5. หองเรียน 4.07 3.92 3.75 3.50 
6. หองปฏิบัติการ 4.00 3.83 3.83 3.83 
7. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 3.76 3.92 3.42 3.67 
8. ภูมิทัศน และส่ิงแวดลอม 3.71 3.61 3.67 3.58 

รวมเฉล่ีย 4.10 4.08 3.94 3.84 
 
- ความเห็นของอาจารยประจําหลักสูตรตอผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสําหรับปการศึกษา 
2562  มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  มีคาคะแนนเฉล่ียรวม 4.10  เพ่ิมขึ้นจากในปการศึกษาท่ีแลว (ปการศึกษา 2561 2560 
และ 2559 มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.08  3.94 และ 3.84) หัวขอท่ีไดคะแนนความพึงพอใจสูง คือ หมวดหลักสูตร ซ่ึงมีคะแนนสูงถึง 
4.62  โดยเฉพาะเน้ือหาวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสม และมีการปรับปรุงเน้ือหาวิชาและหลักสูตรใหมีความทันสมัย ได
คะแนนสูงถึง 4.71 อีกท้ังยังมีหัวขอยอยท่ีไดคะแนนถึง 4.71 ไดแก กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับนิสิต ในหมวดนิสิต สวน
หัวขอท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน และภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม โดยหัวขอยอยท่ีไดคะแนน
นอยท่ีสุด คือ การปรับแตงสถานท่ีใหสวยงาม และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  คือเรื่อง ภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดผลคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด ในป
การศึกษา 2561 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง การปรับแตงสถานท่ี ใหสวยงาม และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไดคะแนนเฉล่ียเพียง 
3.17  ถือเปนเรื่องสําคัญเน่ืองจากเปนภาพลักษณของคณะ และภาควิชาดวย หลักสูตรเสนอใหประสานกับคณะกรรมการ
กายภาพของคณะในการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเรียบรอย และมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น  
 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  ในปการศึกษา 2562  คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดจัดทําแผนการปรับปรุงภูมิทัศน โดย 
อ.กฤษดา ซ่ึงเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรวมเปนคณะกรรมการในการทํางาน โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีปรับปรุงภูมิทัศน
ในระยะท่ี 1 เรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนของการมีสวนรวมของนิสิตในการกําหนดความตองการการใชพ้ืนท่ี นอกจากน้ี
ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมไดรับการมอบหมายจากคณะใหเปนผูรางขอกําหนดการจางงานบํารุงดูแลรักษาภูมิทัศน และความ
สะอาดของคณะ โดยมี ผศ.นันทชัย อาจารยประจําหลักสูตร เปนผูรวมรางขอกําหนด 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  หลักสูตรเห็นความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน โดยยังเห็นวาเปนเรื่อง
จําเปน เน่ืองจากเปนภาพลักษณท่ีสําคัญของคณะและภาควิชา โดยมอบหมายให อ.กฤษดา และ ผศ.นันทชัยดําเนินการ
ประสานกับทางคณะตอไป  
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หมวดที ่3  นิสิตและบัณฑิต 

ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาที่เร่ิมใช

หลักสูตร) 

จํานวนนิสิตท่ีคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 27 25 25 25 24 0 0 
2557  30 26 25 25 25 2 
2558   30 24 23 23 22 
2559    39 34 34 34 
2560     32 31 31 
2561      45 43 
2562       36 

 หมายเหตุ   หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ปการศึกษาท่ีรับเขา คือ ปการศึกษา 2556 

                     หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ปการศึกษาท่ีรับเขา คือ ปการศึกษา 2561 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต 

ระบบการรับเขา วิธีการรับเขาศึกษาท่ีหลากหลายวิธี ตั้งแตระบบโควตา ระบบรับตรงรวม ระบบ Admission จนในปจจุบันคือระบบ 

TCAS 1-5 ทําใหนักเรียนมีโอกาสเลือก/สละสิทธ์ิ ในแตละชวงทําใหกระทบกับการคาดการณจํานวนในแตละรอบ รวมถึงระบบการ

รับเขาศึกษาท่ีเปดโอกาสใหสามารถใชผลคะแนนสอบในการยื่นสมัครสอบไดถึง 2 ป ทําใหนิสิตมีทางเลือกในการเปลี่ยนสถานท่ีเรียน 

สงผลตอจํานวนนิสติท่ีเขาศึกษาแลวในช้ันปท่ี 1 มีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัดในช้ันปท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย และช้ันปท่ี 2 ในภาค

การศึกษาตน 

การลาออกของนสิิต   จากการสาํรวจในรอบ 3-4 ปท่ีผานมา พบวามีนิสิตลาออกในช้ันปตนๆ (ช้ันปท่ี 1 มากท่ีสุด) โดยมสีาเหตุหลักจาก

การท่ีนิสิตเปลี่ยนสาขาท่ีเรียนดวยหลายปจจัย เชน นิสิตบางสวนไมมีความถนัดในการเรียนดานการออกแบบ บางสวนพบวาเมื่อเรยีน

แลวสิ่งท่ีไดไมตรงกับความคาดหวัง และบางสวนสามารถสอบไดในหลักสตูรท่ีลาํดับท่ีดีกวา เชน หลักสูตรภูมสิถาปตยกรรมศาสตร

บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีบางสวนไมมาลงทะเบียนเรียนตั้งแตแรกเขา เปนตน 

จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรบัปการศึกษา 2562  ไดมกีารวิเคราะหสาเหตุการลาออกของนิสิต สวนหน่ึงเกิดจากความไมเขาใจ

รูปแบบการเรียนการสอน อีกท้ังยังไมรูจักแนวทางของหลักสตูร ในปการศึกษา 2561 ไดมีโครงการ M6 meet AKU ท่ีชวยใหไดเขาใจ

หลักสตูร และแนวทางการสอนบางสวน สําหรับในปการศึกษา 2562 เสนอใหเพ่ิมการประชาสมัพันธในรูปแบบสื่อออนไลนท่ีดึงดูดความ

สนใจ เชน ทํา VLOG  ทํา Clip  ทําโฆษณา เปนตน เพ่ือชวยสรางความเขาใจรูปแบบของการเรียนการสอน กอนท่ีนักเรียนจะเขาศึกษาใน

หลักสตูร 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ในปการศึกษา 2562 ยังคงมีการดําเนินการโครงการ M6 meet AKU ตอไป รวมถึงมีการทําคลิปในรูปแบบ

สื่อออนไลนเพ่ือประชาสมัพันธหลกัสูตร และแนะนําเน้ือหารายวิชาบางสวนผานการแนะนําตนไม ซึ่งเปนคลิปท่ีคนท่ัวไปเขาถึงงาย และยัง

เปนสวนหน่ึงของเน้ือหาการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  นิสิตช้ันปท่ี 1 หลักสูตรภูมสิถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการเรียนวิชาพ้ืนฐานดานการ
ออกแบบรวมกับนิสิตในหลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากการวิเคราะหสาเหตุการลาออก พบวาบางสวนเกิดจากรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีทําใหนิสติไมเขาใจการเรียนการสอนของหลักสตูรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ ดังน้ัน ในปการศึกษา 2563 จึงเสนอแนะใหมี
การแยกหมูเรียนจากการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานดานการออกแบบในช้ันปท่ี 1  ในการเรียนรวมกับหลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต ประกอบกับสถานการณการระบาดของ COVID-19 ท่ีการแยกหมูเรยีนจะทําใหการจัดการสะดวกยิ่งข้ึน  
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา  จํานวนท่ีรับเขา 
ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
2554 34 26 3     
2555 26   24 0   
2556 30     24 0  
2557 30    24 2 
2558 30     22 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

นิสิตท่ีตองจบการศึกษาในปการศกึษา 2562 คือนิสิตท่ีรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2558  เมื่อตนปการศึกษา 2562 นิสิตในรหัสท่ีข้ึนตน
ดวย 58 มีการลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาวิทยานิพนธทุกคน แตเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา จากการตรวจสอบขอมูล พบวา มีนิสิตตกคาง 2 คน 
จากการถอนรายวิชาวิทยานิพนธ อันเน่ืองมาจากการนําเสนอผลงานในการสอบวิทยานิพนธครั้งแรก ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของ
วัตถุประสงคโครงการ การวิเคราะหพ้ืนท่ีและสวนประกอบโครงการท่ีพรอมใชในการออกแบบ จึงไมผานเกณฑตามมาตรฐาน และนิสิต
ถอนในรายวิชาวิทยานิพนธ 

 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
3.1 การรับนิสิต หลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายในการรับนิสิต โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับจํานวนอาจารยท่ีสามารถสอน

ภาคปฏิบัติในการตรวจแบบ ภาคการศึกษาละ 4 คน โดยมีอัตราสวนของอาจารยตอนิสิต คือ 1:8  ดังน้ันจํานวนนิสิตท่ี
เหมาะสมกับทรัพยากรอาจารย คือ 32 คน โดยมีจํานวนมากหรือนอยไมเกิน 4 คน (±4) 
 
- กระบวนการและผลการดําเนินงานการรับนิสิต 
 
1. การกําหนดแผนการรับนิสิต 
อาจารยประจําหลักสูตรไดศึกษาขอมูลแผนการรับนิสิต จํานวนนิสิตแรกเขา พิจารณารวมกับจํานวนอัตราคงอยู และจํานวน
ผูท่ีจบการศึกษา ยอนหลังเปนเวลา 10 ป พบวา มีอัตราตํ่ากวาจํานวนนิสิตท่ีประกาศรับประมาณรอยละ 10 ถึงรอยละ 30  
โดยสาเหตุของจํานวนท่ีลดลงของจํานวนนิสิตแรกเขา ไดแก ผูสมัครประเภทโควตามักมีการสละสิทธ์ิ รอยละ 80 ถึงรอยละ 
95 ดังน้ันหลักสูตรจึงมีการเพ่ิมจํานวนการรับนิสิตใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหมีจํานวนนิสิตใกลเคียงตามเปาหมายท่ีหลักสูตร
ตองการและยังคงสอดคลองตอสัดสวนจํานวนนิสิตตออาจารย ทรัพยากรบุคคล รวมถึงทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ดังน้ัน จึงมี
การกําหนดใหมีจํานวนรับนิสิตเพ่ิมเปน 48 คน โดยมีเปาหมายใหมีนิสิตจํานวน 32 คน เม่ืออยูในชั้นปท่ี 5 
 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการรับนิสิต คือ  48 คน ตามแผนท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 ผานระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ผานรูปแบบการคัดเลือก 4 แบบ โดยมีจํานวนการรบันิสิตแตละรูปแบบ ดังน้ี  

1)   TCAS 1  แฟมสะสมผลงาน (ไมมีการรับ) และโควตากีฬาทีมชาติ รวม 1 คน  
2)   TCAS 2  โควตา แบงออกเปน โควตานักเรียน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 คน  

โควตากีฬาดีเดน 1 คน โควตาพิเศษ (30 จังหวัด) 1 คน และโควตาผูมีความรูความสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรม 2 คน รวม 7 คน 

3)   TCAS 3  รับตรงรวมกัน รวม 25 คน  
4)   TCAS 4  รับผานกลางรวมกัน  รวม 15 คน  
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ท้ังน้ี มีจํานวนนิสิตแรกเขาท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2562  จากการรับดังน้ี  
 

 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 
ประเภทการรับ แผน รับจริง แผน รับจริง 

TCAS 1 1 - 4 - 

TCAS 2 7 3 4 1 

TCAS 3 25 21 20 27 

TCAS 4 15 16 20 19 

รวม 48 40 48 47 

 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562 จํานวนนิสิตแรกเขาในปการศึกษา 2561 มีจํานวนใกลเคียงกับ
แผนการรับ ซ่ึงถือวามีความผิดปกติจากวิธีการรับเขาท่ีผานมา เน่ืองจากระบบ TCAS 3 มีการเรียกรับนิสิต 2 ครั้ง จึงมีนิสิต
จํานวนถึง 47 คน ซ่ึงมากเกินกวาจํานวนทรัพยากรของอาจารยท่ีมีอยู  ดังน้ัน ในปการศึกษา 2562 ควรพิจารณาจํานวน
รับเขาศึกษาท่ีสอดคลองกับจํานวนทรัพยากร และวิธีการรับของการสอบ TCAS ในแตละรูปแบบ 
 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ในปการศึกษา 2562 ไดมีการคํานึงถึงระบบการรับและจํานวนทรัพยากร ซ่ึงเม่ือเทียบกับป
การศึกษาท่ีแลว ทําใหการวางแผนการรับสําหรับ TCAS 4 ไดมีการคาดหมายจํานวนรวมไมเกิน 40 คน โดยมีจํานวนการ
รับเขาใหสอดคลองกับทรัพยากรผูสอน พ้ืนท่ีการเรียน และส่ิงสนับการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  หลักสูตรเห็นควรคงวิธีการและจํานวนการรับดวยจํานวนรวมไมเกิน 40 คน 
โดยยดึตามแทนทางการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ในปการศึกษา 2562 
 
2. กระบวนการรับนิสิตและระบบการคัดเลือก     
 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีกระบวนการรับนิสิตโดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

2.1 การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ
ขอเขียน โดยแบงออกเปน  

2.1.1  TCAS 1  แฟมสะสมผลงาน (หลักสูตรไมไดมีการรับนิสิต) และโควตานักกีฬาทีมชาติ  - สามารถยื่นสมัคร
ได โดยไมมีการพิจารณาผลคะแนน 

2.1.2  TCAS 2  โควตา แบงเปน  
-   โควตานักกีฬา  เปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในแผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 คะแนนความ
ถนัดท่ัวไป GAT ไมตํ่ากวา 150 คะแนน (16%) คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT ไมตํ่า
กวา 120 คะแนน (24%) และคะแนนการทดสอบความสามารถทางกีฬา (60%) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

 -  โควตาพิเศษ (30 จังหวัด)  เปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.75 
คะแนนความถนัดท่ัวไป GAT ไมตํ่ากวา 150 คะแนน (40%) คะแนนความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT ไมตํ่ากวา 120 คะแนน (60%)  

-  โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา
หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม. ปลาย ในแผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 2.75 ใชเกณฑพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา (20%) คะแนนความ
ถนัดท่ัวไป GAT ไมตํ่ากวา 150 คะแนน (20%) คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT ไมตํ่า
กวา 120 คะแนน (20%) และคะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะสาขาวิชาสถาปตยกรรม (40%) 

-   โควตาผูมีความรูความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม เปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จ
การศึกษาช้ัน ม. ปลาย ในแผนการเรียนวิทย-คณิต มีคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 
2.75 คะแนนความถนัดท่ัวไป GAT (10%) คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT (30%) 
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และคะแนนการทดสอบความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรม (60%) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1.3 TCAS 3  รับตรงรวมกัน - เปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในทุกแผนการเรียนแผนการเรียน โดยไมกําหนดคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา คะแนนความ
ถนัดท่ัวไป GAT (30%) คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT4 (20%) และเขาทดสอบวิชาความ
ถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตรกับทางคณะ (50%)   

2.1.4 TCAS 4  รับกลางรวมกัน - เปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทย-คณิต ใชเกณฑพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา (20%) 
คะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา (30%) คะแนนความถนัดท่ัวไป GAT (10%) และผลคะแนนความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ PAT4 (40%) 

2.2 คณะกรรมการโครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรีและอาจารยประจําหลักสูตรของท้ังสองหลักสูตร พิจารณาคะแนน
ของการสอบขอเขียน และพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  

2.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณในแตละรอบของประเภทการสอบ TCAS 
2.4 การสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ไดแก อาจารยประจําหลักสูตรรวมถึงตัวแทนอาจารยผูสอน

จากภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยมีการช้ีแจงหลักเกณฑการพิจารณาแกคณะกรรมการฯ กอนการสอบสัมภาษณ
ทุกครั้ง โดยมีการกําหนดกรอบแนวทางการต้ังคําถามของคณะกรรมการสอบสัมภาษณใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนเขาเรียน และสามารถนําขอบงช้ีของคําตอบมา
ประเมินภาพรวมของคุณลักษณะนิสิตแรกเขาได โดยแนวประเด็นคําถามการสัมภาษณนิสิตใหม หลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไดแก  

สวนพฤติกรรมท่ัวไป ประกอบดวย 
1) การแตงกาย / บุคลิกภาพ / กิริยามารยาท 
2) การใชภาษาพูด / ทักษะการสนทนา 
3) ความม่ันใจในตัวเอง 

สวนความรูความเขาใจ ประกอบดวย 
1) พ้ืนฐานความรู ความเขาใจดานศาสตร และการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม  
2) ทราบถึงปรัชญา แนวทางของหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3) พ้ืนฐานดานทักษะ การฝกฝนดานทักษะการวาดภาพ เชน ความถนัดทางสถาปตยกรรม 
4) ความสามารถในการอธิบายเพ่ือสรางความเขาใจ เกี่ยวกับงานภูมิสถาปตยกรรม หรือองคความรูท่ี

เกี่ยวของ หรือสถานท่ี/เหตุการณ/เทคโนโลยีในปจจุบัน-อนาคต ใหผูอื่นเขาใจไดพอสังเขป 
5) สามารถวิเคราะหปญหาทางกายภาพพ้ืนฐานท่ีไดประสบ และนําเสนอแนวทางแกไขอยางเปนเหตุเปน

ผลไดพอสังเขป 
2.5 ประกาศผลการสอบสัมภาษณแยกตามแตละรอบของประเภทการสอบ TCAS และการรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธ์ิ

การเขาศึกษา พรอมประกาศผลการสอบสัมภาษณในลําดับสํารอง 
2.6 การประกาศเรียกลําดับสํารองและการรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธ์ิการเขาศึกษา ในกรณีท่ีผูผานการสอบสัมภาษณ

สละสิทธ์ิการเขาศึกษา  
 
กระบวนการรับนิสิต ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดเพ่ิมเติมการสอบสัมภาษณในเรื่องการวิเคราะหปญหาทางกายภาพ
พ้ืนฐาน ท่ีวัดเรื่องความเปนเหตุเปนผล ซ่ึงเปนคุณลักษณะนิสิตพึงประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตรปรับปรุงใหม ท้ังน้ี 
ประเด็นคําถามตางๆ น้ี เพ่ือใชเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนเขาเรียน และสามารถนําขอบงช้ีของคําตอบ
มาประเมินภาพรวมของคุณลักษณะนิสิตแรกเขาได  ในปการศึกษา 2561 ไดมีกระบวนการรับนิสิตเชนเดิม และมีการสรุป
ขอมูลในภาพรวมของนิสิต เพ่ือนําขอมูลสงตอใหแกตัวแทนกรรมการกิจการนิสิต สําหรับทําโครงการเตรียมความพรอมใน
การปรับพ้ืนฐานความรูทางสถาปตยกรรมชั้นปท่ี 1 ตอไป สําหรับปการศึกษา 2562 ยังคงกระบวนการรับนิสิตเชนเดิม แตมี
การหารือในเรื่องการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องปญหาสวนตัวของนิสิต  
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  ในการสอบสัมภาษณนิสิต ขอใหมีการเก็บขอมูลเรื่องปญหาเรื่องการเงิน 
และเรื่องสุขภาพนิสิต เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญใหแกอาจารยท่ีปรึกษานิสิตตอไป 
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 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการดําเนินการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนเขาศึกษา ดังน้ี 
1.  การสอบสัมภาษณ โดยกําหนดใหคณะกรรมการสอบสัมภาษณนิสิตไดสอบถามถึงความรูพ้ืนฐานในงานภูมิ

สถาปตยกรรม ทักษะดานความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร และมีการใหคําแนะนํานิสิตในการเตรียมตัวและปรับตัว
กอนเขาศึกษา  

2.  การปฐมนิเทศและพบอาจารยท่ีปรึกษา การปฐมนิเทศมีการจัดขึ้นกอนการเปดภาคการศึกษา เพ่ือใหเขาใจ ประวัติ
ความเปนมาของคณะ อาจารยผูสอน รูปแบบการเรียนการสอน ภาพรวมของหลักสูตร รวมถึงใหขอมูลท้ังในดานการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขามาสูการเรียนการสอน หลังจากน้ันนิสิตและผูปกครองเขาพบ
อาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการแจกขอมูลพรอมอธิบายภาพรวมโครงสราง
หลักสูตร ทุนการศึกษา เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาไดนําไปถายทอดแกนิสิตท่ีปรึกษาและผูปกครองตอไป  

3.  การปรับพ้ืนฐานความรูทางสถาปตยกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1  จัดขึ้นในชวงกอนเปดภาคเรียน มีการดําเนินการโดยสโมสร
นิสิต มีจุดประสงคเพ่ือใหความรูความเขาใจแกนิสิตชั้นปท่ี 1 กอนท่ีนิสิตชั้นปท่ี 1 เปดภาคเรียน และเพ่ือใหนิสิตชั้นปท่ี 
1 ไดทําความรูจักกันภายในชั้นป สรางความสัมพันธอันดี และรูจักชวยเหลือกันและกัน รูจักการทํากิจกรรมเพ่ือ
สวนรวม รวมถึงการรูจักกับนิสิตรุนพ่ี รวมไปถึงคณาจารยและบุคลากรในคณะ เขาใจเอกลักษณของความเปนคณะ อีก
ท้ังมีความเขาใจสามารถปรับตัวเรียนรูการทํางานและใชชีวิตในคณะสถาปตยกรรมศาสตร รูปแบบกิจกรรมมุงเนน
พัฒนานิสิตชั้นปท่ี 1 ดานการเรียนรู ปรับพ้ืนฐานความเขาใจในการเรียนดานสถาปตยกรรม โดยจะมีการมอบหมายงาน
หลากหลายรูปแบบใหนิสิตชั้นปท่ี 1 มีการคิดวิเคราะหตามแบบสถาปตยกรรมในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงจะมีนิสิต
ชั้นปท่ี 2 เปนผูคอยใหคําแนะนําผลงานในขั้นพัฒนางาน และนิสิตชั้นปท่ี 3 เปนผูใหคําแนะนําการนําเสนอผลงานจนไป
ถึงการพัฒนางานในขั้นตอนสุดทาย  

 
ท้ังน้ี กําหนดใหในกิจกรรมท่ี 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูสัมภาษณหลักเสมอ และในการจัดกิจกรรมท่ี 2 และกิจกรรมท่ี 
3 หลักสูตรมีกระบวนการดําเนินงานโดยกําหนดใหตัวแทนหลักสูตรเขารวมประชุมในท่ีประชุมกรรมการกิจการนิสิต และ
รวมกับสโมสรนิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร ถือเปนการมีสวนรวมในการดําเนินงานท้ังในระดับคณะ ระดับหลักสูตร และ
นิสิต 
 
ผลจากการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
1. ผลจากการสอบสัมภาษณ  
-  ขอมูลสวนพฤติกรรมท่ัวไป พบวา ผูเขาสัมภาษณมีการแตงกายท่ีเหมาะสม สามารถใชภาษาพูดแบบเปนทางการไดดี แต
สวนใหญยังขาดความม่ันใจในตัวเอง  
-  ขอมูลสวนความรูความเขาใจ มีประเด็นดังน้ี 

1) นิสิตมีความเขาใจพ้ืนฐานความรู ความเขาใจดานศาสตร และการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม มากกวารอย
ละ 50 

2) นิสิตทราบถึงปรัชญา แนวทางของหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอยกวารอยละ 50 
3) นิสิตไดรับการฝกฝนดานทักษะการวาดภาพ  มากกวารอยละ 50 
4) นิสิตสามารถอธิบายเพ่ือสรางความเขาใจ เกี่ยวกับงานภูมิสถาปตยกรรม หรือองคความรูท่ีเกี่ยวของ หรือสถานท่ี/

เหตุการณ/เทคโนโลยีในปจจุบัน-อนาคต ใหผูอื่นเขาใจไดพอสังเขป มากกวารอยละ 50 
5) นิสิตสามารถวิเคราะหปญหาทางกายภาพพ้ืนฐานท่ีไดประสบ และนําเสนอแนวทางแกไขอยางเปนเหตุเปนผลไดพอ

สังเขป นอยกวารอยละ 50 
 

ในภาพรวม นิสิตเขาใจถงึวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม รูจักงานภูมิสถาปตยกรรม และมีทักษะดานการวาดภาพพอสมควร แต
ยังขาดความเขาใจในเรื่องแนวทางของหลักสูตร และการคิดอยางเปนเหตุเปนผลเพ่ือใชในการแกไขปญหา และจากการ
สอบถามปญหาอื่นๆ พบวา นิสิตมีปญหาดานการเงิน และโรคประจําตัว ซ่ึงอาจารยผูสัมภาษณไดแนะนําเรื่องกองทุนกูยืม 
และทุนตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอนิสิตในอนาคต 
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  ในวันสอบสัมภาษณ อาจารยผูสอบสัมภาษณควรมีการแนะนําเพ่ือ
การเตรียมความพรอมกอนการเขาเรียน และในวันปฐมนิเทศมีการมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาชี้แจงใน
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เรื่องปรัชญา แนวทางของหลักสูตร เพ่ือสรางความเขาใจใหมากยิ่งขึ้นในวันปฐมนิเทศ 
 
การปรับปรุงจากขอเสนอแนะ  ในปการศึกษา 2562 อาจารยผูสอบสัมภาษณไดมีการแนะนําการเตรียมความพรอมกอน
การเขาเรียน และสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร พรอมมีการพูดคุยเรื่องความพรอมในดานการเขาเรียนท่ีนอกเหนือจาก
ดานวิชาการ เชน ภูมิลําเนา ท่ีพัก ปญหาความพรอมดานการเงิน ปญหาดานสุขภาพ 
 
ขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563  ในการสอบสัมภาษณ นอกจากการสอบถามเพ่ือวัดความรูตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
หลักสูตรเห็นวา ปญหาดานการเงิน และโรคประจําตัวของนิสิตสงผลตอการเรียนในคณะเชนกัน จึงเห็นควรใหมีการ
สอบถามเรื่องน้ีในการสอบสัมภาษณนิสิตทุกคน เพ่ือแนะนํานิสิต และแจงอาจารยท่ีปรึกษานิสิตทราบตอไป 
 
2. ผลจากการประเมินโครงการปฐมนิเทศ  
ในปการศึกษา 2562 มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ียรวม คือ 4.33 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากกวาปท่ีผานมา (ในป
การศึกษา 2561 2560 2559 2558 ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.04 4.15 4.34 และ 3.87 ตามลําดับ)  ประเด็นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ การแจงเรียนเชิญและประชาสัมพันธโครงการปฐมนิเทศ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.47 รองลงมา คือ ไดรับ
ความรู ความเขาใจถึงลักษณะและรูปแบบการเรียนการสอนในภาควิชาสถาปตยกรรม ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ซ่ึงมีความ
แตกตางจากการเรียนในสาขาวิชาอื่น ไดคะแนนเฉล่ีย 4.45  สวนในประเด็นท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ ไดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ ระหวางผูปกครอง นิสิต และอาจารย รวมท้ังในกลุมผูปกครองดวยกัน ในเรื่องการเรียนการสอน 
กิจกรรมคณะฯ  และแนวทางการรวมกันดูแลนิสิตในความปกครอง เพ่ือนําไปสูการรวมกันสรางสรรคบัณฑิต เกง ดี และมี
ความสุข ไดคะแนนเฉล่ีย 4.23 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  ในโครงการปฐมนิเทศยังคงใหหัวหนาภาควิชาแนะนําหลักสูตรและการเรียน
การสอน รวมถึงอาจารยประจําหลักสูตรอธิบายขอมูลหลักสูตรท่ีสําคัญสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 ทราบ เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษา
นําไปถายทอดใหแตนิสิตตอไปในวันปฐมนิเทศ 
 
3. ผลการประเมินจากกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรูทางสถาปตยกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1   
ในปการศึกษา 2562 มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  มีคาคะแนนเฉล่ียรวม 4.12 (ในปการศึกษา 2561 และ 2560 มี
คาคะแนนเฉล่ีย 4.25  และ 4.39 ตามลําดับ)  ขอสังเกตจากผูดําเนินงาน พบวา โครงการน้ีไดรวมเอาท้ังโครงการ สอนนอง
รองเพลง การรับนอง และการปรับพ้ืนฐานนิสิตชั้นปท่ี 1 ทําใหตารางกิจกรรมอัดแนน การวางแผนจึงเปนส่ิงสําคัญมาก และ
ควรคํานวณถึงบริบทและบทบาทท่ีเปล่ียนไป เชน กฎการรับนองของทางมหาวิทยาลัย นิสิตรุนใหม ความตองการของ
อาจารย และดวยการเปล่ียนแปลงทางดานการปดเทอมของทางมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาส้ันลง อาจทําใหตัวกิจกรรม
ท้ังหมดไมเปนไปตามวัตถุประสงคได ควรมีการปรับในเรื่องการแยกเอาโครงการรับนอง และการปรับพ้ืนฐานออกมา เพ่ือ
ไมใหท้ังสองอยางกระทบถึงกัน และเพ่ือใหท้ังสองกิจกรรมน้ียังสามารถคงรูปแบบเดิมไวได 
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  การดําเนินโครงการกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรูทาง
สถาปตยกรรมนิสิตช้ันปท่ี 1  ดําเนินการโดยนิสิตท้ังภาควิชาสถาปตยกรรม และภูมิสถาปตยกรรม เน้ือหากิจกรรมยังไมได
เนนถึงการเรียนการสอนของภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม หลักสูตรฯ เสนอใหตัวแทนของนิสิตภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ช้ันป
ท่ี 3 ไดแนะนํารูปแบบการเรียนการสอน และนําตัวอยางผลงานของรุนพ่ีมาถายทอดในกิจกรรมน้ี 
 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ นิสิตภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ชั้นปท่ี 3 ไดแนะนํารูปแบบการเรียนการสอน และนํา
ตัวอยางผลงานของรุนพ่ีมาถายทอดใหแกนิสิตชั้นปท่ี 1 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  กิจกรรมน้ีถือวาเปนประโยชนกับนิสิตมาก เพราะเปนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา นิสิตไดเรียนรูรูปแบบการทํางาน ฝกวิธีการคิด และการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ควรมีการทํากิจกรรมท่ี
สอดคลองกับการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือใหนิสิตชั้นปท่ี 1 เขาใจรูปแบบงานภูมิสถาปตยกรรมมากยิ่งขึ้น พรอมกับ
การอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนและตัวอยางผลงานของรุนพ่ี  
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3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต
ระดับปริญญาตรี แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
1. อาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต กํากับดูแลนิสิตในหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยนิสิต 1 คน มีอาจารยท่ี
ปรึกษา 1 คน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีคุนเคยและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด โดยทุกภาคการศึกษา นิสิตจะมีการพบอาจารย
ท่ีปรึกษาอยางเปนทางการ 1 ครั้ง ในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 ในวันปฐมนิเทศ นิสิตและผูปกครอง
ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีการพบเจอกันระหวางผูปกครอง 
นิสิต และอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต ในลักษณะกลุมยอย สําหรับกรณีท่ีนิสิตมีปญหาในการศึกษา ไดแก หากนิสิตมี
คะแนน GPA ตํ่ากวา 2.00 ตองเขาพบอาจารยท่ีปรึกษากอนการลงทะเบียน ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย หรือหากใน
กรณีท่ีหลักสูตรมีนิสิตท่ีไดรับคัดเลือกจากระบบโควตาพิเศษ เชน โควตานักกีฬา  ซ่ึงจะตองทํากิจกรรมการซอมหรือแขงใน
ระหวางการศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตแจงในท่ีประชุมหลักสูตร (ภาควิชา) ทราบ  และใหคําแนะนําเรื่องการจัดสรร
เวลาในการเรียนเปนพิเศษตอไป 
2. อาจารยหัวหนาชั้นป กํากับดูแลในเรื่องการเรียนการสอนประจําชั้นป โดยกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาการ
ออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในแตละชั้นปเปนอาจารยหัวหนาชั้นป มีการทํา Homeroom ในชวงตนปการศึกษา เพ่ืออธิบาย
ภาพรวมของการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา รวมถึงมีการต้ังกลุมใน Facebook ของแตละชั้นปเพ่ือเปนชองทางส่ือสาร 
และแจงขาวตางๆดานการเรียนการสอนแกนิสิต สําหรับในปการศึกษา 2561 และ 2562 ไดเพ่ิมโครงการ LA Final Wrap-
up เพ่ือใหอาจารยหัวหนาชั้นปไดอธิบายสรุปภาพรวมการเรียนการสอนของท้ังชั้นป และรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอตางๆ 
3. อาจารยท่ีปรึกษาดานกิจการนิสิต กํากับดูแลใหคําปรึกษาทางดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และทักษะการประกอบ
กิจกรรมท่ีทําใหเกิดประโยชนท้ัง 5 ดาน รวมถึงทุนการศึกษาตางๆ และเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะ 
ท้ังน้ี อาจารยท่ีปรึกษาดานกิจการนิสิตจะไดรับการแตงต้ังจากหลักสูตร และไดรับการแนะนําในวันปฐมนิเทศ 
 
ผลจากการควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตระดับปริญญาตรี 
ผลการประเมินระบบอาจารยท่ีปรึกษาจากแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร    
ในปการศึกษา 2562 มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.25 ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากกวาปท่ีผานมา (ในปการศึกษา 
2561 2560 2559 2558  มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.08 4.12 4.13 และ 3.92 ตามลําดับ) 
 
ผลการประเมินจากวันพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ในปการศึกษา 2562 ผลความพึงพอใจของนิสิตในการพบอาจารยท่ีปรึกษา ภาคตน 4.13 ภาคปลาย 4.61 มีคะแนนเฉล่ียท้ัง
ปการศึกษาท่ี 4.37  มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก มีขอเสนอแนะ ไดแก 1) ขอใหปรับชวงเวลาเปนชวงหลังเลิกเรียน 2)  
ควรมีมาตรการกับนิสิตท่ีไมเขารวมไมมาพบอาจารยท่ีปรึกษา  3) สถานท่ีพบอาจารยไมเหมาะสมกับจํานวนนิสิต  (ผลการ
ประเมินในปการศึกษา 2561 2560 2559 2558 มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.66  3.92 4.09 และ 3.93 ตามลําดับ) 
 
การปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ในปการศึกษา 2559 ในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา หลักสูตรไดเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาชวยบันทึกขอมูลเรื่องความตองการทุน
ทรัพย เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาการชวยเหลือนิสิตท่ีขาดแคลนทุนตอไป  
ในปการศึกษา 2560 ไดมีการใชฐานขอมูลตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิตไดบันทึกไวให และพบวากระบวนการกอน
การสัมภาษณนิสิตเพ่ือการขอรับทุน มีความทันทวงที และอยูภายในเวลาท่ีกําหนดในการขอรับทุน 
ในปการศึกษา 2561 ไดยึดแนวทางการดําเนินการในเรื่องของการบันทึกขอมูล และการปรับปรุงตามขอเสนอแนะให
อาจารยประจําวิชา นัดวันเวลาชดเชยในวันอื่น เพ่ือไมใหเวลาของการพบอาจารยท่ีปรึกษาซอนทับกับเวลาเรียน  
ในปการศึกษา 2562 มีการปรับเปล่ียนระยะการจัดโครงการวันพบอาจารยท่ีปรึกษา   โดยผูรับผิดชอบโครงการวันพบ
อาจารยท่ีปรึกษา  ประจําปการศึกษา 2562 ใหมาอยูในชวงของสัปดาหแรกการเปดภาคเรียนของปการศึกษาน้ันๆ 
 
ผลจากโครงการ LA Final Wrap-up 
ในปการศึกษา 2562 จากการสะทอนภาพรวม ปญหา และอุปสรรคของนิสิตในแตละช้ันป สามารถสรุปแบงไดเปน 3 
ประเด็น โดยมีประเด็นเพ่ิมเติมจากปการศึกษา 2561 คือประเด็นดานการจัดการเรียนการสอนออนไลน ตามมาตรการการ
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ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19   
 

ประเด็นดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
จุดเดน 

1) การบรรยายจากวิทยากรภายนอก  
2) การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มีประโยชน ทําใหไดรูถึงบริบทสภาพแวดลอม เพ่ิมความเขาใจในเน้ือหา

มากขึ้น  การไดออกไปทํากิจกรรมและเรียนรูขางนอก จากสถานท่ีจริง ไดเห็นขั้นตอนการทํางานจริง ชวย
สรางแรงบันดาลใจ และชวยกระตุนในการเรียน/การทํางาน  

3) อาจารยมีการแลกเปล่ียนความเห็นในชั้นเรียน มีบรรยากาศในการเรียนท่ีเปนกันเองระหวางอาจารยกับนิสิต 
มีความใสใจ มีการรับฟงและพรอมใหคําแนะนํา 

4) รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบ 

5) การสงงานออนไลน แบบไมตองพิมพ สะดวกและประหยัด 

 
ขอเสนอแนะ 

6) ในรายวิชาควรมีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสะดวก มีตารางเวลาแจงชัดเจนในเน้ือหาการสอนและ
กิจกรรม มีการสอนและตรวจสอบโปรแกรมกอนการเรียน 

7) เน้ือหาการเรียนมีความซํ้าซอนในกับอีกรายวิชาท่ีเรียนคลายๆ กัน  

8) การจัดการระหวางรายวิชาในเรื่องกําหนดเวลาสงงาน การจัดการเวลา เรื่องตารางเวลาเรียน เวลาสงงาน 
สอบ ใหสอดคลองกันในทุกรายวิชา ไมซอนทับกัน  

9) การลงทะเบียนเรียน และการเพ่ิมหมูเรียน 
10) การเรียนการสอนในช้ันปท่ี 1 เทอม 1 อาจารยจากภาควิชาควรมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากกวาน้ี  
11) อยากทราบเรื่องฝกงาน การยกเลิกการฝกงานอาจทําใหลาชาในการจบ  
12) อยากทราบแนวทางการเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 และนโยบายรองรับท่ีจะไมสงผลกระทบกับการ

ทําวิทยานิพนธ 
13) ควรเพ่ิมการทํากิจกรรม/เก็บคะแนนในหองเรียนแทนการส่ังการบาน 
14) เจาหนาท่ีหองสมุด (ตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ) มีการทํางาน ประสานงานท่ีไมชัดเจนมาก ไมมีการจัดการท่ีดี 

ไมสามารถใชเทคโนโลยีรวมกับการสงงานไดดี การแจงการสงไฟลในเวลากระช้ันชิด อยากใหแกระบบการ

ทํางานของเจาหนาท่ีบางทาน 

 
ประเด็นดานการเรียนการสอนออนไลน 

1) เครือขายสัญญาณโทรศัพทไมเสถียร และเรื่องเสียงในการสอนออนไลนไมชัดเจน 

2) การเรียนผาน online ทําใหการเรียนยากขึ้น เพราะเวลาท่ีไมเขาใจในบทเรียน ไมสามารถซักถามอาจารยให

เขาใจไดอยางถองแท หรือมีการถามไปแลว แตไดรับคําตอบไมทันทวงที รวมถึงมีความลําบากในเรื่องของ

เวลาและสถานท่ี/การนัดคุยงานตาง ๆ มีส่ิงรบกวนภายนอก และปญหาเรื่องสายตาลา เน่ืองจากเพงท่ี

จอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน รูสึกวาเรียนในหองเรียน ทําใหต้ังใจเรียนมากกวาน้ี  

3) การเรียนการสอนอาจจะมีการบันทึกวิดีโอไวสําหรับกรณีท่ีเกิดปญหาการเชื่อมตอในขณะท่ีเรียนของนิสิตบาง

คน เพ่ือใหสามารถกลับมาทบทวนใหมภายหลังไดอาจใชวิธีอัพโหลดคลิปท่ีเปนเสียง พรอมสไลด เพ่ือใหนิสิต

สามารถ เปดฟงทบทวนได ไมจําเปนตองถายหนาอาจารย แตเปนวีดีโอท่ีมีภาพเน้ือหา และเสียงอาจารย

บรรยายตาม อาจจะชวยใหงายตอการศึกษาดวยตนเอง และหลังจากจบแตละคาบเรียนอาจมีการทํา

แบบทดสอบสงเปนเวลา เพ่ือชวยในการควบคุมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) การสงงานทางออนไลนท่ีเหมาะสม ควรมีการคํานึงถึงเรื่องเวลา มีการตอบกลับของอาจารยเม่ือไดรับงานแลว  

5) การทําสอบออนไลน ถามีขอผิดพลาดมันจะสามารถแกไดชากวาเวลาสอบปกติ ทําใหเวลาในการโฟกัสกับ

ขอสอบนอยลง  ในสวนของเวลาการสอบ เม่ือมีการอัพโหลดรูปภาพลงดวย ตองใชเวลานานมากกวาจะอัพ

โหลดเสร็จ ทําใหสง/ทําขอสอบไมทันเวลา และเกรงวาจะสงงานไมถึงอาจารย อยากใหเพ่ิมเวลาในการสอบ 

และปรับเปล่ียนรูปแบบขอสอบ หรือลดขั้นตอนการทําขอสอบใหไมซับซอนจนเกินไป 
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6) การกําหนดชวงเวลาสอบ เวลาเริ่ม-หมดเวลาระบบตัดจริงๆ ตองแจงใหชัดเจน  

7) ควรมีโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลนท่ีมีความสะดวกมากขึ้น เชน โปรแกรมท่ีไมมีการตัดการใชงาน 

8) หากการเรียนการสอนออนไลนในวิชาท่ีไมตองสงแบบหรือนอกเหนือจากวิชาคอนและสตูดิโอ นาจะปรับตัวได 

แตในวิชาท่ีตองตรวจแบบน้ันคอนขางยากลําบากเน่ืองจากตองใชเวลาทําความเขาใจนานกวาปกติ เพราะการ

ตรวจกันตอหนาอาจารยยอมดีกวา สอบถามไดชัดเจนและทันทวงทีมากกวา 

9) การหากิจกรรมใหระหวางสอนออนไลน เน่ืองจากการเรียนออนไลน สมาธิไมคอยอยูกับจอ/บทเรียนเทาท่ีควร 

10) ควรมีงบประมาณสนับสนุนนิสิต ในการชวยเหลือ/สนับสนุนดานอุปกรณตางๆ  

 
ประเด็นดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ส่ิงอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม 

1) หองเรียนไมเหมาะกับการเรียนการสอน โตะเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ไมเพียงพอ 
2) หองสตูดิโอควรมีพ้ืนท่ีทําโมเดล และควรพอเพียงกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต  
3) พ้ืนท่ีสําหรับน่ังทํางาน นอกเหนือจากเวลาการเรียนปกติ แกปญหายุง และไฟสองสวางมีไมเพียงพอ 
4) อุปกรณในการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร ท่ีอยากใหมีประสิทธิภาพในการใชนําเสนองานได

มากกวาน้ี 
5) การขนยายบอรด เพ่ือใชในการติดงานน้ันยากลําบาก  
6) การพิมพงานฟรี เปนส่ิงท่ีสนับสนุนใหควรมีตอไป แตควรมีวิธีจัดการและแกไขปญหาเฉพาะหนาเม่ือเครื่องมี

ปญหา และหมึกพิมพท่ีหมดบอย อีกท้ังนิสิตควรไดพิมพอยางเทาเทียมกัน  
7) อยากใหมหาวิทยาลัยมีมาตรการดานสาธารณสุขท่ีเครงครัดกันมากขึ้น เน่ืองจากการเรียนออนไลนอาจจะไม

เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน แตหากสถานการณไมดีขึ้นก็จะยอมรับและปรับตัวได  
 
ท้ังน้ี ผลจากโครงการ LA Final Wrap-up ไดมีการนําเสนอในท่ีประชุมภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยมีการหารือรวมกัน
และนําเสนอผูรับผิดชอบในแตละประเด็นตอไป 
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  
- ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดรวมหารือกับ
อาจารยประจําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนรวมสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 เพ่ือหารือแนว
ทางการปรับปรุงเน้ือหาวิชาพ้ืนฐานใหเกิดความตอเน่ืองเม่ือนิสิตขึ้นชั้นปท่ี 2   
- ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม หลักสูตรเห็นวา ดานการปรับปรุงภูมิทัศนเปนเรื่อง
สําคัญ ซ่ึงสะทอนภาพลักษณของคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในดานน้ี โดยหลักสูตรจะเสนอเรื่องไปทางคณะกรรมการ
กายภาพเปนเรื่องเรงดวน  
 
การปรับปรุงจากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2562  
- มีการประชุมหารือดานการจัดการเรียนการสอนกับอาจารยประจําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต กอนเปดภาค
การศึกษาท้ังภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย 
- มีการเสนอเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนของคณะผานคณะกรรมการกายภาพ และอยูระหวางการดําเนินการตามแผนงาน คือ 
มีการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตองปรับปรุงในระยะท่ี 1 และอยูในชวงการสอบถามความตองการการใชงานจากนิสิตในคณะ 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  จากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 หลักสูตรและคณะจําเปนตองมี
การเตรียมการสอนออนไลนท้ังในเรื่องบุคลากรและสถานท่ี การเตรียมการฝกงานสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 4 การเตรียมการดาน
มาตรการสาธารณสุข และความสะอาดของคณะ 
 

- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
หลักสูตรฯ มุงพัฒนาศักยภาพนิสิตและสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเปาหมายสําคัญ 2 ประเด็น คือ 1. 
การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ 2. การพัฒนานิสิตใหสามารถ
พัฒนาการเรียนอยางมีสวนรวมเพ่ือรูเทาทันและเกิดประโยชนสูงสุดตอวิชาชีพ ท้ังน้ี เพ่ือใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของ
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โลก สามารถปรับตัวไดกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
หลักสูตรมีการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย  
 
1. โครงการ Let’s Talk about Landscape เปนโครงการบรรยายพิเศษนอกเวลาเรียน เปนโครงการท่ีเริ่มดําเนินการใน
ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2559 และดําเนินการมาอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน กําหนดใหแตละป มีหัวขอการ
บรรยาย 6 ครั้ง สําหรับในปการศึกษา 2562 มีหัวขอการบรรยายดังน้ี หัวขอท่ี 1 “Master Plan Design for Rural 
Community Development: Good Practice from Rural Regeneration Program in Taiwan” โดย Prof. Chen-Fa 
Wu จาก Department Horticulture National Chun Hsing University, Taiwan ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 หัวขอท่ี 2 
“Concept in Landscape Architecture”  โดย  คุณวรรณพร พรประภา กรรมการผูจัดการบริษัท P Landscape จํากัด  
ในวันท่ี 16 กันยายน 2562  หัวขอท่ี 3 "Visual and Environmental Quality Metrics" โดย Assoc. Prof. Jon Burley  
จาก Michigan State University, USA. ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2562  หัวขอท่ี 4 “พ่ีเรา เลาเรื่อง ประกวดสวน” โดย นิสิต
ปจจุบัน ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ชั้นปท่ี 3, 4 และ 5  ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 หัวขอท่ี 5 “Graphic & Design” 
โดย คุณณัฐญา ชัยวรรณคุปต กรรมการผูจัดการ บริษัท G 49 จํากัด  ในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 หัวขอท่ี 6 “(เรียน) ภูมิส
ถาปตย ตอยอดสรางสรรค อาชีพ” โดย ศิษยเกา 6 คน จากภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันท่ี 13 มีนาคม 2563 
 
ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ียรวม 4.18 หัวขอการบรรยายท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด 
คือ หัวขอ Master Plan Design for Rural Community Development ไดคาคะแนนเฉล่ีย 4.35  รองลงมาคือ หัวขอ 
Visual and Environmental Quality Metrics ซ่ึงท้ังสองหัวขอเปนการบรรยายโดยวิทยากรตางชาติ  ไดรับความสนใจ
จากบุคคลภายนอกในการรวมฟงบรรยาย สวนหัวขอการบรรยายท่ีไดคะแนนนอยสุด คือ (เรียน) ภูมิสถาปตย ตอยอด
สรางสรรค อาชีพ ซ่ึงนาจะเปนระยะเวลาในการจัดงานซ่ึงอยูในชวงปลายภาคการศึกษา ไดคะแนนเฉล่ีย 3.94 
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  หลักสูตรเห็นวา หัวขอในการจัดบรรยายท่ีมีความทันสมัย และ
วิทยากรท่ีเปนท่ีรูจัก ทําไดรับความสนใจมาก และยังตอบกับเปาประสงคของการจัดงาน ดังน้ัน การเลือกหัวขอบรรยายและ
วิทยากรเปนส่ิงสําคัญ ควรมีความเทาทันสถานการณปจจุบัน และสามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียน เพ่ือสามารถนํา
ความรูและขอคิดท่ีเปนประโยชนมาใชไดอยางทันทวงที และหากพิจารณาในชวงเวลาการจัดงาน จะพบวาในภาคการศึกษา
ตน มีการจัดการบรรยายเพียงครั้งเดียว ซ่ึงควรมีการเฉล่ียการบรรยายใหครอบคลุมท้ังสองภาคการศึกษา นอกจากน้ีมีการ
เสนอใหมีการจัดการบรรยายในรูปแบบอื่น เชน การเสวนา 
 
การปรับปรุงจากผลการประเมิน จากปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดเสนอใหมีการมีสวนรวมในการเสนอหัวขอจากนิสิต โดย
ในปการศึกษา 2562 ไดมีการนําหัวขอตามท่ีนิสิตเสนอ 2 หัวขอ ไดแก “พ่ีเรา เลาเรื่อง ประกวดสวน” และ “(เรียน) ภูมิส
ถาปตย ตอยอดสรางสรรค อาชีพ” โดยมีการเปล่ียนรูปแบบเปนการเสวนา ซ่ึงทําใหมีความเปนกันเอง นอกจากน้ีไดมีการ
จัดการบรรยายใหครอบคลุมท้ัง 2 ภาคการศึกษา คือ ในภาคการศึกษาตน 3 ครั้ง และภาคการศึกษาปลาย 3 ครั้ง 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  จากผลการประเมิน พบวา ผลการประเมินท่ีไดคะแนนสูงสุด 2 ลําดับแรก 
เปนการบรรยาย โดยวิทยากรตางชาติท่ีมีชื่อเสียง และไดรับความสนใจจากบุคคลท่ัวไปจากภายนอก จึงเห็นควรพิจารณา
เชิญบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับในวงกวาง ซ่ึงนอกจากในดานความรูท่ีไดรับแลว ยังชวยในการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจัก
ดวย 
 
2. โครงการกาวแรก...สูภูมิ  เปนโครงการทัศนศึกษาท่ีจัดขึ้นประจําทุกป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตชั้นปท่ี 1-2 ไดเห็น
ภาพรวมของหลักสูตรและวิชาชีพ ถือเปนการเตรียมความพรอมใหนิสิตเขาใจกอนจะไดเริ่มเรียนรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร
ในชวงชั้นปท่ี 2 รวมถึงใหนิสิตชั้นปอื่นๆ ท่ีรวมโครงการไดเรียนรูถึงการออกแบบหรือการทํางานในวิชาชีพอีกดวย อีกท้ังเปน
การสงเสริมใหนิสิตชั้นปท่ี 4 ซ่ึงเปนผูดําเนินงานและรับผิดชอบโครงการ  ไดฝกทักษะการเปนผูนํา ทักษะดานการส่ือสาร 
ทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะทางดานสังคมวัฒนธรรมและศิลปะ รวมท้ังดานจริยธรรมส่ิงแวดลอม ในปการศึกษา 2562 
หลักสูตรฯ จัดใหมีโครงการทัศนศึกษาดูงานโครงการพิพิธภัณฑพระราม 9 คลอง 5 จ.ปทุมธานี และ และอุทยานเรียนรูปวย 
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100 ป ม.ธรรมศาสตร รังสิต จ.ปทุมธานี มีนิสิตเขารวม 112 คน และอาจารย 8 คน โดยในชวงเชา นิสิตไดทัศนศึกษา
โครงการพิพิธภัณฑพระราม 9  รับฟงการบรรยายจากภูมิสถาปนิกผูออกแบบโครงการท้ังในดานแนวคิด ขอจํากัดตางๆ ใน
การออกแบบ และประสบการณระหวางการกอสราง พรอมเยี่ยมชมสถานท่ีและไดรับความรูดานการสรางระบบนิเวศปา
จําลองในระบบภายในอาคาร และการออกแบบวางผังพิพิธภัณฑภายนอกเรื่องนวนิเวศของไทย อีกท้ังมีกิจกรรมตอตัวสราง
รูปสัตว  เพ่ือสงเสริมจินตนาการและสรางความสามัคคี สวนในชวงบายนิสิตไปทัศนศึกษาอุทยานเรียนรูปวย 100 ป ม.
ธรรมศาสตร รังสิต รับฟงการบรรยายจากอดีตหัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
ม.ธรรมศาสตร ไดเรียนรูการออกแบบสวนหลังคาท่ีเปน Universal design การรดนํ้าและการระบายนํ้าของสวนหลังคา
ขนาดใหญ และการเลือกใชพืชพรรณพ้ืนถิ่น มีการทํากิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเรื่อง การทบทวนคําศัพทท่ีเกี่ยวกับงานภูมิ
สถาปตยกรรม และใหนิสิตป 1-2 วาดตามคําศัพทน้ันๆ ท้ังน้ี นิสิตชั้นปท่ี 4 และนิสิตชั้นปอื่นๆ มีสวนรวมในการจัดการ
โครงการและดําเนินกิจกรรมจากการบูรณาการวิชาการ มีลักษณะโครงการพ่ีสอนนอง โดยใชทักษะในการทํางานเปนทีม
รวมกันระหวางนิสิตดวยกันเองและเพ่ิมทักษะการประสานงานโครงการกับอาจารยและองคกรภายนอก 
 
ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉล่ียรวม 3.91  โดยดานท่ีไดคะแนนดีท่ีสุด คือ การสราง
ความรูความเขาใจในศาสตรดานภูมิสถาปตยกรรมแกนิสิตในภาควิชาฯ และนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชไดในอนาคต มีคา
คะแนนเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานท่ี ไดคะแนนเฉล่ีย 4.03 สวนดานท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ 
รูปแบบการจัดงาน มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.66  นอกจากน้ีมีขอเสนอแนะ คือ เรื่องของการใชเวลากับแตละกิจกรรมขาดความ
ความเหมาะสม 

 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  หลักสูตรเห็นวา รูปแบบกิจกรรมท่ีนิสิตนํามาจากบทเรียน การเรียนรู
เรื่องศัพทเทคนิค และนํามาถายทอดผานเกม ทําใหนิสิตผูทํากิจกรรมมีความเขาใจท่ีดีขึ้นมาก อาจารยผูดูแลโครงการจะนํา
แนวทางน้ีไปใหนิสิตเสนอกิจกรรมในปการศึกษาหนา  
 
การปรับปรุงจากผลการประเมิน ในปการศึกษา 2562 ไดนําผลการปรับปรุงในหลายอยางจากปท่ีผานมา คือ ปรับชวงเวลา
การจัดงาน และยังคงมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะการเลนเกมท่ีนิสิตผูจัดงานไดนํามาจากบทเรียน ซ่ึงไดผลตอบรับเปน
อยางดี  
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2563  จากผลการประเมิน พบวา ควรมีการควบคุมเวลาในแตละกิจกรรม 
ดังน้ัน จึงควรมีการทําแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน และควรคงกิจกรรมท่ีนํามาจากบทเรียนไวเพ่ือเปนการสรางความเขาใจ
ในเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 
3. โครงการคายอาสาพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินสัญจร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดโครงการในชวงนิสิต
ปดเทอมภาคฤดูรอน และเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาด COVID-19 สงผลใหงดการจัดกิจกรรมในปการศึกษาน้ี  
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  เปนขอเสนอแนะจากโครงการในปท่ีแลว โดยหลักสูตรเสนอใหนําขอมูลจาก
โครงการมาบูรณากับการเรียนการสอน เน่ืองจากนิสิตมีการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีจริงสวนหน่ึง ซ่ึงสามารถตอยอดกับการเรียน
การสอนได 
 
4. การฝกฝนทักษะดานภาษาอังกฤษ  จากขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิตในปการศึกษา 2559 หลักสูตรเห็นวานิสิตควร
ฝกฝนทักษะดานการส่ือสารโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาอังกฤษ ผานการเรียนการสอน ซ่ึงถือเปนการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  สําหรับในปการศึกษา 2562  มีการเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

-   การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร โดยกําหนดใหมีรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการสอดแทรก
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ทางการส่ือสารและภาษา ไดแก รายวิชา 01241551 
งานรวมปฏิบัติการวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม 01241446 ประเด็นรวมสมัยทางภูมิสถาปตยกรรม 01241413 การ
ออกแบบรางงานภูมิสถาปตยกรรมขนาดเล็ก 01241443 การออกแบบและวางแผนชุมชน และ 01241551 งาน
รวมปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม ท่ีมี อ.ดร.สิกิต อริฟวิโดโด (อาจารยชาวตางชาติ) เปนผูรับผิดชอบรายวิชา 
และเปนผูรวมสอน ทําใหนิสิตท่ีเรียนในรายวิชาไดฝกฝนทักษะการส่ือสารกับอาจารยดวยภาษาอังกฤษ 
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-  การสนับสนุนใหนิสิตเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมกับ National Chung Hsing University (NCHU) 

ประเทศไตหวัน และไดมีการตกลงทํากิจกรรมขึ้น 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการ 2019 Rural-up Program ใน
ไตหวัน เดือนกรกฎาคม 2562 โดย NCHU เปนเจาภาพ มีนิสิตชั้นปท่ี 4 จํานวน 7 คนเขารวมโครงการ  2) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมสําหรับนักศึกษานานาชาติ จัดขึ้นท่ีประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในเดือนสิงหาคม 2562  มีนิสิตชั้นปท่ี 5 จํานวน 8 คน เขารวมโครงการ โดยนิสิตท้ังหมดไดรวมทําปฏิบัติการ
รวมกับอาจารยและนักศึกษาจาก NCHU ไดฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟง พูด อาน เขียน และยังเปนการฝกฝน 
กระบวนการคิดและการนําเสนองานอีกดวย  

 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เปนรายวิชาท่ีสวนใหญเรียนในชั้นปท่ี 4 ซ่ึงเห็นวา
นิสิตมีความพรอมในการฝกฝนท้ังทักษะการฟง พูด อาน เขียน สวนการจัดกิจกรรม Workshop ท่ีรวมกับนิสิตตางชาติเปน
ลักษณะโครงการท่ีไดพัฒนานอกจากทักษะการส่ือสารแลว ยังไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ฝกฝนวิธีคิด และการทํางานใน
พ้ืนท่ีจริง ท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนานิสิตไดเปนอยางดี  
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  หลักสูตรฯ เสนอใหมีการจัดโครงการ Workshop รวมกับ
มหาวิทยาลัยตางชาติ เพ่ือประโยชนสําหรับนิสิตตอไป 
 
การปรับปรุงจากขอเสนอแนะ ในปการศึกษา 2562  ภาควิชาไดมีการทํา Workshop รวมกับ National Chung Hsing 
University (NCHU) ตามท่ีไดรายงานผลไปขางตน 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563 ควรเพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาอื่น เชน การมอบ 
หมายแบบฝกหัดท่ีใชทักษะภาษาอังกฤษ การเขียนแบบกอสรางโดยใชภาษาอังกฤษในการระบุรายละเอียดประกอบแบบ  
 
5. โครงการเรียน รวม สราง เปนโครงการพัฒนานิสิตท่ีนําพ้ืนท่ีจริงมาใชเปนแบบฝกหัดใหนิสิตฝกฝนออกแบบ มีเจาของ
โครงการ และนําผลงานไปใชในการพัฒนาพ้ืนท่ีตอไป ในปการศึกษา 2562 มี 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการออกแบบภูมิ

ทัศนบานพักและ Art & Music venue “SOMTOW’S WORLD”  2) โครงการออกแบบปรับปรุงสวนฝรั่งเศสในสวนหลวง 

ร.9  3) โครงการพ้ืนท่ีปฏิบัติธรรมและศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา วัดเกตการาม สมุทรสงคราม 4) โครงการศูนยดูแล

ผูสูงอายุและผูพิการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี และ 5) โครงการฟนฟูระบบนิเวศ

พ้ืนท่ีนากุงราง อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร เพ่ือการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1)  โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพักและ Art & Music venue “SOMTOW’S WORLD” เน่ืองจากคุณเปรมิ
กา สุจริตกุล ผูเปนเจาของโครงการบานพักและ Art & Music venue “SOMTOW’S WORLD”  อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา ตองการพัฒนาท่ีดินของตนเอง เปนบานพักและพ้ืนท่ีจัดงานแสดงศิลปะและดนตรีท่ีมี
การคํานึงถึงการใชงานและสภาพแวดลอม จึงไดประสานงานกับทางหลักสูตรฯ เพ่ือใหมีการจัดการประกวด
ออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีโครงการฯ โดยสนับสนุนเงินรางวัลใหกับนิสิตท้ังหมดจํานวน 24,000 บาท ท้ังน้ีนิสิตท่ี
ไดรับรางรางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ไดแก กลุมของนางสาวลักขณาพร สินปรุ และ นายสิริ ทัพฤทธ์ิ 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 8,000 บาท ไดแก กลุมของนางสาวปกิตา ปางพุฒิพงษ และ  นางสาวสโรชา สิงหเมธา 
และรางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 6,000 บาท ไดแก กลุมของนางสาวชนมน สถิตานุชิต และ นายนายกษม พูนทรัพย
สถิต ซ่ึงโครงการดังกลาวมีสวนในการสงเสริมและพัฒนานิสิตดานการพัฒนากระบวนการออกแบบและวางผัง
งานภูมิทัศนท่ีคํานึงถึงการใชงานสภาพแวดลอมและความยั่งยืน สอดคลองกับบริบทโดยรอบและมีประสบการณ
ในการทํางานจริงรวมกับเจาของโครงการ  

2)  โครงการออกแบบปรับปรุงสวนฝรั่งเศสในสวนหลวง ร.9 เน่ืองดวยทางสมาคมนักเรียนเกาฝรั่งเศส ไดประสาน
ความรวมมือกับภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ในการออกแบบปรับปรุงสวนฝรั่งเศสในสวนหลวง ร.9 โดยทาง
ภาควิชาฯ ไดบูรณาการกับรายวิชา 01241313 การออกแบบรางองคประกอบงานภูมิสถาปตยกรรม ใหนิสิตช้ันป
ท่ี 3 ออกสํารวจและวัดพ้ืนท่ีจริงกอนทําการออกแบบ และนําแบบท่ีไดรับคัดเลือกมาจัดแสดงใน “งานเทศกาล
ตลาดในสวนฝรั่งเศส” ในงานพันธุไมงามอรามสวนหลวง ร.9 ระหวางวันท่ี 7-8 ธันวาคม 2562  นอกจากน้ีทาง
ภาควิชาไดมีการแจกแผนพับประชาสัมพันธรวมดวย นอกจากจะไดประชาสัมพันธโครงการ”เรียน รวม สราง”สู
สาธารณะ อีกท้ังยังไดประชาสัมพันธหลักสูตรอีกดวย 
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3) โครงการพ้ืนท่ีปฏิบัติธรรมและศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา วัดเกตการาม จังหวัดสมุทรสงคราม เน่ืองจากทาง

เจาอาวาสวัดเกตการาม มีนโยบายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนมะพราวเดิมท่ีประชาชนบริจาคให เพ่ือสรางเปนพ้ืนท่ี
ปฏิบัติธรรม และเปนศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา จึงไดประสานงานกับทางหลักสูตรฯ และทางหลักสูตรฯได
นํามาบูรณาการเขากับวิชา 01241314 การออกแบบรางรายละเอียดงานภูมิสถาปตยกรรม เพ่ือใหมีการจัดการ
ออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีโครงการฯ ซ่ึงโครงการดังกลาวมีสวนในการสงเสริมและพัฒนานิสิตดานการพัฒนา
กระบวนการออกแบบและวางผังงานภูมิทัศนท่ีไดฝกปฏิบัติงานจริง จากการฟงบรรยายของเจาอาวาสเรื่องเกณฑ
การออกแบบวางผังวัด และการวิเคราะหพ้ืนท่ีโครงการและผูใชงานจริง รวมถึงมีประสบการณในการทํางานจริงท่ี
ตอบสนองความตองการของเจาของโครงการ 

4)  โครงการศูนยดูแลผูสูงอายุและผูพิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
เน่ืองจากทางโรงพยาบาลฯ มีนโยบายในการจัดต้ังศูนยดูแลผูสูงอายุและผูพิการ เพ่ือบริการทางการแพทยและ
สาธารณะสุขแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเนนใหบริการฟนฟูดูแลผูสูงอายุและผูพิการ รวมถึงเปนพ้ืนท่ีสงเสริม
สุขภาพใหกับประชาชน โดยโครงการดังกลาว เปนการบูรณาการรวมกันระหวางโครงการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีอยู
ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภายใตกลุมวิจัยส่ิงแวดลอมสรรคสรางเพ่ือสุขภาวะ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรายวิชา 01241312 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III ใหมีการจัดการ
ออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีโครงการฯ ซ่ึงโครงการดังกลาวมีสวนในการสงเสริมและพัฒนานิสิตดานกระบวนการ
ออกแบบและวางผังงานภูมิทัศน และการวิเคราะหพ้ืนท่ีโครงการและผูใชงานจริง รวมถึงไดฝกบูรณาการความรู 
เชื่อมโยงเน้ือหาความรูท่ีเกี่ยวของจากศาสตรอื่นๆ มาใชในการออกแบบจริง 

5) โครงการฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีนากุงราง อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร เพ่ือการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อ.เมือง จ.ชุมพร เปนโครงการรวมมือระหวางอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร และสถาบันปลูกปา ปตท. เพ่ือการ
พัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาชายเลนในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพรท่ีบางสวนถูกทําลายจากการทําสัมปทานนา
กุงในอดีต โดยมีเปาหมายในการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ียากุงรางใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ียึดหลักแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการสรางสมดุลระหวางระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจทองถิ่นท่ีพ่ึงพาธรรมชาติ โดย
โครงการดังกลาว เปนการบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางนิสิตและหนวยงานท่ีเกี่ยวของขางตน ในรายวิชา 
01241598 โครงงานวิทยานิพนธ และ 01241599 วิทยานิพนธ โดยนิสิตไดนําเสนอแนวคิดการพัฒนาโครงการ
และการจัดการวางผังฯ โดยมีการแบงยอยขั้นตอนตางๆตามชวงระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงเปนการ
เสริมทักษะในดานกระบวนการออกแบบและวางผังงานภูมิทัศน โดยท่ีนิสิตสามารถวิเคราะหพ้ืนท่ีโครงการ 
วิเคราะหโปรแกรม และวิเคราะหผูใชงานไดอยางละเอียด อันเปนผลใหผลงานสามารถนําไปกอสราง รวมถึงไดฝก
บูรณาการความรู เชื่อมโยงเน้ือหาความรูท่ีเกี่ยวของจากศาสตรอื่นๆ มาใชในการออกแบบในพ้ืนท่ีจริงได  

 
จากการสอบถามเจาของโครงการ พบวา มีความพึงพอใจในผลงานของนิสิตมาก ผลงานมีความโดดเดนท้ังในดานของการ
ออกแบบ คุณภาพของผลงาน และการนําเสนอ นิสิตไดรับประสบการณจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี ออกแบบโดยคํานึงถึง
ขอจํากัดท่ีมีอยู และมีโอกาสในการนําเสนอผลงานกับเจาของโครงการ ในปการศึกษา 2562 ไดมีการทําโครงการเรียน รวม 
สราง ถึง 5 โครงการ มากกวาในปการศึกษา 2561 ท่ีมีโครงการเขารวม 4 โครงการ 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  หลักสูตรเห็นควรใหมีการดําเนินโครงการเรียน รวม สรางตอไป และควรมี
การประเมินผลจากผูเขารวมในแตละโครงการ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
 
การวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานในการสงเสริมและพัฒนานิสิตสําหรับโครงการท่ีจัดทําโดยหลักสูตรฯ 
โครงการกาวแรก...สูภูมิ เปนโครงการท่ีมีการดําเนินงานเขาสูปท่ี 10 วัตถุประสงคของการจัดโครงการ เพ่ือตองการใหนิสิต
ภูมิสถาปตยกรรมช้ันปท่ี 1 ไดเขาใจในภาพรวมของการเรียนการสอนท้ังหมดตลอดระยะเวลา 5 ป  
ปการศึกษา 2552-2555 : รูปแบบของการจัดงานเนนท่ีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ เจาของสํานักงานออกแบบ หรือศิษยเกาท่ีจบ
ไปแลว มาเลาประสบการณ และขอบขายงานภูมิสถาปตยกรรม ผลของการดําเนินงานในชวงแรกพบวาอยูในระดับปาน
กลางถึงดี แตยังพบวานิสิตยังไมเขาใจภาพรวมของงานภูมิสถาปตยกรรม ยังคงมีปญหาท่ีนิสิตยายภาควิชาอยู 
ปการศึกษา 2556-2557 : มีการปรับเปล่ียนใหเกิดการเรียนรูงานภูมิสถาปตยกรรมท่ีใกลตัวยิ่งขึ้น โดยการจัดนิทรรศการ
ผลงานนิสิต และมีการนําเสนอผลงานจากรุนพ่ีใหรุนนองฟง ทําใหรุนนองไดรับทราบเน้ือหาของการเรียนการสอน เห็น
ภาพรวมท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ผลเสียหน่ึงคือไมไดเห็นตัวอยางผลงานจากภูมิสถาปนิกมืออาชีพ รวมถึงมีขอเสนอท่ี
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อยากใหพาออกไปทัศนศึกษา การเห็นรูปแบบงานภูมิสถาปตยกรรมในสถานท่ีจริง เขาใจแนวคิดในการออกแบบ  
ปการศึกษา 2558 : มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดงาน โดยเพ่ิมการทัศนศึกษานอกสถานท่ีดวย โดยในสวนของ
นิทรรศการไดปรบัเปล่ียนเปนการจัดแสดงผลงานในรูปแบบดิจิทัล ภายใตช่ือเฟสบุคเพจ Landscapedia โดยในปแรกเปน
การจัดโดยอาจารย มีนิสิตชั้นปท่ี 4 รวมชวยจัด แตจากการสังเกต พบวานิสิตขั้นปท่ี 1 ไปทัศนศึกษาชมงานและฟงการ
บรรยายซ่ึงไมตางจากการทัศนศึกษาท่ัวไป และไมสามารถสรางความเขาใจในเรื่องของการเรียนการสอนในปท่ีถัดมา  
ปการศึกษา 2559 : นิสิตผูดําเนินการจัดงาน มีการเสนอสถานท่ีโดยเกิดจากการมีสวนรวมของรุนนอง และมีกิจกรรม
รวมกันระหวางรุนพ่ีรุนนอง มีการต้ังคําถาม และสอดแทรกดวยเกม ทําใหเกิดการมีสวนรวมและแลกเปล่ียนเรียนรูกัน
ระหวางชั้นป โดยมีอาจารยเปนผูรวมสังเกตการณ ท้ังน้ี จากผลของการสังเกตและแบบสอบถาม พบวานิสิตชั้นปท่ี 1 ไดรับ
ความรูความเขาใจในภาพรวมของการเรียนการสอนไดดีท่ีสุด โดยส่ิงท่ีสําคัญในกระบวนการ เกิดจากการมีสวนรวมในการ
นําเสนอ และการใหรุนพ่ีเปนผูดําเนินการจัด ทําใหนิสิตชั้นปท่ี 1 กลาท่ีจะนําเสนอและพูดคุยมากขึ้น 
ปการศึกษา 2560 : ยังคงกระบวนการท่ีกําหนดใหนิสิตชั้นปท่ี 4 เปนผูจัดงาน และนิสิตชั้นปท่ี 1 และ 2 มีสวนรวมในการ
เสนอ จากการสังเกต พบวา นิสิตมีความสนใจในการชมสถานท่ี มีการสอบถามขอมูลจากผูบรรยาย ในสวนของรูปแบบ
กิจกรรมเนนการสรางความสัมพันธระหวางชั้นป มีการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน โดยใหนองในกลุมมีสวนรวมและไดเสนอ
ความเห็นอยางเต็มท่ี และยังเปนกิจกรรมท่ีไดผลการประเมินสูงท่ีสุด 
ปการศึกษา 2561 : มีการปรับปรุงเรื่องชวงเวลาการทัศนศึกษาเปนชวงตนป ยังคงกระบวนการท่ีใหนิสิตจัดเชนเดิม มีการ
สอดแทรกเนื้อหาท่ีมีความรูเรื่องนิเวศวิทยาภูมิทัศน ในรูปแบบของเกม ซ่ึงนิสิตมีความสนใจและรวมมือเปนอยางดี และ
ไดผลการประเมินสูงท่ีสุด 
ปการศึกษา 2562 : คงเรื่องชวงเวลาการจัดงาน กระบวนการจัดงาน และคงเน้ือหาดานรูปแบบกิจกรรมจากบทเรียนท่ีทํา
ใหนิสิตชั้นปท่ี 1 ไดเขาใจเน้ือหาการเรียนการสอนบางสวนในหลักสูตร 
 
โครงการ Let’s Talk about Landscape เปนโครงการท่ีเริ่มดําเนินงานยางเขาสูปท่ี 4 จัดในรูปแบบของ Landscape 
lecture series มีจุดประสงคเพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหเกิดการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของนิสิตและคณาจารยระหวางชั้นป
และระหวางแวดวงวิชาการกับวิชาชีพ  
ปการศึกษา 2558 : เปนชวงเริ่มของการจัดโครงการ เน่ืองจากตองการเสริมความรูท่ีนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน 
โดยคณาจารยในหลักสูตรไดรวมเสนอหัวขอท่ีนาสนใจ มีการบรรยายท้ังส้ิน 3 หัวขอ ในชวงภาคการศึกษาปลาย จากการ
สังเกต พบวา มีผูเขารวมฟงไมมากนัก นิสิตทราบวามีการบรรยาย แตไมแนใจวาเขารวมฟงไดหรือไม 
ปการศึกษา 2559 : มีการประชาสัมพันธการจัดงานเพ่ิมขึ้น มีการทําโปสเตอรประชาสัมพันธท้ังในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ทําใหมีผูสนใจเขารวมมากขึ้น ซ่ึงนอกจากนิสิตในภาควิชาแลว ยังมีนิสิตจากภายนอกภาควิชาและนิสิตตางคณะ
รวมฟง  อยางไรก็ตาม บางหัวขอมีการทับซอนกับเวลาเรียนและการสงงานของนิสิต ทางหลักสูตรไดปรับไมใหการบรรยายอยู
ในชวงของปลายเทอมท่ีนิสิตมีงานสงมาก จากการสังเกต พบวา มีนิสิตเขาฟงบรรยายมากขึ้น ท้ังนิสิตท่ีอยูภายในคณะและ
ภายนอกคณะ รวมถึงมีบุคคลท่ีสนใจจากภายนอก นอกจากน้ีมีหัวขอท่ีนิสิตไดเสนอหัวขอมา ในเรื่องของเทคนิคการนําเสนอ
งานดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงไดรับความสนใจท่ีดี จึงมีขอเสนอแนะในเรื่องการมีสวนรวมในการเสนอหัวขอโดยนิสิต 
ปการศึกษา 2560 : หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนิสิตเสนอหัวขอการบรรยาย รวมถึงมีการวางแผนในการเชิญวิทยากรท่ี
ลวงหนามากขึ้น เพ่ือไมใหซอนทับกับชวงเวลาการสงงานของนิสิต และหลักสูตรเห็นวาควรมีการเชิญศิษยเกามาเปน
วิทยากร เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธ และยังแสดงถึงความภูมิใจของหลักสูตร จากผลการประเมินพบวาหัวขอการ
บรรยายท่ีมีความเทาทันกับสถานการณ ไดรับความนิยมสูงสุด และมีคะแนนประเมินสูงท่ีสุด สําหรับหัวขอท่ีนิสิตเสนอน้ัน มี
การเชิญวิทยากรมาไดในชวงปลายของภาคการศึกษา จึงยังมีผูรวมนอย อยางไรก็ตาม ยังคงเสนอใหปการศึกษาถัดไป ยังคง
กระบวนการท่ีใหนิสิตไดเสนอหัวขอ มีการประชาสัมพันธในวงกวาง และมีการเชิญวิทยากรหรือกําหนดหัวขอท่ีมีความ
ทันสมัยเทาทันสถานการณปจจุบัน  
ปการศึกษา 2561 : หลักสูตรไดยึดกระบวนการเดิมในสวนท่ีดี คือ การเปดโอกาสใหนิสิตไดเสนอหัวขอบรรยาย และมีการ
เชิญศิษยเกา เปนวิทยากร ซ่ึงจากผลการประเมินในหัวขอท่ีนิสิตไดมีสวนรวมเสนอน้ัน พบวา มีจํานวนนิสิตรับฟงการ
บรรยายเปนจํานวนมาก  และไดผลการประเมินอยูในระดับดี  นอกจากน้ีไดเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงในแวดวงวิชาชีพท่ีมี
ชื่อเสียง ต้ังแตตอนตนปการศึกษา ซ่ึงนิสิตสามารถนําแนวคิดไปประยุกตใชกับการเรียนไดต้ังแตไดรับแบบฝกหัด 
ปการศึกษา 2562 : ยังคงเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีชื่อเสียงมาบรรยาย ซ่ึงไดรับความสนใจเปนอยางดี และไดผลการ
ประเมินสูงสุด นอกจากน้ี ยังไดนําหัวขอท่ีนิสิตเสนอมาจัดการบรรยาย คือเรื่อง พ่ีเรา เลาเรื่องประกวดสวน เรื่อง Graphic 
& Design และเรื่อง (เรียน) ภูมิสถาปตย ตอยอดสรางสรรค อาชีพ รวมถึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบจากการบรรยายโดย
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วิทยากร เปนการจัดเสวนา  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต -  อัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา  
 

ปการศึกษา จํานวนรับเชา 
(1) 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จํานวนที่ลาออกสะสม
จนถึงสิ้นปการศึกษา 

2562 (3) 
2558 2559 2560 2561 2562  

2562 40     36 4 
2561 47    45 43 4 
2560 40   32 31 31 9 
2559 39  39 34 34 34 5 
2558 30 30 24 23 23 22 8 

 
อัตราการสําเร็จการศึกษา = 73.33% 
 
อัตราการคงอยู = 

จํานวนคงอยู  
(อัตราคงอยู) 

36 
(90.00%) 

43  
(91.49%) 

31  
(77.5%) 

34 
(87.18%) 

22 
(73.33%) 

2  
(4.4%) 

 
นิสิตชั้นป 1 ในปการศึกษา 2562 น้ี มีการเรียนการสอนดวยหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561  
 
ความเห็นเพ่ิมเติมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับอัตราการคงอยูและการสําเร็จการศึกษา 
ในชวงชั้นปท่ี 2-4 อัตราการคงอยูของเกือบครบท้ังหมด นิสิตท่ีลาออก มักจะเกิดในชวงกอนรับเขาเรียน หรือในชวงการขึ้น
ชั้นปท่ี 2 
 

 - ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

ดานท่ีประเมิน 
ปการศึกษา 

2562 2561 2560     2559     2558     

1. การรับนิสิต 3.93 3.70 3.90 3.76 3.79 
2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 4.23 4.15 4.48 4.40 3.98 
3. การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนิสิต 4.31 3.87 4.02 4.11 3.92 
4. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 
4.05 4.17 4.04 4.18 4.04 

รวมเฉล่ีย 4.13 3.97 4.11 4.11 3.93 
 
ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอผลการประเมิน 
1. ผลประเมินดานการรับนิสิต   
ในปการศึกษา 2562 ผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.93  มีผลมากกวาในปการศึกษา 2561 ซ่ึงไดคะแนน
เฉล่ีย 3.70 (ผลจากปการศึกษา 2562 และ 2561 เปนผลประเมินท่ีใชรวมกับการเก็บขอมูลนิสิตช้ันปท่ี 1 ของหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตและภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต) สวนในปการศึกษา 2560 ไดคะแนนเฉล่ีย 3.90 (ผลการ
ประเมินการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย) อยางไรก็ตาม คาเฉล่ียอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับท่ีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรจัดใหมีการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (รับตรง) ในปการศึกษา 2559 2558 และ 2557  มีคาเฉล่ียท่ี 
3.76 3.79 และ 3.78 ตามลําดับ   
 
ขอเสนอของหลักสูตรเห็นวา  ผลการประเมินในปการศึกษา 2561 และ 2562 ทางหลักสูตรไดใชผลประเมินในภาพรวม
ของนิสิตช้ันปท่ี 1 สําหรับในปการศึกษา 2563 หลักสูตรเห็นวาหากมีการเก็บแบบประเมินการรับเขาแยกตางหาก สามารถ
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เก็บขอมูลของนิสิตภูมิสถาปตยกรรมชั้นปท่ี 1 ท่ีละเอียดขึ้น ในเรื่องของวิธีการรับเขาในแตละประเภท ความพึงพอใจของ
การสอบเขา และการสอบสัมภาษณตอไป 
 
2. ผลประเมินดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
ผลจากการประเมินโครงการปฐมนิเทศ  
ในปการศึกษา 2562 มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ียรวม คือ 4.33 (ในปการศึกษา 2561 2560 2559 
2558  มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.04 4.15 4.34 และ 3.87 ตามลําดับ)  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การแจงเรียนเชิญ
และประชาสัมพันธโครงการปฐมนิเทศ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.47 รองลงมา คือ ไดรับความรู ความเขาใจถึงลักษณะและรูปแบบ
การเรียนการสอนในภาควิชาสถาปตยกรรม ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ซ่ึงมีความแตกตางจากการเรียนในสาขาวิชาอื่น ได
คะแนนเฉล่ีย 4.45  สวนในประเด็นท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ระหวาง
ผูปกครอง นิสิต และอาจารย รวมท้ังในกลุมผูปกครองดวยกัน ในเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรมคณะฯ  และแนวทางการ
รวมกันดูแลนิสิตในความปกครอง เพ่ือนําไปสูการรวมกันสรางสรรคบัณฑิต เกง ดี และมีความสุข ไดคะแนนเฉล่ีย 4.23 
 
ผลการประเมินจากกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรูทางสถาปตยกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1  
ในปการศึกษา 2562 มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  มีคาคะแนนเฉล่ียรวม 4.12 (ในปการศึกษา 2561 และ 2560 มี
คาคะแนนเฉล่ีย 4.25  และ 4.39 ตามลําดับ)  ขอสังเกตจากผูดําเนินงาน พบวา โครงการน้ีไดรวมเอาท้ังโครงการ สอนนอง
รองเพลง การรับนอง และการปรับพ้ืนฐานนิสิตชั้นปท่ี 1 ทําใหตารางกิจกรรมอัดแนน การวางแผนจึงเปนส่ิงสําคัญมาก และ
ควรคํานวณถึงบริบทและบทบาทท่ีเปล่ียนไป เชน กฎการรับนองของทางมหาวิทยาลัย นิสิตรุนใหม ความตองการของ
อาจารย และดวยการเปล่ียนแปลงทางดานการปดเทอมของทางมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาส้ันลง อาจทําใหตัวกิจกรรม
ท้ังหมดไมเปนไปตามวัตถุประสงคได ควรมีการปรับในเรื่องการแยกเอาโครงการรับนอง และการปรับพ้ืนฐานออกมา เพ่ือ
ไมใหท้ังสองอยางกระทบถึงกัน และเพ่ือใหท้ังสองกิจกรรมน้ียังสามารถคงรูปแบบเดิมไวได 
 
ขอเสนอของหลักสูตรเห็นวา ในการเตรียมพรอมกอนเขาศึกษา มีท้ังการปฐมนิเทศเพ่ือใหเห็นภาพรวมแบบเปนทางการ 
และการปรับพ้ืนฐานความรู ซ่ึงรวมถึงการรับนองและกิจกรรมแรกพบนิสิต ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการนําเสนอใหมี
การอธิบายเน้ือหาหลักสูตรเพ่ิมขึ้นในท้ังสองกิจกรรม โดยในการปฐมนิเทศทางหัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมไดมีการ
บรรยายในภาพรวมของหลักสูตร และในโครงการปรับพ้ืนฐานความรู ไดมอบใหตัวแทนนิสิตชั้นปท่ี 3 แนะนํารูปแบบการ
เรียนการสอน และนําตัวอยางผลงานของรุนพ่ีมาถายทอดในกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรูทางสถาปตยกรรมนิสิตชั้นปท่ี 1  
โดยในปการศึกษา 2563 เสนอใหมีการทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหนิสิตชั้นปท่ี 
1 เขาใจรูปแบบงานภูมิสถาปตยกรรมมากยิ่งขึ้น                                                                                                                                            
 
3. ผลประเมินดานการควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
ผลการประเมินระบบอาจารยท่ีปรึกษา จากแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร    
การประเมินในเรื่องความเหมาะสมของระบบอาจารยท่ีปรึกษา มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.25 ซ่ึงมี
คาคะแนนเฉล่ียเพ่ิมจากปการศึกษาท่ีแลว (ในปการศึกษา 2561 2560 2559 2558  มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.08 4.12 4.13 
และ 3.92 ตามลําดับ) 
 
ผลการประเมินจากวันพบอาจารยท่ีปรึกษา ในปการศึกษา 2562 ผลความพึงพอใจของนิสิตในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคตน 4.13 และภาคปลาย 4.61 มีคะแนนเฉล่ียท้ังปการศึกษาท่ี 4.37  มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก มีขอเสนอแนะ 
ไดแก 1) ขอใหปรับชวงเวลาเปนชวงหลังเลิกเรียน 2)  ควรมีมาตรการกับนิสิตท่ีไมเขารวมไมมาพบอาจารยท่ีปรึกษา  3) 
สถานท่ีพบอาจารยไมเหมาะสมกับจํานวนนิสิต  (ผลการประเมินในปการศึกษา 2561 2560 2559 2558 มีคาคะแนนเฉล่ีย 
3.66  3.92 4.09 และ 3.93 ตามลําดับ) 
 
ขอเสนอของหลักสูตรเห็นวา  จากคะแนนท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากปท่ีแลว เห็นวาระบบอาจารยท่ีปรึกษามีความเหมาะสม อยางไร
ก็ตาม ในปการศึกษา 2563  เน่ืองดวยจํานวนนิสิตท่ีมีปญหาดานสุขภาพจิตมากขึ้น ดังน้ัน ในวันพบอาจารยท่ีปรึกษาเห็น
ควรใหอาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลเรื่อง KU Happy place center สังเกตพฤติกรรมนิสิต และอาจมีการทดลองทํา
แบบสอบถามการวัดสุขภาพจิต  นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบความพรอมในการเรียนออนไลนดวย 
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4. ผลประเมินดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ผลการประเมินโครงการ Let’s Talk About Landscape มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.18  หัวขอ
ท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด คือเรื่อง Master Plan Design for Rural Community Development โดยมีระดับความพึง
พอใจ เทากับ 4.35 
 
ผลการประเมินโครงการกาวแรก...สูภูมิ  มีผลประเมินอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.91 โดยดานท่ีไดคะแนนดีท่ีสุด คือ 
การสรางความรูความเขาใจในศาสตรดานภูมิสถาปตยกรรมแกนิสิตในภาควิชาฯ และนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชไดใน
อนาคต มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานท่ี ไดคะแนนเฉล่ีย 4.03 สวนดานท่ีไดคะแนนนอย
ท่ีสุด คือ รูปแบบการจัดงาน มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.66  นอกจากน้ีมีขอเสนอแนะ คือ เรื่องของการใชเวลากับแตละกิจกรรม
ความมีความเหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะของหลักสูตรเห็นวา  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มี
ท้ังส้ิน 4 โครงการหลัก ซ่ึงในปน้ีมีการทําการประเมินโครงการเพียงแค 2 โครงการ เน่ืองจากโครงการคายอาสาพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นสัญจร ไมมีการทําโครงการ เน่ืองดวยสถานการณการระบาด COVID-19 สวนโครงการเรียน รวม สราง 
ยังเปนโครงการนํารอง ไมมีการประเมินผลโครงการในปการศึกษาน้ี ซ่ึงจะมีการทําประเมินผลในปการศึกษาหนาตอไป 
นอกจากน้ี หลักสูตรเห็นวารูปแบบเน้ือหาในแตละประเภทกิจกรรม สามารถบูรณาการระหวางกิจกรรมได  
 

 - ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
 
1. ขอรองเรียนเรื่องส่ิงสนับสนุนการเรียนรู อาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวก  
ปการศึกษา 2559  จากการประเมินผลความพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผลประเมินท่ีไดคะแนนนอยเปนเรื่อง
หองเรียนและหองปฏิบัติการ รวมถึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชหองสตูดิโอ พ้ืนท่ีทํากิจกรรมรวมกันของคณะ ซ่ึงหลักสูตร
ไดเสนอตอคณะกรรมกายภาพเพ่ือใหมีการแกไขปรับปรุงหอง ท้ังหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
 
ปการศึกษา 2560 หองเรียนและหองปฏิบัติการมีการปรับปรุง ดังน้ี  
- ดําเนินการปรับปรุงหองเรียน 1201 ซ่ึงเปนหองเรียนของภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีติดผลงาน รองรับการ
ตรวจงานขั้นสุดทายในลักษณะการสอบปากเปลาและนําเสนอผลงานผานบอรด  
- ดําเนินการปรับปรุงหอง 1501/1 ใหเปนท้ังหองเรียนและหองปฏิบัติการ สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 2 มีการจัดซ้ือเกาอี้น่ังสําหรับ
เรียนภาคบรรยาย และติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
 
ปการศึกษา 2561  จากแบบประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของคณะ ขอเรื่องเรียนเรื่องความพรอมของ
ระบบปองกันอัคคีภัยของอาคาร คณะไดมีการจัดอบรมเรื่องการปองกันอัคคีภัย มีการซอมหนีไฟและซอมดับเพลิง และ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีบันไดหนีไฟใหสามารถใชงานได 
 
ปการศึกษา 2562  
จากขอรองเรียนจากการทํา LA Final wrap-up ของนิสิตใหลดการพิมพผลงาน และนําเสนอผานจอโปรเจคเตอร ใน
รายวิชาการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ ไดมีการนํา Projector และผนังรับภาพขนาดใหญ 
ในการนําเสนอผลงาน  
จากขอเสนอแนะของอาจารยตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรและขอรองเรียนจากนิสิตในเรื่องการปรับปรุงระบบภาพ
และเสียงในหองเรียน สงผลใหคณะมีการเปล่ียนโปรเจคเตอรใหม และการปรับปรุงระบบเสียงและไมโครโฟน  
จากแบบประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของคณะ และขอรองเรียนเรื่องหองปฏิบัติการคณะ สงผลใหมีการ
ติดเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการของคณะ 
 
2. การเพ่ิมชองทางในการรองเรียน  
ปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดพิจารณาใหมีการเพ่ิมชองทางการรองเรียนผานเว็บไซทภาควิชา เปนการเพ่ิมเติมจากชองทาง
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ตางๆ ท่ีมีอยู 
 
ปการศึกษา 2560  เว็บไซทของภาควิชาไดมีการเปดใชอยางสมบูรณ และไดมีการเปดชองทางในการรองเรียนผานเว็บไซท
ภาควิชา ในหนาเพจ http://land.arch.ku.ac.th/en/contact-us/ 
 
ปการศึกษา 2561 ไดมีการทําประเมินในเรื่องชองทางการรองเรียน พบวา  

1. มีนิสิตทราบวาทางภาควิชามีชองทางการรองเรียนทางwebsite ภาควิชา และทาง inbox Facebook messenger 
ท้ัง 2 ชองทาง รอยละ 20.8 ทราบวามีแต website ภาควิชา รอยละ 8.3 ทราบแตชองทาง inbox Facebook 
messenger รอยละ 41.7 และไมทราบเลย รอยละ 33.3 

2. มีนิสิตเคยรองเรียนในwebsite ภาควิชา 2 คน (รอยละ 8.3) และไมเคยรองเรียนเลย 22 คน (รอยละ 91.7) 
3. ในอนาคตหากนิสิตมีปญหามีนิสิต 20 คน (รอยละ 87) จะใชชองทางการรองเรียนเหลาน้ี และมีอีก 2 คนท่ีขอเสนอ

ทางเลือกอื่น และ 1 คน ไมใช 
4. ทางเลือกอื่นท่ีนิสิต เสนอคือ คุยกับอาจารยท่ีปรึกษา และคุยกับอาจารยคนท่ีคุยดวยแลวสบายใจ 
 

ปการศึกษา 2562 ชองทางการรองเรียนยังมี 3 ชองทาง ไดแก การรองเรียนในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา การรองเรียนผาน 
Facebook ของแตละรุน และการรองเรียนผาน Website ซ่ึงชองทางการรองผาน Website เปนชองทางใหม สําหรับนิสิต
ท่ีไมตองการเปดเผยตนในการรองเรียน 

1) ผลคะแนนความพึงพอใจของนิสิต ตอการจัดการขอรองเรียน ไดคะแนนเฉล่ีย 3.57 อยูในระดับดี ซ่ึงเทียบ
กับปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีผลคะแนน 3.55 

2) มีนิสิตรอยละ 13.3 ท่ีทราบวามีชองทางการรองเรียน 2 ชองทาง คือ ทาง Facebook และทาง Website 
ภาควิชา สวนนิสิตอีกรอยละ 46.7 ไมทราบเลยวามีชองทางการรองเรียน  2 ทาง มีนิสิตรอยละ 40 ท่ี
ทราบแตชองทาง Facebook ภาควิชา หากเทียบกับ ปการศึกษา 2561 มีนิสิตรอยละ 20.8 ท่ีทราบท้ัง 2 
ชองทาง และมีนิสิตรอยละ 33.3 ไมทราบเลยวา มีชองทางการรองเรียน  2 ชองทาง มีนิสิตรอยละ  41.7 
ท่ีทราบแตชองทาง Facebook ภาควิชา และรอยละ 8.3 ทราบวามีแตชองทาง Websiteภาควิชา  

3) มีนิสิตจํานวนมากกวารอยละ 50 ท่ีจะใชการจัดการขอรองเรียนโดยการคุยกับอาจารยท่ีปรึกษา และ 
อาจารยทานอื่นๆท่ีสามารถคุยดวยได ซ่ึงก็เปนแนวทางเดียวกันกับผลประเมินในปการศึกษา 2561 

4) นิสิตท่ีทําแบบสอบถามท้ัง 30 คน ทราบแลวถึงชองทางการรองเรียน และจะใชชองทางการรองเรียนน้ันๆ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับปการศึกษา 2563 จากแบบสอบถาม พบวามีนิสิตทราบเรื่องชองทางการรองเรียนผานเว็บไซทนอยมาก 
หลักสูตรเห็นควรใหมีการประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนในวันปฐมนิเทศ รวมถึงในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหนิสิต
ทราบโดยท่ัวกัน 
 
- ผลงานแสดงความโดดเดนของนิสิตในหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2562 นิสิตหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดรับรางวัลผลงานการประกวดแบบในระดับชาติ 2 

ผลงาน และเขารอบสุดทายของผลงานการประกวดแบบ 1 ผลงาน ไดแก 
1. นายวทัญู วิภูสิทธิกุล และนางสาวจิตตานันท สวัสด์ิพงศธร นิสิตชั้นปท่ี 3 ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 มีการจัดแสดงจริง ระหวางวันท่ี 30 
มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2563 ณ ปารคนายเลิศ 

2. นางสาวธรณธันย แสงขํา และนางสาวพลอยเพชร ม่ิงสิริเจริญ นิสิตชั้นปท่ี 3 ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม ไดรับรางวัล
ชนะเลิศกิจกรรม POPULAR VOTE ผานทาง FACEBOOK ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 

3. นางสาวดุสิตา พิชกรรม และนายเกรียงรัตถ ติยะรังสีนุกูล ไดเขารอบ10 ทีมสุดทาย และรับคัดเลือกใหจัดแสดงสวน
ภายในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 

 

 

http://land.arch.ku.ac.th/en/contact-us/
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

จํานวนบัณฑติท่ีจบการศึกษาในป 2560 24 คน 

จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมิน 10 คน (41.67 %) 
ดานผลลัพธการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณธรรม จรยิธรรม 4.53 

2 ความรู 3.50 

3 ทักษะทางปญญา 3.70 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 4.05 

5 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.73 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตาม มคอ.2 

 ดานการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 
1 คุณธรรม จริยธรรม 4.53 
 1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มี ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและสังคมและเปนผูมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.90 

 1.2  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคกรและสังคม 4.70 
 1.3  มีวินัย ตรงตอเวลา 3.90 
 1.4  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม 4.60 
2 ความรู 3.50 
 2.1  มีความรูและความเขาใจหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาของสาขาวิชาชีพ 3.60 
 2.2  มีความรอบรูในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวเน่ืองและศาสตรอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 3.30 
 2.3  สามารถคนควาหาขอมูล และนําหลักการ ทฤษฎี และความรูอื่นๆ เขามาสรางแนวทางและแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 
3.60 

3 ทักษะทางปญญา 3.70 
 3.1  สามารถวิเคราะหเช่ือมโยง และทําความเขาใจอยางเปนเหตุเปนผล โดยบูรณาการความรูในหลายๆดาน และ

สังเคราะหแนวคิด เพ่ือออกแบบและหรือสรางสรรคงานตามกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ 
3.70 

 3.2  สามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยจินตนาการ แกไขปญหาในการออกแบบท่ีซับซอนหรือเสนอแนวทาง
ในการแกไขท่ีผสานประโยชนใชสอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบททางสังคมและวัฒนธรรม เขาดวยกัน  

3.60 

 3.3  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธท่ีสามารถเขาใจ  ท่ีวาง รูปทรง และเวลา 3.70 
 3.4  มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอยางเปนระบบ 3.80 
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.05 
 4.1  มีภาวะการเปนผูนํา หรือผูตามท่ีดี รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถลําดับความสําคัญและแกไขขอขัดแยง

โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3.90 

 4.2  มีความสามารถในการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและองคกรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  4.20 
5 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร สารสนเทศ 3.73 
 5.1  มีทักษะทางการส่ือสาร สามารถถายทอดความรูและนําเสนอผลงาน ท้ังการพูด การเขียน และการใชส่ืออื่นๆ 

ใหผูอื่นเขาใจได 
3.80 

 5.2  สามารถนําการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 3.40 
 5.3  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 4.00 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกดาน 3.90 
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ขอมูลการสํารวจ 

ในปการศึกษา 2562 ยังไมมีนิสิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 ดังน้ันผลท่ีไดจากแบบสอบถามน้ีจึงเปนผลการประเมิน

นิสิตท่ีจบหลักสตูรปรับปรุง 2556 โดยเปนผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิตตอบัณฑติท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2560  

จากผูใชบัณฑติจํานวน 10 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 24 คน คิดเปนรอยละ 41.67  

สําหรับบัณฑติท่ีจบการศึกษาในป 2560  ในภาพรวมคุณภาพของบัณฑิตอยูในเกณฑดี มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.90 มีความโดดเดนในดาน

คุณธรรม จรยิธรรม ไดคะแนนเฉลีย่สูงถึง 4.53 รองลงมาคือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดคะแนนเฉลีย่ 4.05 และ 3.73 ตามลําดับ หากเปรยีบเทียบกับบัณฑติท่ี

จบการศึกษาในป 2559  ในภาพรวมคุณภาพของบัณฑิตอยูในเกณฑดี มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.84 มีความโดดเดนในดานคณุธรรม จรยิธรรม 

ไดคะแนนเฉลีย่สูงถึง 4.31 รองลงมาคือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดคะแนนเฉลี่ย 4.04 และ 3.72 ตามลําดับ หากเปรียบเทียบกับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป 2558 

มีความโดดเดนในดานดานคุณธรรม จริยธรรม เชนกัน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ ทักษะทางปญญา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.07 และ 3.82 ตามลาํดับ หากเปรียบเทียบกับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป 2557 มี

ความโดดเดนในดานดานคณุธรรม จริยธรรม ท่ีไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 4.38 รองลงมาคือ ทักษะทางปญญา และทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.07 และ 4.04 ตามลาํดับ 

ดานผลลัพธการเรียนรู 
บัณฑิตจากปการศึกษา  

2560 2559 2558 2557 
1 คุณธรรม จรยิธรรม 4.53 4.31 4.45 4.38 

2 ความรู 3.50 3.54 3.50 3.75 

3 ทักษะทางปญญา 3.70 3.62 3.82 4.07 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 4.05 4.04 4.07 4.04 

5 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.73 3.72 3.79 3.82 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกดาน 3.90 3.84 3.93 4.01 
 

ความเห็นตอผลการประเมินโดยผูใชบัณฑิต 

หากเปรียบเทียบในภาพรวมกับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในรอบ 4 ปกอนหนาน้ี พบวา ผลลัพธการเรยีนรูดานท่ีโดดเดน คือดานคณุธรรม 

จริยธรรม เชนเดยีวกับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป 2560 และดานท่ีนอยท่ีสุดยังเปนดานความรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานความรอบรูในสาขา

วิชาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไดคะแนนนอยท่ีสุด 

ขอเสนอแนะการพัฒนาปการศึกษา 2563 หลักสูตรเสนอแนวทางการปรับปรุง ไดแก เพ่ิมการเรียนรูจากประสบการณจริง โดยมีการจัด

ทัศนศึกษา และบูรณาการรวมกับโครงการเรียน รวม สราง เพ่ือสงเสริมใหนิสิตไดรับความรูจากการเห็นตัวอยางจริงนอกจากการบรรยาย

ในหองเรียน นอกจากน้ียังมีการเชิญอาจารยผูเช่ียวชาญจากคณะหรอืสาขาอ่ืนมาบรรยายเรื่องท่ีเก่ียวของกับรายวิชาในหลักสูตร และการ

บรรยายเรื่องวิชาชีพ ซึ่งชวยสงเสรมิดานความรู และทักษะทางปญญา ท่ีไดผลประเมินนอยอยางตอเน่ือง 
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายในเวลา 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 23 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 23 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 20 90.91 
- จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีเรียน 18 90.00 
- จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําไมตรงสาขาท่ีเรียน 2 10.00 
จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 0 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - 0 
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ - 0 
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - 0 
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร - 0 
   

 

การวิเคราะหผลท่ีได 

จากผลการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภูมสิถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตรุนปการศึกษา 2561 พบวาจากการสอบถามนิสิต 23 

คน มีนิสิตไมประสงคตอบคําถาม 1 คน ดังน้ัน ขอบเขตการสํารวจจงึอยูท่ี 22 คน มีนิสิตมีงานทํา 20 คน คิดเปนรอยละ 90.91 โดยสวน

ใหญไดงานทําตรงสาขาท่ีเรียน มเีพียง 2 คน (รอยละ 10.0) เทาน้ันท่ีไดงานทําไมตรงสาขาท่ีเรียน โดยนิสิตมีอัตราการไดงานทํามากกวา

บัณฑิตท่ีจบในรุนปการศึกษา 2560 พบวาบัณฑิตมีงานทํารอยละ 69.57 โดยสวนใหญไดงานทําตรงสาขาท่ีเรียน มีเพียงรอยละ 6.67 

เทาน้ันท่ีไดงานทําไมตรงสาขาท่ีเรยีน เมื่อเปรยีบเทียบกับนิสิตท่ีจบใน ปการศึกษา 2559 พบวาบัณฑิตมีงานทํารอยละ 87.50 โดยไดงาน

ทําตรงสาขาท่ีเรียนถึงรอยละ 90.48 มีเพียงรอยละ 9.52 เทาน้ันท่ีไดงานทําไมตรงสาขาท่ีเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตท่ีจบในปการศกึษา 

2558 พบวาบัณฑิตมีงานทํารอยละ 95.65 โดยไดงานทําตรงสาขาท่ีเรียนถึงรอยละ 95.45 มีเพียงรอยละ 4.55 เทาน้ันท่ีไดงานทําไมตรง

สาขาท่ีเรยีน เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตท่ีจบในปการศึกษา 2557 พบวาบัณฑิตมีงานทําถึงรอยละ 83.3 โดยไดงานทําตรงสาขาท่ีเรียนถึงรอย

ละ 74.2 มีเพียงรอยละ 6.5 เทาน้ันท่ีไดงานทําไมตรงสาขาท่ีเรียน  

ขอเสนอแนะการพัฒนาปการศึกษา 2563  บัณฑิตในปการศึกษาน้ีสวนใหญมีการไดงานทํา และไดงานทําตรงกับสาขาท่ีเรียน หลักสตูร
เสนอใหมารวมพูดคุยในโครงการ Let’s Talk โดยจัดเปนการเสวนาในรูปแบบ Let’s Talk X Share (แฉ) เพ่ือกระตุนใหนิสติในช้ันปท่ี 4 
และ 5 ไดรับฟงทัศนคติตอวิชาชีพ และประสบการณในการทํางาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการสมัครงาน และเตรียมฝกงานตอไป 
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หมวดที ่4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

สรุปผลการเรียนในรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร 

- ภาคการศึกษาตน มีรายวิชาท่ีเปดสอน 21 รายวิชา มีรายวิชาท่ีนิสิตสอบผานท้ังหมด 19 รายวิชา มี 2 รายวิชาท่ีมีนิสิตสอบไม
ผานและถอนรายวิชา 

- ภาคการศึกษาปลาย มรีายวิชาท่ีเปดสอน 20 รายวิชา  มีรายวิชาท่ีนิสิตสอบผานท้ังหมด 14 รายวิชา มี 6 รายวิชาท่ีมีนิสิตสอบ
ไมผานและถอนรายวิชา 

 

การวิเคราะหผลการเรียนของนิสิตในหลักสูตร 

- 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F W S U P NP I N 

จํานวน
นิสิตที่ลง 
ทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตที่  

สอบผาน 

01241211 การออกแบบกอสราง              
ภูมิสถาปตยกรรม I 

5 7 6 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

01241214 มูลฐานการออกแบบ               
ภูมิสถาปตยกรรม 

4 6 8 14 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 

01241231 การออกแบบกอสราง             
ภูมิสถาปตยกรรม I 

2 10 8 13 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 42 41 

01241241 ประวัติศาสตรภูมิสถาปตยกรรมใน
โลกตะวันออก 

3 6 3 6 6 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 42 41 

01241311 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม II 3 7 8 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
01241313 การออกแบบรางองคประกอบงาน

ภูมิสถาปตยกรรม 
3 12 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

01241331 การออกแบบกอสรางภูมิ
สถาปตยกรรม III 

1 3 12 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

01241341 แนวคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม 7 6 2 3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 
01241362 เทคนิคการวิเคราะหภูมิทัศน 2 6 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
01241411 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม IV 3 3 12 12 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
01241413 การออกแบบรางงานภูมิ

สถาปตยกรรมขนาดเล็ก 
7 11 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

01241442 การอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมทาง
ประวัติศาสตร 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

01241446 ประเด็นรวมสมัยทางภูมิ
สถาปตยกรรม 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

01241452 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม 1 3 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 
01241453 การออกแบบกอสรางภูมิ

สถาปตยกรรม V 
4 6 11 5 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 34 32 

01241461 นิเวศวิทยาภาคสนามเพ่ืองานภูมิ
สถาปตยกรรม 

19 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

01241462 การวางผังเชิงนิเวศ 1 1 6 11 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F W S U P NP I N 

จํานวน
นิสิตที่ลง 
ทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตที่  

สอบผาน 

01241551 งานรวมปฏิบัติการวิชาชีพภูมิ
สถาปตยกรรม 

21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

01241597 สัมมนา 4 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
01241598 โครงงานวิทยานิพนธ 2 4 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F W S U P NP I N 

จํานวน
นิสิตที่ลง 
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่  

สอบผาน 

01241111 การแสดงแบบภูมิสถาปตยกรรม 19 11 1 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 38 37 

01241141 อารยธรรมโบราณและภูมิ

สถาปตยกรรมในโลกตะวันออก 

3 4 6 6 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 34 31 

01241212 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม I 4 9 12 12 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41 40 

01241213 พืชพรรณกับการออกแบบ 0 3 5 14 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 

01241215 เกณฑการการออกแบบ          

ภูมิสถาปตยกรรม 

1 4 11 17 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 

01241232 การออกแบบกอสราง             

ภูมิสถาปตยกรรม II 

2 5 9 9 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 41 40 

01241261 กระบวนการวิเคราะหในงาน    

ภูมิสถาปตยกรรม 

0 1 9 15 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 42 41 

01241271 การประยุกตคอมพิวเตอรในงาน

ภูมิสถาปตยกรรม 

7 12 6 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 

01241312 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III 2 7 11 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01241314 การออกแบบรางรายละเอียดภูมิ

สถาปตยกรรม 

6 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01241316 ภูมิทัศนเพ่ือสุขภาพและสุขภาวะ 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

01241332 การออกแบบกอสรางภูมิ

สถาปตยกรรม IV 

5 8 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01241363 นิเวศวิทยาภูมิทัศน 1 2 13 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01241412 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม V 0 10 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

01241443 การออกแบบและวางผังชุมชน 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01241444 ภูมิสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

01241445 ภูมิทัศนวัฒนธรรม 8 7 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

01241451 การประมาณคากอสรางทางภูมิ

สถาปตยกรรม 

2 7 17 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

01241471 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงาน

ภูมิสถาปตยกรรม 

7 14 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

01241599 วิทยานิพนธ 3 5 6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 21 
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตท่ีดําเนินการโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน้ี 
เปนหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ท่ีเปดการเรียนการสอนมาเปนลําดับท่ี 3 จาก 6 สถาบัน มีจุดเดนของหลักสูตร
ท่ีแตกตางจากสถาบันอื่น โดยการเรียนการสอนเนนเรื่องความเขาใจดานส่ิงแวดลอมและนิเวศวิทยา การออกแบบท่ีตอบรับ
กับบริบทและส่ิงแวดลอม และไดมีการปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรใหเทาทันสถานการณมาอยางตอเน่ือง โดยในหลักสูตร
ปรับปรุงน้ีไดพิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 รวมถึงนโยบายดานเศรษฐกจิ ประเทศไทย 4.0 
และการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกท้ังยังตอบรับกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระยะ10 ป (พ.ศ. 
2556–2565) ท่ีมุงเนนการเสริมสรางวิชาการใหเขมแข็งทันสมัย เพ่ือการการพัฒนาความเปนดีอยูดี โดยเน้ือหาของหลักสูตร
ท่ีเนนดานการออกแบบส่ิงแวดลอมสรรคสรางจะชวยเพ่ิมมิติความหลากหลายขององคความรูทางวิชาการใหกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การผลิตบัณฑิตเพ่ือประกอบวิชาชีพการออกแบบท่ีตอบรับกับบริบท
และส่ิงแวดลอม ตอบสนองตอความตองการของสังคมตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีบูรณาการองคความรูใน
ศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมกับจากศาสตรดานอื่นๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 ปจจุบัน หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไดเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษา
ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันจันทรท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 พิจารณาแลวมีมติ
เห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันจันทรท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 
 
ปรัชญาหลักสูตร 
 สรางและพัฒนาภูมิสถาปนิกท่ีมีความรอบรูและเทาทันตอการเปล่ียนแปลงสถานการณโลก ภายใตการปลูกฝง
คุณธรรม จรรยาบรรณส่ิงแวดลอม จรรยาบรรณตอวิชาชีพทางภูมิสถาปตยกรรมและวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 

- ขอมูลท่ีใชการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการศึกษาขอมูลสําคัญใน 3 สวน ไดแก 1) สถานการณภายนอกท่ีเกี่ยวของ 2) 
โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาท่ีสอน กิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนการสอน  3) การบริหารหลักสูตร และขอมูลอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
 

1) สถานการณภายนอกท่ีเก่ียวของ  
1.1)  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การวางแผนหลักสูตรไดพิจารณาสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) หน่ึงในสาระสําคัญ คือ การกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมีการ
ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด ดังยุทธศาสตรท่ี 4 คือ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรนํ้าท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดคํานึงถึงการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการออกแบบเพ่ือรกัษาสภาพแวดลอม มีการ
เสริมสรางความรูดานส่ิงแวดลอมและนิเวศวิทยา เพ่ือใหผูเรียนไดตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม และแนวทางการ
ออกแบบท่ีชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อันเปนแนวทางท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญาของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 นอกจากน้ี ดวยนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน (คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 61) มีนโยบายในการปฏิรูป
โครงสรางเศรษฐกิจเพ่ือกาวขามจากประเทศไทย 3.0 ไปสู “ประเทศไทย 4.0” ปรับเปล่ียนไปสูเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมโดยมีฐานคิดหลักคือ เปล่ียนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปล่ียน
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
จากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม และเปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น ผานแนวทางสานพลัง
ประชารัฐท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของสถาบันการศึกษา อีกท้ังยังมีแนวทางการพัฒนาท่ีเนนการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ จากนโยบายท่ีกลาวมา พบวารัฐบาลใหความสําคัญกับภาคการศึกษาและภาควิชาชีพมากขึ้น สงผลใหใน
อนาคตจะมีรูปแบบงานท่ีพ่ึงพากันระหวางรัฐบาล ภาคการศึกษา และภาคเอกชน โดยหลักสูตรฯ ไดคํานึงถึงการ
ผลิตบัณฑิตใหมีความคิดในเชิงสรางสรรค ผนวกกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีรองรับกับการเรียนรูใน
สถานการณจริง ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได โดยมีเปาหมาย
ใหนิสิตสามารถนําความรูไปประยุกต และตอยอดไปสูการพัฒนางานสรางสรรคอยางเปนรูปธรรมได 
 อีกประเด็นท่ีสําคัญ คือ การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เม่ือป พ.ศ. 2559 อันเน่ืองมาจากการ
เจรจาเปดตลาดการคาบริการในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ในกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน ไดมี
การกําหนดใหการเปดตลาดการคาบริการท่ีเสรี และเปนตลาดเดียวกัน โดยวิชาชีพสถาปนิกเปนหน่ึงในวิชาชีพท่ี
มีการจัดเตรียมการยอมรับรวมกันของอาเซียนดานการบริการสถาปตยกรรม มีการเตรียมการเพ่ือรับรอง
มาตรฐานการศึกษา การออกใบประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม แมวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมจะยังไมไดมีขอตกลง
อยางเชนวิชาชีพสถาปตยกรรม แตหลักสูตรฯ ไดมีการเตรียมพรอมใหบัณฑิตท่ีจบไปใหมีองคความรู และทักษะท่ี
จะไปประกอบวิชาชีพในกลุมประเทศอาเซียนได 

 
1.2)  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เปาหมายของการพัฒนาคน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) คือ ใหคนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมี
ความเปนไทย โดยในยุทธศาสตรท่ี 1 คือ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยเนนการปรับเปล่ียนให
คนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  เตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิต
สําหรับโลกศตวรรษท่ี 21 สงเสริมใหมีสุขภาวะท่ีดี และเสริมสรางสถาบันทางสังคม ซ่ึงสถาบันการศึกษาถือวาเปน
สถาบันทางสังคมท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนามาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง สอนทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ดังน้ัน หลักสูตรจึงไดเนนใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ อีกท้ังในการเรียนการสอนมีการฝกฝนใหมีการทํางานเปนทีม เคารพในความคิดเห็น
ท่ีแตกตาง มีการพัฒนาทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน หลักสูตรไดปรับปรุงเพ่ือใหนิสิต
เขาใจสถานการณจริงในการประกอบวิชาชีพ และเสริมสรางความรูและทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ใหมี
ความเทาทันสถานการณและเขาใจการเปล่ียนแปลงของสังคมและกระแสโลก 
 

2) โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาท่ีสอน กิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนการสอน    
หลักสูตรไดมีการศึกษาโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 2.1 โครงการวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางการรางหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2.2 ผลการประเมินตางๆ ไดแก การนําผลประเมินโดยนิสิตจาก
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  2.3 การศึกษาแนวโนมความตองการของ
สังคมตอวิชาชีพในอนาคต รวมถึงมีการเปรียบเทียบหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ท้ังภายในประเทศ และ
ตางประเทศ เพ่ือนํามาใชในการประเมินโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา   

ในการวางแผนการศึกษาโครงสรางหลักสูตร ไดทบทวนการเรียนการสอนโดยการแบงกลุมรายวิชาออกเปน 11 
กลุม ไดแกกลุมวิชาปฏิบัติการออกแบบ กลุมวิชาออกแบบกอสราง กลุมวิชาพืชพรรณกับการออกแบบ กลุมวิชาแนวคิดการ
ออกแบบและพ้ืนฐาน กลุมวิชาสังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กลุมวิชาการวางผังเมือง และชุมชน  กลุมวิชานิเวศวิทยา 
กลุมวิชาการวิเคราะห กลุมวิชาการเขียนแบบและแสดงแบบ กลุมปฏิบัติวิชาชีพ กลุมสัมมนาโครงการและวิทยานิพนธ โดย
การแบงกลุมพิจารณาตามกลุมรายวิชาน้ี คํานึงถึงความเหมาะสมของรายวิชา ความตอเน่ืองในแตละกลุมวิชา อันนําไปสูการ
เปดรายวิชา หรือการปรับปรุงรายวิชาตอไป 
 
 3)   การบริหารหลักสูตร และขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก การบริหารหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การประเมินผลกระทบของหลักสูตรฯ ท่ีมีตอประชาคมโดยรวมของ



45 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน 
  โดยสรุป จากการศึกษาขอมูลตางๆ ทําใหมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ.2561 วา หลักสูตรควรมีความ
ทันสมัยตอบรับกับสถานการณและความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นบัณฑิตมีความพรอมในการปฏิบัติวิชาชีพทางภูมิ
สถาปตยกรรมและศาสตรท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะในดานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมใหเกิดความยั่งยืนและเปนมิตรตอ
สภาพแวดลอมและมุงสงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูอยางบูรณาการ  โดยใชทรัพยากรทางวิชาการท่ีมีอยูแลวใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนประโยชน  

- เพ่ือพัฒนาเน้ือหารายวิชาใหมีความทันสมัยและมีความยืดหยุน สงเสริมใหนิสิตพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองให
เทาทันตอสถานการณและเขาใจความเปล่ียนแปลงของสังคมและกระแสโลก 

- เพ่ือลดความซํ้าซอนของเน้ือหารายวิชาภายในหลักสูตร โดยพิจารณาจากฐานองคความรูท่ีเหมาะสมในแตละ
ระดับชั้นป สงเสริมการบูรณาการเน้ือหาการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือสงเสริมองคความรูทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกเพ่ิม
มากขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของนิสิต 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณการเรียนรูจากการปฏิบัติวิชาชีพใหแกนิสิต โดยเพ่ิมชั่วโมงการฝกงาน และ
จัดใหมีโครงการสหกิจศึกษา 

- เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดคลองกับ
หลักเกณฑตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภาสถาปนิกวาดวยการรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี 
ในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

 

- วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาภูมิสถาปตยกรรม ท่ีมีองคความรูทางวิชาการดานภูมิสถาปตยกรรม การออกแบบท่ีตอบรับ

กับบริบทและส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการสรางจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จรรยาบรรณตอ
ส่ิงแวดลอมและสังคมในระดับมาตรฐานสากล  

2) เพ่ือพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ใหมีความเทาทันตอการเปล่ียนแปลงโลก เขาใจการทํางาน
รวมกับวิชาชีพอื่นท่ีเกี่ยวของกับศาสตรทางภูมิสถาปตยกรรม โดยเนนภาคปฏิบัติการจากประสบการณจริง และ
การสรางความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3) เพ่ือพัฒนาองคความรูผานกระบวนการวิจัยและการออกแบบทางภูมิสถาปตยกรรม ท่ีชวยสงเสริมบทบาทของ
วิชาชีพใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาแกสังคม โดยการนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาท่ีคํานึงถึงผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีเทาทันสถานการณจริงในปจจุบัน 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
 
 จากสถานการณภายนอกท่ีมีผลตอหลักสูตรท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในการปรับปรุงหลักสูตรจึงเนนให
มีความทันสมัย ตอบรับกับสถานการณและความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยมีเปาหมายใหบัณฑิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
มีการทํางานเปนทีม มีความรูและความพรอมในการปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมท้ังในระดับชาติและระดับอาเซียน 
ตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม และมีความสามารถในดานการออกแบบใหเกิดความยั่งยืนและเปนมิตรตอสภาพแวดลอม  
นอกจากน้ีหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดรับการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาภายในหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับการใหการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 มุงเนนการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู และทักษะสารสนเทศ 
ผานการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดฝกการคิดเชิงสรางสรรค (Creative thinking) และการคิดเชิงวิพากษ (Critical 
thinking) เนนการเรียนรูเชิงบูรณาการกับศาสตรตางๆท่ีเกี่ยวของ ผานกระบวนการเรียนรูท่ีเนนการฝกปฏิบัติ โดยเพ่ิม
ช่ัวโมงการฝกงาน และจัดใหมีโครงการสหกิจศึกษา  รวมท้ังเปดโอกาสใหเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกเพ่ิมมากขึ้น ตามความ
ถนัดและความสนใจของนิสิต สามารถนําความรูไปประยุกตและตอยอดไปสูการพัฒนางานสรางสรรคอยางเปนรูปธรรม และ
สามารถส่ือสารผลงานออกมาไดอยางเหมาะสม 
 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย จึงมีการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ดวยวิธี SWOT analysis และ TOWS 
metrics เพ่ือเปนโครงหลักในการหาทิศทางสําหรับหลักสูตรปรับปรุงน้ี 
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 W S 

T 

1. นิสิตขาดความรูรอบตัวในศาสตรวิชาชีพ  ใหรูเทาทัน
ภายใตการเปล่ียนแปลงของโลก 

2. นิสิตขาด Communication skills  รวมทั้งขาดระบบ 
การวางแผนการทํางาน ในขณะที่วิชาชพีภูมิ
สถาปตยกรรม มกีารแขงขันกันมากขึ้นในระดับอาเซียน 

3. การเรียนการสอนดานนิเวศวิทยา ส่ิงแวดลอม เพือ่
รองรับการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลก 

O 

4. หลักสูตรมีความรวมมือ Academic & Professional 
สรางโอกาสการประยกุตความรูสูการปฏิบัติงานจริง 

5.ประเทศกลุมลุมแมน้ําโขง ยังไมมีการเรียนการสอนภูมิ
สถาปตยกรรม ทั้งนี้อาจารยในภาควิชาฯ มีความรูที่
หลากหลายแตมีทกัษะทางภาษาอังกฤษที่ดีจํานวนนอย 

6. นิสิตมีแนวโนมที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมากขึ้นกวาตางจังหวัด การสงเสริมความรูใน
บริบทสภาพแวดลอมเมือง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
เปนไปไดงายมากขึ้น 

7.การบูรณาการการเรียนการสอนในศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมกับคณะตางๆที่เกี่ยวของ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

สรุปทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 

1) ใหความรูและเนนการฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

2) สงเสริมและฝกฝนทักษะการส่ือสาร (การพูด อาน เขียน การนําเสนอผลงาน) รวมท้ังทักษะภาษาตางประเทศ 

และปรับการเรียนการสอนท่ีเนนการสรางกระบวนการคิดมากขึ้น 

3) ใหเน้ือหาในแตละรายวิชาสอดแทรกความรู และปรับเน้ือหาใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณโลก 

4) สงเสริมความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ/หนวยงานภายนอก ในภาคการบรรยายและปฏิบัติ ฝกงาน/สหกิจ รวมท้ัง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5) ภาควิชาฯ สนับสนุนใหมีการเปดหลักสูตรฝกอบรมท่ีเกี่ยวของในเชิงภูมิสถาปตยกรรม เพ่ือรองรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพ่ือนบาน 

6) กลุมเปาหมายของนิสิตในหลักสูตร มีแนวโนมท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากขึ้นกวานิสิตใน

ตางจังหวัด จึงควรสงเริมความรูและความเขาใจในบริบทของสภาพแวดลอมเมืองเพ่ือปรับใชกับถิ่นท่ีอยูของตัวเอง 

7) สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับอาจารยและระดับรายวิชากับคณะเกษตร คณะวนศาสตร 

 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมถึงสถานการณปจจุบัน หลักสูตรไดกําหนดคุณลักษณะนิสิตพึงประสงค คือ 

“LA KU” ยอมาจาก Logic Adaptability Knowledge Utilization เปนผูมีตรรกะ ความรู เทาทันสถานการณโลก 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชได ซ่ึงคุณลักษณะนิสิตพึงประสงคน้ีจะนําไปใชเพ่ือพัฒนานิสิตตอไป 

 

ปจจุบัน หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไดเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาต้ังแตภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันจันทรท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 พิจารณาแลวมีมติ

เห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันจันทรท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 
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- การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
 
1.  การประเมินการเรียนการสอน โครงสรางหลักสูตร และรายวิชา 

หลักสูตรไดมีการศึกษาโครงสรางหลักสูตร มีการนําผลประเมินโดยนิสิตจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แนวโนมความตองการของสังคมตอวิชาชีพในอนาคต รวมถึงมีการเปรียบเทียบ
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ  เพ่ือนํามาใชในการประเมินโครงสราง
หลักสูตรและรายวิชา   

ในการวางแผนการศึกษาโครงสรางหลักสูตร ไดแบงกลุมรายวิชาออกเปน 11 กลุม ไดแกกลุมวิชาปฏิบัติการ
ออกแบบ กลุมวิชาออกแบบกอสราง กลุมวิชาพืชพรรณกับการออกแบบ กลุมวิชาแนวคิดการออกแบบและพ้ืนฐาน กลุมวิชา
สังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กลุมวิชาการวางผังเมืองและชุมชน  กลุมวิชานิเวศวิทยา กลุมวิชาการวิเคราะห กลุม
วิชาการเขียนแบบและแสดงแบบ กลุมปฏิบัติวิชาชีพ กลุมสัมมนาโครงการและวิทยานิพนธ โดยการแบงกลุมพิจารณาตาม
กลุมรายวิชาน้ี คํานึงถึงความเหมาะสมของรายวิชา ความตอเน่ืองในแตละกลุมวิชา อันนําไปสูการเปดรายวิชา หรือการ
ปรับปรุงรายวิชาตอไป 
2. สาระในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

2.1 ลดจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร จากเดิมไมนอยกวา 162 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 159 หนวยกิต 

2.2 ปรับปรุงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จากเดิม 5 กลุมวิชา เปน 5 กลุมสาระ และลดจํานวน    หนวยกิต 

จากเดิมไมนอยกวา 31 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2.3 ลดจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิมไมนอยกวา 125 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 123 หนวยกิต 

2.4 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเฉพาะบังคับ จากเดิม 119 หนวยกิต เปน 115 หนวยกิต 

2.5 เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาเฉพาะเลือก จากเดิมไมนอยกวา 6 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

2.6 ปดรายวิชา จํานวน 2 วิชา  

2.7 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 28 วิชา ดังตอไปน้ี 

  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 15 วิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 13 วิชา 
2.8 เพ่ิมรายวิชา จํานวน 6 วิชา ดังตอไปน้ี หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 5 วิชา และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  

1 วิชา 

2.9 ปรับปรุงรายวิชา จํานวน 24 วิชา  

2.10 เปดรายวิชาใหม จํานวน 6 วิชา 
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- การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
หลักสูตรมีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561  โดยมีขั้นตอน ดังน้ี   

1.  การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือดําเนินงานกําหนดนโยบาย แนวทางและดูแลการดาเนินงานตางๆ 
ของการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ (สภา
สถาปนิก) 1 คน ผูทรงคุณวุฒิดานภูมิสถาปตยกรรม 2 คน หัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

 การแตงต้ังคณะวิจัยสําหรับโครงการวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางการรางหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

2. การวิพากษหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2 ครั้ง คือ  
 2.1 การวิพากษหลักสูตรกอนการปรับปรุงหลักสูตร  เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559   
 2.2 การวิพากษหลักสูตรกอนการยื่นสงหลักสูตรผานภาควิชา เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560   

3. การประชุมหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561 โดยมีการประชุม 4 ครั้ง  
3.1 การกําหนดทิศทางหลักสูตร เปาประสงคหลักสูตร เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2560   
3.2 การวางแผนการศึกษาโครงสรางหลักสูตรในภาพรวม ในการสัมมนาภาควิชา เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560  

และการวางแผนการศึกษาชั้นปท่ี 1-5  ในการประชุมหลักสูตร เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560  
3.3  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน และการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต รวมถึงกลยุทธการสอนและ

การประเมินผล  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560   
4.  การจัดทํางานวิจัยสถาบัน โครงการวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางการรางหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
5.  การทํารูปเลม มคอ. 2 และบรรณานุกรมแสดงผลงานอาจารย 
6.  การสรุปขอมูลการวางแผนการศึกษา และเสนอรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมภาควิชา 

เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอใน
ระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

 
ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 

1.  หลักสูตรมีการรวมกันวางแผนในการดําเนินงาน ต้ังแตการเลือกคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และวางแผนการ
ดําเนินงาน  

2.  หลักสูตรมีการดําเนินงานหลักสูตร ประกอบดวย การรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ท้ังจากแบบสอบถามผู
มีสวนไดสวนเสีย และการวิพากษหลักสูตรครั้งท่ี 1 และการดําเนินการจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
นํามาสูการกําหนดทิศทางหลักสูตร เปาประสงคหลักสูตร การวางแผนการศึกษาโครงสรางหลักสูตรในภาพรวม 
และการวางแผนการศึกษาช้ันปท่ี 1-5 

3.  หลักสูตรมีการตรวจสอบขอมูลของการปรับปรุงหลักสูตร ผานการวิพากษหลักสูตร ครั้งท่ี 2  และการนําขอมูล
หลักสูตรเสนอในท่ีประชุมภาควิชา เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

4.  หลักสูตรไดผานกระบวนการพิจารณา และเริ่มนํามาใชกับนิสิตในปการศึกษา 2561  
5.  หลักสูตรจะมีการนําผลการประเมินมาพิจารณา ท้ังน้ี ปญหาหลักท่ีพบของการใชงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

น้ี เปนเรื่องของความตอเน่ืองของการเรียนรูในวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซ่ึง
คณะกรรมการหลักสูตรจะนําไปหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหวางสองหลักสูตรตอไป 

 
 - ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไดมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีคํานึงถึงผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ไดแก  

- Learner เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความ
เพียร มุงม่ัน มานะ บากบ่ัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- Co-creator เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ 
เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
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ของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  

- Active citizen เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคาและรักษ
ความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุข อยางยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และ ประชาคมโลก 
 

โดยมีรายละเอียดตามผลลัพธการเรียนรู ดังน้ี 
ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ TQF มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน 

ดาน ประเด็น Learner Co-
Creator 

Active 
Citizen 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น 

   

สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซ่ือสัตย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ 

   

2. ความรู มีความรูและความเขาใจหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เน้ือหาของสาขาวิชาชีพ 

   

มีความรอบรูในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวเน่ืองและศาสตร
อื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

   

สามารถคนควาหาขอมูล และนําหลักการ ทฤษฎีและ
ความรูอื่นๆ เขามาสรางแนวทางและแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 

   

มีความรอบรูในความกาวหนา และการเปล่ียนแปลง
ทางวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

   

3. ทักษะทางปญญา สามารถนําความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไป
ประยุกตใชแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองและ
เหมาะสม  

   

สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลและเปนระบบ    
มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธท่ีสามารถเขาใจ  ท่ีวาง รูปทรง 
และเวลา 

   

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
เปนอยางดี 

   

มีความรับผิดชอบ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง 

   

5. ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ 
ใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและ
ส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับบุคคลท่ีแตกตางกัน  

   

ใชองคความรูทางสถิติ คณิตศาสตร ในการศึกษาคนควา 
และแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยาง
เหมาะสม 

   

มีทักษะทางการส่ือสาร สามารถถายทอดความรูและ
นําเสนอผลงาน ท้ังการฟง การพูด การเขียน โดยใช
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม 
รวมท้ังการใชส่ืออื่นๆ ใหผูอื่นเขาใจได 

   

 
5.2 การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
 
 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการประชุมทุกๆ ภาคการศึกษา ในชวงกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือ
พิจารณากําหนดผูสอนในรายวิชาตางๆใหสอดคลองกับความเช่ียวชาญของอาจารยแตละทานและวางแผนการดําเนินงาน
หลักสูตรใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษาและกําหนดภาระงานดานตางๆใหเหมาะสม   
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อ. กฤษดา  ประเสริฐสิทธ์ิ                     
ผศ.ดร. ธนาศรี เพ็ชรยิ้ม                     
อ.ดร. นัฐศิพร แสงเยือน                     
ผศ. นันทชัย ไตรรัตนวงศ                     
ผศ. ประภัสรา  พันธุอําไพ                     
ผศ .ประวุฒิ แยมยลงาม                     
ผศ. ปาณิทัต  รัตนวิจิตร                     
อ. พุดตาน จันทรางกูร                     
ผศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ ทวีวงษ                     
รศ.ดร.ศนิ  ล้ิมทองสกุล                     
ผศ.ดร. ศรันย สมันตรัฐ                     
อ.ดร.อรอําไพ สามขุนทด            
ผศ.ดร. อาทิตย ลิมปยากร                     
อ.ดร. Sigit Arifwidodo                     

 
ท้ังน้ี หลักสูตรมีการมอบหมายภาระงานดานการเรียนการสอนใหอาจารยแตละทาน แบงเปนการสอนในรายวิชาท่ัวไป อยาง
นอย 1 รายวิชาตอภาคการศึกษา และในกลุมวิชาปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมและวิทยานิพนธ หากบางรายวิชาทีมี
การบูรณาการองคความรูจากหลายศาสตรไดจัดใหมีการสอนรวมกันของอาจารย 
 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  จากผลการประเมินในปการศึกษา 2559 ในเรื่องการบริหารหลักสูตร ในสวนของการแตงต้ัง
คณาจารยพิเศษไดมีขอเสนอใหมีกลไกในการแตงต้ังอาจารยพิเศษ ในปการศึกษา 2560 2561 และ 2562 น้ี หลักสูตรได
กําหนดใหในรายวิชาท่ีจะมีการจัดจาง ใหมีการพิจารณาถงึความขาดแคลนและความตองการเฉพาะ และใหรายวิชาเสนอชื่อ
วิทยากรพิเศษ/อาจารยพิศษกอนเปดภาคการศึกษา  
สําหรับภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาท่ีเสนอช่ือวิทยากร/อาจารยพิเศษ ดังน้ี   

