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รายงานผลการด าเนินการของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2563 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสงูสุด ต าแหน่งทางวชิาการ รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ ปริญญาเอก ผู้ชวยศาสตราจารย ์ / 
2 นางสาวภัทรนันท์ ทกัขนนท ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์ / 
3 นางพาสนี สุนากร ปริญญาโท รองศาสตราจารย ์ / 
4 นายพิทาน ทองศาโรจน ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 
5 นายรัชด ชมภูนิช ปริญญาโท ผู้ชวยศาสตราจารย ์ / 

 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรเทยีบกับใน มคอ.2 

 มคอ.2 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบัน 
1 นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ 
2 นางสาวภัทรนันท์ ทกัขนนท ์ นางสาวภัทรนันท์ ทกัขนนท ์ นางสาวภัทรนันท์ ทกัขนนท ์
3 นางพาสินี สุนากร นางพาสินี สุนากร นางพาสินี สุนากร 
4 นายพิทาน ทองศาโรจน ์ นายพิทาน ทองศาโรจน ์ นายพิทาน ทองศาโรจน ์
5 นายรัชด ชมภูนิช นายรัชด ชมภูนิช นายรัชด ชมภูนิช 

 
อาจารย์ผู้สอน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01247111 ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ I รศ.พาสินี สุนากร  

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  
2 01247113 การเขียนแบบและแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม ผศ.ดร.ธนภน พันธเสน  

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์  
3 01247121 พื้นฐานเทคโนโลยีทางอาคาร ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต  

รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ  
4 01247141 มูลฐานการออกแบบเชิงนิเวศ รศ.พาสินี สุนากร  
5 01247211 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน I รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์  

ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  
ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์  

6 01247213 เกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม  ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  
7 01247221 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์  
8 01247223 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมเพื่อ

การน าเสนอแบบ 
ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์  

9 01247231 คณิตศาสตร์ในระบบโครงสร้างอาคาร ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต  
10 01247241 การออกแบบเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อม รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์  
11 01247311 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน III ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร  

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  
12 01247313 ภูมิสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม  
13 01247321 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคาร

สาธารณะขนาดใหญ่ 
ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร  

14 01247324 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางสถาปัตยกรรมและ
แบบจ าลองสารสนเทศทางอาคารขั้นสูง 

ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์  

15 01247341 การออกแบบอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์  ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร  
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ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 

16 01247411 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน V รศ.ดร.โสภา วิศิษฏศั์กดิ์  
   ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์  

17 01247421 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสูง ผศ.ดร.ธนภน พันธเสน  
18 01247441 การวางผังเมืองอย่างยั่งยืน  ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์  
19 01247442 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สีเขียว ผศ.ดร.ธนภน พันธเสน  
20 01247495 การเตรียมโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน  อาจารย์ผู้สอน 9 คน  

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 
 

01247112 ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ II รศ.พาสินี สุนากร  
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  

2 01247114 การน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์  
รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ  

3 01247115 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์และงาน
สถาปัตยกรรม 

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์  
ผศ.ดร.ธนภน พันธเสน  

4 01247122 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก ผศ.ดร.ธนภน พันธเสน  
5 01247131 กลศาสตร์โครงสร้างและความแข็งแกร่งของวัสดุ ดร.ศิรเดช สุริต  
6 01247142 สถาปัตยกรรมยั่งยืนเบื้องต้น รศ.พาสินี สุนากร  
7 01247212 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน II ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  

รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์  
ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์  

8 01247214 สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  
9 01247222 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาด

กลาง 
ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  
ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์   
ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์  

10 01247242 การออกแบบและการจ าลองแสง ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  
11 01247243 การออกแบบเชิงความร้อนและเสียง รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์  
12 01247312 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน IV ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร  

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  
13 01247322 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคาร

สาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ 
ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร  

14 01247323 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมและ
แบบจ าลองสารสนเทศทางอาคาร 

ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์  

15 01247324 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางสถาปัตยกรรมและ
แบบจ าลองสารสนเทศทางอาคารขั้นสูง 

ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์  

16 01247331 การประมาณราคา ผศ.ดร. ปารเมศ ก าแหงฤทธิ์รงค์  
17 01247342 การประเมินอาคารเขียว ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร  
18 01247343 วัสดุและเปลือกอาคาร ผศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์  
19 01247344 แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ  
20 01247451 ปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมยั่งยืน รศ.ดร.โสภา วิศิษฏศั์กดิ์  
21 01247497 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมยั่งยืน ผศ.ดร.ธนภน พันธเสน  
22 01247499 โครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน อาจารย์ผู้สอน 9 คน  

 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน 

- คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ปริญญาเอก 3 คน (60.0%) ปริญญาโท 2 
คน (40.0%) ปริญญาตรี 0 คน (0.0%)  
- ด ารงต าแหน่ง: ศาสตราจารย์ 0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย์ 2 คน (40.0%) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 3 คน (60.0%)  

 ช่ือ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1 นางสาวนวลวรรณ ทวย
เจริญ 

ปริญญาเอก Ph.D. 
(Architecture) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

2 นางสาวภัทรนันท์ ทัก
ขนนท์ 

ปริญญาเอก Ph.D. 
(Architecture) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

3 นางพาสินี สุนากร ปริญญาโท M.Arch. 
(Architecture) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

4 นายพิทาน ทองศาโรจน์ ปริญญาเอก ปร.ด. 
(สิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

5 นายรัชด ชมภูนิช ปริญญาโท สถ.ม. 
(เทคโนโลยีทาง 
อาคาร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน 
- คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ปริญญาเอก 3 คน (60.0%) ปริญญาโท 2 
คน (40.0%) ปริญญาตรี 0 คน (0.0%)  
- ด ารงต าแหน่ง: ศาสตราจารย์ 0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย์ 2 คน (40.0%) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 3 คน (60.0%)  

 ช่ือ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1 นางสาว
นวลวรรณ ทวย
เจริญ 

ปริญญาเอก Ph.D. 
(Architecture) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

/ 

2 นางสาวภัทร
นันท์ ทักขนนท์ 

ปริญญาเอก Ph.D. 
(Architecture) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

/ 

3 นางพาสินี สุนา
กร 

ปริญญาโท M.Arch. 
(Architecture) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

/ 

4 นายพิทาน 
ทองศาโรจน์ 

ปริญญาเอก ปร.ด. 
(สิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

/ 

5 นายรัชด ชมภู
นิช 

ปริญญาโท สถ.ม. 
(เทคโนโลยีทาง 
อาคาร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

/ 

 
 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์
ประจ า 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด ในปีการศึกษา 
2562 มีอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า 12 คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
5 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์

พิเศษ 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด ในปีการศึกษา 
2562 มีอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ 1 คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ซ่ึงได้แก่ รศ.
ดร.ชวลิต นิตยะ ซ่ึงเป็นผู้สอนร่วมในรายวิชา 01247121 และ 01247114 โดยมีชั่วโมง
การสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาดังกล่าว 

6 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

หลักสูตรเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 และได้ท าการปรับปรุงตามวงรอบ 5 ปี เพื่อให้ได้ใช้
ในปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว 

**ระดับ ป.ตรี ตัดข้อ 6-11 ออก และแก้ข้อ 12 เป็นข้อ 6 
 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรมีการก าหนดขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ และประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯรับผิดชอบก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขการบรรจุ/จ้าง ท้ังทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรมีการประชุมภาควิชาฯ เพื่อก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการด าเนินการคัดเลือกท่ี
ชัดเจน มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยขั้นตอนการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยโดยหลักสูตรได้จัดประชุมวางแผน พิจารณา
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เพ่ิมจะพิจารณาในรายวิชาท่ีมีความจ าเป็น และขาดแคลนคนในสาขาวิชาน้ัน เพื่อ น ามาใช้ในการ
ตัดสินใจรับสมัคร และต้องปรึกษาหารือกันในท่ีประชุมของภาควิชาฯ 

 
ขั้นตอนการคัดเลือกจะประกอบด้วยการคัดกรองคุณสมบัติขั้นต้นให้เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคุณวุฒิ ผลการศึกษา 
ผลงานวิชาการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาและประสบการณ์ของผู้สมัครท่ีตรงกับความต้องการของหลักสูตรและประกาศ
รายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความต้องการของหลักสูตร ขั้นตอนท่ี 3 จะเป็นการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน
เมื่อได้ผลการคัดเลือกแล้วก็จะด าเนินการเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้กับทางคณะฯ ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาฯ ก าหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไกของคณะฯ โดยมีการประชุมภาควิชาเพื่อเสนอรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ
ความเชี่ยวชาญท่ีมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหลักสูตรท่ีมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชาและบูรณาการองค์ความรู้และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยภาควิชาฯ ด าเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับมายังฝ่ายวิชาการของคณะ ฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตรหากมีความครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจะด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ
บริหารและกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบตามล าดับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอการอนุมัติ 

 
- การประเมินกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไม่ได้มีการรับอาจารย์ประจ าใหม่และไม่ได้มีการขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จึง
ไม่ได้มีการประเมินกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ อย่างไรก็ตามได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.74 (ระดับดีมาก) ซ่ึงสูงกว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมรปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 4.72 (ระดับดีมาก) 
 
- การปรับปรุงกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไม่ได้มีการรับอาจารย์ประจ าใหม่และไม่ได้มีการขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จึง
ไม่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว และได้มีการจัดระบบพี่เล้ียงให้กับอาจารย์
ใหม่ท่ีเข้ามาในปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังโดยพิจารณาจากจ านวนอาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการหรือลาศึกษาต่อ จ าแนกตามคุณวุฒิ
ต าแหน่งวิชาการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ท่ีจะต้องสรรหาในแต่ละปี ด าเนินการวางแผนการคัดเลือกอาจารย์มา
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาเพ่ือให้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีจะประจ าหลักสูตรทันก าหนดเวลาเกษียณอายุราชการในแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2562 
มีการด าเนินการดังน้ี 

1. มีการประชุมวางแผนเพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จ านวน 1 คน ซ่ึงได้แก่ รศ. พาสินี สุนากร 
2. มีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการทดแทนให้ทันตามก าหนดเวลา และเน่ืองจากคุณสมบัติ ท้ังใน
ด้านคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญในสาขาของอาจารย์ใหม่สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม จึงได้จ้าง รศ. พาสินี สุนากรต่อโดยเงินงบประมาณแผ่นดินในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 
(อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563  
3. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ข้อสรุปมติและได้ด าเนินการจ้าง รศ. พาสินี สุนากร ต่อไป 
 

- การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
นอกจากนี้หลังจากจบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการของการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.43 (ระดับดี) และมีการรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมีการสรุปให้มีการปรับปรุงการ
บริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดด้านล่าง  
นอกจากนี้หลังจากจบปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการของการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 โดย
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 (ระดับด)ี และได้มีการ
รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  โดยได้วางแผนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา  
2563 ดังรายละเอียดด้านล่าง 
 
- การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 
การปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2562 จากผลการประเมินกระบวนการ
บริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยังได้มีการปรับปรุงให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างอาจารย์พิเศษ
เพิ่มขึ้น 

2) ได้มีการจ้าง รศ. พาสินี สุนากรต่อโดยเงินงบประมาณแผ่นดินในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ) โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563  

ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2563 จากผลการประเมิน
กระบวนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังต่อไปน้ี 

1) เนื่องจากการจ้าง อ พาสินี เป็นการสัญญาจ้างปีต่อไป ควรมีการพิจารณาการจ้างยาวนานขึ้น และมีการพิจารณา
อาจารย์ทดแทนต่อไป 

 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
อธิบายในสองประเด็นคือ (1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ และ (2) กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
(1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ตามได้มีการจัดระบบพี่เล้ียงให้กับ
อาจารย์ใหม่ท่ีเข้ามาในปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด 
(2) กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2560-
2564) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องเข้ารับการอบรมทางวิชาการหรือสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านท่ีมีความ
สนใจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการไปอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจาก
งบประมาณของภาควิชาฯ และ/หรือคณะฯ ท่ีผ่านการพิจารณาวางแผนในแต่ละปี และการไปอบรม สัมมนาเพิ่มพูนความรู้น้ี
ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาคและคณบดีทุกครั้ง 
2. หลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯ ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารย์จากการอบรม ประชุม สัมมนา
วิชาการ โดยใช้แบบส ารวจการพัฒนาความรู  ้ รวมท้ังการน าเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีน่าสนใจในการประชุมภาควิชาฯซ่ึง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการภาควิชาฯ 
3. หลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยพิจารณาจากการได้รับทุนวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ การบริการสังคมและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
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4. หลักสูตร และภาควิชาฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการท างานวิจัยร่วมกันในเชิงบูรณาการ และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการ
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานท้ังในและนอกสถาบัน โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยต่างๆ ผ่าน Line group MBIT 
และ Line Group CARAS ซ่ึงมีตัวแทนภาควิชาในกลุ่มดังกล่าว  
5. รวมถึงได้มีการให้รางวัลโดยการแสดงความยินดีกับอาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการได้รับต าแหน่งวิชาการทั้งหมด 4 ท่าน ซ่ึงได้มีการแสดงความยินดีในการประชุมภาควิชา
วาระพิเศษ ณ ร้านโอยั่วะ ซ่ึงได้มีการแสดงความยินดีกับ การได้รับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ของ ศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต  และได้มีการแสดงความยินดีผ่านการประกาศในเว็บไซต์คณะและ facebook 
ภาควิชากับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซ่ึงได้แก่ รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร. พิทาน 
ทองศาโรจน์ 
 
- การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 (ระดับดี) 
และมีการรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมีการสรุปให้มีการปรับปรุงการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 
2562 ดังรายละเอียดด้านล่าง  
 
นอกจากนี้หลังจากจบปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยผลประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.56 (ระดับดีมาก) โดยได้
วางแผนในการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดด้านล่าง 
 
- การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2562 จากผลการประเมินกระบวนการ
บริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยังได้มีการปรับปรุงให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอผลงานงานวิจัย
และการอบรมเพิ่มพูนความรู้ระดับภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2562 ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 เพื่อท าให้
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

2) จากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวท าให้ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้สอนได้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
ดร. ดร. สิงห์ อินทรชูโต ซ่ึงได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รางวัล และรางวัลระดับชาติ 3 รางวัล ซ่ึงได้แก่ ดังน้ี 
2.1) สิงห์ อินทรชูโต, ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, สายสุดา เกษมธนะศักดิ์, "Spoon/Elderly silver spoon ", Good 

Design Award (G-Mark) 2019, การออกแบบผลิตภัณฑ์, Japan Institute of Design Promotion, Oct 31 
2019. 

2.2) สิงห์ อินทรชูโต, ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, สายสุดา เกษมธนะศักดิ์,"Silver Spoon/ Elderly silver spoon", Design 
Excellence Award  (DEmark), การออกแบบผลิตภัณฑ์, กระทรวงพานิชย์, Jun 10 2019. 

2.3) สิงห์ อินทรชูโต, "ศิลปินศิลปาธร ปี 2562", ศิลปะการออกแบบ, กระทรวงวัฒนธรรม, May 27 2019. 
2.4) สิงห์ อินทรชูโต, ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, "น าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น อุปกรณ์ป้องกันการดึงผู้สูงอายุ" , สมาคมพฤฒา

วิฒยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, Feb 27 2019 
นอกจากนี้ได้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้ต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 2 คน ซ่ึงได้แก่ รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ และต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์ รวมไปถึงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ขอต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน 
ได้แก่ ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ 

 การวางแผนการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2563 จากผลการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ในปี
การศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังต่อไปน้ี 

1) ควรมกีารปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของทุนวิจัยและการส่งรางวัลเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชามากขึ้นผ่าน Social network เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นให้สร้างชื่อเสียงมากขึ้น 

2) ควรมีการสร้าง connection กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้เพิ่มมากขึ้น  
 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวนอาจารย์ 
คุณวุฒิของอาจารย์ ตร ี 0 

โท 2 
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 เอก 3 

รวม 5 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ อ. 0 
ผศ. 3 
รศ. 2 
ศ. 0 
รวม 5 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จ านวนอาจารย์ทั้งหมด) 5 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานในปี พ.ศ. 2562 แยกตามประเภทมีดังนี้ 

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 4 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) 2 
วารสารระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) 4 
วารสาร TCI1 (0.80) 2 
วารสารนานาชาติ (1.00) 2 

โดยมีรายละเอียดของอาจารย์แต่ละท่านดงันี้ 
1.นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ 
 ผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 Namanee, C., & Tuaycharoen, N., "Task lighting for Thai older adults: Study of 

the visual performance of lighting effect characteristics", Gerontechnology, Vol. 
18, Issue 4, December 2019, p. 216-223. 

วารสาร
นานาชาติ 

1 

2 สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายในต่อศักยภาพการท างานและความพึงพอใจของคนไทยในอาคารส านักงาน", วารสารวิจัย
ราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 
2019, หน้า 131-147. 

วารสาร 
TCI1 

0.8 

3 นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชติพัทธ์ ณะมณี, "วิวภายนอกกับภาวะซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุ", วารสารสถาปัตยกรรม ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี 
2019, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 38-49. 

วารสาร
ระดับชาติ 

0.4 

4 นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นงนาถ จวนแจ้ง, สมปอง เทียนวันเพ็ญ, ชติ
พัทธ์ ณะมณี, "วิวภายนอกกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ", วารสารวิชาการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในอาคาร, ปีท่ี 3, ฉบับท่ี 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 97-102. 

วารสาร
ระดับชาติ 

0.4 

5 นวลวรรณ ทวยเจริญ, "แสงบาดตาจากแหล่งก าเนิดแสงขนาดเล็กส าหรับผู้สูงอายุชาวไทย", 
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีท่ี 18, ฉบับท่ี 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 264-271. 

วารสาร 
TCI1 

0.8 

6 Trodet Sok, นวลวรรณ ทวยเจริญ, "Effect of Multiple Curved Light Shelves on 
Daylighting in University Classrooms", การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 57 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
, หน้า 497-506. 

การประชุม
ระดับชาติ 

0.2 

7 Bormey Long, นวลวรรณ ทวยเจริญ, "Effects of Ceiling Characteristic of Anidolic 
Lighting System on Daylighting in an Office Buildings in Thailand", การประชุม
วิชาการ ครั้งท่ี 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 304-312. 

การประชุม
ระดบัชาติ 

0.2 

2.นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
 ผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 Takkanon, P., Juntranggru, P., "Effects of urban geometry and green area on 

thermal condition of urban street canyons in Bangkok", Architectural Science 
Review, Year 62, Vol. 1, January 2019, p. 35-46. 

วารสาร
นานาชาติ 

1 
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2 โอ๊ก ศรนิล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, "การเพิ่มการระบายอากาศในหอผู้ป่วย

รวมด้วยวิธีผสานเพื่อควบคุมการติดเชื้อ", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีท่ี 68, ฉบับท่ี -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 55-68. 

วารสาร
ระดับชาติ 

0.4 

3. นางพาสินี สุนากร 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 กันติทัต ทับสุวรรณ, พาสินี สุนากร, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิ

และเสียงรบกวนของระบบหลังคาเขียวบนหลังคาเหล็กรีดลอน", วารสารวิชาการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, ปีท่ี 68, ฉบับท่ี -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 99-114. 