- วิชา 01241231 แนวคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม เชิญวิทยากรพิเศษ 3 ทาน ไดแก คุณวรรณพร พรประภา คุณ
วงศวสุ เฉลยทรัพย และคุณแสงธรรม นิสสภา สอนเรื่องแนวคิดในการออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม โดย
อาจารยพิเศษท้ังสามคนเปนภูมิสถาปนิกท่ีมีผลงานโดดเดน และไดรับรางวัลจากการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

- วิชา 01241331 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม 3 เชิญคุณวิเชียร อินทรนุกูลกิจ กรรมการผูจัดการ
บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด สอนเรื่องระบบรดนํ้าตนไม  ผศ.ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล จบ
การศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา สอนเรื่อง การออกแบบงานระบบไฟฟาแสงสวาง คุณนึกรัก พิศาลบุตร จาก บริษัท 
ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด สอนเรื่องการออกแบบกอสรางสระวายนํ้า นํ้าพุ นํ้าตก คุณภาคภูมิ อินชูรัน จาก
บริษัท กรีน โวลันเทียร จํากัด สอนเรื่องการออกแบบกอสรางนํ้าพุ นํ้าตกธรรมชาติ และ คุณวีระพันธ  ไพศาล
นันท กรรมการผูจัดการบริษัท พีแอล ดีไซน จาํกัด สอนในภาพรวมของการออกแบบระบบสาธารณูปโภคในงาน
ภูมิสถาปตยกรรม  

- วิชา 01241362 เทคนิคการวิเคราะหภูมิทัศน เชิญ ดร. สยาม ลววิโรจนวงศ จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  สอนเรื่องเทคโนโลยีการสํารวจขอมูลจากระยะไกลและการ
ประยุกตใชภาพถายดาวเทียมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และคุณธัชชัย แสนเสนา จาก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  สอนเรื่องหลักการวิเคราะหภาพถาย
ดาวเทียม 
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- วิชา 01241411 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม IV เชิญ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ มาบรรยายเรื่อง นิเวศวิทยา

ลุมนํ้า เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการทําโครงการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ลุมนํ้านครนายก 
- วิชา 01241452 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม เชิญ ศ.เกียรติคุณ เดชา บุญคํ้า ศิลปนแหงชาติ สาขา

ทัศนศิลป (ภูมิสถาปตยกรรม)  คุณประภัสสร ติรณะรัต จากสภาสถาปนิก และคุณนําชัย แสนสุภา นายกสมาคม
ภูมิสถาปนิกประเทศไทย สอนเรื่องการปฏิบัติวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ 

- วิชา 01241462 การวางผังเชิงนิเวศ เชิญ ผศ.ดร. ประทีป ดวงแค อาจารยจากคณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สอนเรื่องการอนุรักษสัตวปาในอุทยาน เชิญคุณบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา จาก
บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีประสบการณในการทําการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม มาสอนเรื่อง การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

- วิชา 01241551 งานรวมปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม เชิญคุณยศพล บุญสม กรรมการผูจัดการจากบริษัท 
ฉมา จํากัด ในการรวมทําปฏิบัติการออกแบบโครงการ We!Park รวมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 

สําหรับภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 โดยมีรายวิชาท่ีเสนอชื่ออาจารยพิเศษ ดังน้ี   
- วิชา 01241111 การแสดงแบบทางภูมิสถาปตยกรรม เชิญ อ.ดนัยวิทย อยูคง กรรมผูจัดการบริษัท โลโกเทากับ 

จํากัด ผูมีความสามารถดานเทคนิคการแสดงแบบ มารวมสอนชวงปฏิบัติการแสดงแบบ 
- วิชา 01241232 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม II เชิญคุณวิเชียร อินทรนุกูลกิจ กรรมการผูจัดการบริษัท 

คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด สอนเรื่องระบบรดนํ้าตนไม  ดร.อภิพรรณ บริสุทธ์ิ ผูเชี่ยวชาญเรื่องการ
ออกแบบแสงสวางเพ่ือการประหยัดพลังงาน สอนเรื่อง Sustainable landscape lighting คุณคุณบัณฑิต เม็น
แก จาก บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด สอนเรื่องการออกแบบกอสรางสระวายนํ้า นํ้าพุ นํ้าตก คุณภาคภูมิ 
อินชูรัน จากบริษัท กรีน โวลันเทียร จํากัด สอนเรื่องการออกแบบกอสรางนํ้าพุ นํ้าตกธรรมชาติ และ คุณวีระพันธ  
ไพศาลนันท กรรมการผูจัดการบริษัท พีแอล ดีไซน จํากัด สอนในภาพรวมของการออกแบบระบบสาธารณูปโภค
ในงานภูมิสถาปตยกรรม  

- วิชา 01241312 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III เชิญ คุณธีระพงศ สงวนศรีพิสุทธ์ิ ภูมิสถาปนิกท่ีมี
ประสบการณออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม เปนอาจารยตรวจแบบในรายวิชา 

- วิชา 01241332 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม V เชิญ อ. กนก เหวียนระวี เจาของสนามกอลฟกรุงกวี 
บรรยายพิเศษ เรื่อง สนามกอลฟกรุงกวี: การวางผัง การออกแบบกอสราง และการดูแลรักษา 

- วิชา 01241412 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม V  เชิญคุณจิติมา จิตรวรนันท ผูเชี่ยวชาญดานแผนแมบท และ
ผังในการพัฒนาการทองเท่ียว ออกแบบวางผังทางภูมิสถาปตยกรรม เปนอาจารยตรวจแบบในรายวิชา และคุณ
วิศรุต เนาวสุวรรณ ตัวแทนจากสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร มาวิจารณสวนการ
วิเคราะหและงานออกแบบเมืองและพ้ืนท่ีสีเขียว 

- วิชา 01241599 วิทยานิพนธ เชิญคุณกิ่งแกว เมธชนัน  คุณนําชัย แสนสุภา  คุณอารักษ อุยยามะพันธ  คุณพงษ
ศักด์ิ เหลามานะเจริญ ท้ัง 4 ทานเปนภูมิสถาปนิกอาวุโสจากบริษัทภูมิสถาปนิก ศ.จามรี  จุลกะรัตน และรศ.
นิลุบล  คลองเวสสะ ท้ัง 2 ทานเปนอาจารยจากภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตรวจผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ 

- วิชา 01241451 การประมาณราคาคากอสรางทางภูมิสถาปตยกรรม เชิญคุณวีระพันธ  ไพศาลนันท กรรมการ
ผูจัดการบริษัท พีแอล ดีไซน จํากัด บรรยายเรื่องแบบมาตรฐานสําหรับการประมาณราคางานภูมิทัศนเบ้ืองตน 
และปจจัยท่ีมีผลตอคากอสราง ขอกําหนด การปริมาณคาแรงและเวลา และรศ.ดร.ณัฎฐ  พิชกรรม จากภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตร บรรยายเรื่อง การประมาณราคางานวัสดุพืชพันธุ และคุณสมปราชญ ลิขิตลือชา จากบริษัท 
M.J. Gardens จํากัด บรรยายเรื่อง การประมาณราคาจากประสบการณในสายงานรับเหมา 
 

 - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 
 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการแตงต้ัง ผศ.ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ทําหนาท่ีในการกาํกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 รวมท้ังมีการติดตามและกระตุนใหอาจารยผูสอน
จัดทํา มคอ.3 ในท่ีประชุมภาควิชาเปนระยะ  
 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนระบบการกรอก มคอ. จากการกรอกในระบบ มคอ. ออนไลน เปน
การกรอกผานระบบ KU:ISEA  โดยคณะไดมีการจัดอบรมการบันทึกขอมูลผานระบบ KU:ISEA  โดยอาจารยผูสอนใน
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หลักสูตรไดเขารวมการอบรม  ในชวงของการกรอกขอมูลทางหลักสูตรไดมีการสอบถามปญหาจากการกรอกขอมูลผาน
ระบบ KU:ISEA  และไปเขารวมโครงการคลินิกชวยเหลือและใหคําปรึกษาการกรอกขอมูลในระบบบริหารการศึกษา 
KU:ISEA และภายหลังจากการตรวจสอบขอมูลของรายวิชาเม่ือกรอกเสร็จแลว พบวา ทุกรายวิชาไดมีการกรอกขอมูลได
ถูกตอง  
 การดําเนินการในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 
เชนเดิมตอไป เน่ืองดวยกระบวนการในการทํางานดังกลาว มีประสิทธิผลท่ีทําใหทุกวิชาในหลักสูตรสามารถกรอกขอมูลได
ตามกําหนด  อยางไรก็ตาม ในการติดตามรายงาน มคอ.3 ในระบบ KU ISEA หลักสูตรพบปญหาท่ีเกิดจากระบบ ไดแก  

-  การเปดรายวิชา  มี 2 ปญหายอย คือ 
-  รายวิชาท่ีเปดในแตละภาคการศึกษา ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2561  มีการเปดวิชา

ท่ีสลับหลักสูตร เน่ืองจากบางช้ันป เรียนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2561 
- มีการเปดรายวิชาท่ีไมไดมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาน้ัน   

-  ชื่ออาจารยในรายวิชา มี 2 ปญหายอย คือ 
-  ชื่ออาจารยในรายวิชาขึ้นไมครบ และไมตรง 
- ไมสามารถเลือกช่ืออาจารยในการสอนรายครั้งได  

-   มีการกรอกขอมูลและยืนยันความสมบูรณแลว โดยแสดงสถานะเปนจุดสีเขียว แตเม่ือตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 
ขอมูลท่ีแสดงสถานะจุดสีเขียวกลับเปล่ียนเปนสีแดง 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมสามารถเขาใชระบบในชวงเวลาท่ีกําหนดได 
- ในรายวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ชั่วโมงการสอนไมถูกตอง 

 
 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
 
การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย 
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเสริมสรางศักยภาพและความพรอมของผูเรียน เพ่ือใหเกิดความเปนเลิศ มีการบูรณาการ
งานวิจัย ตลอดจนสอดแทรกกระบวนการวิจัยเขากับการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความสมบูรณท้ังภาคทฤษฎี
และการนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสนับสนุนใหมีการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียน
การสอน นิสิตไดเรียนรูวิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และการทํางานออกแบบ มีการบูรณา
การงานวิจัยกับการเรียนการสอน ดังน้ี  

- งานวิจัย โครงการพ้ืนท่ีอยูดีมีสุข: การออกแบบส่ิงแวดลอมสรรคสรางเพ่ือการใชชีวิตอยางมีสุขภาวะ ได
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01241316 ภูมิทัศนเพ่ือสุขภาพและสุขภาวะ โดยนําแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีอยูดีมีสุขในบริบทของประเทศไทยมาถายทอดในบทเรียน และรายวิชา 01241599 ในหัวขอ
วิทยานิพนธของนิสิต เรื่อง พ้ืนท่ีบําบัดสงเสริมการบูรณาการประสาทความรูสึก 

- งานวิจัย การปรับตัวของชุมชนตอภัยนํ้าทวมภายใตการคุกคามของสภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง: 
กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี ไดบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
01241462 การวางผังเชิงนิเวศ โดยนําแนวทางการบริหารจัดการนํ้าในเขตชานเมืองมหานคร มาถายทอดใน
บทเรียน 

- งานวิจัย Addressing the Health Benefits of Urban Park: Post-Design Intervention Assessment 
of Benchakitti Park in Bangkok, Thailand ไดบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01241261 
กระบวนการวิเคราะหในงานภูมิสถาปตยกรรม โดยนําวิธีวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมาถายทอดใน
บทเรียน เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูและนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะตาม
พ้ืนท่ีท่ีกําหนด พรอมท้ังการนําเสนอและจัดทําเปนรายงาน 

- งานวิจัย ภูมิทัศนสวนในบางกอก: การศึกษาคุณคาดานนิเวศวิทยาของสวนผลไมในการเปนปาในเมืองบริเวณ
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01241445 ภูมิทัศน
วัฒนธรรม โดยนําการศึกษาประวัติศาสตรพ้ืนท่ีจากแผนท่ีโบราณและนําการวิเคราะหคุณคาเชิงนิเวศของ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มาถายทอดในบทเรียนในหัวขอภูมิทัศนเกษตรกรรม 

- งานวิจัย Understanding community climate change adaptation for urban resilience in 
Southeast Asian cities บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01241446 ประเด็นรวมสมัยในงานภูมิ
สถาปตยกรรม มีการทําปฏิบัติการเชิงออกแบบรวมกับชุมชนบานขุนสมุทรจีน ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนเพ่ืออยูกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาในการวิจัย 

- งานวิจัย การจัดการความรูส่ิงแวดลอมสรรสราง กับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชนจาก
โครงการพ้ืนท่ีสุขภาวะในประเทศไทย บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01241443 การออกแบบ
และวางผังชุมชน  มีการลงพ้ืนท่ีชุมชนริมนํ้าจันทบูร เพ่ือศึกษาถึงการอนุรักษและพัฒนาชุมชน การ
เปล่ียนแปลงในชุมชนกอนและหลังท่ีจะมีการพัฒนาจากการทองเท่ียว และการสงเสริมสุขภาวะในชุมชน 

 
การบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสูสังคม 
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตสงเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน อยางเปนระบบ
ควบคูไปการประยุกตองคความรูกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม ท้ังระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ในปการศึกษา 2562 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการในรายวิชาตางๆ ดังน้ี  

- โครงการออกแบบวางผังและปรับปรุงภูมิทัศนโรงพยาบาลชุมชน ไดบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 01241312 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III ใหมีการจัดการออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีโครงการ
ศูนยดูแลผูสูงอายุและผูพิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี รวมถึง
รายวิชา 01241316 ภูมิทัศนเพ่ือสุขภาพและสุขภาวะ  โดยนําพ้ืนท่ีออกแบบมาเปนแบบฝกหัด และอภิปราย
แลกเปล่ียนแนวคิดในการสรางสรรคพ้ืนท่ี 

- โครงการจางออกแบบรายละเอียดการปลูกและฟนฟูปา  โครงการสระเก็บนํ้า พระราม 9 อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดนําเน้ือหามาสอน
รายวิชา 01241312 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III ในเรื่องการออกพืชพรรณ การเลือกใชชนิดพืชพรรณ
ใหเหมาะสมกับสภาพท่ีต้ังโครงการ การใชพืชพรรณในเชิงสัญลักษณ การสรางบรรยากาศงานภูมิทัศนดวย
พืชพรรณ 

- โครงการฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีนากุงราง อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร เพ่ือการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อ.เมือง จ.ชุมพร ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดบูรณาการรวมกับรายวิชา 01241599 ในหัวขอ
วิทยานิพนธของนิสิต เรื่อง  โครงการฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีนากุงราง อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร เพ่ือการ
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อ.เมือง จ.ชุมพร 

- โครงการศึกษาการใหเอกชนรวมลงทุนกอสราง บริหาร และออกแบบรายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก
(Truck rest area) เพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกสและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดบูรณาการรวมกับ
รายวิชา 01241599 ในหัวขอวิทยานิพนธของนิสิต เรื่อง  โครงการออกแบบวางผังศูนยบริการทางหลวงท่ี
รองรับรถบรรทุก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

- โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพักอาศัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พหลโยธินซอย 45 ไดบูรณาการรวมกับรายวิชา 
01241599 ในหัวขอวิทยานิพนธของนิสิต เรื่องโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพักอาศัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พหลโยธินซอย 45 

 
การบูรณาการเรียนการสอนกับทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตสงเสริมการสรางความรูคูคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สรางความตระหนักใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิสถาปตยกรรม ชุมชน เมือง และการอนุรักษ เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตมีความสามารถในการ
สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณคาสูสังคมและเคารพเกื้อกูลบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม ในปการศึกษา 2562 มี
การบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ดังน้ี  
 

- โครงการพ้ืนท่ีปฏิบัติธรรมและศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา วัดเกตการาม สมุทรสงคราม นํามาบูรณาการเขา
กับวิชา 01241314 การออกแบบรางรายละเอียดงานภูมิสถาปตยกรรม เพ่ือใหมีการจัดการออกแบบและวาง
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
ผังพ้ืนท่ีโครงการฯ มีการฟงบรรยายของเจาอาวาสเรื่องเกณฑการออกแบบวางผังวัด และการวิเคราะหพ้ืนท่ี
โครงการและผูใชงานจริง รวมถึงมีประสบการณในการทํางานจริงท่ีตอบสนองความตองการของเจาของ
โครงการ 

 
 - การประเมินกระบวนการ 

 
หลักสูตรมีกระบวนการกํากับการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

- ชวงกอนเปดภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการกําหนดรายวิชาท่ีเปดสอน โดยพิจารณาจาก
แผนการเรียนในหลักสูตร (มคอ.2) พรอมจัดตารางสอนและหองสอนในเบ้ืองตน กอนนําเสนอตอท่ีประชุมภาค 
เพ่ือรวมกันกําหนดผูรับผิดชอบรายวิชา กรอบงบประมาณเพ่ือการศึกษาดูงานในแตละช้ันป พิจารณารายชื่อ
อาจารยพิเศษและวิทยากรในแตละรายวิชา และกํากับใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํามคอ.3  

- ชวงระหวางภาคการศึกษา มีการจัด AKU Homeroom เพ่ือติดตามและสอบถามปญหา ประเมินการเรียนการ
สอนจากนิสิตและใหคําแนะนําในการเรียนการสอนตอนิสิต  มีการกํากับใหอาจารยผูสอนปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 ผานการประชุมคณะกรรมภาควิชา มีการกํากับใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอน 1 ครั้งตอภาคการศึกษา เพ่ือใหอาจารยไดนําผลจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงมีการถามไถถึงปญหาและอุปสรรคระหวางภาคการศึกษา ผานโครงการ Lunch & Learn 

- ชวงหลังจบภาคการศึกษา หลักสูตรกํากับใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ. 5  มีการจัดทํา LA Final 
Wrap up  เพ่ือเปนการสรุปขอมูลของแตละชั้นป โดยมีอาจารยหัวหนาชั้นป เปนผูรวบรวมขอมูล และรายงานใน
ท่ีประชุมกรรมการภาควิชา และการทําแบบประเมินผลตางๆ เพ่ือใชในการปรับปรุงหลักสูตร อาจารยผูสอน ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู การพัฒนานิสิต รวมถึงการจัดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู พรอมรายงานผลในท่ี
ประชุมหลักสูตรและภาควิชา รวมท้ังจัดทํา มคอ.7  เพ่ือสรุปขอสังเกตและปญหา พรอมนําไปใชในการจัดทํา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปตอไป  โดยในปการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรให
ขอเสนอแนะวา ควรมีการปรับเพ่ิมรายวิชาท่ีใชในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใหมากกวารอยละ 25  ดังน้ัน เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทวนสอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และเพ่ือใหมีรายวิชาท่ีไดรับ
การทวนสอบครอบคลุมทุกกลุมรายวิชา โดยมีสัดสวนของวิชาท่ีไดรับการทวนสอบมากขึ้น ในปการศึกษา 2562 
มีจํานวนรายวิชาท่ีใชทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  18 รายวิชาจากรายวิชาท้ังหมด 41 วิชา คิดเปนรอยละ 43.9 โดยมี
การเลือกทวนสอบรายวิชาหลักดานการออกแบบและการออกแบบกอสราง รวมถึงรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 

 
การประเมินกระบวนการกํากับการเรียนการสอน 
 
การแบงกระบวนการกํากับการเรียนการสอนออกเปน 3 ขั้นตอน พบวาทําใหประสิทธิผลของการกํากับกระบวนการเปนเปน
ดวยความเรียบรอย กลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลน้ี เปนผลจากการมีสวนรวมท้ังของอาจารยผูสอน (Input) วิธีการ
สอน (Process) และนิสิต (Output) โดยความรวมมือท้ัง 3 สวนน้ีเกิดจากการทํางานแบบมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวม
ของอาจารยผูสอน และการจัดการเรียนการสอน การกํากับใหผูสอนทําตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดผานการ
ประชุมภาควิชา และโครงการ Lunch & Learn โดยมีการตรวจสอบจากอาจารยประจําหลักสูตร และมีการกํากับการเรยีน
การสอนท่ีเปนผลสะทอนจากนิสิต ในระหวางภาคการศึกษาและหลังจบภาคการศึกษา ทําใหมีการปรับปรุงท้ังในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง  
  

 

 -  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
 
การเรียนการสอนในหลักสูตรเนนการเรียนรูผานการฝกปฏิบัติโดยเปดโอกาสใหนิสิตไดฝกฝนดวยตัวเอง โดยมีการฝกปฏิบัติ
ในแตละรายวิชา และมีการฝกปฏิบัติโดยการฝกงานกับหนวยงานภายนอก  

- การฝกปฏิบัติในรายวิชา ไดแก กลุมวิชาการออกแบบ กลุมวิชาดานเทคโนโลยีการกอสราง กลุมวิชาดาน
วิเคราะห และกลุมวิชาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ ในสวนของกลุมวิชาออกแบบ นิสิตจะตองปฏิบัติการ
ออกแบบผลงานอยางนอย 2-3 ชิ้นตอภาคการศึกษา ในสวนกลุมวิชาดานเทคโนโลยีการกอสราง นิสิตจะตอง
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ทํางานออกแบบและเขียนแบบ ตามโจทยท่ีอาจารยผูสอนมอบหมาย พรอมสงผลงานใหอาจารยผูสอนตรวจ
เปนระยะ สําหรับในรายวิชาอื่นๆ ท่ีมีการฝกปฏิบัติ เชน เทคนิคการวิเคราะหภูมิทัศน  การประยุกต
คอมพิวเตอรในงานภูมิสถาปตยกรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานภูมิสถาปตยกรรม การประมาณราคา
คากอสรางในงานภูมิสถาปตยกรรม เปนตน วิชาเหลาน้ีจะมีการเรียนการสอนควบคูไปกับภาคบรรยาย และมี
การมอบหมายแบบฝกหัดควบคูกันไป 

- การฝกงาน การกําหนดใหนิสิตฝกงานกับองคกรภายนอกเพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตกอนการปฏิบัติวิชาชีพ 
และเปนการเสริมสรางประสบการณกอนการทําวิทยานิพนธ  สําหรับหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2556 กําหนดให
นิสิตจะตองทําการฝกงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และดวยการเห็นความสําคัญในฝกงาน ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 จึงมีการกําหนดใหนิสิตฝกงานมากขึ้น คือ 300 ช่ัวโมง รวมถึงมีแผนทางเลือกในการเปดสหกิจ
ศึกษา โดยใชเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 
การประเมินระบบและกลไกการฝกงาน 
 คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมฝกงานและสหกิจศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการคัดเลือกหนวยฝกงานและสถานประกอบการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมถึง การกํากับ
ดูแลกระบวนการฝกงานและสหกิจศึกษาใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย อีกท้ังพิจารณากรณีปญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
ระหวางการฝกงานและสหกิจศึกษาท่ีหลักสูตรสงมาใหพิจารณาและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ  

การฝกงานมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้    
ชวงกอนการฝกงาน 
- นิสิตติดตอสถานท่ีฝกงานและประสานงานกับหนวยงานท่ีนิสิตฝกงาน โดยนิสิตอาจเลือกจากรายชื่อท่ีคณะฯ 

และหลักสูตรไดรวบรวมไว หรือเปนบริษัทท่ียังไมมีรายชื่อก็ได แตนิสิตตองนําขอมูลของบริษัทมาแจง
กรรมการฝกงานและสหกิจศึกษาพิจารณารับรอง     

- นิสิตแจงฝายทะเบียนเพ่ือสงเอกสารขอฝกงานยังหนวยงานท่ีนิสิตไดทําการประสานไว 
- หลักสูตรและคณะฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศฝกงาน และมีการจัดทําโครงการเลาประสบการณจากการฝกงาน 

(โครงการแชร (แฉ)) โดยเชิญรุนพ่ีท่ีผานการฝกงานมาบรรยายใหความรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหนิสิตกอน
ฝกงาน 

 ชวงระหวางการฝกงาน  
- นิสิตเขาทํางานท่ีหนวยงาน เม่ือทําไปสักระยะ จะมีอาจารยจากหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตเขา

ไปนิเทศฝกงานของอาจารย  
- หากนิสิตมีปญหาจากการฝกงาน ขอใหแจงอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือแจงตอกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา

คณะ เพ่ือทําการชวยเหลือตอไป 
 ชวงหลังการฝกงาน 

- เม่ือนิสิตฝกงานครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว จะมีการทําประเมินจากหนวยงานท่ีนิสิตไปฝกงาน 
- นิสิตสงรายงานบันทึกการฝกงาน โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาตรวจเอกสารรับรอง 

 
หลักสูตรไดคํานึงถึงระบบและกลไกท่ีรองรับการเตรียมการฝกงาน ท้ังชวงกอนการฝกงาน และระหวางการฝกงาน 
ประกอบดวย  

1) หลักสูตรไดมอบหมายให ผศ.ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ เปนตัวแทนหลักสูตรในการเขารวมเปน
คณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา  
 

2) โครงการวันแชร (แฉ)  เปนการถายทอดประสบการณการฝกงานใหกับนิสิตป 4 ท่ีกําลังเตรียมตัวไปฝกงาน 
สําหรับปการศึกษา 2562 จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. โดยนิสิตชั้นปท่ี 5 ท่ี
เคยผานประสบการณการฝกงานมากอน มาถายทอดประสบการณการฝกงานใหกับนิสิตช้ันป 4 ท่ีกําลัง
เตรียมตัวไปฝกงาน โดยนิสิตช้ันป 4 ท่ีเขารวมโครงการไดใหความคิดเห็นกับโครงการในปน้ีวา เปนโครงการ
ท่ีดี นิสิตชั้นป 5 ท่ีมาบรรยายเตรียมขอมูลมาดีมาก มีรายละเอียดต้ังแตท่ีต้ัง อาหาร เงินเดือน ลักษณะงาน
ของแตละสํานักงาน ซ่ึงเปนขอมูลท่ีดีท่ีชวยในการตัดสินใจเลือกท่ีฝกงานสําหรับนิสิตช้ันป 4 เปนอยางมาก 
ซ่ึงนิสิตชั้นป 4 ไดเสนอเพ่ิมเติมวาอยากใหพ่ีนิสิตชั้นป 5 ไดรวมบรรยายครบทุกคน เน่ืองจากการบรรยายใน
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ครั้งน้ีนิสิตชั้นป 5 บางคนติดเรียนวิชานอกทําใหไมสามารถมาเขารวมโครงการได 
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562  ไดมีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 1) เวลา
ของการจัดงานในชวงกอนสอบกลางภาค ซ่ึงตารางการสงงานยังไมมากจนเกินไป ไมซอนทับกับชวงการสง
งาน และเอื้อตอการเขารวมฟงบรรยายท้ัง นิสิตชั้นปท่ี 3 และ 4  2) การมอบหมายหัวขอการบรรยายท่ีรุนพ่ี
ควรถายทอดใหนองฟง เพ่ือครอบคลุมขอมูลท่ีนิสิตป 4 อยากทราบ  3) การจัดทําฐานขอมูลบริษัทท่ีศิษย
เกาของหลักสูตรทํางาน และมีการอัพเดทขอมูลใหเปนปจจุบัน  4) การขอใหวิทยากรไดบรรยายถึงขอควร
ปฏิบัติท้ังในชวงกอนการฝกงาน และระหวางการฝกงาน  โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องผูฟงบรรยาย ซ่ึง
ควรชักชวนใหนิสิตชั้นปท่ี 3 เขาฟงเพ่ือเปนการเตรียมตัว 
 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากขอเสนอโครงการของปท่ีผานมาท่ีอยากใหนิสิตช้ันป 3 เขารวมโครงการ
ดวย ทางหลักสูตรไดเปนตัวกลางในการประสานงานกับนิสิตช้ันป 5 นิสิตช้ันป 4 และนิสิตช้ันป 3 แลว แต
ดวยมีปญหาเรื่องเวลาวางท่ีไมตรงกัน ทางหลักสูตรจึงไดใหความสําคัญกับนิสิตชั้นป 4 เปนหลักกอน  
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  จากปญหาเรื่องเวลาวางท่ีไมตรงกันของแตละชั้นป หลักสูตร
เห็นวาอาจจะขอความรวมมือจากอาจารยประจําวิชาตางๆ งดการเรียนการสอนในวันท่ีมีการจัดโครงการ
ดังกลาว เพ่ือใหนิสิตชั้นป 3 – ชั้นป 5 เขารวมโครงการดวย โดยอาจจะมีการวางแผนโครงการดังกลาวต้ังแต
กอนเปดภาคการศึกษา 

3) การนิเทศนิสิตฝกงาน โดยอาจารยผูสอนในหลักสูตร จัดใหมีการดําเนินงานเปนประจําทุกปในชวงท่ีนิสิตเขา
รับการฝกงาน โดยมีแบบประเมินการฝกงาน ซ่ึงมีการประเมินในสองสวน คือ การประเมินนิสิตฝกงาน และ
การประเมินสํานักงาน ผานการสัมภาษณและสังเกต ซ่ึงถือเปนการเปดโอกาสใหอาจารยไดพูดคุยรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากเจาของสํานักงานหรือผูดูแลนิสิต รวมถึงความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ
สํานักงานออกแบบท่ีนิสิตไปฝกงาน  

ดวยชวงการเขียนรายงาน เปนชวงท่ียังไมมีการนิเทศฝกงาน อยางไรก็ตาม ผลการนิเทศฝกงาน และการรวม
สนทนากับผูควบคุมการฝกงานของนิสิต พบวา นิสิตมีทักษะในการทํางานท่ีดี สามารถทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายได เชน การฝกสเกชในงานช้ินออกแบบขนาดเล็ก การทําหุนจําลอง การเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสรางผลงาน 3 มิติ รวมถึงนิสิตท่ีฝกงานสวนใหญมีวุฒิภาวะท่ีดี มีความตรงตอ
เวลา และมีขอเสนอแนะ ไดแก ควรฝกใหนิสิตกลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็น รวมถึงเห็นวาจํานวน
ชั่วโมงท่ีหลักสูตรกําหนด คือ 200 ชั่วโมง เปนระยะเวลาท่ีนอยเกินไป โดยทางหลักสูตรไดนําขอเสนอแนะน้ี
ไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 ใหมีชวงเวลาการฝกงาน 300 
ช่ัวโมง และทําแผนทางเลือกในการทําสหกิจศึกษา เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงไดนําเสนอใหแก
เจาของสํานักงานออกแบบ และไดรับผลตอบรับท่ีดี มีสํานักงานหลายท่ีท่ีพรอมรับนิสิตในการทําสหกิจ
ศึกษา 

 
 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคําอธิบายตัวบงชี้ท่ี 5.2 ท่ีสะทอนผลลัพธตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 

ดานผลลัพธผูเรียน 
 

ในกระบวนงานของการบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอน มีการคํานึงถึงเปาหมายของกิจกรรมท่ีสะทอนผลลัพธ
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ดังน้ี 
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หลักสูตรเห็นวา โครงการตางๆท่ีมีการบูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน สามารถสะทอนผลลัพธตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียนได ท้ังน้ี ผลลัพธการเรียนรูสวนใหญ อยูในดาน Co-creator เน่ืองจากเปน
การบูรณาการพันธกิจท่ีมีเน้ือหาดานการออกแบบ ท่ีสะทอนถึงการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของ
โลก และสามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ TQF มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน 
 

ประเด็น 
Learner Co-

Creator 
Active 
Citizen 

1. โครงการ Let’s Talk about Landscape    
2. โครงการ Landscapedia    
3. โครงการเรียน รวม สราง: โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพักและ Art & 

Music venue “SOMTOW’S WORLD” 
   

4. โครงการเรียน รวม สราง: โครงการออกแบบปรับปรุงสวนฝรั่งเศสในสวน

หลวง ร.9 
   

5. โครงการเรียน รวม สราง: โครงการพ้ืนท่ีปฏิบัติธรรมและศูนยเรียนรู

ศาสตรพระราชา วัดเกตการาม สมุทรสงคราม 
   

6. โครงการเรียน รวม สราง: โครงการศูนยดูแลผูสูงอายุและผูพิการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

   

7. โครงการเรียน รวม สราง: โครงการฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีนากุงราง 

อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร เพ่ือการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อ.