วารสาร
ระดับชาติ 

0.4 

2 Surit, S., Sunakorn, P., Tubsuwan, K., Sae-ung, P., "Design for Bioelectric System", 
The 5th International Conference on Knowledge and Innovation in Engineering, 
Science and Technology, 21 - 23 June 2019, Vienna Austria. No page no. 

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ 

0.4 

3 ลลิตา รัตนประภา, พาสินี สุนากร, พัชรียา บุญกอแก้ว, "การศึกษาความสามารถในการดักจับ
ฝุ่นจากภายนอกอาคารของไม้พุ่ม", 10th Built Environment Research Associates 
Conference: BERAC2019, 25 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. หน้า 164-
174. 

การประชุม
ระดับชาติ 

0.2 

4 พาสินี สุนากร, ศิรเดช สุริต, มครินทร์ กาญจนสุต, "การออกแบบและประยุกต์ใช้เซลล์ไฟฟ้า
ชีวภาพจากพืช เพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่่า", The 2 nd Suan Sunandha National and 
International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019, 8 
พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. หน้า 3-113 - 3-122. 

การประชุม
ระดับชาติ 

0.2 

4. นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ าหนัก 
 -- - - 
5. นายรัชด ชมภูนิช 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 Chompunich, R. and Leopairojna, Supaporn K. “Best Practice on Green Campus 

- Green building and facilities : KU Green”. The 1st Conference of Asian 
Sustainable Campus Network (ASCN), 12-14 June 2019, Shanghai, China.  

การประชุม
ระดับ

นานาชาติ 

0.4 

 

4.3 ผลที่เกิด
กับอาจารย์ 

-  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปี
การศึกษา 

รายชื่อ 
อ.ประจ าหลักสูตร 
(ต้นปีการศึกษา) 

จ านวน 
อ.ประจ า
หลักสูตร 
(ต้นปี

การศึกษา) 

รายชื่อ 
อ.ประจ าหลักสูตร (สิ้นสุดปี

การศึกษา) 

จ านวน 
อ.ประจ า

หลักสูตรเดิม 
(สิ้นสุดปี

การศึกษา) 

จ านวน 
อ.ประจ าหลักสูตร

ใหม่ (สิ้นสุดปี
การศึกษา) 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

2559 (รายชื่อจาก มคอ.2) 
- นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
- นายรัชด ชมภูนิช 

5 - นางสาวนวลวรรณ ทวย
เจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
- นายรัชด ชมภูนิช 

5 0 100.00 

2560 - นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
- นายรัชด ชมภูนิช 

5 - นางสาวนวลวรรณ ทวย
เจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
- นายรัชด ชมภูนิช 

5 0 100.00 

2561 - นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
- นายรัชด ชมภูนิช 

5 - นางสาวนวลวรรณ ทวย
เจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 

5 0 100.00 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- นายรัชด ชมภูนิช 

2562 - นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
- นายรัชด ชมภูนิช 

5 - นางสาวนวลวรรณ ทวย
เจริญ 
- นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
- นางพาสินี สุนากร 
- นายพิทาน ทองศาโรจน์ 
- นายรัชด ชมภูนิช 

5 0 100.00 

 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร 
ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2560 
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.74 4.72 4.62 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.45 4.43 4.32 
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.56 4.44 4.36 

รวมเฉลี่ย 4.58 4.53 4.43 
  
- ความเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยภาพรวม 4.53 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก และหลักสูตร
ฯ ได้น าผลการประเมินท่ีเกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในเรื่องการคงอยู่และความพึงพอใจรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ และได้มีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1) ทางภาควิชาได้มีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการอบรมและน าเสนอผลงานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 ไดส้่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในเรื่องของการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อกระบวนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์และผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในเรื่องอัตราการคงอยู่และความพึงพอใจต่อการบริหารงานปี
การศึกษา 2562 ดังกล่าว 

 
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยภาพรวม 4.58 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก และหลักสูตร
ฯ ได้น าผลการประเมินท่ีเกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในเรื่องการคงอยู่และความพึงพอใจรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ และได้มีการวางแผนในการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวในปี 2563 ดังน้ี 

1) การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของทุนวิจัยเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชา
มากขึ้นผ่าน Social network เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ท่านอื่นๆ และเป็น
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารและระบบการส่องเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2563 ต่อไป 

 
ในปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตรเฉลี่ย 4.58 
(อยู่ในระดับดีมาก) และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีค่า 4.53 (อยู่ในระดับดีมาก) และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 
ซึ่งมีค่า 4.43 (อยู่ในระดับด)ี ซึ่งผลความพึงพอใจดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง 

 

หมวดที ่3  นิสิตและบัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนิสิตที่คงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

2559 26 24 24 24 
2560  30 28 28 
2561   29 29 
2562    30 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
จากข้อมูลในปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 คือ 90.91% คือมีนิสิตท่ีเข้าศึกษา 33 คนแต่ลาออกระหว่างปีการศึกษาจ านวน 3 
คน จึงเหลือนิสิตยังคงอยู่ในปัจจุบันจ านวน 30 คน ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 2 มีอัตราการคงอยู่ 90.63% คือมีนิสิตท่ีเข้าศึกษา 32 คนและปัจจุบันยังคงอยู่ 
29 คน ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 3 มีอัตราการคงอยู่ 93.33% คือมีนิสิตท่ีเข้าศึกษา 30 คนและปัจจุบันยังคงอยู่ 28 คน ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 มีอัตราการคงอยู่ 
92.31% คือมีนิสิตท่ีเข้าศึกษา 26 คนและปัจจุบันยังคงอยู่ 24 คน โดยภาพรวมอัตราการคงอยู่ของปีการศึกษา 2562 คือ 91.74% ต่ ากว่าปีการศึกษา 
2561 คือ 92.05% ข้อพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดของจ านวนนิสิต คือ พบว่านิสิตชั้นปีท่ี 1 ที่ลาออกระหว่างปีการศึกษามีสาเหตุจาก
ค้นพบความชอบของตนเองในสาขาวิชาอื่นจึงลาออกเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ส่วนชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 มี
จ านวนคงเดิมจากปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ในการลงทะเบียนเรียนในวิชาชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่ครบตามจ านวนเนื่องจากมีนิสิตที่ไม่ผ่านบางรายวิชา 
ต้องเรียนซ้ ากับรุ่นน้อง และมีนิสิตที่ไปโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศระหว่างปีการศึกษา 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

2559 26    19 
2560 30     
2561 32     
2562 33     

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรซ่ึงเข้าในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 24 คน คงอยู่จากปีการศึกษา 2561 แต่มีนิสิตจบการศึกษา 19 
คนเนื่องจากระหว่างปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมามีนิสิตท่ีไม่ได้ลงเรียนรายวิชา 01247495 การเตรียมโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน ในภาคการศึกษา
ท่ี 1 จ านวน  3 คน เพราะมีบางรายวิชาท่ีไม่ผ่านในระดับชั้นปีท่ี 3 จึงต้องเรียนซ้ ากับรุ่นน้องจ านวน 2 คน และมีนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศจ านวน 1 คน ในรายวิชาต่อเน่ือง 01247499 โครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน ภาคการศึกษาท่ี 2 จึงมีนิสิตเริ่มต้นลงทะเบียน 
21 คน แต่ถอนรายวิชาระหว่างเรียน จ านวน 2 คน เหลือผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 19 คน โดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา คือ 
สุขภาพและความรับผิดชอบต่องานของนิสิต โดยพบว่าการเรียนในชั้นปีท่ี 4 ท่ีเป็นการท าโครงงานสถาปัตยกรรมเป็นช่วงปีท่ีนิสิตต้องเรียนหนักและ
ก าหนดแนวทางการท างานด้วยตัวเองมากขึ้น พบปัญหาสุขภาพของนิสิตโดยเฉพาะด้านจิตใจ โดยมีนิสิตเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าต้องสังเกตอาการ 
และมีผู้ท่ีมีอาการถึงระดับท่ีส่งผลต่อการเรียนและการท าผลงานเพื่อจบการศึกษา ส่วนนิสิตท่ีมิได้มีปัญหาสุขภาพ พบปัญหาด้านการแบ่งเว ลาเพื่อ
รับผิดชอบในการท าโครงงานให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3.1 การรับนิสิต - กระบวนการและผลการด าเนินงานการรับนิสิต 

จากข้อมูลการรับเข้าและอัตราการคงอยู่ของนิสิต สามารถวิเคราะห์ระบบ กลไก ประเมินกระบวนการเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมดังน้ี  
 
ระบบการรับเข้า ปัจจุบันวิธีการรับเข้าศึกษาระบบ TCAS 1-5 ท าให้มีเส้นทางเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรหลากหลายวิธี 
ได้แก่  
รอบท่ี 1 Portfolio 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
รอบท่ี 4 การรับแบบแอดมิชชัน 
รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
ผลจากระบบดังกล่าวท าให้นักเรียนมีโอกาสเลือก/สละสิทธิ์ ในแต่ละรอบซ่ึงส่งผลกระทบต่อการก าหนดและคาดการณ์
จ านวนรับแต่ละรอบ นอกจากนี้เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ท่ีเพิ่งเปิดในปีการศึกษา 2559 และเป็นหลักสูตรวท.บ.
(สถาปัตยกรรม) 4 ปี ท่ีมีเพียง 3 สถาบันเท่าน้ันท่ีเปิดสอน ท าให้ผู้เลือกเข้าศึกษายังคงจัดเป็นอันดับรองจากหลักสูตร
สถ.บ. 5 ปีท่ีมอีายุเก่าแก่เป็นท่ีรู้จักกันดีในประเทศไทย การก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนสูงจึงท าให้ผู้ผ่านการคัดเลือก 
TCAS ในรอบแรกๆ เช่น TCAS 1-3 เป็นผู้มีคะแนนสูงจนสามารถติดอันดับท่ีดีกว่า ท าให้หลักสูตรไม่ได้จ านวนรับนิสิตเต็ม
จ านวนท่ีคาดการณ์จึงต้องเพิ่มจ านวนรับในรอบ TCAS 4 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 ได้มีการประเมินกระบวนการับเข้าดังกล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และในปีการศึกษา 2562 ไดก้ารปรับปรุงจากผลของระบบการรับเข้าน้ี โดยเป็นการก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนให้สัมพันธ์
กับอันดับท่ีผู้เลือกเข้าศึกษาคาดหวัง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น โดยหลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯ ได้มี
การประชุมเพ่ือทบทวนและวางแผนการรับนิสิตทุกปี เพื่อก าหนดสัดส่วนการรับนิสิตใน TCAS แต่ละรอบตามเป้าประสงค์
ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้น าผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2561 ซ่ึงคงจ านวนการ
รับนิสิตปีละ 30 คนนับต้ังแต่ปี 2560 มาใช้ในปีการศึกษา 2562 ด้วย โดยกระบวนการรับนิสิตมีขั้นตอนและการปรับปรุง 
ดังน้ี 
1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาท่ีสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร 
2. การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาท่ีมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติในข้อ 1.ได้แก่ 
คะแนนสอบแอดมิชชั่น หรือคะแนนสอบรับตรง และการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ  
3. มีขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกนักเรียน/นิสิตให้ได้ตามคุณสมบัติในข้อ 1. 
4. มีแผนและกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้สนใจ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้ท่ีมีความสามารถเพื่อให้
เข้าศึกษาในหลักสูตร  
5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
6. นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการก าหนดเกณฑ์ของวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการรับเข้า
ในส่วน 5 วิชาสามัญ เพราะมีความจ าเป็นต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม) ท่ีมีการเรียนในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องด้านการค านวณโดยเฉพาะในชั้นปีท่ี 1 และ 2 จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวค่อนข้างสูง จึงยังคงเกณฑ์
เดิมในปีการศึกษา 2561 น้ีในกระบวนการรับนิสิตของปีการศึกษา 2562  
7. ส าหรับการปรับปรุงการรับเข้าในปีการศึกษา 2562 มีประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ การลาออกของนิสิต จากการศึกษาอัตรา
การคงอยู่ของนิสิตนับตั้งแต่เปิดหลักสูตร พบว่ามีนิสิตลาออกในชั้นปีท่ี 1 โดยมีสาเหตุหลักจากการท่ีนิสิตค้นพบตัวเอง
ภายหลังเข้ามาเรียนในหลักสูตรว่าไม่ใช่สาขาท่ีตนชอบหรือมีความถนัด จึงต้องการเปลี่ยนไปเรียนในคณะวิชาหรือสถาบันอื่น 
นอกจากนี้นิสิตยังมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจิต โดยในรอบ 4 ปีท่ีผ่านมาพบนิสิตท่ีเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า หรือ
ตรวจพบอาการจนยอมรับและตัดสินใจพักการศึกษาหรือลาออกเพื่อไปเรียนในสาขาท่ีไม่ต้องเครียดกับการท างานออกแบบ
และดีต่อสุขภาพมากขึ้น  
ดังน้ันในปีการศึกษา 2562 การปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อลดอัตราการลาออกของนิสิตจึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักท้ังตัวเองและหลักสูตร และเตรียมความพร้อมก่อนเลือกเข้าศึกษา โดย
หลักสูตรได้มีแผนและกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้สนใจ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้ปกครอง และสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้ท่ี
มีความสามารถให้เข้าศึกษาในหลักสูตร การประเมินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในปี 2561 พบว่านิสิตท่ีผ่านเข้ามาในหลักสูตร
ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลออนไลน์และโครงการ Open House ของคณะ เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่แบบวท.บ.(4 ปี) ผู้สนใจจึง
ต้องการทราบความแตกต่างจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) การประชาสัมพันธ์เพื่อรับนิสิตในปีการศึกษา 2562 
จึงเน้นการสร้างความเข้าใจเน้ือหาหลักสูตรโดยสื่อออนไลน์ การท าคลิป VDO และการถ่ายทอดข้อมูลหลักสูตรแก่สถาบัน
กวดวิชาทางสถาปัตยกรรม และการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House โดยหลักสูตรร่วมกับคณะจัดท าเป็น
โครงการ M6 meet AKU ต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2561 ท่ีได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ผู้สนใจเข้าเรียนด้านการออกแบบ เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวมทุกหลักสูตรของคณะ และมีส่วนปฏิบัติการออกแบบแยก
เฉพาะหลักสูตรเพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนของหลักสูตร รวมท้ังรู้จักอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่แบบ
ใกล้ชิดมากขึ้น 
ผลการปรับปรุง คือ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสามารถรับนิสิตท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จ านวน 33 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ี
ใกล้เคียงกับจ านวนท่ีเปิดรับน้ันคือ 30 คน อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตปีท่ี 1 ท่ีลาออกระหว่างปีการศึกษาเพื่อไปเตรียมตัวสอบ
เข้าเรียนในสถาบันอื่นจ านวน 3 คน ท าให้มีนิสิตชั้นปีท่ี 1 จ านวน 30 คนตามท่ีก าหนดไว้เป็นจ านวนรับ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

   
 

 
 
หลังจากจบปีการศึกษา 2562 ได้มีการประเมินกระบวนการับเข้าดังกล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตพบว่าในแง่การรับนิสิตมีค่า  3.87 (อยู่ในระดับดี) ซ่ึงมีการรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจดังกล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพื่อประเมินกระบวนการของการรับนิสิตและ
วิเคราะห์และท าการทบทวนและวางแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2563 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้
มีมติให้ในปีการศึกษา 2563 ไดก้ารปรับปรุงจากผลของระบบการรับเข้า ดังน้ี 

1) มีการเน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท่ีเก่งมีศักยภาพสนใจเข้ามาเรียนมากขึ้น
เนื่องจากเป็นด้านท่ีได้คะแนนการประเมินต่ าท่ีสุด (3.50) โดยไดม้ีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มมากขึ้นโดยได้มี
ลักษณะไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน และให้ทุนการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2563 ในลักษณะทุนโครงการ
ช้างเผือกซ่ึงลดค่าเล่าเรียนบางส่วน 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีมติให้ในปีการศึกษา 2563 มีการรับนิสิต TCAS รอบ 1, 2, 3 และ 4 
และยืนยันการก าหนดเกณฑ์ของวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามมีการปรับการรับ
นิสิตโดยใน TCAS 1 จะมีโครงการช้างเผือกซ่ึงรับนิสิตจ านวน 5 คนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความสามารถ และมีการปรับ
เกณฑ์คะแนนใน TCAS 3 แตกต่างจากปีการศึกษา 2561, 2562 เป็น GAT = 20% PAT 71 = 10% PAT 72 = 
5% และ PAT 74 = 40%  

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต ดังน้ี 
1. มีการตรวจร่างกายนิสิตใหม่เพื่อให้นิสิตมีการเตรียมพร้อมร่างกายท่ีดีก่อนการเรียน 
2. หลักสูตรจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงกฎระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาท่ี
คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พบกับนิสิตใหม่ เพื่อท าความรู้จัก และแนะน าการเรียนการสอนด้วย 
3. หลักสูตรเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง มีการรับน้องซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจัดท าโดย
รุ่นพ่ีโดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาเพื่อต้อนรับและแนะน าสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาในคณะฯ แก่รุ่นน้อง 
4. หลักสูตรจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนแก่นิสิตใหม่เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องสถาปัตยกรรมยั่งยืน
อันเป็นแกนหลักในการศึกษาของหลักสูตร 
 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาท่ีมีผลต่ออัตราการคงอยู่และผลการเรียนของนิสิตเป็นการพัฒนาต่อเน่ืองมานับตั้งแต่ปี 2560 โดยในปีการศึกษา 
2561 ได้น าผลการประเมินล่าสุดมาประชุมในคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในปีการศึกษา 2562 โดยพบว่านิสิตผู้ผ่านเข้ามาเรียน
แล้วในปีการศีกษา 2560 และ 2561 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสถาปัตยกรรมยั่งยืน การ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของทุกชั้นปี และการแนะน าอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรจึงยังคงกิจกรรมดังกล่าวไว้
ในปีการศึกษา 2562 ท้ังน้ีมีข้อเสนอเพิ่มเติมของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ว่านิสิตบางส่วนมีพื้นฐานด้าน
สถาปัตยกรรมก่อนเข้ามาเรียนไม่เพียงพอ ไม่รู้จักการใช้อุปกรณ์ ในการเรียนและท างานออกแบบ หลักสูตรจึงได้มีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปน้ี 

1) การปรับปรุง หลักสูตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนานิสิตสู่การเรียนการสอนยุค 
4.0” ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยากรพิเศษและรุ่นพ่ีท้ังระดับปริญญาตรี 
โท และเอก ร่วมในโครงการ มีกิจกรรมในโครงการ เช่น การบรรยาย การสอนการใช้อุปกรณ์การเขียนแบบและ
ท าหุ่นจ าลองเพื่อน าเสนอผลงาน และการแสดงนิทรรศการผลงานนิสิต ท าให้นิสิตได้เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมยั่งยืน ได้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์การเรียน และท าความรู้จักเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง
เพื่อนร่วมรุ่น  

 

  
 
โดยผลการปรับปรุง หลังจากจบปีการศึกษา 2562 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯ มีการประเมินกระบวนการของการการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการรับนิสิตท่ีมีการสอบถามในประเด็นความ
หลากหลายของรูปแบบการคัดเลือก โดยผลในแง่ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มี
ค่า 4.47 (อยู่ในระดับดี)  
 
หลังจากจบปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการเตรียมความพร้อมดังกล่าวข้างต้น 
และไดร้ายงานผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ในส่วนด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีมติให้มีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1) ให้คงการสอนพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ เขียนแบบส าหรับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่ นิสิต ในปี

การศึกษา 2563 ต่อไป 
2) มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโครงการลดผลกระทบจากการระบาดของโรค

โควิด-19 ต่อคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ท่ีก าลังเสนอ
และจัดท า อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค ไมค์และปากกาคอมพิวเตอร์ การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เนต กระดาษ
เขียนแบบ ค่าวัสดุต ารา พิมพ์งาน และการส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิตของหลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญกับการเรียนอย่างมีความสุข และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยแบ่งกระบวนการออกเป็นในด้านต่อไปน้ี 

- การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรฯ ได้มีการจัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษากับนิสิตท่ีเรียน และมีการประเมินระบบ ได้แก่ 
1. จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษากับนิสิตในด้านการศึกษาและเรื่องต่างๆ โดยจะจัดเวลาพบปะ พูดคุย 
2. จัดโครงการวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในระหว่างการเรียนในภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการพูดคุยต่างๆ ท้ังปัญหาการเรียน
หรือ ปัญหาส่วนตัว เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการลาออกกลางคัน และนักศึกษาสามารถเรียนจบตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 
3. ได้น าผลการประเมินในวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในปี 2561 มาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพบปัญหา
ว่ามีนิสิตเข้าพบไม่มากเท่าท่ีควร แม้อาจารย์จะจัดตารางให้เข้าพบก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 จึงได้น าผลการประเมินท่ีได้
ดังกล่าวน ามาปรับปรุงกระบวนการ โดยจัดโครงการวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาขึ้น โดยมีการจัดวัน เวลา การเข้าพบให้
สอดคล้องกับอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่าน และช่วงเวลาของแต่ละชั้นปี 
4. สร้างระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการระหว่างนิสิตและอาจารย์โดยผ่าน Social network ได้แก่ Facebook 
และกลุ่ม Line ของแต่ละชั้นปี ซ่ึงเป็นระบบท่ีเป็นท่ีนิยมของนิสิตและมีปฏิสัมพันธ์ฉับไว  
 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรีดังกล่าวข้างต้น และได้รายงานผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยได้มีการปรับปรุงการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1) จากการท่ีมีนิสิตเข้าพบในวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาน้อย คือ ประมาณร้อยละ 50 หลักสูตรได้อ านวยความสะดวก
โดยจัดสถานท่ีและเวลาในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีของสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ซ่ึงโดยปกติเป็นช่วงเวลาของ
วิชาปฏิบัติการออกแบบของทุกชั้นปีอยู่แล้วเพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่านนัดพบกับนิสิตเฉพาะกลุ่มตนได้ 
และหากกรณีท่ีนิสิตหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาติดภารกิจให้นัดกันนอกรอบภายใน 1 สัปดาห์ หรือติดต่อกันด้วย
ช่องทางออนไลน์โดยอาจารย์ท่ีปรึกษายังคงสามารถเก็บข้อมูลด้านการเรียน กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ี
นิสิตพบเพื่อรายงานต่อภาควิชาและคณะได้ 
โดยผลการปรับปรุงจากการปรับปรุงโดยการยืดหยุ่นช่วงเวลาและสถานท่ี รวมถึงวิธีการสื่อสารออนไลน์ท าให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ข้อมูลจากนิสิตครบถ้วน และอัตราการเข้ารับข้อมูลข่าวสารของนิสิตซ่ึงตรวจสอบได้จาก
จ านวนผู้อ่านในไลน์เป็นร้อยละ 100 

 

หลังจากจบปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรีดังกล่าวข้างต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 (อยู่ในระดับดี) และได้รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเน่ืองจากสถานการณ์ COVID 19 ท าให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ มีมติให้มีการปรับปรุงการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1) เน่ืองจากสถานการณ์ COVID 19 ท าให้วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและในวันปฐมนิเทศในช่วงพบปะนิสิตใหม่ในปี
การศึกษาน้ีเป็นระบบออนไลน์ท้ังหมด และในการติดต่อให้ค าปรึกษาแก่นิสิตท่ีปรึกษาเป็นระบบออนไลน์ เช่น 
ผ่าน Zoom, Webex และ Google meet  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตน้ัน ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีมาก โดยนิสิตมีความพึงพอใจกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ท่ีได้รับของหลักสูตรอยู่แล้ว โดยมีข้อคิดเห็นว่า นิสิตต้องการเปิดโลกทัศน์ผ่าน
โครงการทัศนศึกษาแบบใหญ่ท่ีเดินทางไปต่างจังหวัดโดยผนวกประโยชน์หลายวิชาพร้อมกันในคราวเดียวมากกว่าการทัศน
ศึกษาโครงการย่อยๆ หลายๆ โครงการ และต้องการน าเสนอผลงานออกแบบโดยพึ่งพาเทคโนโลยี Digital มากขึ้น  
 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังกล่าวข้างต้น และได้รายงานผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยได้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ในปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1) ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี
นอกจากกลุ่มวิชาหลักแล้ว ยังค านึงถึงทักษะท่ีจ าเป็นอีก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  

ในปีการศึกษา 2562 มีโครงการทัศนศึกษาท่ีสอดแทรกการเรียนรู้ในรายวิชาถึง 21 โครงการด้วยกัน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2561 ท่ีมี 10 โครงการ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

1) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นิสิตสามารถคิดเชิงวิพากษ์และ
แก้ปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบ และท างานร่วมกับผู้อื่นผ่านประสบการณ์ท างานจริง และใช้
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยมีโครงการ ดังนี้  

1.1) โครงการปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.สมุทรปราการ "Resilient Architecture and 
Community Design (RAC-D)" โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย Duta Wacana Christian (อินโดนีเซีย) (วันที่ 13 
– 18 ก.ย. 62) เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมและชุมชนในพื้นท่ีที่มีปัญหาน้ าท่วม โดยมีการศึกษาวิจัยเป็นกลุ่ม
เพื่อเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี โดยเป็นการท างานของนิสิตช้ันปีท่ี 2 ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่ 4 และปริญญาโท 
ท าให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และวิธีการท างานของนักศึกษาต่างชาติ แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และท างานออกแบบเดี่ยวของนิสิตแต่ละคน นอกจากนี้ยังเป็นการท างานร่วมกับชุมชนโดยเป็นการ
พัฒนาต่อเนื่องจากการที่นิสิตเคยได้ร่วมกันท ากิจกรรมอาสาสมัครอาษาทาสีใน ”โครงการค่ายอาสาพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นสัญจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เฉลิมพระเกียรติ ”พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)” ในพื้นที่ชุมชนนี้เมื่อ
ปีการศึกษา 2561 โครงการและผลงานออกแบบในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน I ยังเป็น
การบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ เกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับ
อาคารสาธารณะขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมเพื่อการน าเสนอแบบ และการ
ออกแบบเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

 

1.2) โครงการทัศนศึกษาดูงานพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นท่ีออกแบบและสภาพแวดล้อม น ามาวิเคราะห์และท างาน
ออกแบบสถานีรถไฟฟ้าพัทยาของนิสิตชั้นปีท่ี 3 (วันท่ี 11 ก.พ. 63) 

1.3) โครงการทัศนศึกษาดูงานและส ารวจพื้นท่ีออกแบบจังหวัดน่าน (วันท่ี 22 – 25 ก.พ. 63) เป็นโครงการท่ีบูรณาการทุก
วิชาในระดับชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ได้แก่ รายวิชาสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับ
อาคารสาธารณะขนาดกลาง การออกแบบและการจ าลองแสง การออกแบบแสง การออกแบบเชิงความร้อนและเสียง 
โดยผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของพื้นท่ีและข้อพิจารณาต่างๆ จากทุกรายวิชาน ามาสู่ การสร้างสรรค์ผลงาน
ในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน II  

1.4) โครงการทัศนศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ Eco Village Farm นครนายก ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 (วันท่ี 2 มี.ค. 63) 
เป็นโครงการท่ีนิสิตได้ฝึกทักษะการออกแบบเบื้องต้น ณ สถานท่ีศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน 

 
2)  หลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อให้นิสิตได้มีความเข้าใจในวิชาท่ีเรียนลึกซ้ึงยิ่งขึ้นผ่านประสบการณ์

จากสถานท่ีและกิจกรรมจริงในหลายๆ รายวิชา โดยเรียนรู้ท้ังกรณีศึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และ
โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาคารเขียว โดยมีโครงการทัศนศึกษา ได้แก่  

2.1) โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการ NapLab (วันท่ี 18 ก.ค. 62)  
2.2) โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ WHIZDOM 101 ณ กรุงเทพฯ (วันท่ี 5 ส.ค. 62)  
2.3) โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (วันท่ี 20 ส.ค. 62) 
2.4) โครงการทัศนศึกษาดูงาน อาคาร AIA Capital Center (วันท่ี 10 ก.ย. 62)  
2.5) โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ The ParQ ณ กรุงเทพฯ (วันท่ี 17 ก.ย. 62)  
2.6) โครงการทัศนศึกษาดูงานอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) (วันท่ี 24 ก.ย. 62) 
2.7) โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ บ้านพี่สอนน้อง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (วันท่ี 22 ต.ค. 62) 
2.8) โครงการทัศนศึกษาดูงานการออกแบบแสงประดิษฐ์และแสงธรรมชาติในงาน Bangkok Design Week ๒๐๒๐ (วันท่ี 1 

ก.พ. 63) 
2.9) โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันท่ี 7 ก.พ. 63) 
2.10) โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ส านักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (วันท่ี 25 ก.พ. 63) 
2.11) โครงการทัศนศึกษาดูงาน บริษัท เงินมา ธุรกิจ จ ากัด (วันท่ี 3 มี.ค. 63) 



17 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

  

  
3) หลักสูตรมีรายวิชาที่ให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพกลุ่มเทคโนโลยีทางอาคารและการก่อสร้าง มีผ่าน

ประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีโครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติการ ได้แก่ 
3.1) โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (วันท่ี 27 ก.ย. 62) 
3.2) โครงการทัศนศึกษาดูงานเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก (วันท่ี 21 ม.ค. 63) 
3.3) โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ โครงการ Dreamland ราชพฤกษ์ (วันท่ี 24 ม.ค. 63) เพื่อเรียนรู้การพัฒนาแบบ

สู่ระบบการก่อสร้างแบบ Prefabrication 
3.4) โครงการทัศนศึกษางานเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก (วันท่ี 4 ก.พ. 63) เพื่อทดลองฝึกปฏิบัติ

ตามหลักสูตรของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.5) โครงการทัศนศึกษาดูงาน สนามบินสุวรรณภูมิและสถานี Airport Link มักกะสัน (วันท่ี 6 ก.พ. 63) 
3.6) โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการ SCG HEIM ณ คริสตัล ดีไซด์ เซ็นเตอร์ (CDC) (วันที่ 18 ก.พ. 63) เพื่อ

เรียนรู้วัสดุและวิธีการก่อสร้างบ้านท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
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4) กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประกวดผลงานหรือนวัตกรรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการออกแบบของ

นิสิตและสร้างจิตส านึกรักษ์โลก โดยในปีการศึกษา 2562 นิสิตในหลักสูตรได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงาน
ความยั่งยืน คือ "โครงการเซียมซีขยะ" ในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย  ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายชื่อนิสิตในกลุ่มโครงงาน ดังน้ี 
1. นางสาววราพร เลิศไสว 
2. นายลิปกรณ์ โยธาวงศ์ 
3. นางสาวประภัทรวดี บุญรอด 
4. นางสาวพิมพกานต์ พึ่งฉิม 
5. นายภูรินทร์ ลักขษร 
6. นางสาวมีนลดา พรหมนิมิตร 
7. นางสาววรรณพร ดิษบรรจง 
8. นางสาวณัฐวนันท์ รุจีระศิลป์ 
9. นางสาวปาณิสรา ศรีพุมระ 
10. นางสาวภัคมันต์ญา น่วมบัว 
11. นางสาวมธุภาณี หิรัญสาย  

5) ภาควิชาและหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะการปลูกจิตส านึกรักษ์โลก โดยจัดท าโครงการส
ถาปัตย์สีเขียวรณรงค์ลดโลกร้อน อันเป็นการรณรงค์ให้นิสิตใช้กระบอกใส่น้ าประจ าตัวแทนการใช้แก้วพลาสติก และ
นิสิตดูแลต้นไม้กระถางของตนเองท่ีปลูกในห้องปฏิบัติการออกแบบ  
 

6) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและส่งงานแต่ละรายวิชา โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์รายวันผ่าน Line ท่ีท าเป็นปกติ การมอบหมายและส่งงานต่างๆ ได้ด าเนินการผ่าน Google Classroom และ
โดยเฉพาะช่วงปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีต้องปรับการเรียนการสอนและตรวจงานออนไลน์จากสถานการณ์ COVID-19 
ได้ใช้การสื่อสารกลุ่มผ่าน Google Meet 

 
7) หลักสูตรฯ ยังคงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างต่อเน่ืองจากปี

การศึกษา 2561 โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรใช้สไลด์ประกอบการบรรยายของรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เป็นภาษาอังกฤษ และนิสิตใช้ Plate Presentation ในการน าเสนอผลงานในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบเป็น
ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีการท่ีหลักสูตรฯ จัดให้มีโครงการปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.สมุทรปราการ 
"Resilient Architecture and Community Design (RAC-D)" ร่วมกับมหาวิทยาลัย Duta Wacana Christian ของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ท าให้นิสิตท้ังชั้นปีท่ี 2 ได้ฝึกการสื่อสารและน าเสนองานปากเปล่า (Oral Presentation) เป็น
ภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังคงสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล โดย
เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมามีนิสิตของหลักสูตรฯ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะไปศึกษา ณ University of Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จ านวน 1 คน 

 
8) ตามข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2561 เรื่องห้องเรียนและการของบสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการท างาน

ออกแบบ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายและปฏิบัติการโดยแบ่งการใช้งานอย่างเป็น
สัดส่วนของชั้นปีท่ี 3 และ 4 และการปรับปรุงห้องน าเสนอผลงานชั้น 4 ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม และยังให้ทุนสนับสนุนด้าน
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาผลงานออกแบบท่ีเพิ่มขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตมีค่า 4.65 (อยู่ในระดับดีมาก) นอกจากน้ีการ
ได้รับผลสะท้อนด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอจากนิสิตผ่านการพูดคุย ให้ค าปรึกษาตัวต่อตัว และการสื่อสารในกลุ่ม 
Social network และผลจากการประเมินจากโครงการ End of the term review ท่ีคณาจารย์ท้ังภาควิชาฯ เข้าร่วมรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนิสิตตามแนวทางการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่านิสิตพึงพอใจต่อการมีโครงการทัศนศึกษาท่ีหลากหลาย และรูปแบบการเดินทางไกลท่ี
สามารถได้รับประสบการณ์จริงท่ีควบรวมการเรียนรู้หลายรายวิชา นอกจากน้ียังเสนอให้มีโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเช่นท่ีผ่านมา เพราะจะสร้างความกระตือรือร้นจากการได้มีโอกาสร่วมในโครงการปฏิบัติการออกแบบร่วมกับ
เพื่อนต่างชาติ ได้ฝึกภาษาและเห็นรูปแบบการวิเคราะห์และน าเสนอผลงานของเขา ส่วนการเรียนการสอนในช่วงปลายภาค
การศึกษาท่ี 2 ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ต้องเรียนและตรวจงานออกแบบออนไลน์น้ัน นิสิตไม่รู้สึก
ว่าได้รับผลกระทบมากนักเพราะมีความคุ้นเคยกับการส่งงานรูปแบบ Digital แล้ว แต่มีข้อเสนอให้ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ทาง 
Google Drive และมีการประชุมผ่าน Google Meet  
 
นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังกล่าวและผลจากการประเมินจากโครงการ End of term review รายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผลการสอบถามเพิ่มเติมด้านการเรียนการสอนในภาวะ COVID-19 ท่ีประชุมมีมติให้
ปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป ดังน้ี 
1) ภายใต้สภาวะท่ียังไม่แน่นอนของ COVID-19 ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเน้นการสอนบรรยาย

ออนไลน์ส าหรับชั้นปี 2-4 ท่ีนิสิตมีความคุ้นเคยต่อระบบการสื่อสารแล้ว แต่ให้คงการสอนในท่ีตั้งร้อยละ 50 ส าหรับ
นิสิตใหม่ชั้นปีท่ี 1 ส่วนวิชาปฏิบัติให้พิจารณาสอนออนไลน์หากท าได้ โดยอาจมีการเรียนการสอนในท่ีตั้งตามจ าเป็น 
ท้ังน้ีให้ปฎิบัติตามนโยบายของคณะฯ ด้านการจัดการพื้นท่ีเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 
และไม่ว่ารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไร ยังคงต้องรักษามาตรฐานการเรียนรู้เพื่อนิสิตได้รับเน้ือหา
และฝึกทักษะอย่างครบถ้วน ส่วนโครงการทัศนศึกษาให้จัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความพร้อมของเจ้าของ
สถานท่ีดูงาน โดยยังคงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2) หลักสูตรฯ ควรเตรียมความพร้อมท้ังด้านการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ จัดหาอุปกรณ์ และทุนสนับสนุนการเรียน
ออนไลน์ของนิสิต ท้ังน้ีนิสิตส่วนมากมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและท างานออกแบบแล้ว แต่พบปัญหาเรื่องค่าชั่วโมง
และสัญญาณอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตามรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาการออกแบบจะมีโครงการออกแบบและแนวทาง
ในการท าผลงานออกแบบท่ีเน้นทางด้าน digital มากขึ้น และเน้นโจทย์ในการออกแบบท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
COVID-19 อาทิ โครงการออกแบบในชั้นปีท่ี 2 ท่ีก าลังจะท าคือโครงการโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อการรองรับ
สถานการณ์ COVID-19  

3.3 ผลที่เกิดกับ
นิสิต 

ผลที่เกดิกับนิสติ ค านึงถึงความพรอ้มของนิสิตในด้านการเรียน อัตราการคงอยู่ และส าเร็จการศึกษา นิสิตมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร และผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสติ  จึงมีข้อพิจารณาในประเด็นต่อไปนี ้
-    อัตราการคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการผลการจดัการข้อร้องเรยีนของนิสิต   
 
- อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษา* 

ปีที่รับเข้า /ปีที่จบการศึกษา 2559/2562 2560/2563 2561/2564 2562/2565 
อัตราการคงอยู ่ 100% 96.43% 92.05% 91.74% 
อัตราการส าเร็จการศึกษา 73.07%    