เมือง จ.ชุมพร 

   

8. งานวิจัย โครงการพ้ืนท่ีอยูดีมีสุข: การออกแบบส่ิงแวดลอมสรรคสราง
เพ่ือการใชชีวิตอยางมีสุขภาวะ 

   

9. งานวิจัย การปรับตัวของชุมชนตอภัยนํ้าทวมภายใตการคุกคามของ
สภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

   

10. งานวิจัย Addressing the Health Benefits of Urban Park: Post-
Design Intervention Assessment of Benchakitti Park in 
Bangkok, Thailand 

   

11. งานวิจัย ภูมิทัศนสวนในบางกอก: การศึกษาคุณคาดานนิเวศวิทยาของ
สวนผลไมในการเปนปาในเมืองบริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

   

12. งานวิจัย Understanding community climate change adaptation 
for urban resilence in Southeast Asian cities 

   

13. งานวิจัย การจัดการความรูส่ิงแวดลอมสรรสราง กับการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย: การประเมินประโยชนจากโครงการพ้ืนท่ีสุขภาวะในประเทศ
ไทย 

   

14. โครงการจางออกแบบรายละเอียดการปลูกและฟนฟูปา  โครงการสระ
เก็บนํ้า พระราม 9 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

   

15. โครงการศึกษาการใหเอกชนรวมลงทุนกอสราง บริหาร และออกแบบ
รายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) เพ่ือพัฒนา
ระบบโลจิสติกสและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   

16. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพักอาศัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พหลโยธิน
ซอย 45 
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5.3 การประเมิน
ผูเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
 รายวิชาตางๆ มีการรายงานวิธีการเรียนการสอนและการวัดผล ตามปรากฏใน มคอ.3 และมีการรายงานผลการ
เรียนรู การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ตามปรากฏใน มคอ.5  โดยภาพรวมของหลักสูตรมีการประเมินผูเรียนตาม
ลักษณะรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน โดยในรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดผล ไดแบงการวิเคราะหตาม
ลักษณะการเรียนการสอนของรายวิชา ซ่ึงแบงไดออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก  
 1. กลุมวิชาพ้ืนฐาน เปนกลุมวิชาท่ีเนนการบรรยายเน้ือหาเปนหลัก กลุมวิชาเหลาน้ีมีการวัดผลความรูจากการ
สอบ การทํารายงาน เปนหลักในบางรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ไดมีการเก็บคะแนนผลงานยอย และมีการ
ใหคะแนนผลงานขั้นสมบูรณซ่ึงเทียบเทากับการสอบปลายภาค 
 2. กลุมวิชาออกแบบ เปนกลุมวิชาหลักท่ีมีเฉพาะภาคปฏิบัติเทาน้ัน เนนการฝกทักษะดานการออกแบบงานภูมิ
สถาปตยกรรม กลุมวิชาน้ีแบงการวัดผลออกเปนสองสวน คือ สวนคะแนนพัฒนาการ และสวนคะแนนผลงานขั้นสุดทาย 
 3. กลุมวิชาเทคโนโลยี เปนกลุมวิชาดานโครงสราง การกอสรางสําหรับการเรียนการสอนมีท้ังภาคบรรยาย และ
ภาคปฏิบัติ ในสวนของการวัดผลมีท้ังจากการสอบ และแบบฝกหัด เชน การเขียนแบบ ซ่ึงสวนใหญจะมีคะแนนในการสงแต
ละครั้งๆ และมีการเขียนแบบขั้นสมบูรณ 
 4. กลุมวิชาสนับสนุน เปนกลุมวิชาท่ีมีเน้ือหาสนับสนุนและเสริมความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับงานภูมิ
สถาปตยกรรม โดยมีเน้ือหาท้ังวิชาในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ หรืออยางใดอยางหน่ึง กลุมวิชาเหลาน้ีมีการวัดผลท่ี
แตกตางกันออกไปตามลักษณะวิชา ท้ังในรูปแบบของการสอบ การฝกปฏิบัติ การออกภาคสนาม การทําแบบฝกหัดใน
รูปแบบตางๆ เชน แบบฝกหัดทายชั่วโมง รายงาน การจัดนิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมติ การทํา workshop เปนตน 
 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ไดมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูใน 2 รูปแบบ คือ 
1. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยผูสอนคนอื่น มีการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
และกําหนดรายวิชาในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 18 
รายวิชา จาก 41 รายวิชา (คิดเปนรอยละ 43.9 จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด) โดยมีการคํานึงถึงการพัฒนาผลการเรียนรูท่ี
ตอบรับครบทุกดาน และนํารายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มาใชในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยในป
การศึกษา 2562 น้ี ไดมีการปรับแบบฟอรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือตรวจสอบการวัดผลใหมีความสอดคลองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูในหลักสูตร ซ่ึงทําใหรายวิชามีการคํานึงถึงการวัดผลท่ีสะทอนกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ
รายวิชา ขอสรุปจากผลการพิจารณาการวัดผลสัมฤทธ์ิและเกณฑการตัดสินผลการเรียนพบวา ทุกรายวิชามีการวัดผลสัมฤทธ์ิ
และเกณฑการตัดสินผลการเรียนท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา มีการใหคะแนนเปนไปตาม
มาตรฐานและมีขอกําหนดการใหคะแนนอยางถูกตอง มีการวัดผลท่ีสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชา มี
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ผานระบบ มคอ.ออนไลน (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 
2. แบบสํารวจตนเองของนิสิตเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู เปนการประเมินผลท่ีมีการคํานึงถึงการพัฒนาผลการ
เรียนรูท่ีตอบรับครบทุกดาน ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการ
ประเมินผล 20 รายวิชา โดยเพ่ิมรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ ในแบบสํารวจตนเองน้ีดวย เน่ืองจากท้ังสอง
วิชาน้ี ไมสามารถทําการทวนสอบดวยวิธีการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยผูสอนคนอื่น 
เพราะผูสอนของภาควิชาทุกคนไดสอนในรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ 
การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิจากแบบสํารวจตนเอง ท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดแบงกลุมของการ
วิเคราะหตามลักษณะการเรียนการสอน ออกเปน 4 กลุมวิชาพบวา  

1. กลุมวิชาพ้ืนฐาน กลุมวิชาเหลาน้ีเปนวิชาบรรยายเปนหลัก ผลการทวนสอบจากแบบสํารวจตนเองของนิสิตท่ี
วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พบวา ในดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดคะแนนในการประเมินมากท่ีสุดในทุกรายวิชา  

2. กลุมวิชาออกแบบ กลุมวิชาเหลาน้ีเปนวิชาปฏิบัติเปนหลัก ผลการทวนสอบจากแบบสํารวจตนเองของนิสิตท่ี
วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พบวา ในดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดคะแนนในการประเมินมากท่ีสุดในเกือบทุกรายวิชา 
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มีเพียงรายวิชาการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม V ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีไดคะแนนใน
การประเมินมากท่ีสุด เน่ืองจากเปนรายวิชาท่ีมีการทํางานกลุมท้ังภาคการศึกษา 

3. กลุมวิชาเทคโนโลยี กลุมวิชาเหลาน้ีเปนวิชาบรรยาย และงานในภาคปฏิบัติเปนหลัก ผลการทวนสอบจากแบบ
สํารวจตนเองของนิสิตท่ีวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พบวา ในดานคุณธรรมและจริยธรรม  ไดคะแนนในการประเมินมาก
ท่ีสุด ยกเวนรายวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม III ไดคะแนนประเมินดานทักษะทางปญญาสูงท่ีสุด  

4. กลุมวิชาสนับสนุน กลุมวิชาเหลาน้ีมีท้ังวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติ และการบรรยายและปฏิบัติควบคูกัน พบวา 
ดานท่ีไดคะแนนในการประเมินมากท่ีสุด คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ซ่ึงรายวิชาท่ีไดคะแนนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เปนรายวิชาท่ีมีการ
มอบหมายแบบฝกหัดเปนงานกลุม 
 
ในปการศึกษา 2562 การประเมินผลของทุกรายวิชาท่ีมีการทวนสอบโดยแบบสํารวจตนเองของนิสิต การประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในทุกดานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีเปนสวนใหญ มีคะแนนประเมินมากกวา 3.51 ในทุกรายวิชา  
จากการวิเคราะหแบบสํารวจตนเองของนิสิต พบวา นิสิตประเมินวาดานท่ีระดับความรูความสามารถและพฤติกรรมมี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือดานคุณธรรม จริยธรรม  และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สําหรับดานท่ีนิสิต
ประเมินระดับความรูความสามารถและพฤติกรรมท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด สวนใหญเปนดานทักษะทางปญญา และทักษะดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เปนท่ีนาสังเกตวา การประเมินในรูปแบบน้ี มีการเขียนขอเสนอแนะมากกวาแบบประเมินท่ีทางมหาวิทยาลัยทําการประเมิน
ผูสอน ซ่ึงถือเปนชองทางท่ีดีในการรองเรียน รับฟง และนําไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาตอไป  
 
จากขอเสนอแนะการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2562 จากผลการสํารวจ พบวานิสิตมีความประทับใจ จากการไดรับความรูท่ี
ดีขึ้นจากการไดปฏิบัติจริง การเปล่ียนบรรยากาศโดยการเรียนนอกสถานท่ี การตรวจแบบเปนกลุมทําใหเขาใจไดมากขึ้น การ
ทําแบบฝกหัดหลังจากการฟงบรรยายในทันทีชวยใหนิสิตเขาใจมากขึ้น โดยนิสิตเสนอเรื่องการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูในหองเรียน  
 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรพิจารณาแนวทางการนําเสนอผลงานของนิสิตใหเปนรูปแบบ
ใหม เพ่ือเปนการฝกนิสิตใหนําเสนองานแบบดิจทัิลและลดการส้ินเปลืองของกระดาษ โดยใช Projector และจดัทําผนังรับ
ภาพขนาดใหญในการนําเสนองานของนิสิต รวมถึงมีการปรับปรุงระบบเสียงในหองเรียน 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563  หลักสูตรเห็นวาการเรียนการสอนท่ีมีการเชิญวิทยากรพิเศษ/อาจารยพิเศษ 
รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรูท่ีสําคัญ เสนอใหภาควิชามีการเตรียมงบประมาณใน
สวนน้ีดวย 
 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
การประเมินการสอนของอาจารย อาจารยผูสอนกํากับใหนิสิตประเมินตนเองและประเมินอาจารยผูสอนในทุกภาคการศึกษา
โดยมีการกํากับใหนิสิตประเมินในหลายวิธีไดแก การแจงเตือนดวยอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา การแจงผานการ 
Homeroom เปนตน  คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการตรวจสอบคะแนนจากการประเมินรายวิชา พบวามีรายวิชา
ไดผลการประเมินมากกวา 3.51 จํานวน 21 รายวิชา และไดคะแนนประเมินนอยกวา 3.51 จํานวน 2 รายวิชา ซ่ึงมีการนํา
รายวิชาท่ีไดผลคะแนนประเมินนอยกวา 3.51 ไปตรวจสอบขอมูล และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ท้ังน้ี จากการ
ตรวจสอบขอมูล พบวาเปนรายวิชาท่ีมีจํานวนนิสิตประเมินรายวิชาเพียง 2 คน จากนิสิตลงทะเบียนเรียน 24 คน และจาก
การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยผูสอนคนอื่น พบวาเปนรายวิชาท่ีมีการวัดผลการเรียนรูท่ี
เปนปกติ และจากแบบสํารวจตนเองของนิสิตเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของรายวิชา ท้ังสองวิชาไดคะแนนเฉล่ีย
มากกวา 4.01 มีนิสิตประเมิน จํานวน 20 คน 
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การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ในปการศึกษา 2562 ไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจํานวน 18 รายวิชา จาก 41 รายวิชา 
(คิดเปนรอยละ 43.9 จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด) โดยมีการประเมินรายวิชา 2 รูปแบบ คือ การทวนสอบการใหคะแนนจาก
การสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยผูสอนคนอื่น โดยวิธีน้ีหลักสูตรไดกําหนดรายวิชาท่ีจะทําการทวนสอบ โดยแจงใหอาจารย
ประจําวิชาทราบในชวงตนของแตละภาคการศึกษา และมีการกํากับใหคณะกรรมการทวนสอบ มีการทวนสอบหลังจากวัน
สุดทายของการสงคะแนนไมเกิน 5 วัน สําหรับวิธีการทวนสอบดวยแบบสํารวจตนเองของนิสิตเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู มีการสงแบบสํารวจใหนิสิตทวนสอบหลังจากการสอบปลายภาค และมีการติดตามเพ่ือใหนิสิตทําแบบประเมิน 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตท้ัง 2 วิธี ไดมีการตรวจสอบท้ังจากกรรมการทวนสอน นิสิต และอาจารย
ประจําหลักสูตร รวมถึงไดมีการทบทวนระบบและกลไกเพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการทวนสอบ โดยไดมีการเริ่มการทํา
กระบวนการทวนสอบดวยวิธีน้ีต้ังแตปการศึกษา 2557  และในแตละวิชาไดมีการนําผลจากการทวนสอบไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
การกํากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอน แบงเปน การติดตามจากอาจารย และจากนิสิต ในการกํากับการ
ติดตามการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยผูสอนคนอื่น มีขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 1. อาจารย
ผูรับผิดชอบแจงรายวิชาท่ีมีการทวนสอบฯ แกอาจารยผูสอน พรอมรายชื่อกรรมการทวนสอบของรายวิชาน้ัน ในท่ีประชุม
กรรมการภาควิชา  2. อาจารยผูสอนนําเอกสารท่ีเกี่ยวของและตัวอยางผลงานของนิสิตมอบใหกรรมการประเมิน  3.
กรรมการประเมินนําผลการทวนสอบใหแกอาจารยผูสอนเพ่ือกรอกขอมูลใน มคอ 5  โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กํากับใหเปนไปตามกําหนดเวลา 4. หลังจากอาจารยผูสอนกรอกขอมูลแลว นํามารวบรวมไวท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือทําการวิเคราะหผลการประเมินในแตละรายวิชา และในภาพรวมตอไป  
 

 - การประเมินกระบวนการ 
เปาหมายของหลักสูตรสําหรับการประเมินผูเรียน คือ ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูในหลักสูตร 
 
กระบวนการประเมินผูเรียนในแตละรายวิชา มีการตรวจสอบใน 3 ทางไดแก 

-  การตรวจสอบรายวิชาสอนจากการรายงานผล มคอ. 3 และมคอ. 5 
-  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต จากแบบทวนสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูจากอาจารย

และนิสิต 
-  การตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต 

 
ในแตละปการศึกษา หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการตรวจสอบการประเมินผูเรียน ดังน้ี 

-  การตรวจสอบรายวิชาสอนจากการรายงานผล มคอ. 3 และมคอ. 5 : หลักสูตรมีการติดตามเปนระยะ โดยมี
การแจงเตือนใหผูรับผิดชอบรายวิชารายงานผล มคอ.3 กอนเปดภาคการศึกษา และมีการติดตามการทํา
รายงานอีก 2 ครั้งคือ 1 อาทิตยกอนเปดภาคการศึกษา และ 1 อาทิตยหลังเปดภาคการศึกษา ซ่ึงพบวาทุก
รายวิชาในหลักสูตรมีการทํา มคอ.3 ในทุกรายวิชา สําหรับการติดตามการทํา มคอ. 5 มีการแจงเตือนใหทํา
หลังจากวันสงคะแนนในรายวิชา และติดตามหลังจากสงคะแนนแลว 2 อาทิตย เพ่ือใหรายวิชาท่ีตองมีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูไดมีการประเมินกอน และหลังจากน้ันอีก 1 อาทิตย มีการติดตามอีกครั้งหน่ึง ซ่ึง
พบวาในทุกรายวิชามีการรายงานผล มคอ.5 ตามกําหนด โดยกระบวนการตรวจสอบน้ี หลักสูตรเห็นวามีความ
เหมาะสม และนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต จากแบบทวนสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูโดยอาจารย
และนิสิต : หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู จากการทําแบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู 
โดยในปการศึกษา 2562 กําหนดใหมีการวัดผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของแตละ
รายวิชา ในการส่ังงานแบบฝกหัดของทุกรายวิชา กําหนดใหมีใบงาน ท่ีชี้แจงรายละเอียดของแบบฝกหัด งานท่ี
ตองการ วิธีการวัดผล และเกณฑการวัดผล ท้ังน้ี เพ่ือสรางความเขาใจใหแกนิสิต และเพ่ือใหกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตรวจสอบความถูกตองได 

-  การตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต หลักสูตรมีการตรวจสอบคะแนนประเมินรายวิชา รวมถึงมีการ
ติดตามแผนปรับปรุงในรายวิชา  
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 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคําอธิบายตัวบงชี้ท่ี 5.3 ท่ีสะทอนผลลัพธตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 
ดานผลลัพธผูเรียน 
การประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ท้ังน้ี จากการวิเคราะหดาน
ประเมินผลการเรียนรู พบวา การประเมินและวัดผลไดมีความสอดคลองกับผลลัพธผูเรียน ไดแก  

- Learner เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความ
เพียร มุงม่ัน มานะ บากบ่ัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยรายวิชาของหลักสูตร ไดมีการวัดผลในเรื่อง
ของความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวิชาพ้ืนฐาน ท่ีเนนการบรรยายเน้ือหาเปนหลัก กลุมวิชาเหลาน้ีมีการวัดผล
ความรูจากการสอบ การทํารายงาน เปนหลักในบางรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ สวนกลุมวิชาดาน
เทคโนโลยี มีการวัดความรู การเก็บคะแนนผลงานยอย และมีการใหคะแนนผลงานขั้นสมบูรณซ่ึงเทียบเทากับการ
สอบปลายภาค สวนวิชากลุมเทคโนโลยี เปนกลุมวิชาดานโครงสราง มีเน้ือหาดานการเรียนรูในหลักทฤษฎี   

- Co-creator เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21  มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร
ตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ โดยรายวิชาของ
หลักสูตร ไดมีการวัดผลในเรื่องของการออกแบบ ซ่ึงถือเปนการสรางสรรคผลงาน เนนการฝกทักษะดานการ
ออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม สวนรายวิชาเทคโนโลยี มีการวัดผลดานการเขียนแบบ ซ่ึงสวนใหญจะมีคะแนนใน
การสงแตละครั้งๆ และมีการเขียนแบบขั้นสมบูรณ  

- Active citizen เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคาและรักษ
ความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุข อยางยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และ ประชาคมโลก โดยทุกรายวิชามีการวัดผลในเรื่องการเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ โดยการเช็คชื่อ
เขาเรียน รวมถึงในรายวิชาสนับสนุนบางรายวิชา เชน การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม มีการเสริมในเรื่อง
ความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง ซ่ึงมีการวัดผลโดยใชแบบฝกหัดท่ีวัดในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม นอกจากน้ี ยังมีรายวิชาท่ีเนนเน้ือหารในเรื่องการรูคุณคาและรักษความเปนไทย เชน รายวิชาการ
อนุรักษภูมิสถาปตยกรรมทางประวัติศาสตร ภูมิเกษตรกรรมในเมือง ภูมิสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น ภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ซ่ึงมีการวัดผลท้ังการสอบ การทํารายงาน และการทําแบบฝกหัด 

 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตบช.5.4) 

 ตัวบงชี้และเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผาน/ไม
ผาน 

1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

- มีการประชุมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือวางแผนการเรียนการสอนใน
หลักสูตรทุกๆภาคการศึกษา กอนท่ีจะมีการเปดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง  
- มีการประชุมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือติดตามและทบทวนการเรียนการ
สอนในหลักสูตรทุกๆภาคการศึกษา หลังปดภาคการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
หลักฐานอางอิง: 
1. รายงานการประชุมภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 
2. รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2562 จํานวน 4 ครั้ง 

✓ผาน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
หลักฐานอางอิง: หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561) 

✓ผาน 
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 ตัวบงชี้และเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผาน/ไม
ผาน 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดอง
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 
 
หลักฐานอางอิง: ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU:ISEA 

✓ผาน 

4 จัดทํารางรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนครบทุกรายวิชา 
 
 
หลักฐานอางอิง: ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU:ISEA  
 

✓ผาน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

มีจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 
 
หลักฐานอางอิง: รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2562    

✓ผาน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชา ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน
มคอ.3 รอยละ 43.90 ของรายวิชา (18 รายวิชา จาก 41 รายวิชา) ท่ีเปดสอนในป
การศึกษา 2562 
 
หลักฐานอางอิง: 
รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ประจําปการศึกษา 2562 

✓ผาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะให
ดําเนินการ 

ทุกรายวิชามีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามท่ีระบุไวใน มคอ. 
5 และนําไปปรับปรุง มคอ.3 ของปตอไปทุกรายวิชาและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดมีการประชุมตรวจสอบการดําเนินเปนท่ีเรียบรอย 
 
หลักฐานอางอิง: 
1. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 4/2562 
2. ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU:ISEA 

✓ผาน 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของ
หลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน 

หลักสูตรมีอาจารยผูสอนใหม และเปนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม 1 คน ไดแก อ.ดร.อรอําไพ สามขุนทด และไดเขารับ
ปฐมนิเทศในโครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
และการปฐมนิเทศจากอาจารยพ่ีเล้ียงในหลักสูตรเพ่ือใหทราบเปาประสงคของ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงอาจารยใหมยังไดเขารวมการ
ฝกอบรมการใชโปรแกรม Google meeting เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน 
 
หลักฐานอางอิง:  
ประกาศนียบัตรการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

✓ผาน 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับ
ศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนเขารวมการจัดอบรมและสัมมนาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการ และวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 
หลักฐานอางอิง: 
รายงานการประชุมภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม วาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง 3.1 การเขา
รวมอบรม สัมมนา ในทุกเดือนตลอดชวงปการศึกษา 2562 

✓ผาน 
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 ตัวบงชี้และเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผาน/ไม
ผาน 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ี
ทําหนาท่ีถายทอดความรูใหกับนิสิต (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด 
และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

ไมมีผลการดําเนินงานเน่ืองจากไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ยกเวน 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการประเมินโดยนิสิตปสุดทายพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.27 
 
การประเมินแบงออกเปน 4 สวน คือ  
1)  เน้ือหาหลักสูตร ไดคะแนนเฉล่ีย 4.32 ซ่ึงอยูในเกณฑดีมาก โดยหัวขอท่ีได
คะแนนเฉล่ียมากสุด คือ การไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปน 4.46  หัวขอท่ีไดคะแนนนอยสุด คือ ความนาสนใจ
ของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร เน้ือหาวิชาทีเรียนตรงกับความตองการของนิสิต 
การไดรับการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ไดคะแนนเฉล่ียเทากัน คือ 4.23   
2)  อาจารย ไดคะแนนเฉล่ีย 4.40 ซ่ึงอยูในเกณฑดีมาก โดยหัวขอท่ีไดคะแนน
เฉล่ียมากสุด คือ มี 2 หัวขอ คือ ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
เน้ือหาวิชา และความเหมาะสมของระบบอาจารยท่ีปรึกษา  ไดคะแนน 4.46  
หัวขอท่ีไดคะแนนนอยสุด คือ วิธีการสอน ไดคะแนนเฉล่ีย  4.31   
3)  ส่ือ เอกสาร และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ไดคะแนนเฉล่ีย 4.08 ซ่ึง
อยูในเกณฑดีมาก โดยทุกหัวขอ คือ ความเพียงพอ  ความหลากหลาย และความ
ทันสมัยของส่ือ เอกสาร และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ไดคะแนนเฉล่ีย
เทากัน 
4)  หองเรียน ไดคะแนนเฉล่ีย 4.08 ซ่ึงอยูในเกณฑดีมาก โดยหัวขอท่ีไดคะแนน
เฉล่ียมากสุด คือ ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน ได
คะแนน 4.15  หัวขอท่ีไดคะแนนนอยสุด คือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียน
กับจํานวนนิสิต ไดคะแนน คือ 4.00 
 
หลักฐานอางอิง: คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปสุดทาย ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศา
สตรบัณฑิต 

✓ผาน 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ผลการประเมินโดยผูใชบัณฑิต พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีระดับ
คะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.90  แบงเปนดานคุณธรรม จริยธรรมไดคะแนนเฉล่ีย 
4.53 ดานความรูไดคะแนนเฉล่ีย 3.50  ดานทักษะทางปญญาไดคะแนนเฉล่ีย 3.70  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไดคะแนนเฉล่ีย 4.05 
และดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร สารสนเทศไดคะแนนเฉล่ีย 3.73   
 
หลักฐานอางอิง: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

✓ผาน 
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การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ

ภาคตน ปการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

ไมมี     
     
 
 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

ไมมี     
     

การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

กรณี รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา 

 

ภาคตน ปการศึกษา 2562 
รายวิชา เหตุท่ีไมไดเปดสอน มาตรการท่ีไดดําเนินการ 

ไมมี   
   
 
 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2562 
รายวิชา เหตุท่ีไมไดเปดสอน มาตรการท่ีไดดําเนินการ 

ไมมี   
   
 

กรณี สอนเนื้อหาไมครบ 

 

ภาคตน ปการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวขอท่ีขาด เหตุท่ีไมไดเปดสอน วิธีแกไข 

    
    
    
 
 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวขอท่ีขาด เหตุท่ีไมไดเปดสอน วิธีแกไข 

01241215 เกณฑการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม 

ทัศนศึกษา ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัส COVID-19 

นิสิตทุกคนไดเขารวมทัศนศึกษาใน
โครงการกาวแรก...สูภูมิ ซ่ึงมีการ
อธิบายเรื่องเกณฑในการออกแบบ
สวนสาธารณะในการทัศนศึกษาน้ี 
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ภาคตน ปการศึกษา 2562 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน 

นิสิต 
ท้ังหมด 

จํานวน 
นิสิตท่ี 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
เฉล่ีย 

แผนการปรับปรุง หมาย
เหตุ 

1 01241211 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม I 41 31 4.32 -  
2 01241214 มูลฐานการออกแบบภูมิ

สถาปตยกรรม 
42 31 4.38 - เสนอใหเพ่ิมงานเด่ียว ท่ีเปนแบบฝกหัด

การจัดองคประกอบและการจัดท่ีวางทาง
ภูมิสถาปตยกรรม เพ่ือจะไดมีการวัดผลท่ี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

 

3 01241231 การออกแบบกอสรางภูมิ
สถาปตยกรรม I 

42 31 4.31 -  

4 01241241 ประวัติศาสตรภูมิสถาปตยกรรม
ในโลกตะวันออก 

42 31 3.97 -  

5 01241311 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม II 31 13 4.21 -  
6 01241313 การออกแบบรางองคประกอบ

งานภูมิสถาปตยกรรม 
31 13 3.79 -  

7 01241331 การออกแบบกอสรางภูมิ
สถาปตยกรรม III 

31 13 4.17 -  

8 01241341 แนวคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม 31 13 4.00 -  
9 01241362 เทคนิคการวิเคราะหภูมิทัศน 32 14 4.22 -  
11 01241411 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 

IV 
35 11 4.03 - เสนอใหกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาให

ชัดเจนและแคบลงกวาแตเดิม เพ่ือให
นิสิตสามารถหาขอมูลไดและนําเสนอ
ผลงานขั้นสุดทายใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 

12 01241413 การออกแบบรางงานภูมิ
สถาปตยกรรมขนาดเล็ก 

34 11 3.75 -  

13 01241442 การอนุรักษภูมิสถาปตยกรรม
ทางประวัติศาสตร 

10 3 4.33 -  

14 01241446 ประเด็นรวมสมัยทางภูมิ
สถาปตยกรรม 

8 1 5.00 -  

15 01241452 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิ
สถาปตยกรรม 

24 2 3.50 - การเชิญวิทยากรบรรยาย เพ่ือสรางแรง
บันดาลใจในการทํางานในสายวิชาชีพ 
โดยอาจมีการบูรณาการกับโครงการ 
Let's talk about Landscape 

 

16 01241453 การออกแบบกอสรางภูมิ
สถาปตยกรรม V 

34 11 4.22 -  

17 01241461 นิเวศวิทยาภาคสนามเพ่ืองาน
ภูมิสถาปตยกรรม 

31 11 4.38 -  

18 01241462 การวางผังเชิงนิเวศ 34 11 4.36 -  
19 01241551 งานรวมปฏิบัติการวิชาชีพภูมิ

สถาปตยกรรม 
22 2 4.50 -  

20 01241597 สัมมนา 22 2 4.69 -  
21 01241598 โครงงานวิทยานิพนธ 23 2 3.50 -  
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ภาคปลาย ปการศึกษา 2562 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน 

นิสิต 
ท้ังหมด 

จํานวน 
นิสิตท่ี 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
เฉล่ีย 

แผนการปรับปรุง หมาย
เหตุ 

1 01241111 การแสดงแบบภูมิ
สถาปตยกรรม 

38 8 4.31 -  

2 01241141 อารยธรรมโบราณและภูมิ
สถาปตยกรรมในโลกตะวันออก 

34 8 4.34 - ปรับชวงเวลาการทํากิจกรรมกลุมในชั้น
เรียน โดยแบบฝกหัดท่ีเปนงานกลุมจัดให
อยูในการเรียนครั้งทายๆ เพ่ือใหนิสิตได
เรียนเน้ือหาในรายวิชากอน 

 

3 01241212 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม II 41 11 4.39 - มีการประชุมอาจารยผูสอนมากขึ้นเพ่ือ
แลกเปล่ียนปญหาและวิธีการให
คําแนะนําเวลาตรวจแบบ 

 

4 01241213 พืชพรรณกับการออกแบบ 42 11 3.98 -  
5 01241215 เกณฑการการออกแบบภูมิ

สถาปตยกรรม 
42 11 4.18 - เพ่ิมจํานวนแบบฝกหัด เพ่ือเพ่ิมสัดสวน

คะแนนเก็บยอย และมีท้ังแบบฝกหัดท่ี
เปนงานเด่ียวและงานกลุม เพ่ือวัดภาวะ
ความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

6 01241232 การออกแบบกอสรางภูมิ
สถาปตยกรรม II 

41 11 4.00 - ปรับรูปแบบแบบฝกหัด ใหมีการ
นําเสนองานท่ีนิสิตไดใชทักษะทาง
สารสนเทศมากยิ่งขึ้น เชน การนําเสนอ
ระบบสาธารณูปโภคในรูปแบบ 3 มิติ ท่ี
อธิบายการทํางานของระบบได 
- การอธิบายการเขียนแบบกอนการ
เขียนแบบแตละครั้ง และมีการนํา
ตัวอยางการเขียนแบบท่ีดีของเพ่ือนรวม
ชั้นมาอธิบายเพ่ิมเพ่ือสรางความเขาใจใน
การเขียนแบบ 

 

7 01241261 กระบวนการวิเคราะหในงานภูมิ
สถาปตยกรรม 

42 11 4.40 - เพ่ิมการใหคะเแนนจิตพิสัยในงานกลุม 
โดยใหสมาชิกในกลุมใหคะแนนระหวาง
กันเอง และถือใหคะแนนน้ีเปนสวนหน่ึง
ของการมีสวนรวมในชั้นเรียน เพ่ือ
สงเสริมความรับผิดชอบตอสวนรวมของ
นิสิต 
- ลดเวลาการบรรยายหนาช้ันเรียน เพ่ิม
เวลาในการอภิปรายและทําแบบฝกหัด
ในชั้นเรียนใหมากขึ้น 

 

8 01241271 การประยุกตคอมพิวเตอรใน
งานภูมิสถาปตยกรรม 

42 11 4.22 -  

9 01241312 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 
III 

30 9 4.04 -  

10 01241314 การออกแบบรางรายละเอียด
ภูมิสถาปตยกรรม 

30 9 4.17 -  
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11 01241316 ภูมิทัศนเพ่ือสุขภาพและสุข
ภาวะ 

9 0 0 -  

12 01241332 การออกแบบกอสรางภูมิ
สถาปตยกรรม IV 

30 9 3.85 -  

13 01241363 นิเวศวิทยาภูมิทัศน 30 9 4.17 -  
14 01241412 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 

V 
33 0 0 -  

15 01241443 การออกแบบและวางผังชุมชน 12 3 4.42 -  
16 01241444 ภูมิสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น 17 4 3.69 -  
17 01241445 ภูมิทัศนวัฒนธรรม 34 0 0 -  
18 01241451 การประมาณคากอสรางทางภูมิ

สถาปตยกรรม 
33 0 0 -  

19 01241471 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน
งานภูมิสถาปตยกรรม 

34 0 0 -  

20 01241599 วิทยานิพนธ 22 0 0 -  

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ผลการประเมินโดยนิสิตพบวา 

จุดแข็ง 

ดานการเรียนการสอน 

- การท่ีเชิญวิทยากรภายนอก และบุคคลภายนอกมาบรรยาย 

- การท่ีมีท้ังตรวจแบบรวม และการตรวจแบบแยกโดยสามารถใหเพ่ือนรวมกลุมเขามารับฟงได ซึ่งทําใหไดรับความรูเพ่ิมเติมจาก

งานของเพ่ือนในกลุม และเขาใจในงานมากยิ่งข้ึน 

- การใหคําแนะนําการตรวจแบบเพ่ิมเติมผานทางไลน 

- สนทนาภาษาตางประเทศ 

- ชอบท่ีมีการนํา case study มาประกอบการสอนในแตละบททําใหเห็นภาพและเขาใจวิธีการใชเกณฑการออกแบบในแตละ

ประเภทมากข้ึน 

- การเปลีย่นผูสอนหลายคนทําใหไมเบ่ือ 

- ประทับในใจการสอน การสอบท่ีใหเอาท่ีจดเขาไปไหนมันทําใหไหนอานทบทวนหลายรอบ 

- งานท่ีเนนการสืบคนดวยตนเอง แลวนําไปสรางสรรคตอ 

- การมอบหมายงานท่ีไดไปศึกษาสถานท่ีจริง 

ดานอาจารย 

- อาจารยผูสอนมีการแลกเปลี่ยนกัน ทําใหการเรียนการสอนสนุกด ี 

- อาจารยสอนอธิบายละเอียดชัดเจนเขาใจงาย มีตัวอยางงานใหศึกษาเยอะมากทําใหเขาใจในเน้ือหามากข้ึนมาก 

- อาจารยสอนนาฟง ไมเบ่ือ 

- อาจารยสอนละเอียดพรอมเน้ือหาในสไลดท่ีชัดเจนทําใหเขาใจมากข้ึน มีการสรุปเน้ือหาการเรยีน และมีตัวอยางงาน ทําให

เขาใจเน้ือหา 

- อาจารยมีการแนะนําตัวอยางงานจากหนังสือหลากหลาย/แนะนําหนังสื,เว็บไซตในการไปศึกษาตัวอยางงานตอดวยตัวเอง เยอะ 

ทําใหเขาใจเห็นภาพมากข้ึน 
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จุดออน 

การเรยีนการสอน 

- กิจกรรมทัศศึกษาอาจจะไมคอยไดอะไรใหม ๆ 

- งานเยอะไปสงผลใหทํางานไมทัน 

- ควรมีการคืนงานและแจงเกรดท่ีนิสิตสงกอนหนาทุกครั้ง 

- การเปลีย่นกําหนดสงงาน ท้ังปริมาณงานและวิธีการสง เพราะสงผลตอแผนการทํางานของนิสิต ควรกําหนดการสั่งงานทุกครั้ง