 
- ความเห็นเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
1) จากข้อมูลในปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 คือ 90.91% คือมีนิสิตท่ีเข้าศึกษา 33 คนแต่ลาออก
ระหว่างปีการศึกษาจ านวน 3 คน จึงเหลือนิสิตยังคงอยู่ในปัจจุบันจ านวน 30 คน ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 2 มีอัตราการคงอยู่ 
90.63% คือมีนิสิตท่ีเข้าศึกษา 32 คนและปัจจุบันยังคงอยู่ 29 คน ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 3 มีอัตราการคงอยู่ 93.33% คือมี
นิสิตท่ีเข้าศึกษา 30 คนและปัจจุบันยังคงอยู่ 28 คน ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 มีอัตราการคงอยู่ 92.31% คือมีนิสิตท่ีเข้าศึกษา 26 
คนและปัจจุบันยังคงอยู่ 24 คน โดยภาพรวมอัตราการคงอยู่ของปีการศึกษา 2562 คือ 91.74% ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 
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คือ 92.05% ข้อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการลดของจ านวนนิสิต คือ พบว่านิสิตชั้นปีท่ี 1 ท่ีลาออกระหว่างปี
การศึกษามีสาเหตุจากค้นพบความชอบของตนเองในสาขาวิชาอื่นจึงลาออกเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ในปี
การศึกษาต่อไป ส่วนชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4 มีจ านวนคงเดิมจากปีการศึกษา 2561 ท้ังนี้ในการลงทะเบียนเรียนในวิชาชั้นปีท่ี 3 
และ 4 ไม่ครบตามจ านวนเนื่องจากมีนิสิตท่ีไม่ผ่านบางรายวิชา ต้องเรียนซ้ ากับรุ่นน้อง และมีนิสิตท่ีไปโครงการแลกเปลี่ยน
ในต่างประเทศระหว่างปีการศึกษา 
2) ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกท่ีมีนิสิตส าเร็จการศึกษา โดยนิสิตรุ่นน้ีเมื่อแรกเข้าในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 24 คน 
คงอยู่จนถึงปีการศึกษา 2562 จ านวน 24 คน แต่มีนิสิตจบการศึกษา 19 คนเน่ืองจากระหว่างปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมามี
นิสิตท่ีไม่ได้สามารถลงเรียนรายวิชา 01247495 การเตรียมโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืนได้เน่ืองจากมีนิสิตจ านวน  2 คน 
ยังคงต้องเรียนซ้ ารายวิชาในระดับชั้นปีท่ี 3 และมีนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจ านวน 1 คน 
ท าให้รายวิชาต่อเน่ือง 01247499 โครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน ภาคการศึกษาท่ี 2 มีนิสิตเริ่มต้นลงทะเบียนเพียง 21 คน
และถอนรายวิชาระหว่างเรียน จ านวน 2 คน เหลือผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 19 คน โดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จ
การศึกษา คือ สุขภาพและความรับผิดชอบต่องานของนิสิต โดยพบว่าการเรียนในชั้นปีท่ี 4 ท่ีเป็นการท าโครงงาน
สถาปัตยกรรมเป็นช่วงปีท่ีนิสิตต้องเรียนหนักและก าหนดแนวทางการท างานด้วยตัวเองมากขึ้น พบปัญหาสุขภาพของนิสิต
โดยเฉพาะด้านจิตใจ โดยมีนิสิตเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าต้องสังเกตอาการ และมีผู้ท่ีมีอาการถึงระดับท่ีส่งผลต่อการเรียนและ
การท าผลงานเพื่อจบการศึกษา ส่วนนิสิตท่ีมิได้มีปัญหาสุขภาพ พบปัญหาด้านการแบ่งเวลาเพื่อรับผิดชอบในการท าโครงงาน
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

 - ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2559 
1. การรับนิสิต  3.87 3.85 3.84 3.75 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.47 4.40 4.32 4.21 
3. การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว

แก่นิสิต 
4.45 4.43 4.41 4.32 

4. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

4.65 4.58 4.56 4.51 

ค่าเฉลี่ย 4.36 4.32 4.28 4.20 
 

- ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในเรื่องการรับนิสิตมีค่า 3.87 (อยู่ในระดับด)ี ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษามีค่า 4.47 (อยู่ในระดับด)ี การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตมีค่า 4.45 (อยู่ในระดับ
ดี) และการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้คะแนน 4.65 (อยู่ในระดับดีมาก) 
โดยผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตท้ัง 4 ประเด็นดังกล่าวมีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลังต่อเน่ือง 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต   
ผลการจัดการขอร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2561 จากการถอดบทเรียนตอนประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
มีการหยิบยกประเด็นขอร้องเรียนของนิสิตจากกิจกรรม End of the term review ท่ีมีนิสิตเข้าร่วมทุกชั้นปี พบว่าโดย
ภาพรวมนิสิตต้องการการจัดการพืน้ท่ีให้มีห้องน าเสนอผลงานและมีโครงการทัศนศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายของอุปกรณ์ในการน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้น าเข้าท่ีประชุมหลักสูตร
เพื่อหารือร่วมกัน ไดผ้ลการประเมินความพึงพอใจร่วมกันและได้มีการด าเนินการปรับปรุงการด าเนินการในด้านต่างๆ ในปี
การศึกษา 2562 ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและก่อให้เกิดแนวโน้มความพึงพอใจของนิสิตในปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศกึษา 2561 ดังท่ีได้เห็นในผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต จากการด าเนินการโดยสรุปดังนี้ 
 
1) การรับนิสิต 
1.1) ในปีการศึกษา  2562 มีการก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนให้สัมพันธ์กับอันดับท่ีผู้เลือกเข้าศึกษาคาดหวัง และเพิ่มการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น ดังน้ี 
- โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มีการรับนิสิตเป็น TCAS1, TCAS2, TCAS3 และ TCAS4 และยังคงก าหนดเกณฑ์

คะแนนวิชาสามัญทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เดิมจากปีการศึกษา 2560 และมีจ านวนการรับนิสิต 33 คน 
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นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2562 และยังได้มีการรับนิสิตเป็น TCAS1, TCAS2, TCAS3 และ TCAS4 และยังคง
ก าหนดเกณฑ์คะแนนวิชาสามัญทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เดิม และมีจ านวนการรับนิสิต 33 คนเช่นกัน 

- ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับการรับนิสิตโดยใน TCAS 1 จะมีโครงการช้างเผือกซ่ึงรับนิสิตจ านวน 5 คนท่ี
เป็นเด็กท่ีมีความสามารถ และมีการปรับเกณฑ์คะแนนใน TCAS 3 แตกต่างจากปีการศึกษา 2561, 2562 เป็น 
GAT = 20% PAT 71 = 10% PAT 72 = 5% และ PAT 74 = 40%  

1.2) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้พยายามลดอัตราการลาออกของนิสิตกลางคันด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มาก
ขึ้น ผ่านโครงการ M6 meet AKU ต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2561 ท่ีมีส่วนปฏิบัติการออกแบบแยกเฉพาะหลักสูตร
เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนของหลักสูตร รวมท้ังรู้จักอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพ่ีแบบใกล้ชิดก่อน
เลือกเข้าศึกษา 

 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลังผลการประเมินปีการศึกษา 2561 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความ
พร้อมเพื่อพัฒนานิสิตสู่การเรียนการสอนยุค 4.0” ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยากร
พิเศษและรุ่นพี่ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก ร่วมในโครงการ มีกิจกรรมในโครงการ เช่น การบรรยาย และท่ีส าคัญท่ี
แตกต่างจากปีการศึกษา  2561 มีการสอนการใช้อุปกรณ์การเขียนแบบและท าหุ่นจ าลองเพื่อน าเสนอผลงาน และการแสดง
นิทรรศการผลงานนิสิต ท าให้นิสิตได้เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมยั่งยืน ได้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์การเรียน 
และท าความรู้จักเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น  
 
3) การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 
หลังผลการประเมินปีการศึกษา 2561 ในปีการศึกษา 2562 จากการท่ีมีนิสิตเข้าพบในวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาน้อย คือ 
ประมาณร้อยละ 50 หลักสูตรได้อ านวยความสะดวกโดยจัดสถานท่ีและเวลาเพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่านนัดพบกับ
นิสิตเฉพาะกลุ่มตนได้ และมีการยืดหยุ่นตามเวลาท่ีตกลงกันในกลุ่มเพื่อความสะดวกในกรณีท่ีนิสิตหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาติด
ภารกิจโดยยังมีช่องทางติดต่อกันออนไลน์เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเก็บข้อมูลด้านการเรียน กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีนิสิตพบเพื่อรายงานต่อภาควิชาและคณะได้ 

 
4) การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 โดยนิสิตมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ท่ีได้รับ
ของหลักสูตรอยู่แล้ว โดยมีข้อคิดเห็นว่านิสิตต้องการเปิดโลกทัศน์ผ่านโครงการทัศนศึกษาแบบใหญ่ท่ีเดินทางไปต่างจังหวัด
โดยผนวกประโยชน์หลายวิชาพร้อมกันในคราวเดียวมากกว่าการทัศนศึกษาโครงการย่อยๆ หลายๆ โครงการ และต้องการ
น าเสนอผลงานออกแบบโดยพึ่งพาเทคโนโลยี Digital มากขึ้น หลักสูตรฯ จึงได้น าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นข้อพิจารณาใน
การให้ความสนับสนุนในปีการศึกษา 2562 โดยได้จัดโครงการทัศนศึกษาในรายวิชาถึง 21 โครงการด้วยกัน เพื่อสอดแทรก
การเรียนรู้ ประสบการณ์ ให้นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังน้ีนอกจากกลุ่มวิชาหลักแล้ว ยังค านึงถึงทักษะท่ีจ าเป็นอีก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมดังนี้ 
1) กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สามารถคิดเชิงวิพากษ์และ

แก้ปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบ และท างานร่วมกับผู้อื่นผ่านประสบการณ์ท างานจริง และใช้สื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

2) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อให้นิสิตเรียนรู้กรณีศึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และโดยเฉพาะด้านนวัตกรรม
อาคารเขียว  

3) หลักสูตรมีรายวิชาท่ีให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพกลุ่มเทคโนโลยีทางอาคารและการก่อสร้าง มีผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม  

4) กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประกวดผลงานหรือนวัตกรรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการออกแบบของ
นิสิตและสร้างจิตส านึกรักษ์โลก โดยในปีการศึกษา 2562 นิสิตในหลักสูตรได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงาน
ความยั่งยืน คือ "โครงการเซียมซีขยะ" ในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย  ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
5) โครงการสถาปัตย์สีเขียวรณรงค์ลดโลกร้อนโดยภาควิชาและหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะการ

ปลูกจิตส านึกรักษ์โลก รณรงค์ให้นิสิตใช้กระบอกใส่น้ าประจ าตัวแทนการใช้แก้วพลาสติก และดูแลต้นไม้กระถางของ
ตนเอง  

6) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและส่งงานแต่ละรายวิชา โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์รายวันผ่าน Line ท่ีท าเป็นปกติ การมอบหมายและส่งงานต่างๆ ได้ด าเนินการผ่าน Google Classroom และ
โดยเฉพาะช่วงปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีต้องปรับการเรียนการสอนและตรวจงานออนไลน์จากสถานการณ์ COVID-19 
ด้ใช้การสื่อสารกลุ่มผ่าน Google Meet 

7) หลักสูตรฯ ยังคงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างต่อเน่ืองจากปี
การศึกษา 2561 โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรใช้สไลด์ประกอบการบรรยายของรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เป็นภาษาอังกฤษ และนิสิตใช้ Plate Presentation ในการน าเสนอผลงานในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบเป็น
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีโครงการปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.สมุทรปราการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
Duta Wacana Christian ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตสู่สากลแลกเปลี่ยนไป
ศึกษาในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมามีนิสิตของหลักสูตรฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะไป
ศึกษา ณ University of Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จ านวน 1 คน 

8) ตามข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2561 เรื่องห้องเรียน ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับปรุงห้องเรียน
บรรยายและปฏิบัติการโดยแบ่งการใช้งานอย่างเป็นสัดส่วนของชั้นปีท่ี 3 และ 4 และการปรับปรุงห้องน าเสนอผลงาน
ชั้น 4 ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม และยังให้ทุนสนับสนุนด้านอุปกรณ์เพื่อพัฒนาผลงานออกแบบท่ีเพิ่มขึ้น 

- ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 
1) โครงงานความยั่งยืน คือ "โครงการเซียมซีขยะ" ในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ณ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิสิตของหลักสูตรได้รับรางวัลชมเชย 
2) นิสิตได้ร่วมโครงการปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.สมุทรปราการ "Resilient Architecture and Com-

munity Design (RAC-D)" โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย Duta Wacana Christian (อินโดนีเซีย) (วันท่ี 13 – 18 ก.ย. 62) 
เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมและชุมชนในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาน้ าท่วม และเป็นการท างานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ืองมา
นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 

3) ผลการออกแบบท่ีเน้นด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืนและเป็นงานท่ีท าตามโจทย์ความต้องการของท้องที่นับต้ังแต่ปีการศึกษา 
2560 โดยเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับชั้นปีท่ี 2 ในปีการศึกษาน้ันในการออกแบบ Eco Canteen ให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 จ.ระยอง โดยการสนับสนุนของบริษัท SIG ท าให้บริษัท SIG ยังคงติดตามส่งเสริมให้นิสิต
กลุ่มเดิมของหลักสูตรฯ ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ จัดท าโครงการ “Milk Land 9” ต่อในลักษณะงานบริการ
วิชาการของภาควิชาฯ โดยเป็นโครงการร้านกาแฟของไทย-เดนมาร์ก ในพื้นท่ีมวกเหล็ก สระบุรี ท่ีเน้นการออกแบบ
ด้านความยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 โดยความสนับสนุนของบริษัท SIG โดยมี
นิสิตชั้นปีท่ี 4 เข้าร่วมโครงการออกแบบจ านวน 3 คน  
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปี 2560  0.00 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 0.00                    (..............%) 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
1 คุณธรรม จริยธรรม 0.00 
2 ความรู้ 0.00 
3 ทักษะทางปัญญา 0.00 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 0.00 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 

หมายเหต:ุ หลักสูตรฯ เพิ่งมีนสิิตรุน่แรกจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562  
 
ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ยังไม่ได้รับผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตเนื่องจากหลักสูตรฯ เพิ่งมีนสิิตรุ่นแรกจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562  
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายในเวลา 1 ปี  
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
ยังไม่รับผลการประเมินการมีงานท าของบัณฑิตเนื่องจากหลักสูตรฯ เพิ่งมีนิสิตรุ่นแรกจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562  

 
หมวดที ่4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  
การวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตในหลักสูตร 
ผลการเรียนของนิสิตส าหรับรายวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (01247xxx) ไม่มีค่าการกระจายคะแนนผิดปกติ 
 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน 
 

ภาค/ปี
การศึกษา 

รหัสวิชา หมู่
เรียน 

ระดับ
คะแนน 

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

ภาคต้น/
2562 01247111 

11 จ านวน
(คน) 9 3 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

  
01247113 

1 จ านวน
(คน) 2 2 9 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

  
01247121 

1 จ านวน
(คน) 3 2 10 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

  
01247141 

1 จ านวน
(คน) 9 4 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

  
01247211 

11 จ านวน
(คน) 5 6 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

  
01247213 

1 จ านวน
(คน) 6 7 4 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

  
01247221 

1 จ านวน
(คน) 0 2 1 5 8 4 7 0 0 0 0 0 0 2 0 29 

  
01247223 

1 จ านวน
(คน) 2 2 10 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
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ภาค/ปี
การศึกษา 

รหัสวิชา หมู่
เรียน 

ระดับ
คะแนน 

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

  
01247231 

1 จ านวน
(คน) 1 3 4 4 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

  
01247241 

1 จ านวน
(คน) 2 3 3 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

  
01247311 

11 จ านวน
(คน) 7 5 5 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 28 

  
01247313 

1 จ านวน
(คน) 8 9 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

  
01247321 

1 จ านวน
(คน) 7 4 9 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

  
01247324 

1 จ านวน
(คน) 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

  
01247341 

1 จ านวน
(คน) 10 10 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

 
01247411 

1 จ านวน
(คน) 6 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

 
01247421 

1 จ านวน
(คน) 5 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

 
01247441 

1 จ านวน
(คน) 3 4 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

 
01247442 

1 จ านวน
(คน) 1 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

 
01247495 

1 จ านวน
(คน) 3 3 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

ภาคปลาย/
2562 01247112 

11 จ านวน
(คน) 2 6 12 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 30 

  
01247114 

1 จ านวน
(คน) 4 5 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 30 

  
01247115 

1 จ านวน
(คน) 1 5 5 7 6 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 30 

  
01247122 

1 จ านวน
(คน) 0 4 5 5 5 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 32 

  
01247131 

1 จ านวน
(คน) 3 8 5 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 30 

  
01247142 

1 จ านวน
(คน) 5 5 13 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 30 

  
01247212 

11 จ านวน
(คน) 5 6 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
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ภาค/ปี
การศึกษา 

รหัสวิชา หมู่
เรียน 

ระดับ
คะแนน 

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

  
01247214 

1 จ านวน
(คน) 11 5 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

  
01247222 

1 จ านวน
(คน) 2 6 8 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

  
01247242 

1 จ านวน
(คน) 9 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

  
01247243 

1 จ านวน
(คน) 4 9 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

  
'01247312 

11 จ านวน
(คน) 6 1 9 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 26 

  
01247322 

1 จ านวน
(คน) 9 12 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

  
01247323 

1 จ านวน
(คน) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

  
01247324 

1 จ านวน
(คน) 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

  
01247331 

1 จ านวน
(คน) 20 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

 
01247342 

1 จ านวน
(คน) 9 5 8 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

 
01247343 

1 จ านวน
(คน) 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

 
01247344 

1 จ านวน
(คน) 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

 
01247348 

1 จ านวน
(คน) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
01247349 

1 จ านวน
(คน) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
01247451 

1 จ านวน
(คน) 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 21 

 
01247497 

1 จ านวน
(คน) 9 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

 
01247499 

11 จ านวน
(คน) 3 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 21 
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หมวด 5 คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เพื่อท่ีจะสร้างบัณฑิตสถาปัตยกรรมท่ีสามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิกและมีจุด
แข็งด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน คือ มีความรู้ความเข้าใจด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคาร 
สามารถท างานร่วมกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบและให้ค าปรึกษาด้านอาคารเขียว การประหยัดพลังงานและ
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนได้ หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบให้ประกอบด้วยรายวิชาท่ีส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดด้านสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีการเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมและเมือง 
เกิดการบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพท้ังระดับประเทศและ
นานาชาติ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
 
ท้ังนี้โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ.โดยประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงรวม
วิชาเฉพาะบังคับและเฉพาะเลือก หมวดวิชาเลือกเสรีและมีการฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง โครงสร้างดังกล่าวเมื่อ
พิจารณาเฉพาะหมวดวิชาท่ีสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร โดยไม่นับรวมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและเลือกเสรี ยัง
สอดคลองกับหมวดวิชาท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ อันประกอบด้วย 
 
1) หมวดวิชาหลัก 36 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาปฏิบัติการออกแบบในทุกภาคการศึกษาของทุกชั้นปี ซ่ึงถือเป็นวิชาท่ีประมวล
องค์ความรู้ในรายวิชาอื่นๆ มาประยุกต์อย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะของงานออกแบบสถาปัตยกรรม จนถึงปีท่ี 4 ซ่ึงเป็น
ปีสุดทายจึงมีวิชาการเตรียมโครงงานและวิชาโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน ซ่ึงใช้กระบวนการวิจัยท่ีเข้มข้น ประมวล
ความรู้ ตลอดทุกชั้นปีท่ีเรียนมาเพื่อน ามาสร้างสรรค์งานออกแบบ 
2) หมวดวิชาพื้นฐาน 8 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาทางด้านการเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรมการน าเสนอผลงาน 
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์และสถาปัตยกรรม และมูลฐานการออกแบบเชิงนิเวศ 
3) หมวดวิชาเทคโนโลยี 16 หน่วยกิต ซ่ึงถือว่าเป็นหมวดวิชาท่ีเน้นและมีความแตกต่างจากหลักสูตรในสถาบันอื่นท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยประกอบด้วยวิชาตั้งแต่ระดับมูลฐานเทคโนโลยีทางอาคาร ไปจนถึงเทคโนโลยีทางอาคาร 
ส าหรับอาคารขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษและอาคารสูง วิชาท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อาคาร ความร้อน แสง เสียง รวมท้ังนวัตกรรมอาคาร และการประเมินอาคารเขียว เพื่อให้
นิสิตสามารถออกแบบและพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานออกแบบด้านความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4) หมวดวิชาสนับสนุน 16 หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาท่ีสงเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ในสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ การประมาณราคา 
การสัมมนา การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมยั่งยืน การวางผังเมืองอย่างยั่งยืน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สีเขียว 
 
โดยกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฯ มีดังน้ี 
1) ในช่วงจัดตั้งโครงการและการจัดท าหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด และมีการออกแบบหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงเน้ือหาของ
หลักสูตรใน มคอ. 2 ตามแนวทางของผลจากวิจัยสถาบัน และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์
ทางดา้นสถาปัตยกรรมเขียวและนวัตกรรมทางอาคารในปัจจุบัน 
2) หลังจากมีการพัฒนาหลักสูตรได้มีการวิพากษ์หลักสูตรจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ และได้แก้ไขตามข้อวิพากษ์ดังกล่าว 
3) นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดังกล่าวได้ครบวงรอบ 5 ปีในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันใช้ในปี
การศึกษา 2564 ในช่วงเวลาปีการศึกษาน้ีจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ซ่ึงอยู่ในกระบวนการปรับปรุงและได้ส่งออกจากคณะฯ ในช่วงมกราคม 2562 ท่ีผ่านมา โดยได้มีการวิพากษ์
หลักสูตรจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ และ
ได้แก้ไขตามข้อวิพากษ์ดังกล่าวเช่นกัน 
- ข้อมูลท่ีใช้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรมาจากผลการวิจัยสถาบัน โดยพบว่ายังไม่มีสถาบันใดท่ีมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตท่ีเน้นทางด้าน
สาขาสถาปัตยกรรมยั่งยืนหรือนวัตกรรมอาคารในประเทศไทย มีความต้องการบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการ เพื่อวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานต้องการบุคลากรทางด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
 
การจัดท าหลักสูตรค านึงถึงสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็น โดยพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ซ่ึงมีร่างแนวทางในการพัฒนาแบบบูรณาการ ท้ังโครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
เพื่อวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว 
โดยมีส่วนร่วมกับภาควิชาชีพ องค์กรภายนอก ท้ัง หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน การให้
ความส าคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว (Green City) เกิดความยั่งยืนด้านพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อัน
สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนมาโดยตลอดนับต้ังแต่มีการก่อตั้งคณะ 
 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดังกล่าวได้ครบวงรอบ 5 ปีในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 
2564 ในช่วงเวลาปีการศึกษาน้ีจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซ่ึงอยู่
ในกระบวนการปรับปรุงและได้ส่งออกจากคณะฯ ในช่วงมกราคม 2562 ท่ีผ่านมา โดยใช้ข้อมูลวิจัยสถาบันในการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ซ่ึงเป็นข้อมูลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มเป้าหมาย 2) นิสิตปัจจุบัน และ 3) ผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงผลของวิจัยสถาบันโดยภาพรวม มีดังนี้ 

1) หลักสูตรดังกล่าวยังเป็นท่ีสนใจและมีความทันสมัย โดยระยะเวลาอยากให้ปรับเป็น 5 ปีโดยได้วุฒิ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และเป็น 6 ปีโดยได้วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตามล าดับ 

2) ยังคงต้องการ- หลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยมีค่าเทอม 20,001 –25,000 บาท/เทอม 
3) อย่างไรก็ตามมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิก  
2)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคาร สามารถท างาน

ร่วมกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบและให้ค าปรึกษาด้านอาคารเขียว การประหยัดพลังงานและสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกาวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ท่ีเกิดภายหลังจากที่มีหลักสูตรทางสถาปัตยกรรมในหลายสถาบันมาเป็นเวลาหลายสิบปีและ
ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์เองก็มีหลักสูตรสถาปัตยกรรม 5 ปีแล้วการพัฒนาหลักสูตรใหม่จึง
จ าเป็นต้องมีความโดดเด่น แตกต่าง มีความทันหรือล้ าสมัย สอดคลองกับความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาหลักสูตรได้ผ่านกระบวนการวิจัยสถาบันโดยมีการวิพากษ์หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังจากสายวิชาชีพและสายวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาฯ 
การวิพากษ์หลักสูตรท าให้ได้ทิศทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น สามารถชี้น าสังคมได้ 
มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ท่ีมีความส าคัญต่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบสนองการพัฒนาของประเทศและก้าวไปพร้อมกับ
ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 
 
เมื่อหลักสูตรได้มีการเปิดรับนิสิตและมีการจัดการเรียนการสอน ได้มีกระบวนการบริหารหลักสูตร ดังน้ี 
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการบริหารหลักสูตร ซ่ึงคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ 5 คน 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบริหารหลักสูตรฯ โดยประสานงานกับอาจารย์ประจ ารายวิชาฯ เพื่อจัดท า
รายละเอียด (มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ.6) ตามท่ี สกอ.ก าหนดและเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ
ประกอบการสอน สื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการ
ศึกษา และด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสมฤทธิ์ของหลักสูตรฯ 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี (มคอ. 7) เมือ่สิ้นสุดปีการศึกษา 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดังกล่าวได้ครบวงรอบ 5 ปีในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 
2564 ในช่วงเวลาปีการศึกษาน้ีจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซ่ึงอยู่
ในกระบวนการปรับปรุงและได้ส่งออกจากคณะฯ ในช่วงมกราคม 2562 ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดสาระในการ
ปรับปรุงในส่วนการประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชาด้านล่าง 
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 - การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 

ก) หลักสูตรมีการประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชาเพื่อการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอในช่วงแต่
ละภาคการศึกษา ดังนี้ 
1) มีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังภาคต้นและภาคปลาย โดยในแต่ละรายวิชาจะมีการประเมิน 
2 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาทีได้คะแนนประเมินการเรียนการสอนท่ีต่ ากว่า 3.51 จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน V (3.31) และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2.91) ซ่ึงได้มีการเข้าไปหารือในท่ี
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและได้มีวางแผนในการปรับปรุงในลดทอนเนื้อหาและปริมาณงานในปีการศึกษา 2563 
ต่อไป 
2) มีการทบทวนการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาในรูปแบบเป็นทางการ คือ การจัด End of the Term Review 
โดยผลของ End of Term Review โดยภาพรวมของปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 
   2.1) รายวิชาในชั้นปี 1 อยากใหมี้การออกไปดูงานนอกสถานท่ีมากขึ้น 
   2.2) รายวิชาในชั้นปี 2 นิสิตอยากให้รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบ้ืองต้นมีเน้ือหามีซับซ้อนน้อยลง  
   2.3) รายวิชาในชั้นปี 3 นิสิตอยากให้เน้ือหาการใช้โปรแกรมในการจ าลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ลดน้อยลง 
   2.4) รายวิชาในชั้นปี 4 นิสิตอยากให้เน้ือหาและปริมาณงานของรายวิชาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้ันลดน้อยลง 
3) มีการทบทวนการเรียนการสอนในรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การมีกลุ่มสนทนาทาง Social network ซ่ึงส่งเสริม
การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสิตได้เป็นอย่างดี 
4) มีการจัดโครงการทวนสอบผลสมฤทธ์ิของนิสิตเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนิสิตโดยเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาเน้ือหาและกลยุทธ์การสอนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน
ส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 การทบทวนหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ค านึงถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงของเนื้อหาการเรียนรู้ 
ท้ังในแนวนอนและแนวตั้ง กล่าวคือ ความเชื่อมโยงของรายวิชาท่ีเรียนพร้อมกันในภาคการศึกษา และความต่อเนื่อง
ระหว่างภาคการศึกษาและชั้นปี  นอกจากนี้ความทันสมัยของเนื้อหาและวิธีการสอนยังเกิดจากการสนับสนุนให้
คณาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรท าวิจัยและบริการวิชาการท้ังวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษาอาคารเขียว 
เพื่อน าองค์ความรู้ และประสบการณ์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน มีผู้ร่วมสอน เช่น อาจารย์พิเศษ วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคปฏิบัติวิชาชีพ การเรียนการสอนสอดแทรกกรณีศึกษาและมีการทัศนศึกษาดูงานออกแบบและ
ก่อสร้างอยู่เสมอ นิสิตได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบจากโจทย์จริงท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมสีเขียว โดยหลักสูตรมีโครงการความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
นอกจากนี้หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 2561 หลังจากได้มีการประเมินกระบวนการของการจัดท าสาระของรายวิชาฯ 
และรายงานผลการประเมินกระบวนการจัดท าสาระของรายวิชาในหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงสาระรายวิชาในปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1)  Course syllabus ของในชั้นปี  1, 2 โดยหลักสูตรมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในรายวิชา ออกแบบท่ีเพิ่ม
มากขึ้นและจัดให้มีโครงการท่ีออกแบบและก่อสร้างจริง อาทิ ในปีการศึกษา 2560 การปรับปรุงให้มีโครงการ 
Eco Canteen ท่ีออกแบบโรงอาหารให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 จ.ระยองโดยการสนับสนุนของบริษัท SIG 
ซ่ึงในรายวิชาดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการร่วมมือกับเอกชน แต่ยังมีการคัดเลือกไปสร้างจริงท่ีโรงเรียนดังกล่าว
อีกด้วย และส าหรับในปีการศึกษา 2561 น้ันได้มีการออกแบบ Eco Pavilion ท่ีจะน าไปสร้างจริงในงานเกษตร
แฟร์ เช่นกัน นอกจากน้ียังมีโปรเจคการออกแบบหมู่บ้านผู้สูงอายุวัยเกษียณ ซ่ึงเป็นโจทย์จริงท่ีตั้งอยู่ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ และทางเจ้าของโครงการจะมีการคัดเลือกเพื่อน าไปสร้างจริงต่อไป โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการ
ออกแบบท่ีเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และได้มีการน าภาษาอังกฤษมีบูรณาการกับการเรียน
การสอนอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ การออกแบบโครงการท่าฉลอม community development ซ่ึงได้ท าเป็น 
workshop ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนิเซีย 

 
นอกจากนี้หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการสอน ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี (มคอ. 7) ผลการทบทวนการเรียนการสอน End of the Term Review และผลการทวน
สอบฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อประเมินกระบวนการของสาระรายวิชาในหลักสูตรและ
วิเคราะห์ โดยผลการประเมินกระบวนการจัดท าสาระของรายวิชาในหลักสูตรปีการศึกษา 2562  ดังกล่าวโดยภาพรวม
พบว่านิสิตยังมีปัญหาในเรื่องของการน าเสนองานออกแบบเป็นภาษาอังกฤษ และขาดทักษะในการออกแบบและก่อสร้าง
จริง รวมไปถึงยังขาดความรู้ทางด้านแนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จึงมีมติให้มีการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1) ในเรื่องของการผนวกภาษาอังกฤษให้เป็นทักษะ ให้อยู่ในรายวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
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2) น าโครงการต่างๆ จากสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญท่ีมาให้ความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น 

กรณีศึกษาหรือเป็นเป็นโจทย์ในการออกแบบในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ โดยควรมีการปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2563  

3) ควรเป็นการปรับปรุงสาระรายวิชาในปีการศึกษา 2563 ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมของโลกท่ีมีผลกระทบกับการออกแบบสถาปัตยกรรมมาเป็นแนวคิดหลักใน
การเรียนการสอน เช่น การออกแบบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว และ 
COVID การออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อมีหุ่นยนต์เข้ามาท างานแทนท่ีมนุษย์หรือ 
AI 

 
ข) หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใช้ส าหรับปีการศึกษา  2564 โดยมีสาระในการปรับปรุง ดังนี้ 

1) ลดจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จากเดิมไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
2) เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 7 รายวิชา ดังน้ี 

รหัส วิชา หน่วยกิต 
01247496 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีอาคาร      1-3 
01247498 ปัญหาพิเศษ 1-3 
01247132 กลศาสตร์โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 2(2-0-4) 
01247232 ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 2(2-0-4) 
01247333 การออกแบบโครงสร้างส าหรับงานสถาปัตยกรรม I 2(2-0-4) 
01247334 นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารออกแบบตึกระฟ้า 3(2-2-5) 
01247314 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมยั่งยืน  3(2-3-6) 

 
3) ปรับปรุงรายวิชา จ านวน 17 รายวิชา ดังนี้ 

รหัส วิชา  

  หน่วยกิต 

01247121 มูลฐานเทคโนโลยีทางอาคาร  2(1-3-4)  

01247122 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก 2(1-3-4)  
01247221 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 2(1-3-4)  
01247222 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดกลาง 2(1-3-4)  
01247321 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 2(1-3-4) 
01247322 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ 2(1-3-4) 
01247421 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสูง 2(1-3-4)  
01247341 การออกแบบอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์  3(3-0-6)  
01247342 การประเมินอาคารเขยีว 3(3-0-6)  
01247343 วัสดุและเปลือกอาคาร 3(3-0-6)  
01247344 แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)  
01247351 การบริหารงานกอ่สร้างและทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6)  
01247323 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมและแบบจ าลองสารสนเทศทาง

อาคาร 
3(3-0-6)  

01247324 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางสถาปัตยกรรมและแบบจ าลองสารสนเทศทาง
อาคารขั้นสูง 

3(3-0-6)  

01247332 การส ารวจก่อสร้าง 3(3-0-6)  
01247347 การวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง 3(3-0-6)  
01247348 เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับอาคารเขยีว 3(3-0-6)  

 
 

4) ปิดรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
รหัส วิชา หน่วยกิต 

01247345 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับอาคารเขียว  2(2-0-4)  
01247346 การจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร 2(2-0-4) 
01247349 นวัตกรรมการออกแบบอาคารเขยีว 2(2-0-4) 
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     5)     เพิ่มรายวิชา จ านวน 12 รายวิชา ดังนี้ 

รหัส วิชา หน่วยกิต 
01247525 การออกแบบจากเศษวัสด ุ 3(1-4-4) 
01247524 การใช้พืชพรรณประกอบอาคาร 3(3-2-5) 
01247525 การประยกุต์งานวิจยัและนวัตกรรมอาคารสู่เชิงพาณิชย์ 3(3-0-6) 
01247526 ระบบประเมินประสิทธภิาพดา้นสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
01247532 การจ าลองเพื่อประเมินสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของงานออกแบบ 3(2-2-5) 
01247533 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาคาร 3(3-0-6) 
01247535 การออกแบบเหมาะที่สุดในระดับสหวิทยาการและแบบจ าลองตัวแปรระบุค่า 3(3-0-6) 
01247536 ระบบแบบจ าลองสารสนเทศทางอาคารเพื่อการออกแบบนวัตกรรมอาคาร 3(3-0-6) 
01247541 การออกแบบแสงและระบบวิศวกรรมสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
01247542 เทคโนโลยีทางอาคารที่เหมาะสม 3(2-2-5) 
01247543 การประยกุต์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางอาคาร 3(2-2-5) 
01247561 การจัดการทรัพยากรและการจัดการพลงังานในอาคาร 3(2-2-5) 
01247563   การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน   3(2-2-5) 
01240223 ออกแบบและก่อสร้าง 3(0-6-3) 

 
 

 
รูปท่ี 1 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอินโดนิเซียในการออกแบบโครงการท่าฉลอม community development 

 - การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
ก) หลักสูตรมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2564  โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้   

1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อด าเนินงานก าหนดนโยบาย แนวทางและดูแลการด าเนินงาน
ต่างๆ ของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา
วิชาชีพ (สภาสถาปนิก) 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม 2 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน  

2. จัดท าวิจัยสถาบันโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
2564) 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตร และด าเนินการวพิากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 ครั้ง  

3. การประชุมหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ.2564 โดยมีการประชุม 2 ครั้ง  

3.1 น าเสนอผลวิจัยสถาบัน และมีการก าหนดทิศทางหลักสูตร เป้าประสงค์หลักสูตร การวางแผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม รวมถึงการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิต รวมถึงกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  และการวางแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 1-5 จาก
ผลของวิจัยสถาบัน  
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3.2 น าเสนอร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ในการ

ประชุมภาควิชา เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2562   
4.  เสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเสนอในระดับ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ข) การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร  

จากการระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้น ผลจากการประเมินระบบและกลไกในขณะเสนอหลักสูตร
ดังกล่าวในภาควิชา พบว่า ควรมีการน าผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพจากภาคเอกชนมาร่วมพิจารณาหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
ไม่เพียงแต่การท าในวิจัยสถาบัน เพื่อให้ได้แง่มุมจากท้ังในแง่ผู้ใช้บัณฑิตจริง และในแง่แนวโน้มของสาระรายวิชาและ
แนวทางของหลักสูตรในอนาคต  

 - ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรซ่ึงได้แก่  1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมตาม
ข้อก าหนดของสภาสถาปนิก และ 2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน สภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมอาคาร สามารถท างานร่วมกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบและให้ค าปรึกษาด้านอาคารเขียว การ
ประหยัดพลังงานและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ท าให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตร สาระรายวิชา และ
การเรียนการสอนได้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน ดังน้ี 
 

1) Learner เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีศีลธรรม 
ความเพียร มุ่งมั่น บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในหลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีเน้ือหารายวิชาท่ี
ตอบรับผลลัพธ์ดังกล่าวในรายวิชาท่ีเน้นทางด้านเทคโนโลยีทางอาคาร อาทิ 
01247121 มูลฐานเทคโนโลยีทางอาคาร* 
01247122 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก* 
01247221 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก* 
01247222 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดกลาง* 
01247321 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่* 
01247322 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ* 
 

2) Co-creater เป้นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ โดยในหลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีเน้ือหารายวิชาท่ีตอบรับผลลัพธ์ดังกล่าวในรายวิชาท่ีเน้น
ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน อาทิ 
01247111 ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ I* 
01247112 ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ II* 
01247211 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน I* 
01247212 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน II* 
01247311 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน III* 
01247312 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน IV* 
01247411 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน V* 
 

3) Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข้ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยในหลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีเน้ือหารายวิชาท่ีตอบรับผลลัพธ์ดังกล่าวใน
รายวิชาท่ีเน้นทางด้านความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสถาปัตยกรรมยั่งยืน อาทิ 
01247142 สถาปัตยกรรมยั่งยืนเบื้องต้น* 
01247241 การออกแบบเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อม* 
01247242 การออกแบบและการจ าลองแสง* 
01247243 การออกแบบเชิงความร้อนและเสียง* 
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      01247341 การออกแบบอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์*  