ใหชัดเจน 

- งานท่ีตองทําบางช้ินยังไมไดเรียน ไมเคยทํามากอน จึงทําใหเวลาท่ีทํางานตองสืบคนไปดวย และมีโอกาสผดิพลาดสูงมาก 

- การทัศนศึกษาควรเลือกสถานท่ีดงูานท่ีไปสะดวก เน่ืองจากบางท่ีระบบขนสงมีแคไมก่ีตัวเลือก ทําใหมคีาใชจายในการเดินทาง

สูงอยางเลี่ยงไมได 

- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี อัตราสวนระหวางนิสิตกับวิทยากรน้ันมากเกิน ทําใหเกิดการรับรูไดไมเทากันของนิสิต หลังจาก

ทัศนศึกษาแลวควรมีการสรุปความรูท่ีแตละคนไดมาแลวเอามาแชรกัน โดยแชรผานรูปแบบออนไลน (ไมคิดคะแนนในรายวิชา) 

- เเนวทางการดําเนินหลักสูตรควรเเสดงใหเห็นถึงหลักการทางความเปนจริง เเนวคิดจริง สถานท่ีจริง เเละความเปนไปไดท่ี

เกิดข้ึนจริงทางการออกเเบบ 

- เกณฑการใหคะเเนนในเเตละงานควรชัดเจน 

- เพ่ิมการปฏบัิติจริง ลดทฤษฎ ี

- ปรับจํานวนครั้งท่ีตรวจแบบ เพราะเวลาคอนขางจํากัดในแตละโปรเจคมีความไมสมดลุอยู บางโปรเจคยืดทําใหงานเฉ่ือยและ

เบ่ือ บางโปรเจคตัดจบจนแทบไมไดตรวจรายละเอียดรอบสุดทายท่ีตองสง 

-  

ดานอาจารย 

- ในบางคาบเรียนอาจารยมีการพูดแซะแซวนิสติเลนจนเกินไป 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- เทคโนโลยีตางๆท่ีใชเปนสื่อรวมในการเรยีนการสอน มีความรูสึกวาบางอยางไมคอยเอ้ือตอการเรยีนหรือไมคอยสนับสนุนการ

เรียนเทาท่ีควร 
 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สรุปขอคิดเห็น แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

- รายวิชา 01241314 การออกแบบรางรายละเอียดงานภูมสิถาปตยกรรม 
ใหนิสิตมสีวนรวมในการกําหนดกติกาการเรียนการสอน โดยใชคุณธรรม
จริยธรรม ดานการมีวินัย และตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงมี
ความเขาใจของการมีจติสํานึกรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม สังคม และ
วัฒนธรรมจากการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- รายวิชา 01241314 เสนอใหมีการอภิปรายรวมกัน
ระหวางนิสติภายในช้ัน และอาจารยเวลามีการสงงาน
คืนกับนิสิต เพ่ือนิสติทุกคนจะไดเห็นประเด็นงานท่ี
แตกตางกันภายในช้ัน และมคีวามเขาใจเก่ียวกับการมี
จิตสํานึกรับผดิชอบตอสภาพแวดลอม สังคม และ
วัฒนธรรมในแงมุมท่ีหลากหลายมากข้ึน 

- รายวิชา 01241452 มีการแบงสดัสวนคะแนนความสนใจเขาเรยีนอยาง
สม่ําเสมอ รอยละ 10 อีกท้ังใหนักเรียนเขาเรียนกอนเวลาเรียน หากนิสิต
เขาเรียนชากวาเวลาเรียนถือวาสาย และหากขากวา 30 นาที ถือวาขาด 

- รายวิชา 01241452 เสนอใหนําแนวทางน้ีไปใหกับ
การสงงานในรายวิชาดวย 
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ท้ังน้ีเพ่ือเปนการฝกวินัยเรื่องการตรงตอเวลา และสอดคลองกับ
วัตถุประสงครายวิชาท่ีตองการใหนิสิตนําแนวทางน้ีไปใชในการปฏบัิติ
วิชาชีพในอนาคต 
2. ความรู 

สรุปขอคิดเห็น แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
- รายวิชา 01241141 อารยธรรมโบราณและภูมสิถาปตยกรรมในโลก
ตะวันออก นิสิตไดเรียนรูจากกรณศีึกษาท่ีเช่ือมโยงกับหลักการและทฤษฎี
ดานการออกแบบ  

 

- รายวิชา 01241314 การออกแบบรางรายละเอียดงานภูมสิถาปตยกรรม 
มีการมอบหมายงายท่ีใหนิสติไดเรยีนรูหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เน้ือหาของสาขาวิชาชีพ และมีการบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

- รายวิชา 01241314 เสนอใหมีการบูรณาการกับ
ศาสตรอ่ืน ๆ เก่ียวของ หรอืบูรณาการกับโครงการ
ประกวดแบบในทุกปการศึกษา 

- รายวิชา 01241452 เน้ือหาความรูของการปฏิบัติวิชาชีพภูมิ
สถาปตยกรรม ไดมีการปรบัปรุงใหมีเน้ือหาท่ีทันสมัย เพ่ือผูเรียนนําไปใช
ในการประกอบวิชาชีพภายภาคหนา  
 

- รายวิชา 01241452 เพ่ิมเน้ือหาดานความรู ท่ีเกิด
จากประสบการณของเขาของสํานักงานออกแบบ และ
ความรูท่ีพึงมีของบัณฑิตท่ีสํานักงานออกแบบคาดหวัง  

3. ทักษะทางปญญา 
สรุปขอคิดเห็น แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

- รายวิชา 01241214 มูลฐานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม มีการให
นิสิตนําเสนองานกลุมท่ีใหศึกษากรณีศึกษางานภมูิสถาปตยกรรมท่ีสนใจ
ภายในช้ันเรียน และมีการใหคําแนะนําเพ่ิมเติมจากอาจารยภายในช้ันเรียน 
และมีการเปดโอกาสใหนิสิตไดมีการอภิปราย และสะทอนคดิถึงผลงาน
ของตนเอง และของเพ่ือนรวมช้ันท่ีนิสิตไดเห็นผลงาน ซึ่งทําใหนิสติได
เรียนรูผานการศึกษาจากงานเพ่ือน และอภิปรายรวมกัน  

- รายวิชา 01241214 เสนอใหมีการนําไปใชกับงาน
ช้ินอ่ืน ๆ ดวย 

- รายวิชา 01241141 อารยธรรมโบราณและภูมสิถาปตยกรรมในโลก
ตะวันออก มอบหมายงานใหนิสิตไดฝกฝนทดลองคนควาและวิเคราะห
ตามท่ีไดเรยีนมา แตนิสิตยังขาดความเขาใจในการเช่ือมโยงความรู 

-  รายวิชา 01241141 เสนอใหเพ่ิมการศึกษาดวย
ตนเองเพ่ือใหนิสิตไดทําความเขาใจเน้ือหาความรูท่ี
ศึกษา 

- รายวิชา 01241215 เกณฑการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม มอบหมาย
แบบฝกหัดท่ีเกิดจากการบูรณาการการเรียนรูในแตละครั้ง เพ่ือใหนิสิต
สามารถนําไปใชประยุกตใชกับงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมอ่ืนตอไปได 

- รายวิชา 01241215 เสนอใหมีการนํางานท่ีบูรณา
การความรูมานําเสนอหนาช้ันเรียน แบงปนความรู 
เพ่ือใหเปนตัวอยางแกเพ่ือนรวมช้ันเรียน 

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปขอคิดเห็น แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

- รายวิชา 01241214 มูลฐานการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม  มีการ
มอบหมายงานกลุม เพ่ือชวยใหนิสติ มีภาวะการเปนผูนํา หรือผูตามท่ีดี 
รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถลําดับความสําคัญและแกไขขอ
ขัดแยงโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยอาจารยไดมีการแนะนําใหนิสิตมกีาร
สลับสมาชิกภายในกลุม ในแตละงานท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือไดฝกการ
ทํางานกับเพ่ือนรวมกลุมท่ีหลากหลาย 

- รายวิชา 01241214 มูลฐานการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม เสนอใหมีการปรับการเรยีนการสอนให
มีการมอบหมายท้ังงานเดี่ยว และงานกลุมในหลาย
รูปแบบ  

- รายวิชา 01241452 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม มอบหมาย
งานบทบาทสมมติ เพ่ือใหนิสิตเขาใจบทบาทความสัมพันธระหวางบุคคล
ในรูปแบบตางๆ  

 

5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปขอคิดเห็น แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

- รายวิชา 01241314 การออกแบบรางรายละเอียดงานภูมสิถาปตยกรรม - รายวิชา 01241314 การออกแบบรางรายละเอียด
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นิสิตไดรับการมอบหมายงานใหฝกเรื่องทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการนําเสนองาน ท้ังในเรื่องของการนําเสนองานโดยใชกราฟฟค และ
ผานผลงานการออกแบบ ในงานทุกช้ินท่ีไดรับมอบหมาย 

งานภูมิสถาปตยกรรม เสนอใหเพ่ิมการมอบหมายงาน
ใหนิสิตไดฝกเรื่องทักษะการสื่อสารดวยวาจา (Oral 
Presentation)  

- รายวิชา 01241232 การออกแบบกอสรางภูมสิถาปตยกรรม II มกีาร
มอบหมายงานท่ีใชสารสนเทศ ในรูปแบบคลิปวิดีโอในการชวยนําเสนอ
งานในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือใหเขาใจเทคนิคการออกแบบกอสรางมากยิ่งข้ึน 

- จากผลงานท่ีสงมาในภาคการศึกษาน้ี คลิปวิดีโอ
สามารถเห็นการเคลื่อนไหวท่ีชวยทําใหเขาใจงาน
ระบบไดดียิ่งข้ึน ควรคดัเลือกคลิปท่ีดี เพ่ือใหนิสิต
สามารถใชทักษะการใชเทคโนโลยท่ีีชวยสรางความ
เขาใจในเน้ือหาไดดียิ่งข้ึน 

 

การปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตรใหม 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรใหม  1 คน คือ อ.ดร.อรอําไพ สามขุนทด 
สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
หลักสูตรไดดําเนินการปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตรใหม โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนแรก เปนการปฐมนิเทศโดยประธานหลักสูตรในท่ี
ประชุมหลักสูตร เพ่ือใหทราบเน้ือหา เปาหมาย การดําเนินงานของหลักสูตร บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนิสิตใน
รายวิชาท่ีจะทําการสอน และมอบหมายอาจารยพ่ีเล้ียงชวยดูแล สวนท่ีสอง เปนการสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรใหม เขารวมโครงการท่ี
เกี่ยวของกับหลักสูตรท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย โดยอาจารยประจําหลักสูตรใหม ไดเขารวมใน 2 โครงการ ไดแก  
1) การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย การทํากิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะของ IDKU และไดมีปฏิสัมพันธสราง
เครือขายกับบุคลากรและอาจารยใหมในมก. รวมถึงทราบขอกําหนด กฎระเบียบและสวัสดิการและสิทธิประโยชนหลักเกณฑตางๆของทาง
มหาวิทยาลัย 
2) การปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตรในวาระการประชุมหลักสูตร เพ่ือสรางความเขาใจในแผนปฏิบัติงานของหลักสูตรและโครงสรางการ
ดําเนินงานกระบวนการทํางานของหลักสูตรในฝายตางๆ พรอมไดรับการมอบหมายงานในหลักสูตรใหอาจารยใหม รวมถึงไดมอบหมายหนาท่ี
อาจารยพ่ีเล้ียงใหอาจารยใหมในการใหคําปรึกษาและแนะนําดานการทํางานในหลักสูตร 
สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
มีความพึงพอใจระดับดี เน่ืองจากไดรับความรูพ้ืนฐานแนวคิด และกฎระเบียบในการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเปนการสราง
มนุษยสัมพันธท่ีดีในเครือขายการทํางาน และในองคกร รวมถึงเขาใจถึงระบบการทํางานและแผนปฏิบัติงานกระบวนการตางๆ ของหลักสูตร และ
อาจารยพ่ีเล้ียงและอาจารยทานอื่นๆ ในหลักสูตร สามารถใหคําปรึกษาและแนะนําดานการทํางานในหลักสูตรไดเปนอยางดี 
 
ในกรณีท่ีไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 
- 

 

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 กิจกรรม จํานวนผูเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 ศึกษาดูงาน    
 -    
2 ฝกอบรม    

2.1 
 
 
 

การอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษยดานสังคมและพฤติกรรม
ศาสตร เม่ือวันท่ี  26 มิถุนายน 2562 ณ อาคารสุวรรณวาจก
กสิกิจ ม.เกษตรศาสตร (ผศ.ปาณิทัต และ อ.ดร.นัฐศิพร เขา
รวม) 

2 - มีความรูและความเขาใจในการวิจัยมนุษยดาน
สังคมและพฤติกรรมศาสตรตามระเบียบวิธีวิจัย
และใหความเคารพตออาสาสมัครผูเขารับการ
วิจัย และการขอรับรองในงานวิจัย 

2.2 การอบรมการใชระบบ KU SMART P ศาสตร เม่ือวันท่ี  9 1 - ไดรับทราบวิธีการใชงานระบบ KU SMART P 
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 กิจกรรม จํานวนผูเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
กรกฎาคม 2562 ณ  สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.
เกษตรศาสตร (ผศ.ปาณิทัต เขารวม) 

2.3 การอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารย ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “การเสริมสราง
การเรียนการสอนสําหรับนิสิตยุคดิจิทัล” เม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม 2562 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร 
(ผศ.ประภัสรา เขารวม) 

1 - ไดรับทราบและเขาใจหลักการ วิธีการ เทคนิค
ของการพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอน 
และสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไป
ประยุกตปรับใชใหเขากับการเรียนการสอนใน
ยุคปจจุบัน 

2.4 การบรรยายเรื่อง TREE FARM ฟารมรับผิดชอบ เม่ือวัน 31 
สิงหาคม 2562 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร (ผศ.ปาณิทัต  
เขารวม) 

1 - ความสําคัญและความรูในการทํา Tree Farm 
และการนําตนไมจาก Tree Farm ในงานภูมิ
สถาปตยกรรม 

2.5 การอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษยดานสังคมและพฤติกรรม
ศาสตร เม่ือวันท่ี 2 และ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจ ม.เกษตรศาสตร (อ.กฤษดา และ อ.ดร.อรอําไพ 
เขารวม) 

2 - มีความรูและความเขาใจในการวิจัยมนุษยดาน
สังคมและพฤติกรรมศาสตรตามระเบียบวิธีวิจัย
และใหความเคารพตออาสาสมัครผูเขารับการ
วิจัย และการขอรับรองในงานวิจัย 

2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเฝาระวังและสังเกตนิสิต 
และบุคลากรท่ีมีภาวะสุมเส่ียงตอการทํารายตนเอง จัดโดยกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานท่ี เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2562 ณ 
หอประชุม ม.เกษตรศาสตร (อ.ดร.นัฐศิพร เขารวม) 

1 - ไดรับทราบขอมูลการบริการปรึกษาปญหาผูมี
ปญหาภาวะซึมเศราของมหาวิทยาลัยและได
ทราบเทคนิควิธีปฏิบัติพูดคุยกับนิสิตผูมีภาวะ
ซึมเศรา 

2.7 การอบรมเรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย” เม่ือวันท่ี 
13 กันยายน 2562 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก. (อ.
พุดตาน และอ.ดร.อรอําไพ เขารวม) 

2 - ไดทราบแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั 

2.8 การบรรยายและแลกเปล่ียนในหัวขอ "นิสิตกับการสรางสุข
(ภาวะ) แนวทางการรับมือกับนิสิตปวยโรคซึมเศรา สําหรับ
อาจารยและบุคลากร เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2562 ณ หอง
ทองพันธพูนสุวรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (อ.กฤษดา 
ผศ.นันทชัย ผศ.ปาณิทัต อ.พุดตาน และอ.ดร.อรอําไพ เขา
รวม) 

5 - เขาใจผูท่ีเปนโรคซึมเศรา และไดรับความรูใน
การดูแลนิสิตท่ีเปนโรคซึมเศรา 

2.9 การเขารวมฟงประสบการณและแลกเปล่ียนขอคิดการใชชีวิต 
“อยู เย็น เปน สุข” เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 ณ หองสุ
ธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป (ผศ.ประภัสรา เขารวม) 

1 - เขาใจผูท่ีเปนโรคซึมเศราและไดรับความรูในการ
ดูแลนิสิตท่ีเปนโรคซึมเศรา 

2.10 การอมรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย
นิเทศสหกิจศึกษา”รุนท่ี 27 เม่ือวันท่ี 25-27 กันยายน 2562 
ณ โรงแรม Best Western Plus จ.นนทบุรี (ผศ.นันทชัย 
และอ.ดร.นัฐศิพรเขารวม) 

2 - ไดทราบหลักและระบบจัดสหกิจศึกษา รวมถึง
มาตรฐานและกระบวนการดําเนินงานและได
เปนสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสหกิจศึกษา
ไทย 

2.11 การอภิปรายแลกเปล่ียนทางวิชาการ The 2nd Arsom Silp 
Annual Lecture Nature Based Solutions for Resilient 
Cities By Turenscape เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563 (ผศ.
ปาณิทัต อ.ดร.นัฐศิพร และอ.พุดตาน เขารวม) 

3 - ไดรับความรูความเขาใจในดานนิเวศวิทยาภูมิ
ทัศน การสรางแรงบันดาลใจในการออกแบบวาง
ผังเชิงนิเวศ 

2.12 การอบรม เรื่องหลักการออกแบบโรงพยาบาลตนแบบแหง 
ความสุข เม่ือวันท่ี 30 – 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรามา
กาเดนส กรุงเทพฯ (ผศ.ประภัสรา เขารวม) 

1 - ไดรับทราบหลักการออกแบบโรงพยาบาล ท่ี
นํามาใชในการออกแบบโรงพยาบาลท่ีเปน
ตนแบบแหงความสุข 

2.13 
 

การฝกอบรม เรื่อง เสนทางสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 
2563 (อ.ดร.นัฐศิพร และ อ.พุดตาน เขารวม) 

2 - ไดรับความเขาใจการในขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 
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 กิจกรรม จํานวนผูเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
2.14 การฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เม่ือวันท่ี 28-31 มกราคม 2563 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน (อ.ดร.อรอําไพ 
เขารวม) 

1 - ไดรับทราบกฎระเบียบของพนักงาน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมสงเสริมองคความรู และ
สรางเครือขายพนักงานใหมของมหาวิทยาลัย 

2.15 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ. ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 25กุมภาพันธ 2563 (รุน
ท่ี 2) ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อ.ดร.
นัฐศิพร เขารวม) 

1 - ไดรับทราบหลักการและวิธีในการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

2.16 การฝกอบรมการใชโปรแกรม Google meeting เพ่ือการเรียน
การสอนออนไลน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 (ณ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการ
ประชุมทางไกล (อ.กฤษดา ผศ.นันทชัย ผศ.ประภัสรา ผศ.
ปาณทัิต อ.พุดตาน อ.ดร.นัฐศิพร และอ.ดร.อรอําไพ เขารวม) 

7 - ไดรับทราบการใชงานโปรแกรม Google 
meeting เพ่ือนําไปใชในการประชุม การสอน
ออนไลน 

3 สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ    
3.1 การเขารวมโครงการ Design Thinking for Urban Design 

Workshop ระหวางวันท่ี 12 ธ.ค. 61 ถึง 31 ม.ค.63 ณ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(อ.กฤษดา เขารวม) 

1 - ไดรับความรูเรื่อง Design thinking การ
ออกแบบชุมชนเมือง การใชโปรแกรม BIM 

3.2 การเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2562  ระหวางวันท่ี 28 
พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(อ.กฤษดา เขารวม) 

1 - ไดรับการอบรมขอมูลสําหรับการเปนนักบริหาร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3 การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใหคําแนะนํา 
นิสิต/นักศึกษาและการแกไขปญหาทางสุขภาพจิต โดยใชวิธี 
DCBT เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 ณ เลนงาน (ผศ.ปาณิทัต 
และอ.พุดตาน เขารวม) 

2 - การนําแนวทางการใหคําแนะนํามาปรับใชกับ
นิสิตและแกไขปญหาสุขภาพจิต 

3.4 การประชุมวิชาการสาขาภูมิสถาปตยกรรม ครั้งท่ี 4 "The 4th 
National Conference on Landscape 
Architecture" (NCLA) เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ณ โรง
แรมจัสมิน ซิต้ี สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (ผศ.ปาณิทัต เขารวม) 

1 - ไดรับความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ
กับสาขาภูมิสถาปตยกรรม 

3.5 การสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอนสราง 
(คา K) เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมกําพลอดุล
วิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป (อ.กฤษดา เขารวม) 

3 - ไดรับทราบตัวเลขดัชนีท่ีใชวัดการเปล่ียนแปลง
ของคางาน ณ ระยะเวลาท่ีผูรับเหมากอสราง
เปดซองประกวดราคาได เปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาท่ีสงงานในแตละงวด 

4 นําเสนอผลงาน    
4.1 การประชุมวิชาการ "The 4th National Conference on 

Landscape Architecture" (NCLA) เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (ผศ.ประภัส
รา เขารวม) 

1 - ไดรวมนําเสนอบทความทางวิชาการ 

4.2 15th International Asian Urbanization Conference: 
Urban Futures: Critical Transformations in Asian 
Cities เม่ือวันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2562 ณ โฮจิมินห 
ประเทศเวียดนาม (ผศ.ปาณิทัต เขารวม) 

1 - ไดรวมนําเสนอบทความทางวิชาการ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางปองกันและแกไข 

1. การเปล่ียนแปลงระบบการกรอกขอมูล 
มคอ. จากระบบ มคอ. ออนไลน เปนระบบ 
KU:ISEA  

ระบบท่ียังไมเสถียร และขอมูลพ้ืนฐานท่ีไม
ถูกตอง สงผลใหเสียเวลา และเปนอุปสรรคใน
การทํางานมาก  

มหาวิทยาลัยควรมีการทดสอบระบบใหมี
เสถียรภาพ และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลกอนการนํามาใชงาน 

2. การจัดการเรียนการสอนรวมกันในรายวิชา
พ้ืนฐานระหวางหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิตยังขาดความตอเน่ือง  

การปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิตท่ีกระทบการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานดาน
การออกแบบท่ีตองเรียนรวมระหวางหลักสูตร 
สงผลใหขาดความตอเน่ืองขององคความรูใน
ชั้นปตอไป 

การติดตามผลจากการจัดการเรียนการสอน 
และเสนอแนะแนวทางรวมในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบอื่น 

3. การขาดแคลนพ้ืนท่ีรองรับส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู และพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนการสอนตาม
มาตรการดานสาธารณสุข 

การจัดการเรียนการสอนในภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติ ท่ีไมสามารถใชพ้ืนท่ีไดเพียงพอ 

การปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการ
เตรียมอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน
ออนไลน 

4. การเรียนการสอนออนไลน สงผลตอวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผล  

ความเขาใจในเน้ือหาการเรียนการสอน 
เครื่องมือท่ีใชในการเรียนการสอน การวัดผลท่ี
สอดคลองกับเน้ือหาและเหมาะสมกับการสอบ
ออนไลน 

การปรับวิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดผล 
การเขารวมการอบรมการเรียนการสอน
ออนไลน  

 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
6.1 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 
 
1. การมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบสูตรในการเสนอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการ

เสนอขอคิดเห็น อันนํามาซ่ึงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็น จากอาจารยและนิสิตในหลักสูตร 

ดังน้ี 

1.1 การรับฟงขอคิดเห็นจากนิสิตและการเสนอขอคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรไดรับฟงขอเสนอขอคิดเห็นจากนิสิต ผาน 2 ชองทางหลัก ไดแก  

 1) การรับฟงความคิดเห็นผานอาจารย 

- อาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวมในโครงการวันพบอาจารยท่ีปรึกษาโดยนําสงขอมูลจากขอเสนอของนิสิตใน
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิตเสนอตอหนวยกิจการนิสิตและเสนอแนะ
ในคณะกรรมการกายภาพของคณะเพ่ือรวบรวมตอไป 

- อาจารยประจําหลักสูตรกํากับใหอาจารยหัวหนาชั้นปไดทําโครงการ Homeroom และ LA Final wrap-up 
เพ่ือรับทราบปญหา และขอเสนอแนะจากนิสิต โดยผลท่ีไดน้ันนํามาเสนอในท่ีประชุมภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม 
เพ่ือหัวหนาภาควิชาไดนําขอคิดเห็นเสนอใหแกคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป 

กระบวนการในการแสดงความคิดเห็น ท้ังในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา การทํา Homeroom และการทําโครงการ LA Final wrap-
up ถือเปนกระบวนการท่ีนิสิตไดนําเสนอขอมูลโดยตรง อาจารยมีความเขาใจถึงเหตุผลความจําเปน นับเปนการส่ือสาร 2 ทาง 
(2 way-communications) ดังน้ัน เม่ืออาจารยประจําหลักสูตรนําขอเสนอน้ีเสนอตอท่ีประชุมภาควิชา สามารถอธิบาย
รายละเอียดถึงเหตุผลความจําเปนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการประเมินขอดีของกระบวนการดังท่ีกลาวมาจึงทําใหหลักสูตรยังคง
ใชกระบวนการดังกลาวในการรับขอเสนอแนะจากนิสิตในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
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 2) การรับฟงความคิดเห็นผานทางออนไลน เพ่ือเปนการรับฟงความคิดเห็นโดยท่ีนิสิตไมจําเปนตองรอท่ีจะเสนอผาน
อาจารย โดยมีชองทางการนําเสนอผาน Facebook และในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดเสนอการเพ่ิมชองทางการรองเรียน
ผานเว็บไซทอีก 1 ชองทาง ดังน้ัน ต้ังแตปการศึกษา 2560 – 2562 หลักสูตรไดมีการเพ่ิมชองทางผาน 
http://land.arch.ku.ac.th/en/contact-us/  และไดทําการประเมิน พบวา  

- ปการศึกษา 2562 ผลคะแนนความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ไดคะแนนเฉล่ีย 3.57 อยูใน
ระดับดี ซ่ึงเทียบกับปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีผลคะแนน 3.55 

- ปการศึกษา 2562 มีนิสิตรอยละ 13.3 ท่ีทราบวามีชองทางการรองเรียน 2 ชองทาง คือ ทาง Facebook 
และทางเว็บไซทภาควิชา สวนนิสิตอีกรอยละ 46.7 ไมทราบเลยวา ภาควิชาฯ มีชองทางการรองเรียนทาง
ออนไลน มีนิสิตรอยละ 40 ท่ีทราบแตชองทาง Facebook ภาควิชา 

- ปการศึกษา 2562 มีนิสิตจํานวนมากกวารอยละ 50 ท่ีจะใชการจัดการขอรองเรียนโดยการคุยกับอาจารยท่ี
ปรึกษา และอาจารยทานอื่นๆท่ีสามารถคุยดวยได ซ่ึงก็เปนแนวทางเดียวกันกับผลประเมินในปการศึกษา 
2561 

- นิสิตท่ีทําแบบสอบถามท้ัง 30 คน ทราบแลวถึงชองทางการรองเรียน และจะใชชองทางการรองเรียนน้ันๆ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับปการศึกษา 2563  เห็นวาชองทางการพบอาจารยท่ีปรึกษาเปนชองท่ีของการรับขอรองเรียนไดดีท่ีสุด 
อยางไรก็ตาม ควรประชาสัมพันธชองทางรองเรียนใหแกนิสิตทุกชั้นป ผานการปฐมนิเทศ และ Homeroom ตอนเปดภาค
การศึกษา 
 
การเสนอขอคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นผานท่ีประชุมภาควิชา ท้ังน้ี จากการประชุมหลักสูตร และจากผลประเมินตางๆ 
หลักสูตรไดสรุปขอคิดเห็นและเสนอ ผานท่ีประชุมภาควิชา โดยองคประกอบของท่ีประชุมภาควิชาไดมีอาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนเขารวมและสามารถเสนอขอคิดเห็น และดําเนินการในการขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไดตอไป นอกจากน้ี  ตัวแทนของ
อาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมเปนกรรมการกายภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการนํา
ขอคิดเห็นไปปรับปรุง และเสนอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอไปได 
 
1.2 การมีสวนรวมในการคัดเลือกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

การคัดเลือกหนังสือ 
อาจารยประจําหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร มีสวนรวมในการคัดเลือกหนังสือใหมเขาหองสมุดคณะ ท้ังน้ี ในทุกปการศึกษา ฝาย
ทะเบียนและหองสมุดของคณะไดเชิญสํานักพิมพหรือรานหนังสือมาออกรานเปนเวลา 3 วัน ในชวงภาคการศึกษาตน โดย
อาจารยและนิสิตในหลักสูตรสามารถเสนอชื่อหนังสือท่ีตองการใหหองสมุดส่ังซ้ือ โดยภาควิชาจะมาพิจารณาในภาพรวมอีกครั้ง
ตามงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยในปการศึกษา 2562 มีการต้ังงบประมาณในสวนน้ีไว หนังสือท่ีไดรับการเสนอชื่อทุกเลม ไดรับ
การคัดเลือกใหส่ังซ้ือเขาหองสมุด 
 
การคัดเลือกครุภัณฑ 
ในทุกปงบประมาณ คณะฯ จะดําเนินการสอบถามความตองการในการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือการเรียนการสอน ของคณาจารยใน
หลักสูตรตางๆ ผานหัวหนาภาควิชา ท้ังน้ีหัวหนาภาควิชาจะสอบถามความตองการของอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ รวมถึง
พิจารณาครุภัณฑท่ีจะเสนอขอจัดซ้ือตามลําดับความสําคัญรวมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชา และนําเสนอในระดับ
คณะฯตอไป 
 
อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการเสนอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในการจัดทํารายการครุภัณฑจากงบประมาณแผนดิน โดย
ในปการศึกษา 2562-2563 หลักสูตรไดรับครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก เครื่องวัดระยะทางดวยแสงเลเซอร
แบบมือถือ เครื่องอานภาพถายทางอากาศสามมิติ โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับหองปฏิบัติการ เครื่องสํารวจภูมิทัศน
ระยะไกล ชุดเครื่องระบุตําแหนงทางภูมิศาสตร ชุดเครื่องพิมพและสแกนแบบแปลนภูมิสถาปตยกรรม และชุดเครื่องฉายภาพ
อัจฉริยะแบบมีปฏิสัมพันธ 
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 - จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

1.   ดานทรัพยากรกายภาพคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาคารจํานวน 2 หลัง คือ อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางอาคารสถาปตยกรรมศาสตร และอาคารสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีทรัพยากรทางกายภาพท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอน ดังน้ี 

หองเรียนและหองบรรยาย     จํานวน 7 หอง 
หองปฏิบัติการนิสิต             จํานวน 6 หอง 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน 1 หอง  (มีเครื่องคอมพิวเตอรและ Plotter) 
หองปฏิบัติการทําหุนจําลอง   จํานวน 1 หอง  (มีเครื่องตัดโมเดล 3 มิติดวยเลเซอร) 
หองประชุมและตรวจงาน     จํานวน 5 หอง 
หองสมุด                         จํานวน 1 หอง 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารสถาปตยกรรมศาสตรเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย
ประมาณ 3,857 ตารางเมตร อาคารสถาปตยกรรมศาสตรเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย
ประมาณ 10,367 ตารางเมตร รวมเปน 14,224 ตารางเมตร  

2  ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
       คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความหลากหลายซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

- หนังสือ 10,534 เลม เปนหนังสือภาษาไทย 4,800 เลม และภาษาอังกฤษ 5,734 เลม  

- วารสาร 83 รายชื่อ เปนวารสารภาษาไทย 49 รายชื่อ และวารสารภาษาอังกฤษ 33 รายชื่อ 

- วิทยานิพนธ 1,010 รายการ 

- การศึกษาคนควาอิสระ 152 รายการ 

- โสตทัศนวัสดุ-วีดีโอ (VDO)  377 รายการ 

- โสตทัศนวัสดุ-ซีดีรอม (CD-ROM)  433 รายการ 

- โสตทัศนวัสดุ-ดีวีดี (DVD)  73 รายการ 

- แผนท่ี 70 รายการ 

- พิมพเขียว 75 รายการ 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู 
 
เปาหมาย 

- ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของภาควิชาไดมีการนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน 
- หลักสูตรมีสวนในการผลักดันการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในระดับคณะ  

กลไกของการไดมาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการนําขอมูลจากแบบประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวยการประเมินผาน
ระบบของมหาวิทยาลัยดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหมท่ีมีการนํามาใชในการเรียนการ
สอนในปการศึกษาน้ัน มีการทําประเมินจากนิสิตโดยหลักสูตรเปนผูทําการประเมิน มาพิจารณาในการวางแผนจัดหา/ซอมแซม
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงจากผลการประเมินตางๆ และขอรองเรียนของนิสิต ทางหลักสูตรไดมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือสนอง
ตอขอรองเรียน ดังน้ี 
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1) กรณีการซอมแซมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 
2) กรณีจัดซ้ือจัดจางส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหม 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในระดับคณะ ในปการศึกษา 2562 
มีคาคะแนนเฉล่ียรวม อยูท่ี 3.76 อยูในระดับดี ประกอบดวย 5 ดานคือ  ดานส่ือ เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน ได
คะแนนเฉล่ีย 3.83  ดานหองเรียน  ไดคะแนนเฉล่ีย 3.93  ดานหองปฏิบัติการคณะ  ไดคะแนนเฉล่ีย 3.93  ดานระบบ
สาธารณูปโภคและความปลอดภัย  ไดคะแนนเฉล่ีย 3.83  ดานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม  ไดคะแนนเฉล่ีย 3.62  ท้ังน้ี หัวขอท่ีได
คะแนนสูงสุดสําหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู คือ ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน ไดคะแนนเฉล่ีย 3.95 
สวนหัวขอท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ การปรับแตงสถานท่ีภายในคณะใหสวยงาม และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไดคะแนนเฉล่ีย
เพียง 3.46 ซ่ึงถือวาเปนผลคะแนนท่ีไดนอยกวา 3.50 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูระดับคณะ ปการศึกษา 
2562 2561 2560 2559 