             01247342 การประเมินอาคารเขียว* 
             01247497 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมยั่งยืน* 
             01247495 การเตรียมโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน* 
             01247499 โครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน* 
* รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 

โดยภาพรวมมีรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนี้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ด้าน ประเด็น Learner Co-creater Active 

citizen 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย์สจุริต มีความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมและเป็นผู้มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   

เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบวิชาชพี ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 

   

มีวินัย ตรงต่อเวลา    
มีจิตส านึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อม สังคม 
และวัฒนธรรม 

   

2. ความรู ้ มีความรูแ้ละความเขา้ใจหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาชพี 

   

มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชพีที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   

สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และน าหลักการ ทฤษฏีและ
ความรู้อื่นๆ เข้ามาสร้างแนวทางและแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบัตวิิชาชพีอยา่งเหมาะสม 

   

มีความรู้และความเขา้ใจสถาปัตยกรรมยั่งยืน    
3. ปัญญา สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และท าความเข้าใจอยา่ง

เป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆด้าน 
และสังเคราะห์แนวคิดฯ 

   

สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบดว้ยจินตนาการ 
แก้ไขปัญหาในการออกแบบที่ซับซ้อนหรือเสนอ
แนวทางในการแก้ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้สอย ความ
งาม และเทคโนโลย ีบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
เข้าด้วยกัน 

   

ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเขา้ใจ ที่วา่งและ
รูปทรง 

   

มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอยา่งเป็น
ระบบ 

   

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

มีภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ด ีรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นสามารถล าดับความส าคัญและแก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

   

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย    
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ให้เป็นที่เข้าใจได้
ถูกต้อง 

   

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีให้เกียรติและเคารพสิทธิผู้อื่น 
ยินดีรับฟังและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับเพื่อนรว่มงานและนักวิชาการอืน่ๆ 
 

   

5. การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และ
น าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน และการใช้สื่อ
อื่นๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

   

สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตวัเลขมาแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัตวิิชาชีพอยา่งเหมาะสม 
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สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

   

สามารถวิเคราะหแ์ละประเมินความยั่งยนืทาง
สภาพแวดล้อมของอาคาร 

   

สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

   

 

5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการคัดเลือกและก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ตามสาขาวิชาท่ีจบและประสบการณ์ โดยปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมามีการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้นปีท่ี 1, 2, 3 
และ 4  
คณาจารย์ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระดับชั้นปีท่ี 1 จ าเป็นต้องปูพื้นฐานท่ีส าคัญให้แก่นิสิตเพราะเป็นช่วงเวลา
ปรับตัวของนิสิตจากการเรียนวิชาความรู้พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมสู่การเรียนด้านสถาปัตยกรรมท่ีเป็นวิชาชีพเฉพาะ 
คณาจารย์ผู้สอนจึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านการออกแบบ ซ่ึงมีประสบการณ์สอนให้แก่หลักสูตร
สถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่เดิมภายในคณะมามากกว่า 20 ปี 
ส าหรับรายวิชาในชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงเกี่ยวกับอาคารสาธารณะขนาดเล็กและขนาดกลาง เน้นการสอนแบบ Team Teaching 
เพื่อการบูรณาการข้ามรายวิชาท้ังรายวิชาปฏิบัติการออกแบบ เทคโนโลยีทางอาคาร การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์การ
ออกแบบและการจ าลองแสง การออกแบบเชิงความร้อนและเสียง และสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น โดยคณาจารย์
ผู้สอน ท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษล้วนเป็นผู้ทีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพและยังคงปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน 
ส าหรับรายวิชาในชั้นปีท่ี 3 ซ่ึงเกี่ยวกับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ เน้นการสอนแบบ เพื่อการบูรณา
การข้ามรายวิชาท้ังรายวิชาปฏิบัติการออกแบบ เทคโนโลยีทางอาคาร และยังเน้นการออกแบบเพื่อปฏิบัติงานจริง เช่น 
การออกแบบสนามบินท่ีเน้นโครงสร้างช่วงพาดกว้าง และการใช้โปรแกรมในการค านวณพลังงานในอาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
ส าหรับรายวิชาในชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงเกี่ยวกับอาคารสูง การเตรียมโครงงาน และโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน ได้ก าหนดผู้สอน
ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาคารสูงในรายวิชา อาคารสูง และในรายวิชาการเตรียมโครงงานและโครงงาน
สถาปัตยกรรมยั่งยืนจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทุกคนซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืนในด้านท่ีแตกต่างกัน 
 
โดยการเรียนการสอนมีท้ังการบรรยายและปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการสอนแบบกลุ่มและเดี่ยวเพ่ือการให้ค าปรึกษา สอน ติชม
พัฒนาการ งานออกแบบของนิสิตอย่างใกล้ชิด และเมื่อมีการประเมินผลงานออกแบบโดยกลุ่มคณาจารย์ของทั้งรายวิชา
ก็เป็นโอกาสให้นิสิตได้รับการสอนและการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานจากกรรมการตรวจแบบท่ีหลากหลาย เป็นการจ าลอง
สถานการณ์การท างานออกแบบในชีวิตจริงเมื่อประกอบวิชาชีพ 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
1) หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 อย่างเป็นระบบ (ไม่มีรายวิชาท่ีต้องใช้ มคอ.4) โดยมี
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าท่ีก ากับติดตามทุกรายวิชา 
2) มีระบบการเตือนทางอีเมลตามปฏิทินช่วงวันส าคัญท่ีต้องด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับก าหนดของ
มหาวิทยาลัย ทุกรายวิชาจัดท าข้อมูล มคอ.3 ให้เป็นปัจจุบันในระบบ มคอ .ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และได้รับการ
ตรวจสอบโดยกรรมการภายนอก 
 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีการก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยมีท้ังแบบเป็นทางการ คือ 
1) การประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน โดยกรรมการนอกหลักสูตร 
2) มีการทบทวนการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาในรูปแบบเป็นทางการ คือ การจัด End of the Term Review 
โดยผลของ End of Term Review ท่ีเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างนิสิต อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
นอกจากนี้ยังมีการก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนแบบไม่เป็นทางการโดยการสื่อสารรายวันระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
นิสิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน social network ซ่ึงเป็นรูปแบบการสื่อสารในชีวิตประจ าวันนอกชั้นเรียนท่ี
สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับการเรียนการสอนยุคศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับจ านวนผู้เรียนต่อชั้นปีมีจ านวนน้อยและ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็น 1:8 ท าให้มีความสนิทสนม การสนทนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เน้ือหาและงานท่ี
มอบหมายสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย 
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมเน้นการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากรายวิชาบรรยายไปปฏิบัติให้รู้จริงในรายวิชา
ปฏิบัติการออกแบบ โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติขั้นต่ า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกภาคการศึกษา รายวิชาน้ีมีผู้สอนท้ังอาจารย์
ประจ า และอาจารย์พิเศษผู้ปฏิบัติวิชาชีพจากภายนอกท่ีรับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมตามจ านวนครั้งท่ีก าหนดต่อภาคการศึกษา ท าให้นิสิตได้รับความรู้ท่ีทันสมัยท้ังจากภาควิชาการและ
วิชาชีพ นอกจากนี้วิชาท่ีมีชั่วโมงปฏิบัติการท่ีส าคัญยังมีรายวิชากลุ่มเทคโนโลยีทางอาคาร ท่ีมีการบรรยายในภาคเช้า 
และปฏิบัติการในภาคบ่าย มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง วัสดุเทคโนโลยีทางอาคารดีพอจน
สามารถประยุกต์ใช้กับงานออกแบบและสามารถน าเสนอเป็นแบบก่อสร้างและหุ่นจ าลองท่ีแสดงงานระบบอาคารได้ 
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 4 ปีน้ี ก าหนดให้มีการฝึกงานไม่ต่ ากว่า 270 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ โดยจะเกิดขึ้นภายหลังจบชั้นปีท่ี 3 คือ จะมีการฝึกงานครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 และในปี
การศึกษา 2562 นิสิตได้มีการเรียนวิชาเตรียมโครงงานการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน และโครงงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นโปรเจคเพื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว 

 - การประเมินกระบวนการ 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 ได้มีการประเมินกระบวนการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2561 โดยใช้การประเมินผ่านท่ีประชุมคณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ โดยน าผลการทบทวนการเรียนการสอน 
End of the Term Review โดยนิสิต เข้าไปประเมินกระบวนการของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและวิเคราะห์ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผลการประเมินในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พบว่ายังมีปัญหาในแง่ของการจัดการเรียนการสอนท่ีขาดการเชื่อมโยงกันของเนื้อหาของรายวิชาออกแบบฯ และรายวิชา
ก่อสร้างโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น เนื้อหาโปรเจคออกแบบและโปรเจคก่อสร้างไม่สอดคล้องกัน หรือเน้ือหาทางด้านการ
ก่อสร้างไม่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบได้ รวมถึงยังขาดความรู้ทางด้านการก่อสร้างและเทคโนโลยีประกอบอาคาร
ในปัจจุบันและการใช้อมพิวเตอร์ในการออกแบบ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังให้งานท่ีซ้ าซ้อนกัน นอกจากนี้การเรียนการ
สอนยังขาดความเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และการเรียนการสอนให้
กว้างขวางมากขึ้น เช่นการท า workshop กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 
ดังน้ันจากผลการประเมินดังกล่าวท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ดังน้ัน หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 ซ่ึงได้มีการปรับปรุงจากปีการศึกษา 2561 
ดังต่อไปน้ี 

1) มีการวางระบบผู้สอนใหม่ โดยให้ผู้สอนท่ีสอนในรายวิชาการออกแบบน้ันได้ สอนในรายวิชาการก่อสร้าง
ทุกคน และมีการเชิญภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านวิชาชีพท่ีเพิ่มขึ้น และควรมีการ
ประชุมเกี่ยวกับเน้ือหาและโปรเจค เพื่อไม่ให้มีการให้งานซ้ าซ้อน 

2) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้างมาการบูรณาการ
ระหว่างวิชาการออกแบบ และวิชาทางด้านการก่อสร้างมากขึ้น เช่น โครงการทัศนศึกษาอาคารท่ีก าลัง
ก่อสร้าง และการเชิญวิทยากรภาคเอกชนมาบรรยายในเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้าง 

3) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีผนวกการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มากขึ้นในรายวิชาการออกแบบฯ 
เช่น การใช้โปรแกรม BIM  

4) มีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการท า workshop กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศอินโดนิเซีย 

 
หลังจากจบปีการศึกษา 2562 จากระบบและกลไกของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน 2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการก ากับกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการทบทวนการเรียนการ
สอน End of Term Review รวมไปถึง 3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้น าผลของระบบและกลไกของการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ได้ประเมินกระบวนการดังกล่าวและมีมติว่า ระบบและกลไกดังกล่าวท าให้ประสิทธิผลของระบบและ
กลไกก ากับกระบวนการเป็นเป็นด้วยความเรียบร้อย กลไกส าคัญท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลน้ี เป็นผลจากการมีส่วนร่วมท้ัง
ของอาจารย์ผู้สอน (Input) วิธีการสอน (Process) และนิสิต (Output) โดยความร่วมมือท้ัง 3 ส่วนน้ีเกิดจากการท างาน
แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน การก ากับให้ผู้สอนท าตาม
กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดผ่านการประชุมภาควิชา และโครงกา End of Term Review โดยมีการตรวจสอบ
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จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการก ากับการเรียนการสอนท่ีเป็นผลสะท้อนจากนิสิต ในระหว่างภาคการศึกษาและ
หลังจบภาคการศึกษา ท าให้มีการปรับปรุงท้ังในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจะน าไปใช้ต่อไปในปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตามท่ีประชุมได้มีมติให้มีการปรับปรุงระบบและกลไกของการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 
 

1) เนื่องจากหลักสูตรต้องการท่ีจะสะท้อนผลลัพธ์ของตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ท่ีสะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนท่ีเน้นทางด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารท่ี
เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการก าหนดให้มีจ านวนโครงการท่ีเน้นทางด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน สภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมอาคารท่ีเพิ่มมากขึ้น 

2) ควรมีการท าความร่วมมือท้ังการเรียนการสอนและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการประเมินระบบและกลไกของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และในปีการศึกษา  2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ
การบูรณาการพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเรียนการสอน ท่ีเน้นทางด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน 
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคาร สามารถท างานร่วมกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบและให้ค าปรึกษาด้าน
อาคารเขียว การประหยัดพลังงานและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน ในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมาหลักสูตร
ได้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงเป้าหมายของกิจกรรมท่ีสะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 
ผลลัพธ์ผู้เรียน ดังน้ี 
 

โครงการและกิจกรรมในการเรียนการสอน มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
Learner Co-

creater 
Active 
citizen 

1 โครงการปฏิบัติการออกแบบพัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.
สมุทรปราการ "Resilient Architecture and Community 
Design (RAC-D)" โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย Duta Wacana 
Christian (อินโดนีเซีย) 

   

2 โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการ NapLab    
3 โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมศูนยก์ารเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
   

4 โครงการทัศนศึกษาดูงาน อาคาร AIA Capital Center    
5 โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ 

ระยะที่ 2 
   

6 โครงการทัศนศึกษาดูงานอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)    
7 โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ WHIZDOM 101 ณ 

กรุงเทพฯ 
   

8 โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ The ParQ ณ กรุงเทพฯ    
9 โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ บ้านพี่สอนน้อง อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุร ี
   

10 โครงการทัศนศึกษาดูงานเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคาร
ขนาดเล็ก 

   

11 โครงการทัศนศึกษาดูงานเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคาร
ขนาดเล็ก (เพื่อทดลองฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรของส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน) 

   

12 โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการ SCG HEIM ณ คริสตัล ดีไซด์ 
เซ็นเตอร์ (CDC) 

   

13 โครงการทัศนศึกษาดูงาน สนามบินสวุรรณภูมิและสถานี Airport 
Link มักกะสัน 

   

14 โครงการทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ก่อสร้าง งานออกแบบชิ้นที่ ๒ 
สถานีรถไฟฟ้าพัทยา 

   

15 โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ส านักงานกลาง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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16 โครงการทัศนศึกษาดูงาน บริษัท เงินมา ธุรกิจ จ ากัด    

17 โครงการทัศนศึกษาดูงานการออกแบบแสงประดิษฐ์และแสง
ธรรมชาติในงาน Bangkok Design Week ๒๐๒๐ 

   

18 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ โครงการ Dreamland ราชพฤกษ ์    

19 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

20 โครงการทัศนศึกษาดูและส ารวจพื้นที่ออกแบบจังหวัดน่าน    

21 โครงการทัศนศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ Eco Village 
Farm นครนายก 

   

 

หลักสูตรเห็นว่าโครงการต่างๆ ดังกล่าวมีการบูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน และสามารถสะท้อนผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียนได้ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ในด้าน Co-creater 
เนื่องจากเป็นการบูรณาการพันะกิจท่ีมีเน้ือหาด้านการออกแบบท่ีสะท้อนถึงการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรณษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมของโลก และสามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับส้มฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสัตแต่ละรายวิชาแล้วยังเป็นไปเพื่อได้ข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสูการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต จากโครงการทวน
สอบผลสมฤทธิ์ของนิสิต พบว่านิสิตสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรจากกระบวนการ
เรียนการสอน ในภาคการศึกษาและตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา มองเห็นแนวทางการปรับตัวเพ่ือการเรียนรู้กับงานท่ี
มอบหมายในรายวิชา วิธีการประเมินของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความหลากหลาย โดยมีท้ังการสอบ รายงานค้นคว้า 
การท างานกลุ่ม หรือผลการปฏิบัติงานออกแบบ โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการออกแบบ และรายวิชาเทคโนโลยีทาง
อาคารท่ีมีส่วนปฏิบัติการ นิสิตจะได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้อย่าง
รวดเร็วและสม่ าเสมอ และมีการติดตาม การปรับปรุงแก้ไขภายหลังได้รับข้อมูลป้อนกลับดังกล่าว ท้ังนี้กรณีท่ีผลการ
ประเมินเป็นเชิงคุณภาพ เช่น ค าวิพากษ์วิจารณ์ผลงานออกแบบ จะเป็นผลท่ีพิจารณาตามเกณฑ์การออกแบบท่ีมาจาก
คณาจารย์ผู้สอนในรายวิชามากกว่าหน่ึงท่านจึงเป็นภาพสะท้อนระดับความสามารถของนิสิตท่ีเป็นกลาง ปราศจากอคติ 
โดยหลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดใน มคอ.2 และ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาผ่านการท า 
มคอ.5 และ มคอ.7 และการทวนสอบผลสมฤทธิ์ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย
ประกอบด้วย 

1) การประชุมทวนสอบรายวิชา 11 รายวิชา ดังน้ี 
ภาคต้น 
1) 01247213 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน I 
2) 01247223 การเตรยีมโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน 
3) 01247221 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
4) 01247213 เกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
5) 01247223 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมเพ่ือการน าเสนอแบบ 
6) 01247341 การออกแบบอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์ 
ภาคปลาย 
7) 01247222 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดกลาง 
8) 01247214 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน II 
9) 01247243 โครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน 
10) 01247214 สถาปัตยกรรมภายในเบ้ืองต้น 
11) 01247243 การออกแบบเชิงความร้อนและเสียง 
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2) โดยค านึงให้เป็นไปตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum mapping) 5 ด้าน 
3) การทวนผลสมฤทธิ์ของหลักสูตรท าโดยอาจารย์นอกหลักสูตรฯ ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 โดย ผศ.ดร. วนา

รัตน์ กรอิสรานุกูล และ ผศ.พัทรา สืบศิริ 
 

 
 

 
 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชามีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ตาม มคอ. 5 (ไม่มีรายวิชาท่ีมี มคอ.6) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลตลอดปีการศึกษาเพื่อประเมิน
หลักสูตรตาม มคอ.7 เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด และน ามารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
และมีการเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป 
 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยประกอบด้วยการประชุมทวนสอบรายวิชา 11 รายวิชา จาก 42 รายวิชาท่ีเปิดสอน (คิดเป็นร้อยละ 25 จากจ านวน
รายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562) โดยน า curriculum mapping  ของแต่ละรายวิชามาประเมินผลว่าสา
มารุถท าได้ได้ตามท่ีตั้งไว้ในหลักสูตรฯ ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 โดย ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และ ผศ.พัทรา 
สืบศิริ 
 