ส่ือ เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 3.83 3.70 3.78 3.64 

หองเรียน 3.93 3.98 3.83 3.77 

หองปฏิบัติการคณะ   3.93 3.54 3.52 3.45 
ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   3.83 3.79 3.68 3.52 

ภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม   3.62 3.78 3.62 3.41 

รวมเฉล่ีย 3.76 3.75 3.69 3.55 

จากผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในระดับคณะ พบวา ในปการศึกษา 2562 คะแนนเฉล่ียรวมมีคะแนน
สูงขึ้นเมือเปรียบเทียบยอนหลังในรอบ 4 ป  โดยผลประเมินเกือบทุกดานมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับปการศึกษา 2562 จากผลการประเมินในปการศึกษา 2561 พบวาผลประเมินท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุดเปนเรื่อง
หองปฏิบัติการคณะ ซ่ึงไดเสนอแนะใหมีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานในระยะส้ันของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

การพัฒนาปรับปรุงจากผลประเมิน ในปการศึกษา 2562 ไดมีการปรับปรุงติดเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการคณะ สงผลใหมี
คะแนนเพ่ิมสูงขึ้นอยางชัดเจน ในสวนของภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมของคณะน้ัน ทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดจัดทําแผนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน โดย อ.กฤษดา ไดรวมเปนคณะกรรมการในการทํางาน โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีปรับปรุงในระยะท่ี 1 เรียบรอย
แลว และอยูในขั้นตอนของการมีสวนรวมของนิสิตในการกําหนดความตองการพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมไดรับ
การมอบหมายจากคณะใหเปนผูรางขอกําหนดการจางงานกองยานพาหนะในการบํารุงดูแลรักษาภูมิทัศน และความสะอาดของ
คณะ โดยมี ผศ.นันทชัย เปนผูรวมรางขอกําหนดน้ี 
 
ขอเสนอแนะสําหรับปการศึกษา 2563 หลักสูตรเห็นวาการปรับปรุงภูมิทัศนเปนเรื่องเรงดวน ซ่ึงมีคะแนนประเมินนอยกวา 3.50 
อีกท้ังภาพลักษณของภูมิทัศนยังสะทอนถึงความเชี่ยวชาญพิเศษของภาควิชา และหลักสูตร จึงเห็นควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองตอไป 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในระดับภาควิชา และไดนํามาใชในการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 ท่ีหลักสูตรไดนํามาใชเพ่ือเปน
อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน มีผลการประเมิน ดังน้ี 
 

1) เครื่องพิมพและสแกนแบบแปลนภูมิสถาปตยกรรม ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมไดใชเปนครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอน

สําหรับการพิมพผลงานการออกแบบ โดยนิสิตในหลักสูตรไดรับโควตาในการพิมพคนละ 5 แผน ตามชวงวันเวลาท่ีภาควิชาได

กําหนด ผลประเมินความพึงพอใจในอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.08 ซ่ึงสูงกวาปการศึกษา 2561 ซ่ึงไดคะแนนเฉล่ีย 

3.86 โดยดานท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ ความทันสมัยของเครื่อง Plotter มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.12 สวนท่ีไดคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด 

คือ เรื่องความเหมาะสมของเวลาในการใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีคาคะแนนเฉล่ีย 3.56 

 

ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2562 
- นิสิตมีความตองการใหมีการใชกระดาษพิมพงานท่ีมีคุณภาพมากขึ้นเน่ืองจากกระดาษท่ีใชมีคุณสมบัติท่ีบางและดูด

ซึมหมึกไดนอยทําใหงานไมชัดเจน 
- การผิดเพ้ียนของสีภายหลังจากการ Print กับงานตนฉบับ 
 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  
ภาควิชาไดมีการส่ังซ้ือกระดาษพิมพงานใหม ทําใหคุณภาพงานท่ีพิมพออกมาดีขึ้น และมีสีใกลเคียงกับงานตนฉบับ 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563 
นิสิตมีความตองการในการจัดหาเครื่องเพ่ิมขึ้น หรือมีวันและระยะเวลาในการใหบริการมากขึ้น 
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2) เครื่องวัดระดับความลึกบอน้ํา ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมไดนําเครื่องวัดระดับความลึกบอนํ้าแบบอัลตราโซนิค มาใชในการ

เรียนการสอน เพ่ือใหนิสิตไดรูจักและฝกใชอุปกรณและเทคโนโลยีแบบใหม โดยนําไปทดลองใชในการสํารวจพ้ืนท่ีในจังหวัด

สมุทรสงคราม เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2563 โดยการจุมปลายเครื่องวัดลงในนํ้าท่ีบริเวณผิวนํ้าใหต้ังฉากกับกนบอนํ้าและเปดสวิทช

เพ่ืออานคาความลึกของแหลงนํ้า นิสิตไดฝกทดลองใชเครื่องฯ กับหลายพ้ืนท่ี ท้ังคลองและแมนํ้า ทําใหนิสิตไดรูจักและคุนเคยกับ

อุปกรณใหม ผลประเมินความพึงพอใจในอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.23 โดยดานท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ อุปกรณมี

ประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.46 

 

3) กลองถายภาพความรอน  มีการนํามาใชในรายวิชาการออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม IV ในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 โดย

รายวิชาไดเชิญ ดร. กนกอร จากศูนย CBIT มาสาธิตวิธีการใชกลองถายภาพความรอนและอุปกรณตางๆท่ีมีในศูนย CBIT และให

นิสิตไดทดลองใชถายเพ่ือนรวมชั้นเรียนในหองปฏิบัติการ และในคาบเรียนไดอธิบายวานําไปใชไดอยางไร ยกตัวอยางจาก

งานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสีเขียวและเกาะความรอน  เพ่ือใหนิสิตไดรูจักและฝกใชอุปกรณและเทคโนโลยีแบบใหม  ผลประเมิน

ความพึงพอใจในอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.23 โดยดานท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คืออุปกรณมีประสิทธิภาพพรอมใชใน

การปฏิบัติงาน และอุปกรณมีความทันสมัย มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.38 

 

ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเห็นวาควรนําครุภัณฑอื่นๆ ท่ีมีอยูท้ังหมด มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ใน
สวนของเครื่องพิมพและสแกนแบบแปลนภูมิสถาปตยกรรม ควรมีการปรับชวงเวลาการใหบริการใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
การปรับปรุงจากขอเสนอแนะ ในปการศึกษา 2562  หลักสูตรไดมีการนําครุภัณฑท่ีไดรับการสนับสนุนใหม ไดแก เครื่องวัดระดับ

ความลึกบอนํ้า กลองถายภาพความรอน เพ่ือใชในการเรียนการสอนในรายวิชา นอกจากครุภัณฑใหมท่ีนํามาใชในการเรียนการ

สอน หลักสูตรไดมีการนําผลการประเมินจากโครงการ LA Final wrap-up ท่ีนิสิตไดเสนอใหมีการลดการพิมพผลงาน และ

นําเสนอผานจอโปรเจคเตอร ดังน้ัน ในรายวิชาการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ ไดมีการนํา 

Projector และผนังรับภาพขนาดใหญ ในการนําเสนอผลงาน ซ่ึงชวยทดแทนการใชกระดาษขนาด A0 จํานวนหลายแผน และได

ฝกทักษะของนิสิตใหเทาทันยุคสมัย จากท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร มีการพิจารณาแนวทางการนําเสนอผลงานของนิสิตให

เปนรูปแบบใหม เพ่ือเปนการฝกนิสิตใหนําเสนองานแบบดิจิทัลและลดการส้ินเปลืองของกระดาษ จึงจัดต้ัง Projector และจัดทํา

ผนังรับภาพขนาดใหญในการนําเสนองานของนิสิต พรอมกันน้ีไดมีการเสนอขอครุภัณฑใหม หองเรียนอัจฉริยะ เพ่ือใชในการ

นําเสนอผลงานของนิสิตตอไป 

 
ขอเสนอแนะการพัฒนาในปการศึกษา 2563 เห็นควรนําครุภัณฑท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน พรอมกับเสนอครุภัณฑใหม
ท่ีเทาทันเทคโนโลยีในปจจุบัน และเตรียมพรอมกับการสอนผานชองทางออนไลน 
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หมวดที ่6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมนิ ความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือ
สาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

  
การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูท่ีกําลังจะจบการศึกษา 

จากผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูท่ีกําลังจะจบการศึกษา (นิสิตปสุดทาย) พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 อยูในเกณฑดีมาก 

แบงเปน 4 หัวขอหลัก คือ เน้ือหาหลักสตูร อาจารย สื่อเอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และหองเรียน โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

ขอ 1. เน้ือหาหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ย 4.32 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก โดยหัวขอท่ีไดคะแนนเฉลี่ยมากสุด คือ การไดรับ

การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยท่ีีจําเปน 4.46  หัวขอท่ีไดคะแนนนอยสุด 

คือ ความนาสนใจของรายวิชาตางๆ ในหลักสตูร เน้ือหาวิชาทีเรียนตรงกับความตองการของนิสติ การไดรับ

การพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ไดคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ 4.23   

ขอ 2.  อาจารย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40 ซึ่งอยูในเกณฑดมีาก โดยหัวขอท่ีไดคะแนนเฉลี่ยมากสดุ คือ มี 2 หัวขอ คือ 

ความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชา และความเหมาะสมของระบบอาจารยท่ีปรึกษา  ได

คะแนน 4.46  หัวขอท่ีไดคะแนนนอยสุด คือ วิธีการสอน ไดคะแนนเฉลี่ย  4.31   

ขอ 3.  สื่อ เอกสาร และอุปกรณประกอบการเรยีนการสอน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.08 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก โดยทุกหัวขอ 

คือ ความเพียงพอ  ความหลากหลาย และความทันสมัยของสื่อ เอกสาร และอุปกรณประกอบการเรยีนการ

สอน ไดคะแนนเฉลีย่เทากัน 

ขอ 4. หองเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.08 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก โดยหัวขอท่ีไดคะแนนเฉลีย่มากสุด คือ ความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน ไดคะแนน 4.15  หัวขอท่ีไดคะแนนนอยสุด คือ ความ

เหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจาํนวนนิสิต ไดคะแนน คือ 4.00 

 

 การประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา 

จากผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาตอหลักสูตร พบวามีบัณฑติท่ีจบการศึกษาในป 2561 จํานวน 12 คน ท่ีตอบ

แบบสอบถามกลบั จากบัณฑิตท้ังหมด 24 คน  (รอยละ 50)  โดยบัณฑิตจาํนวน 12 คน จากบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมดไมมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภูมสิถาปตยกรรม และบัณฑติจํานวน 9 คน จากบัณฑติท่ีตอบแบบสอบถามทํางานแลว (รอยละ 75) และ

บัณฑิตจาํนวน  7 คน จากบัณฑิตท่ีทํางานแลว 9 คน มีลักษณะงานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีไดสําเร็จการศกึษา (รอยละ 77.78) 

 

ผลความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน มีคาเฉลีย่เทากับ 3.59 อยูในเกณฑดี ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาผล

ความพึงพอใจในแตละดานจะเห็นไดวา 

 ดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 อยูในเกณฑดีมาก โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี  

ขอ 1. หลักสตูร มีคาเฉลีย่เทากับ 4.06 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ ขอ 1.6 การไดรับการพัฒนาทางดานความรู มีคา

คะแนนเทากับ 4.42  และรายการท่ีมีคาคะแนนต่ําสดุ คือ ขอ 1.3 เน้ือหาวิชามีความทันสมัย มีคาคะแนนเทากับ 3.58 
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ขอ 2.  อาจารย มีคาเฉลีย่เทากับ 4.09 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ ขอ 2.4 ความเหมาะสมของระบบอาจารยท่ีปรึกษา  มี

คาคะแนนเทากับ 4.25 และรายการท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด คือ ขอ 2.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล มีคาคะแนนเทากับ 

3.75 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  

 -  อยากใหมีชวงเวลาของภาคเรียนท่ีเอ้ือใหนิสิตสามารถไดลงเรยีนในวิชาเลือกสนใจมากข้ึนท้ังวิชาภายในและวิชานอกคณะ  

สําหรับวิชาภายในอาจใหมีตัวเลือกท่ีหลากหลายข้ึน เชนมีรหสัวิชาเพ่ิมข้ึน หัวขอเรื่องท่ีตางกัน เพ่ือใหเปดโอกาสใหนิสิต

ไดเรียนรูกับบทเรียนท่ีแตกตางและหลากหลาย 

-  เพ่ิมความสําคัญวิชาคอมพิวเตอร 

 

ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 อยูในเกณฑปานกลาง โดยมรีายละเอียดดงัตอไปน้ี  

ขอ 1. สื่อ เอกสารและอุปกรณประกอบการเรยีนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 ทุกรายการท่ีมีคาคะแนนเทากัน มีคาคะแนน

เทากับ 3.00 

ขอ 2. หองเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ ขอ 2.2 ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของหองเรียน  มีคาคะแนนเทากับ 3.33 และรายการท่ีมคีาคะแนนต่าํสุด คือ ขอ 2.1 ความเหมาะสมของขนาดหองเรียน

กับจํานวนนิสิต มีคาคะแนนเทากับ 3.25 

ขอ 3. หองปฏิบัติการคณะ มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.84 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ ขอ 3.1 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณท่ีใช

ในหองปฏิบัติการ มีคาคะแนนเทากับ 2.92 และรายการท่ีมคีาคะแนนต่ําสุด คือ ขอ 3.2 ความหลากหลายและความ

ทันสมัยของวัสดุอุปกรณ  มีคาคะแนนเทากับ 2.75 

ขอ 4. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสดุ คือ ขอ 4.2 ระบบไฟฟาของ

อาคารในคณะ  มีคาคะแนนเทากับ 3.25  และรายการท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด คือ ขอ 4.1 ความพรอมของระบบปองกัน

อัคคีภัยของอาคารในคณะ มีคาคะแนนเทากับ 3.08 

ขอ 5. ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมคณะมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสดุ คือ ขอ 5.3 ความสะอาดของหองนํ้าใน

อาคารภายในคณะ มีคาคะแนนเทากับ 3.42 และรายการท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด คือ ขอ 5.1 การปรับแตง สถานท่ี ภายใน

คณะใหสวยงาม และเปนมติร ตอสิ่งแวดลอมมีคาคะแนนเทากับ 3.00 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  

-  สถานท่ีเรียนและสถานท่ีทําโปรเจคทไมเพียงพอตอความตองการของนิสิต เน่ืองจากรูปแบบของการเรยีนบางทีตองมีการ

ทํางานท่ีคณะเพ่ือสงงาน แตสถานท่ีไมคอยเอ้ืออํานวย ท้ังการเรียนในปอ่ืนและการทําวิทยานิพนธ 

-  พ้ืนท่ีสําหรับทําวิทยานิพนธ 

 

การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

จากผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในเกณฑดี แบงการประเมินตามผลลัพธการเรยีนรู 5 

ดาน  แบงเปนดานคณุธรรม จริยธรรมไดคะแนนเฉลีย่ 4.53 ดานความรูไดคะแนนเฉลี่ย 3.50  ดานทักษะทางปญญาไดคะแนนเฉลีย่ 3.70  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.05 และดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

สารสนเทศไดคะแนนเฉลี่ย 3.73 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอ 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลีย่เทากับ 4.53 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ มีคณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ ซื่อสัตย

สุจรติ มีความรับผดิชอบท้ังตอตนเองและสังคมและเปนผูมจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และเคารพและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใตหลกัธรรมาภิบาลขององคกรและสังคม มีคาคะแนนเทากับ 4.90 และรายการท่ีมีคา

คะแนนต่ําสุด คือ มีวินัย ตรงตอเวลา มีคาคะแนนเทากับ 3.90 

ขอ 2.  ดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ มีความรูและความเขาใจหลักการและทฤษฎีท่ี

สําคัญในเน้ือหาของสาขาวิชาชีพ และสามารถคนควาหาขอมลู และนําหลักการ ทฤษฎี และความรูอ่ืนๆ เขามาสราง
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แนวทางและแกไขปญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม  มีคาคะแนนเทากับ 3.60 และรายการท่ีมีคาคะแนน

ต่ําสุด คือ มคีวามรอบรูในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองและศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีคาคะแนนเทากับ 3.30 

ขอ 3.  ดานทักษะทางปญญา มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.70 รายการท่ีมคีาคะแนนสูงสุด คือ มีกระบวนการทางความคิดและการ

ทํางานอยางเปนระบบ มีคาคะแนนเทากับ 3.80 และรายการท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด คือ สามารถคดิอยางสรางสรรค

ประกอบดวยจินตนาการ แกไขปญหาในการออกแบบท่ีซับซอนหรอืเสนอแนวทางในการแกไข ท่ีผสานประโยชนใชสอย 

ความงาม และเทคโนโลยี บรบิททางสังคมและวัฒนธรรมเขาดวยกัน  มีคาคะแนนเทากับ 3.44 

ขอ 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ มีคาเฉลีย่เทากับ 4.05 รายการท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ มี

ความสามารถในการปฏิสมัพันธระหวางบุคคลและองคกรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีคาคะแนนเทากับ 4.20 

และรายการท่ีมคีาคะแนนต่ําสดุ คอื มีภาวะการเปนผูนํา หรือผูตามท่ีดี รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถลาํดับ

ความสําคญัและแกไขขอขัดแยงโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีคาคะแนนเทากับ 3.90 

ขอ 5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 รายการท่ีมีคา

คะแนนสูงสดุ คือ สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม มีคาคะแนนเทากับ 

4.00 และรายการท่ีมีคาคะแนนต่าํสุด คือ สามารถนําการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาแกไขปญหาท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ

วิชาชีพอยางเหมาะสม มคีาคะแนนเทากับ 3.40 

 

หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร 

1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- การเปลี่ยนแปลงระบบการกรอกขอมูล มคอ. จากระบบ มคอ. ออนไลน เปนระบบ KU:ISEA 
- การปรับเปลี่ยนเวลาการเปดปดภาคเรียน  

 

2. การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- ระบบการรับเขาศึกษาตอที่มีการปรับเปลี่ยนทุกป 
- การปรับเปลี่ยนเวลาการเปดปดภาคเรียน 
- สถานการณการระบาดของ COVID-19 
- ระบบการทาํงานของสาํนักงานออกแบบที่เปลี่ยนรูปแบบการทาํงานที่สาํนักงานเปนการทาํงานจากบาน 

 

หมวดที ่8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความกาวหนาของการดําเนนิการตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

 แผนดําเนินการ กําหนดเวลา
ท่ีแลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

1 การวางแผนรวมระหวาง
ภาควิชาเพ่ือจัดการรายวิชา
พ้ืนฐานดานการออกแบบ 

กอนเปดภาค
เรียน ป
การศึกษา 
2562 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

- ตัวแทนหลักสูตรภูมิฯ ไดรวมหารือกับตัวแทนหลักสูตรสถาปตยกรรมฯ เพ่ือ
ขอรับทราบขอมูลการเรียนการสอนในปจจุบันของหลักสูตรสถาปตยกรรมฯ และ
ไดสะทอนคุณภาพของนิสิตชั้นปท่ี 2 หลังจากท่ีผานการเรียนชั้นป 1 รวมกับ
หลักสูตรสถาปตยกรรมฯ จากการหารือกัน ไดขอสรุปดังน้ี 1) ขอใหเพ่ิมเติม
เน้ือหาความรูพ้ืนฐานดานการออกแบบในวิชามูลฐานการออกแบบ  2) หลักสูตร
พิจารณาสงอาจารยประจําหลักสูตรรวมสอนเพ่ือทราบวิธีการจัดเรียนการสอน 
และวางแผนไดอยางตอเน่ือง 
 
 



82 
 

 แผนดําเนินการ กําหนดเวลา
ท่ีแลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

2 การสงเสริมและพัฒนา
อาจารยเพ่ิมพูนความรูดาน
เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2562 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

- ผศ.ปาณิทัต เขารวมการอบรมการใชระบบ KU SMART P เม่ือวันท่ี  9 
กรกฎาคม 2562 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ผศ.ประภัสรา เขารวมการอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สําหรับอาจารย ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “การเสริมสรางการเรียนการ
สอนสําหรับนิสิตยุคดิจิทัล” เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ สํานักบริการ
คอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร  
- อ.กฤษดา เขารวมอบรมการใชโปรแกรม BIM ในโครงการ Design Thinking 
for Urban Design Workshop ระหวางวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ถึง 31 
มกราคม 2563 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
- อ.กฤษดา อ.ดร.นัฐศิพร ผศ.นันทชัย ผศ.ประภัสรา ผศ.ปาณิทัต อ.พุดตาน และ 
อ.ดร.อรอําไพ  เขารวมการอบรมการใชโปรแกรม Google meeting เพ่ือการ
เรียนการสอนออนไลน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563  ณ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3 การประชาสัมพันธใน
รูปแบบส่ือออนไลน 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2562 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

- การเขียนบทความในโครงการ  LAKU: Sharing the Perspective หนาเพจ 
Land Arch KU ทาง Facebook โดยทุกเดือนจะมีบทความใหม 1-2 บทความ 
https://www.facebook.com/LandArchKU/posts/513490106180163?__
tn__=K-R 
- การทําคลิปแนะนําตนไม โดยเน้ือหาภายในคลิปเปนสวนหน่ึงของการเรียนการ
สอนในหลักสูตร ผานทางเว็บไซทของภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม 
http://land.arch.ku.ac.th/en/home/ 

4 การปรับปรุงภูมิทัศน และ
ความสะอาดของคณะ 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2562 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดจัดทําแผนการปรับปรุงภูมิทัศน โดย อ.กฤษดา ได
รวมเปนคณะกรรมการในการทํางาน โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีปรับปรุงในระยะท่ี 1 
เรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนของการมีสวนรวมของนิสิตในการกําหนดความ
ตองการพ้ืนท่ี 
- ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมไดรับการมอบหมายจากคณะใหเปนผูรางขอ
กําหนดการจางงานบํารุงดูแลรักษาภูมิทัศน และความสะอาดของคณะ โดยมี ผศ.
นันทชัย เปนผูรวมรางขอกําหนด 

5 การเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับกับการทําสหกิจ
ศึกษา 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2563 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

- แผนการมอบหมายงานอาจารยประจําหลักสูตร แตงต้ัง ผศ.นันทชัย และ อ.ดร.
นัฐศิพร เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา (รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 เรื่องการมอบหมายงานอาจารยประจําหลักสูตร) 
- ผศ.นันทชัย และ อ.ดร.นัฐศิพร เขารวมการอมรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษา
หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา”รุนท่ี 27 เม่ือวันท่ี 25-27 กันยายน 
2562 ณ โรงแรม Best Western Plus จ.นนทบุรี 
- หลักสูตรไดจัดทําแผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา (รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี 2/2562 เรื่องการจัดทําแผนดําเนินงานดานสหกิจศึกษา) 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสตูร 

การวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมระหวางหลักสตูร 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

 การสงเสริมใหมีการบูรณาการระหวางรายวิชาในหลักสตูร โดยสนับสนุนการมอบหมายงานท่ีมีการเช่ือมโยงกันระหวางรายวิชาใน
ช้ันปเดียวกัน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางเปนองครวม 
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3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

การสนับสนุนการอบรมดานการจดัการเรียนการสอนออนไลน และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน 

 

แผนปฏบัิติงานใหมสําหรับปการศึกษา 2563 

 แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะส้ินสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
1 การเตรียมพรอมในการสอนออนไลน ท้ังในสวนการจัดการเรียนการสอน 

บุคลากรและสถานท่ี 
กอนเปดภาคเรียน ป
การศึกษา 2563 

อาจารยประจําหลักสูตร 

2 การเตรียมพรอมในการเรียนออนไลนสําหรับนิสิต ส้ินสุดปการศึกษา 2563 อาจารยประจําหลักสูตร 
3 การจัดการเรียนการสอนวิชาดานการออกแบบ สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 ส้ินสุดปการศึกษา 2563 อาจารยประจําหลักสูตร 
4 การทบทวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝกงาน ส้ินสุดปการศึกษา 2563 อาจารยประจําหลักสูตร 
5 การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของหลักสูตร ส้ินสุดปการศึกษา 2563 อาจารยประจําหลักสูตร 
6 การจัดการดานภูมิทัศน และอาคารสถานท่ีตามมาตรการดานสาธารณสุข ส้ินสุดปการศึกษา 2563 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2561 

 ขอเสนอแนะ แผนการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

วันที่คาดวา
จะสิ้นสุดแผน 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ 

1 ในองคประกอบท่ีเปน
การประเมินกระบวน   
การ ใหกําหนดเปา -
หมายท้ังในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพของ
กระบวนการใหชัดเจน 
และเม่ือดําเนินการแลว
ใหประเมินกระบวนการ
โดยพิจารณาจาก
เปาหมายท่ีกําหนด 

การกําหนด
เปาหมายของ
กระบวนการ
ดําเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัด
กระบวนการ 
ตามการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

แนวทางในการ
ประเมิน
เปาหมายของ
ตัวชี้วัด
กระบวนการ 
ตามการประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2562 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปการศึกษา 2562  
โดยหลักสูตรไดกําหนดเปาหมายของการ
ดําเนินงาน และกระบวนการท่ีชัดเจนขึ้น 
โดยมีการใชตัวชี้วัดในการดําเนินงานท่ี
สอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพ 
เพ่ือเปนแนวทางการประเมินกระบวนการ
ตามการประกันคุณภาพหลักสูตร  

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

2 ใหทบทวนแผนภูมิ
ความรู (Curriculum 
Mappings) ของแตละ
รายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือสงเสริมใหนิสิต
พัฒนาความรูและ
ทักษะทางปญญาให
มากขึ้น 

การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรูของ
รายวิชา ท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
แผนภูมิความรู
โดยเฉพาะดาน
ความรูและทักษะ
ทางปญญา 

ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรูของ
รายวิชา ท่ี
มุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
แผนภมิูความรู
โดยเฉพาะดาน
ความรูและ
ทักษะทาง
ปญญา 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2562 

- แบบฟอรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู : การทวนสอบการใหคะแนนจากการ
สุมตรวจผลงานของนิสิตโดยผูสอนคนอื่น 
- สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู
ของรายวิชาท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิตามแผนภูมิ
ความรูโดยเฉพาะดานความรูและทักษะทาง
ปญญา (รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 
4/2562 เรื่องสรุปผลการทวนสอบการให
คะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดย
ผูสอนคนอื่น) 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

3 การวิเคราะหคุณสมบัติ
ของนิสิตใหมท่ีรับเขา
และอัตราการคงอยูแยก
รายกลุมท่ีรับเขา เพ่ือ
นําไปกําหนดกระบวน 
การเตรียมความพรอม 

การวิเคราะห
คุณสมบัตินิสิต
ตามการรับเขา
และอัตราการคง
อยู เพ่ือวาง
แผนการรับนิสิต 

แผนการรับ
นิสิต แยกตาม
วิธีการรับเขา 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2562 

การวิเคราะหคุณสมบัติของนิสิตใหมท่ีรับเขา
และอัตราการคงอยูแยกรายกลุมท่ีรับเขา 
(รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 4/2562 
เรื่อง สรุปการวิเคราะหคุณสมบัติของนิสิต
ใหมท่ีรับเขาและอัตราการคงอยูแยกรายกลุม
ท่ีรับเขา) 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 
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ผลการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรและแผนการปรับปรุง ปการศึกษา 2562 

คะแนนการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบงชี ้
1. การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผานเกณฑ 
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผานเกณฑ 
คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑ 
คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา ผานเกณฑ 
คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ  ผานเกณฑ 
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ผานเกณฑ 

 คะแนน 
2. บัณฑิต 4.22 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3.90 
2.2 การไดงานทํา (ระดับปริญญาตรี) 4.55 

3. นิสิต 3.00 
3.1 การรับนิสิต 3.00 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 3.00 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 3.00 

4. อาจารย 2.96 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย 2.87 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3.00 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 
5.3 การประเมินผูเรียน 3.00 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5.00 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00 
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00 

คะแนนเฉล่ียรวม (13 ตัวบงชี้) 3.33 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

จุดเดน/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเดน 

1. อัตราสวนของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาสูง 
2. หลักสตูรมีการนําองคความรูท้ังดานวิชาการและวิชาชีพมา

บูรณาการในรายวิชาท่ีเปดสอนไดอยางเปนรูปธรรม 
 
แนวทางเสริม 

1. พัฒนาบัณฑิตใหสามารถประกอบวิชาชีพในระดับ
นานาชาติได 

2. สรางความรวมมือกับองคกรภายนอกท้ังระดับชาติและ
นานาชาติอยางตอเน่ือง เชน การทํา MOU การ
แลกเปลีย่นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เปนตน 

 
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสตูร โดยนํา
จุดเดนเหลาน้ีประชาสัมพันธเผยแพรตอไป 
 
 
 
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสตูร หลักสูตร
สงเสริมการสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกท้ังระดับชาติ
และนานาชาติอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานในการประกอบ
วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติตอไป 
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จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผลงานทางวิชาการของอาจารยในหลักสตูรมจีํานวนนอย 
2. ผลลัพธการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตนอยใน

บางประเด็น 
3. เพ่ิมการวิเคราะหโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตร 
 
แนวทางปรับปรุง 

1. เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยโดยการนําโครงการ
และงานบริการวิชาการ งานรับใชสังคม และงาน
สรางสรรค มาตอยอดเปนผลงานทางวิชาการ  

2. วิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตและผูท่ีมีสวน
เก่ียวของ เพ่ือนํามาปรับปรุงสาระการเรยีนการสอนของ
แตละระดบัช้ันใหตรงตามความคาดหวังของหลักสูตรและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. กําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือนําผลท่ี
ไดมากําหนดแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดถูกตองและ
ตรงประเด็น 

 

 
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสตูร โดย
หลักสตูรมีการจัดทําแผนการพัฒนาตามขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสตูร โดย
หลักสตูรมีการจัดทําแผนการพัฒนาตามขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถามี ถาไมมรีะบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 
-  
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ไมมี 
 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 

ไมมี 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ไมมี 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ไมมี 
 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ไมมี 
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แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 

 ขอเสนอแนะ แผนการดําเนินงาน เปาหมายในการพัฒนา
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วันท่ีคาดวาจะ
ส้ินสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เพ่ิมผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยโดยการนํา
โครงการและงานบริการ
วิชาการ งานรับใชสังคม 
และงานสรางสรรค มา
ตอยอดเปนผลงานทาง
วิชาการ 

- มีการถายทอดความรู
การนําโครงการงาน
บริการวิชาการ และงาน
รับใชสังคมมาเขียนเปน
ผลงานทางวิชาการ 
- มีการกระตุนเตือนใน
การประชุมหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร
มีจํานวนผลงานทาง
วิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น 

- อาจารยประจํา
หลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการรวมกันอยาง
นอย 3 ผลงาน/ป 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2563 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

2 วิเคราะหความตองการ
ของผูใชบัณฑิตและผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงสาระการเรียน
การสอนของแตละ
ระดับช้ันใหตรงตาม
ความคาดหวังของ
หลักสูตรและสอดคลอง
กับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

- การวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
ในสวนท่ีบัณฑิตไดผล
ประเมินนอย 
- การนําผลการ
วิเคราะหมาปรบัปรุง
การเรียนการสอน 

สาระการเรียนการสอน
มีความสดคลองกบั
ความตองการของผูใช
บัณฑิต 

- ผลการวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 
- แนวทางการปรับปรุง
สาระการเรียนการสอน
ท่ีสะทอนกับผลการ
วิเคราะห 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2563 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

3 กําหนดตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือนําผลท่ีไดมา
กําหนดแนวทางการ
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นได
ถูกตองและตรงประเด็น 

โครงการ/กิจกรรม/การ
ดําเนินงาน มีการ
กําหนดตัวชี้วัดท่ีสะทอน
กับมาตรฐานผลการ
เรียนรูและลักษณะนิสิต
พึงประสงค 

โครงการ/กิจกรรม/การ
ดําเนินงาน มีการ
กําหนดเปาหมายท่ี
สอดคลองกับแนว
ทางการแกปญหาท่ี
เกิดขึ้นอยางถูกตองและ
ตรงประเด็น 

- โครงการ/กิจกรรม/
การดําเนินงาน อยาง
นอย 3 งาน มีการ
กําหนดตัวชี้วัดท่ีสะทอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
และแนวทางการ
แกปญหา 

ส้ินสุดป
การศึกษา 
2563 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

 
 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
 (อ.ดร. นัฐศิพร  แสงเยือน) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
 (ผศ. ประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
 (ผศ. ปาณิทัต  รัตนวิจิตร) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
 (อ. พุดตาน  จันทรางกูร) 
วันท่ีรายงาน : …………………………………………………………… 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
 (อ.ดร. อรอําไพ  สามขุนทด) 
วันท่ีรายงาน : …………………………………………………………… 

ประธานหลักสูตร :   ลายเซ็น............................................................ 
 (อ. กฤษดา  ประเสริฐสิทธิ์) 
วันท่ีรายงาน : …………………………………………………………… 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
 (ผศ.ดร. ธนาศรี  สัมพันธารักษ  เพ็ชรยิ้ม) 
     (หัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม) 
วันท่ีรายงาน : …………………………………………………………… 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
 (ผศ.ดร. ปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค) 
 (คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
วันท่ีรายงาน : …………………………………………………………… 

 

 


	- แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
	ข้อเสนอแนะอื่นๆ