 - การประเมินกระบวนการ 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ท าการประเมินกระบวนการของการ
ประเมินผู้เรียน โดยน าผลการทวนสอบเข้าในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยผลพบว่าคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มีความพึงพอใจต่อกระบวนการดังกล่าว (4.12 อยู่ในระดับดี) 
และได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 ดังแสดงด้านล่าง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลังจากจบปีการศึกษา 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าการประเมินกระบวนการของการประเมิน
ผู้เรียนของปีการศึกษา 2562 ท้ังในแง่ของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) และการทวนสอบ โดยที่ประชุมได้ประเมินกระบวนการการประเมินผู้เรียนดังกล่าว โดยผลพบว่า
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มีความพึงพอใจต่อกระบวนการดังกล่าว (4.21 อยู่ใน
ระดับดี) อย่างไรก็ตามเน่ืองจากยังไม่ได้มีการท าการวิพากษ์ผลของการทวนสอบฯ จากภาคเอกชนจึงท าให้การประเมิน
ผู้เรียนในปีท่ีผ่านมายังคงเป็นความเห็นของทางฝั่งวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ดังน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จึงมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการดังกล่าวท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 ดังแสดงด้านล่าง 

 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ท้ังนี้ จากการวิเคราะห์ด้าน
ประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า การประเมินและวัดผลได้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียน ได้แก่  

- Learner เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม 
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยรายวิชาของหลักสูตร ได้มีการวัดผล
ในเรื่องของความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ท่ีเน้นการบรรยายเนื้อหาเป็นหลัก กลุ่มวิชาเหล่าน้ีมี
การวัดผลความรู้จากการสอบ การท ารายงาน เป็นหลักในบางรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 
ส่วนกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยี มีการวัดความรู้ การเก็บคะแนนผลงานย่อย และมีการให้คะแนนผลงานขั้น
สมบูรณ์ซ่ึงเทียบเท่ากับการสอบปลายภาค ส่วนวิชากลุ่มเทคโนโลยี เป็นกลุ่มวิชาด้านโครงสร้าง มีเน้ือหาด้าน
การเรียนรู้ในหลักทฤษฎี   

- Co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21  มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ โดยรายวิชา
ของหลักสูตร ได้มีการวัดผลในเรื่องของการออกแบบ ซ่ึงถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน เน้นการฝึกทักษะด้าน
การออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วนรายวิชาเทคโนโลยี มีการวัดผลด้านการเขียนแบบ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี
คะแนนในการส่งแต่ละครั้งๆ และมีการเขียนแบบขั้นสมบูรณ์  

- Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประชาคมโลก โดยทุกรายวิชามีการวัดผลในเรื่องการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
โดยการเช็คช่ือเข้าเรียน รวมถึงในรายวิชาสนับสนุนบางรายวิชา เช่น การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม มี
การเสริมในเรื่องความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซ่ึงมีการวัดผลโดยใช้แบบฝึกหัดท่ีวัดใน
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาท่ีเน้นเนื้อหารในเรื่องการรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
เช่น รายวิชาการอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ภูมิเกษตรกรรมในเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซ่ึงมีการวัดผลท้ังการสอบ การท ารายงาน และการท าแบบฝึกหัด 

 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน ดังน้ี 

1)  หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการทวนสอบฯ เป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยได้น า
ผลการทวนสอบในปีการศึกษา 2562 มารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทันทีและได้มี
การเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

2)  ปีการศึกษา 2562 นอกจากได้ด าเนินการการจัดท าสมุดเพื่อส่งต่อข้อมูลสรุปจุดอ่อน-จุดแข็งของนิสิต ในด้าน
ต่างๆ ไปยังอาจารย์ผู้สอนในชั้นปีต่อไปแล้วน้ัน ยังได้มีการสรุปจุดอ่อน-จดุแข็งของนิสิตในแต่ละคนและ
น าเข้าประชุมในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในภาคฤดูร้อน
ของนิสิตในชั้นปีท่ี 3 และยังได้ท ารายงานรวมโครงงานสถาปัตยกรรมยัง่ยืนซึ่งเป็นการรวบรวมผลงาน
ของนิสิตของหลักสูตรในช้ันปีท่ี 4 ซึ่งได้ส่งไว้และให้อาจารย์ทุกท่านได้มีการประเมินผูเ้รียนและให้
ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับก่อนที่จะส่งเลม่จริงต่อไป 

 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีมติให้ในปีการศึกษา 2563 
ควรมีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1) ให้มีการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาพิจารณาในสัมมนาภาควิชาฯ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท้ัง

ทางด้านวิชาการและทางด้านภาคเอกชนมาวิพากษ์เพื่อวางแผนการปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียนในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป 

 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตบช.5.4) 

 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

/ ผ่าน 

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

มคอ.2 ของหลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักฐานอ้างอิง: มคอ.2 

/ ผ่าน 

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

มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง: ระบบ มคอ.ออนไลน์ 

/ ผ่าน 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ครบทุกรายวิชา 
หลักฐานอ้างอิง: ระบบ มคอ.ออนไลน์ 

/ ผ่าน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: ระบบ มคอ.ออนไลน์ 

/ ผ่าน 

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

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชา ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: รายงานผลการทวนสอบ ปีการศึกษา 2562 

/ ผ่าน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะให้ด าเนินการ 

มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงาน ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
หลักฐานอ้างอิง: ประมวลการสอน 

/ ผ่าน 

8  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ ไม่
ประเมิน 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการอบรมทางวิชาการหรือ
สัมมนาหรือประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านท่ีมี
ความสนใจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษาโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีจากงบประมาณของภาควิชาฯ และคณะฯ ท่ีผ่าน
การพิจารณาวางแผนในแต่ละปีและการไปอบรมสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้น้ีได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาคและคณบดี
ทุกครั้ง 
หลักฐานอ้างอิง: 

1. การเข้าร่วมประชุมภาควาระพิเศษ ในเดือน
ธันวาคม 2562 ณ ร้านอาหารโอยัวะ  

2. การเข้าร่วมงานอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 13 กันยายน 2562 

/ ผ่าน 
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 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

3. การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศศรี
ลังกา (นวัตกรรมอาคารเขียว) 

4. การเข้าร่วมอบรม สัมมนา และน าเสนอผลงาน
วิชาการต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง (กิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน) 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนิสิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานต้นสังกัด และมี
การน าผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง: ไม่มี 

ไม่
ประเมิน 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0  

ยังไม่ต้องด าเนินการ 
หลักฐานอ้างอิง: ผลความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย 

/ ผ่าน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ยังไม่ต้องด าเนินการ 
หลักฐานอ้างอิง: ไม่มี 

ไม่
ประเมิน 

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

 ไม่มีรายวิชาท่ีมีความ
ผิดปกติ 

   

 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

 ไม่มีรายวิชาท่ีมีความ
ผิดปกติ 

   

 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

 ไม่มีรายวิชาท่ีมีความ
ผิดปกติ 

   

 
 
การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
กรณี รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ไม่มีรายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผน   
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ไม่มีรายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผน   
 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ไม่มีรายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผน   
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กรณี สอนเนื้อหาไม่ครบ 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

ไม่มีเน้ือหาท่ีสอนขาด    
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

ไม่มีเน้ือหาท่ีสอนขาด    
 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

ไม่มีเน้ือหาท่ีสอนขาด    
 
 
คุณภาพการสอน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ไม่มีรายวิชาท่ีเปิดภาคฤดูร้อน   
 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ I นิสิตไม่ได้เข้าประเมิน  
การเขียนแบบและแสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

นิสิตไม่ได้เข้าประเมิน  

พื้นฐานเทคโนโลยีทางอาคาร นิสิตไม่ได้เข้าประเมิน  
มูลฐานการออกแบบเชิงนิเวศ นิสิตไม่ได้เข้าประเมิน  
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน I 4.27  
เกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม  4.25  
เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะ
ขนาดเล็ก 

4.04  

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
สถาปัตยกรรมเพ่ือการน าเสนอแบบ 

4.05  

คณิตศาสตร์ในระบบโครงสร้างอาคาร 4.30  
การออกแบบเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อม 4.30  
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมย่ังยืน III 4.46  
ภูมิสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น 4.64  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับ
อาคารสาธารณะขนาดใหญ ่

4.42  

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและแบบจ าลองสารสนเทศ
ทางอาคารขั้นสูง 

4.55  

การออกแบบอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์  4.44  
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมย่ังยืน V 3.31  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับ
อาคารสูง 

3.96  

การวางผังเมืองอย่างย่ังยืน 3.91  
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การพัฒนาอสังหาริมทรพัย์สีเขียว 2.91  
 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ II 5.00  
การน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม 4.54  
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์และงาน
สถาปัตยกรรม 

4.83  

เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก 4.34  
กลศาสตร์โครงสร้างและความแข็งแกร่งของ
วัสดุ 

5.00  

สถาปัตยกรรมยั่งยืนเบื้องต้น 4.33  
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน II 4.47  
สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น 4.35  
เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะ
ขนาดกลาง 

4.23  

การออกแบบและการจ าลองแสง 4.40  
การออกแบบเชิงความร้อนและเสียง 4.33  
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมย่ังยืน IV 4.33  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับ
อาคารสาธารณะขนาดใหญพ่ิเศษ 

4.45  

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมและ
แบบจ าลองสารสนเทศทางอาคาร 

4.50  

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและแบบจ าลองสารสนเทศ
ทางอาคารขั้นสูง 

4.25  

การประมาณราคา 4.38  
การประเมินอาคารเขียว 4.40  
วัสดุและเปลือกอาคาร 5.00  

แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม 4.36  

ปฏิบัติวิชาชพีทางสถาปัตยกรรมย่ังยืน 4.54  

สัมมนาทางสถาปัตยกรรมย่ังยืน 4.48  
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑด์ีถึงดีมาก มีเพียง 2 รายวิชา ซึ่งผลการประเมินต่ ากว่า 3.51 (พอใช้) ได้แก่ วิชา
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน V (3.31) และวิชาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สเีขียว (2.91) 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

2. ความรู้ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

3. ทักษะทางปัญญา 
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สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
ไม่มี 
 

ไม่มี 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

-ไม่มี -ไม่มี 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลกัสูตรใหม่ 
จ านวนอาจารย์ใหม่              คน 
สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
- ไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
ในกรณีท่ีไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
- ไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

 กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและ
ประโยชน์ที่ไดร้ับ อาจารย ์ บุคลากรสายสนับสนุน 

1 ศึกษาดูงาน    
 1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ 

Universitas Kristen Duta Wacana 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหวา่งวันที่ 13-16 
ตุลาคม 2562  

1.2 โครงการทัศนศึกษาด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมยั่งยืนสีเขียว ณ ประเทศศรี
ลังกา ระหว่าง 16–20 พ.ย. 62 

 
 

จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1.ผศ.ดร.ภัทรนัท์ ทักขนนท ์
2.อ.ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ 
 
จ านวน 4 คน ได้แก่ 
1.รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์
2.รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร 
3. ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ 
เล่ียวไพโรจน ์
4. อ.ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ 

  

2 ฝึกอบรม    
 2.1  อบรมการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม หัวขอ้: การวางแผน
สิ่งแวดล้อม Environmental planning 

จ านวน 1 คน ได้แก่ 
รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 

  

3 สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ    
 3.1 รศ.ดร.สิงห์ อิทรชูโต ร่วมเป็นวิทยากรในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Circular Living  
3.2  รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์เข้าร่วมประชุม

วิชาการ ICMARI 2019 (16–18 ธ.ค. 2562) 
3.3 ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ได้รับ

เชิญให้เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการยกร่าง
เกณฑ์รางวัลการวางแผนแห่งชาติ โครงการ
ศึกษากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและ
การออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อ
ยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม สมาคมผัง
เมือง ทุนวิจัย สกว. (เดือนสิงหาคม 2562) 

3.4 รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์เป็นที่ปรึกษา
ท้องถิ่นของ Jica ร่วมกับกรุงเทพมหานคร 
ในการวางผังแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วย

 
จ านวน 1 คน 
 
จ านวน 1 คน 
 
 
จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 
จ านวน 1 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



44 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 2013 - 
2023  

3.5 ประชุมภาควิชาวาระพิเศษที่ร้านโอยัวะ 
(สัมมนาภาควิชาย่อย) 

 
 
 
อาจารย์ทุกคน 

 
 
 
จ านวน 1 คน 

4 น าเสนอผลงาน    
 4.1  ผศ.ดร.ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์ น าเสนอ

ผลงาน เร่ือง “Heat Resistant Materials 
from High Calcium Fly Ash Based 
Geopolymer. ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “Asian Conference on Civil, 
Material and Environment Sciences ” 
ที่จัดขึ้นระหวา่งวันที่ 16–18 กรกฎาคม 
2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น  

4.2  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ศึกษาดูงาน ณ 
บริษัท ฮัวเหวย่ อินดัสเทรียล จ ากัด 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18–20 กรกฎาคม 2562 

4.3  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต รับรางวัลสนิค้าไทยที่
มีการออกแบบด ีปี 2562 Design 
Excellence Award 2019 (G-mark) จาก 
Japan 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 62  

4.4  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานประชุมวิชาการ MITEI, s 
2019 Annual Research Conference 
and Low Carbon Energy Caetera Fall 
Workshop จัดขึ้นในระหวา่งวันที่ 5-7 
พฤศจิกายน 2562 ณ Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ณ 
สหรัฐอเมริกา  

4.5  รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ เรื่อง “Green Urban 
Planning Towards Bangkok Master 
Plan on Climate Change 2013-2023” 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Urban Tropicality 2019 iNTA 
Conference ณ University of 
Queensland ประเทศออสเตรเลีย ที่จดัขึ้น
ระหว่างวันที ่6-8 ธันวาคม 2562  

4.6  ผศ.รัชด ชมพูนิช เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
วิชาการการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ป ี๒๕๖๒ ระหวา่ง
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 

4.7  ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ เขา้ร่วม
น าเสนอผลงานวิชาการงานประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 วนัที่ 
5-7 กุมภาพันธ ์2563 

จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
จ านวน 1 คน 
 
 
 
จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 1 คน 
 
 
 
จ านวน 1 คน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://annualconference.ku.ac.th/58/appointment2.pdf
http://annualconference.ku.ac.th/58/appointment2.pdf
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 

การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในรายวิชา
การออกแบบสถาปัตยกรรมมีความยากในการ
จัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับปฏิทินการเรียน
การสอนและต้องควบคุมเน้ือหาโครงการ
ออกแบบเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

การด าเนินการยังคงได้ตามผลส้มฤทธิ์การ
เรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร 

ปรับปรุงการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ก าหนดให้มีผู้จัดการโครงการเพียง
รายเดียว 

 

หมวดที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนตามท่ีระบุใน มคอ.2 โดยมี
คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ท่ีอาจารย์ประจ าทุกคนร่วมเป็นกรรมการด าเนินการวางแผน
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ให้หน่วยงานท่ีภาควิชาได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยผ่านคณะฯ มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรทุกหลักสูตรและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาฯ เดือนละ 1 ครั้ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าประชุมเพ่ือจัดสรร
งบประมาณประจ าปีและวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรและวางแผน
ร่วมกัน รวมท้ังการเสนอให้คณะจัดซ้ือครุภัณฑ์และการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ท่ีจ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซ่ึงกลไกการด าเนินงานในลักษณะท่ีมีท้ังการประชุมและ
ติดตามด้วยเอกสารรายบุคคล พบว่ามีประสิทธิภาพและทันเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการร้อยละ 100 จึงยังคงพิจารณา
ด าเนินการด้วยวิธีน้ีต่อไป 
 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ร่วมกันวางแผนการและด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ดังนี้ 
1) การปรับปรุงห้องบรรยายชั้น 4 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการชั้น 4 อาคาร
เทคโนโลยีทางอาคาร เพ่ือรองรับการเรียนการสอนนิสิตในชั้นปีท่ี 3 ท่ีมีท้ังการนั่งท างานรวม การ
ตรวจงานกับอาจารย์แต่ละกลุ่ม และการน าเสนอผลงานของทั้งสตูดิโอ และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการน้ีเพื่อรองรับห้อง VE (Virtual Environment) ท่ีสร้างประสบการณ์เสมือนจริง
ของการเข้าใช้งานผลงานออกแบบ 
2) การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนของภาควิชาฯ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวัสดุส าหรับการเรียนการสอน เช่น โปรแกรมจ าลองแบบอาคาร กระดาษ
ส าหรับรายวิชาการน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
3) หลักสูตรฯ ได้ประสานงานกับส านักหอสมุดในการจัดซ้ือหนังสือ และต าราท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
บริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ท่ีจ าเป็น นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อื่นท่ีท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น เช่น ระบบ Internet, wifi ให้กับภาควิชาฯ เพื่อให้บุคลากร นิสิต 
สามารถใช้สืบค้น ข้อมูลได้ ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเองที่นิสิตสามารถใช้เป็นพื้นท่ีศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองได้ 
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 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
1) หลักสตูรฯ มีการด าเนินการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยผลการประเมินผลห้องเรียนท้ังด้านความเหมาะสมต่อจ านวน
นิสิต และความสะอาดเป็นระเบียบอยู่ในระดับดี (4.11) หลักสูตรค านึงถึงองค์ประกอบด้าน
กายภาพ ได้แก่ จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องค้นคว้าวิจัย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ได้แก่ หนังสือ ต ารา software และสื่อการเรียน
การสอน โดยมีห้องเรียนภาคบรรยายประจ า 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง 1302 ห้องบรรยายชั้น 4 อาคาร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 3 ห้องในชั้น 4 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
และอาคารเทคโนโลยีทางอาคาร มีโต๊ะเขียนแบบปรับระดับได้ส าหรับนิสิตทุกคน โต๊ะตรวจงาน
และท างานรวมแบบ Co-working space รวมท้ังล็อกเกอร์และชั้นวางผลงานของนิสิต และมี
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดท่ีใช้รวมกับคณะฯ 
2) อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัย โดยการประเมินผลท้ังด้านความพอเพียง ความ
หลากหลาย และความทันสมัย พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.97) การบรรยายใช้ 
Powerpoint และการสื่อสารผ่านกลุ่ม Social network เช่น Line และ Facebook ของชั้นปี
อย่างสม่ าเสมอเพื่อแบง่ปันภาพ สื่อการสอน ไฟล์ผลงานออนไลน์กับนิสิตได้ตลอดเวลา รวมท้ัง
บันทึกผลงานของนิสิตเป็น Portfolio ส าหรับวิชาท่ีเน้นการปฏิบัติด้วยมือเช่น Architectural 
Presentation หลักสูตรมีการสนับสนุนกระดาษส าหรับการน าเสนอผลงานให้นิสิต นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
นวัตกรรมอาคาร เช่น Software จ าลองสมรรถนะอาคารด้านสภาพแวดล้อม ท้ังเรื่องการระบาย
อากาศ แสง ความร้อน และเสียง เครื่อง VR (Virtual Reality) ห้อง Virtual Environment 
(VE) เครื่อง Laser Cutter และ 3D printer และเครื่องมือในการทดสอบต่างๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีทางอาคารในห้อง CBIT LAB TEST 
 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลังจากจบปีการศึกษา 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ท าการประเมิน
กระบวนการของระบบและกลไกในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในแง่ของระบบการ
ด าเนินงาน จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ในปีการศึกษา 
2561 ท่ีอยู่ในระดับดี (3.67 ส าหรับนิสิต และ 3.81 ส าหรับอาจารย์) โดยได้น าผลน าระบบ
ด าเนินงาน จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เข้าไปประเมินกระบวนการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิเคราะห์ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการการปรับปรุง
ในเรื่องกระบวนการการจัดการสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 
 

1)  จัดให้มีงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนนิสิตใน
ชั้นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2562 ซ่ึงจะเป็นปีแรกท่ีมีการท าโครงงานสารนิพนธ์ เช่น 
กระดาษเขียนแบบกระดาษท าโมเดล กาว และวัสดุพิมพ์โมเดลด้วย 3D Printer 

2)  หลักสูตรได้ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายและปฏิบัติการโดยแบ่งการใช้งานอย่างเป็น
สัดส่วนของชั้นปีท่ี 3 และ 4  

3)  จัดให้มีการจัดท าห้องน าเสนอผลงานของหลักสูตรฯ ซ่ึงประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 
เครื่องและจอโปรเจคเตอร์แบบ interaction 3 จอ เพ่ือให้นิสิตทุกชั้นปีน าเสนอผลงาน
ผ่านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
หลังจากจบปีการศึกษา 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ท าการประเมิน
กระบวนการของระบบและกลไกในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในแง่ของระบบการ
ด าเนินงาน จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ในปีการศึกษา 
2562 ท่ีอยู่ในระดับดี (3.89 ส าหรับนิสิต และ 3.91 ส าหรับอาจารย์) โดยได้น าผลน าระบบ
ด าเนินงาน จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เข้าไปประเมินกระบวนการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิเคราะห์ในท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 โดยในปีการศึกษา 
2563 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนในการปรับปรุงในเรื่องกระบวนการการจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1) จัดให้มีงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนส าหรับ
อาจารย์และนิสิตในทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2563 ซ่ึงเป็นการเรียนโดยส่วนใหญ่ใน
ระบบออนไลน์ ผ่านโครงการลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อ
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี
ก าลังเสนอและจัดท า อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค ไมค์และปากกาคอมพิวเตอร์ 
การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เนต กระดาษเขียนแบบ ค่าวัสดุต ารา พิมพ์งาน และการ
ส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 

 

 
 
หมวดที ่7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ทาง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ดังน้ี 
 
ก) หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ 
1) เนื้อหาของหลักสูตรมีความครบถ้วนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
2) เนื้อหาของหลักสูตรควรมีความเชื่อมโยงกับบริบทท่ีเปล่ีวนแปลงไป 
3) ควรมีการเน้นทางด้านปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น 
4) เนื้อหาควรเน้นไปท่ีการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพตาม
ความถนัด 
5) ในระยะยาววิชาชีพสถาปนิกไม่ได้จ ากัดเฉพาะทางด้านการออกแบบ 
ดังน้ันควรฝึกฝนนิสิตในกระบวนการออกแบบท่ีเหมาะสมและเชื่อมโยง
กับงานด้านวิศวกรรมและงานระบบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยาพร สไตเลอร์ 
1) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีหน่วยกิตน้อยลง และรายวิชาท่ี
เพิ่มขึ้นมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
และอนาคต 
2) หลักสูตรมีการรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาจแสดงแนวทางการบริหารจัดการด้าน
ความพร้อมทางทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย และหาก
นักศึกษาต่างชาติต้องการเรียนวิชาท่ีเปิดโดยคณะหรือภาควิชาอื่นๆ แต่
มีการเรียนการสอนภาษาไทย 
 
ค) ดร. สัทธา ปัญญาแก้ว 
1) การลดหน่วยกิตอาจท าให้นิสิตไม่สามารถให้ความสนใจในการเรียน
แต่ละรายวิชามากเท่าท่ีควรได้ 
2) ควรเพิ่มหน่วยกิตให้วิชาเลือกจาก 2 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต 

รับทราบข้อคิดเห็นดังกล่าวและน าไปปรับปรุงหลักสูตรดังรายละเอียด
ด้านล่าง 
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3) วิชาการออกแบบและการจ าลองแสง และวิชาการออกแบบเชิง
ความร้อนและเสียง เป็นวิชา 2 หน่วยกิตบรรยาย หากมีปฏิบัติควรมี
หน่วยกิตปฏิบัติด้วย 
4) ควรให้ความแตกต่างของรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ
อาคารสูง และวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบตึกระฟ้า 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีสาระในการ
ปรับปรุง ดังน้ี 

1) ลดจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จากเดิมไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
2) เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 7 รายวิชา ดังน้ี 

รหัส วิชา หน่วยกิต 
01247496 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีอาคาร      1-3 
01247498 ปัญหาพิเศษ 1-3 
01247132 กลศาสตร์โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 2(2-0-4) 
01247232 ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 2(2-0-4) 
01247333 การออกแบบโครงสร้างส าหรับงานสถาปัตยกรรม I 2(2-0-4) 
01247334 นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารออกแบบตึกระฟ้า 3(2-2-5) 
01247314 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมยั่งยืน  3(2-3-6) 

 
3) ปรับปรุงรายวิชา จ านวน 17 รายวิชา ดังนี้ 

รหัส วิชา  

  หน่วยกิต 

01247121 มูลฐานเทคโนโลยีทางอาคาร  2(1-3-4)  

01247122 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก 2(1-3-4)  
01247221 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 2(1-3-4)  
01247222 เทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดกลาง 2(1-3-4)  
01247321 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 2(1-3-4) 
01247322 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ 2(1-3-4) 
01247421 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารส าหรับอาคารสูง 2(1-3-4)  
01247341 การออกแบบอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์  3(3-0-6)  
01247342 การประเมินอาคารเขยีว 3(3-0-6)  
01247343 วัสดุและเปลือกอาคาร 3(3-0-6)  
01247344 แสงธรรมชาติในสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)  
01247351 การบริหารงานกอ่สร้างและทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6)  
01247323 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมและแบบจ าลองสารสนเทศทาง

อาคาร 
3(3-0-6)  

01247324 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางสถาปัตยกรรมและแบบจ าลองสารสนเทศทาง
อาคารขั้นสูง 

3(3-0-6)  

01247332 การส ารวจก่อสร้าง 3(3-0-6)  
01247347 การวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง 3(3-0-6)  
01247348 เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับอาคารเขยีว 3(3-0-6)  

 
4) ปิดรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

รหัส วิชา หน่วยกิต 
01247345 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับอาคารเขียว  2(2-0-4)  
01247346 การจ าลองการใช้พลังงานในอาคาร 2(2-0-4) 
01247349 นวัตกรรมการออกแบบอาคารเขยีว 2(2-0-4) 

 
     5)     เพิ่มรายวิชา จ านวน 12 รายวิชา ดังนี้ 

รหัส วิชา หน่วยกิต 
01247525 การออกแบบจากเศษวัสด ุ 3(1-4-4) 
01247524 การใช้พืชพรรณประกอบอาคาร 3(3-2-5) 
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01247525 การประยกุต์งานวิจยัและนวัตกรรมอาคารสู่เชิงพาณิชย์ 3(3-0-6) 
01247526 ระบบประเมินประสิทธภิาพดา้นสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
01247532 การจ าลองเพื่อประเมินสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของงานออกแบบ 3(2-2-5) 
01247533 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาคาร 3(3-0-6) 
01247535 การออกแบบเหมาะที่สุดในระดับสหวิทยาการและแบบจ าลองตัวแปรระบุค่า 3(3-0-6) 
01247536 ระบบแบบจ าลองสารสนเทศทางอาคารเพื่อการออกแบบนวัตกรรมอาคาร 3(3-0-6) 
01247541 การออกแบบแสงและระบบวิศวกรรมสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
01247542 เทคโนโลยีทางอาคารที่เหมาะสม 3(2-2-5) 
01247543 การประยกุต์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางอาคาร 3(2-2-5) 
01247561 การจัดการทรัพยากรและการจัดการพลงังานในอาคาร 3(2-2-5) 
01247563   การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน   3(2-2-5) 
01240223 ออกแบบและก่อสร้าง 3(0-6-3)  

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะจบการศึกษา 

จากผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ท่ีก าลังจะจบการศึกษา (นิสิตปีสุดท้าย) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในเกณฑ์ดี แบ่งเป็น 4 
หัวข้อหลัก คือ เน้ือหาหลักสูตร อาจารย์ สื่อเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 1. เนื้อหาหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.56 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อท่ีได้คะแนนเฉลี่ยมากสุด คือ การได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็น 4.96  หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยสุด คือ ความน่าสนใจของรายวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตร เน้ือหาวิชาทีเรียนตรงกับความต้องการของนิสิต การได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.23   

ข้อ 2.  อาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากสุด คือ มี 2 หัวข้อ คือ ความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ได้คะแนน 4.65  หัวข้อท่ีได้คะแนนน้อยสุด คือ วิธีการสอน ได้คะแนนเฉลี่ย  
4.12   

ข้อ 3.  สื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทุกหัวข้อ คือ ความเพียงพอ  
ความหลากหลาย และความทันสมัยของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 

ข้อ 4. ห้องเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.12 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยหัวข้อท่ีได้คะแนนเฉลี่ยมากสุด คือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องเรียน ได้คะแนน 4.29  หัวข้อท่ีได้คะแนนน้อยสุด คือ ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวนนิสิต ได้
คะแนน คือ 3.91 

 
การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก ยังไม่มีนิสิตท่ีจบการศึกษา 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก ยังไม่มีนิสิตท่ีใกล้จบการศึกษาจึงท าให้ไม่สามารถประเมินได้ 
 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสตูร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1.1 การเปลี่ยนแปลงระบบการกรอกข้อมูล มคอ. จากระบบ มคอ. ออนไลน์ เป็นระบบ KU:ISEA 
1.2 การปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดปิดภาคเรียน  

2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จึงยังไม่มีผลกระทบท่ีเห็นได้ชัดในหลักสูตรจากการเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน 

2.1  ระบบการรับเข้าศึกษาต่อท่ีมีการปรับเปลี่ยนทุกปี 
2.2  การปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดปิดภาคเรียน 
2.3  สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

 แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
1 มีการส่งเสริมการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีใน

วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 
31 กรกฎาคม 2563 รศ. ดร. ภ้ทรนันท ์ ด าเนินการ 100% 

นิสิตมีทักษะทางเทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษดีขึ้นโดยการใช้

โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยแีละ
การใช้ภาษาอังกฤษในวิชาการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมในชั้นปีที่ 2 
ภายใต้โครงการปฏิบัติการออกแบบ

พัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.
สมุทรปราการ "Resilient 

Architecture and Community 
Design (RAC-D)" 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชพีเพื่อขอต าแหน่งวิชาการ 

31 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร. โสภา ด าเนินการ 100% 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

ต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น 2 คน
ได้แก่ รศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
และ ผศ.ดร. พิทาน ทองศาโรจน์ 

รวมถึงได้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ขอต าแหน่งวิชาเพิ่มขึ้น 1 คน ซ่ึง

ได้แก่ ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ 

3 มีการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน 31 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร. ธนภณ ด าเนินการ 100% 
มีการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน
ภายใต้โครงการ “แสง สูงวัย 
สถาปัตยกรรม ทัศนศึกษา ณ 
Bangkok Design Week 2020” 

4 โครงการทัศนศึกษาเพื่อปฐมนิเทศนิสิต 31 กรกฎาคม 2563 ผศ. ดร. ศิรเดช ด าเนินการ 100%  
ภายใต้โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเพื่อ
พัฒนานิสิตสู่การเรียนการสอนยุค 

4.0 
5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนิสิต BBIT 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.นวลวรรณ ด าเนินการ 100%  

ภายใต้โครงการ “แสง สูงวัย 
สถาปัตยกรรม ทัศนศึกษา ณ 

Bangkok Design Week 2020” 
6 โครงการท าประโยชน์เพือ่สังคม (ค่ายอาสาฯ) 31 กรกฎาคม 2563 ดร. กันติทัต ด าเนินการ 100% 

ภายใต้โครงการ “โครงการค่าย
อาสาพัฒนาสถาปัตย์ ครั้งที่ 17” ณ 
โรงเรียนบ้านวังผลาด และโครงการ 

“ค่ายอาสาพัมนาศิลปะและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่นสัญจร ทา่ฉลอม 

จ. สมุทรสาคร” 
7 Workshop ในประเทศไทยและต่างประเทศ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. ภัทรนันท์ ด าเนินการ 100% 

ภายใต้โครงการปฏิบัติการออกแบบ
พัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.
สมุทรปราการ "Resilient 

Architecture and Community 
Design (RAC-D)" 
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 แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
8 การประชาสัมพันธ์หลกัสูตรและคณะ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.พิทาน ด าเนินการ 100% 

ผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของ
ภาควิชาและคณะฯ  

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
ไม่มีข้อเสนอ 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
ไม่มีข้อเสนอ 
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
ควรมีการสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการขอต าแหน่งวิชาการ 

 
แผนปฏิบัติงานใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 

 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1 การเตรียมพร้อมในการสอนออนไลน์ ท้ังในส่วนการจัดการเรียน

การสอน บุคลากรและสถานท่ี 
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
2563 

รศ.ดร. ชนิกานต์ 

2 การเตรียมพร้อมในการเรียนออนไลน์ส าหรับนิสิต 31 มีนาคม 2564 รศ.ดร. ชนิกานต์ 
3 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนิสิต BBIT 30 มิถุนายน  2564 ผศ.ดร. นวลวรรณ 
4 โครงการท าประโยชน์เพื่อสังคม (ค่ายอาสาฯ) 30 มิถุนายน  2564 ดร. กันติทัต 
5 Workshop ในประเทศไทยและต่างประเทศ 30 มิถุนายน  2564 รศ.ดร. ภัทรนันท์ 

 
ผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2561 

 ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
และขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

โครงการสนับสนุนให้
อาจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาที่สูงขึ้น และ
ส่งเสริมให้ตีพิมพ์
ผลงานในระดับ
นานาชาต ิ

อาจารย์มีการ
ขอต าแหน่ง
วิชาการที่
สูงขึ้นและมี
ผลงานตีพิมพ์
ระดับ
นานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

30 กันยายน 
2563 

ด าเนินการ 100% 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

ต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น 2 คน
ได้แก่ รศ.ดร. ภัทรนันท์ ทัก
ขนนท์ และ ผศ.ดร. พิทาน 
ทองศาโรจน์ รวมถึงได้มี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
ต าแหน่งวิชาเพิ่มขึ้น 1 คน ซ่ึง
ได้แก่ ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวย

เจริญ 

รศ.ดร.ภัทรนันท์ 

2 ควรก าหนดผลลัพธ์
เป้าหมายทกุตัวบ่งชี้เพื่อ
สามารถน าผลมาพัฒนา
กระบวนการอย่างเป็น
รูปธรรม 

จัดท าวาระ
ประจ าเดือนในการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตรฯ 
เพื่อให้สามารถ
ติดตามงานได้
ครบถ้วน 

มีวาระ
ประจ าเดือน
และการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

30 กันยายน 
2563 

ด าเนินการ 100% 
มีวาระประจ าเดือนและการ
ด าเนินงานตามแผนในการ

ติดตาม 
 

ผศ.ดร.นวลวรรณ 

3 ควรเตรียมหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยตามความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

การปรับเนื้อหาและ
วิธีการน าเสนอ
โครงการออกแบบใน
วิชาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมกรรม
ให้ตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

มีการปรับ
เนื้อหาและ
วิธีการ
น าเสนอ
โครงการ
ออกแบบใน
วิชาการ
ออกแบบหรือ
วิชา
เทคโนโลยี

30 กันยายน 
2563 

ด าเนินการ 100% 
มีการปรับเนื้อหาและวธิีการ
น าเสนอโครงการออกแบบใน
วิชาการออกแบบ โดยเฉพาะ
ในชั้นปีที่2,3 และ 4 ให้เป็น

การน าเสนอผ่านคอมพวิเตอร์ 
และมีการใช้ภาษาอังกฤษใน

การน าเสนอผลงาน อาทิ 
โครงการปฏิบัติการออกแบบ

พัฒนาชุมชนท่าฉลอม จ.

ผศ. ดร.พิทาน 
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สถาปัตยกรรม
กรรมให้ตอบ
รับกับการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

สมุทรปราการ "Resilient 
Architecture and 

Community Design (RAC-
D)" 

4 ควรสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้
การเรียนการสอนเป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดท าวาระ
ประจ าเดือนในการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตรฯ 
เพื่อให้สามารถ
ติดตามการ
ประสานงานการ
สร้างเครือข่าย
หน่วยงานภายนอก 

มีการสร้าง
เครือข่ายกับ
หน่วยงาน
ภายนอกใน
เร่ืองการเรียน
การสอน 

30 กันยายน 
2563 

ด าเนินการ 100% 
มีการสร้างเครือข่ายกับ

ภาคเอกชนภายใต้โครงการ 
“แสง สูงวัย สถาปัตยกรรม 
ทัศนศึกษา ณ Bangkok 
Design Week 2020” 

ผศ.ดร.ธนภณ 

 
ผลการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรและแผนการปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
คะแนนการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ผ่านเกณฑ์ 
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่านเกณฑ์ 

2. บัณฑิต 0.00 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่มีการประเมิน 
การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่มีการประเมิน 

3. นิสิต 3.00 
การรับนิสิต 3 
การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 3 
ผลท่ีเกิดกับนิสิต 3 

4. อาจารย์ 4.00 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 
คุณภาพอาจารย์ 5 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 
การประเมินผู้เรียน 3 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 

คะแนนเฉลี่ยรวม  3.45 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) หลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ผ่าน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ยกเว้นการประเมินเนื่องจากนิสิต
จบการศึกษาเป็นปีแรก องค์ประกอบที่ 3 นิสิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.0 ผลการประเมินระดับคุณภาพปานกลาง องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.0 ผลการประเมินระดับคุณภาพดี องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.5 
ผลการประเมินระดับคุณภาพดี องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.0 ผลการประเมินระดับคุณภาพปานกลาง และ
มีระดับคุณภาพภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.45 (หลักสูตรมีการขอยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 ข้อ 8,10,11) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินฯ จึงมีประเด็นจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการปรับปรุงท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมคีุณวุฒิและความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านรวมทั้งผลงานทางวิชาการจ านวนมาก  
2. หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และผลลัพธ์ผู้เรียน 
 
แนวทางเสริม 
1. ส่งเสรมิให้อาจารยม์ีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติมากข้ึน 
2. ก าหนดเป้าหมายในการประเมนิผลของกิจกรรมให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมเพื่อสะท้อนผลการเรยีนรู้ที่ได้ของนิสติ 

รับทราบ 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพิ่มอัตราการคงอยู่ของนิสิตใหสู้งขึ้น 
2. ก ากับติดตามการเรียนของนิสิตเพื่อให้มีอัตราการส าเร็จ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
 
แนวทางปรับปรุง 
1. วิเคราะห์กระบวนการรับเข้าของนิสิตในแต่ละ TCAS เพื่อน า
ผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณากระบวนการรับนิสติ 
2. สร้างกระบวนการติดตามดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้นิสติ
ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

รับทราบ 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มรีะบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 
- รับทราบ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริม 
- 
 
 

- 
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จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แนวทางปรับปรุง 
- 

- 

 
องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริม 
- 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แนวทางปรับปรุง 
- 

- 

 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริม 
- 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แนวทางปรับปรุง 
- 

- 

 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริม 
- 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แนวทางปรับปรุง 
- 

- 

 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริม 
- 

- 






