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รายงานผลการดำเนินการของ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 4 มิถุนายน 2563 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์ / 
2 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์ / 
3 นายสิงห์ อินทรชูโต ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์ / 
4 นายศิรเดช สุริต ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 
5 นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 
 มคอ.2 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบนั 
1 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 
2 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์ นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์ นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์
3 นายสิงห์ อินทรชูโต นายสิงห์ อินทรชูโต นายสิงห์ อินทรชูโต 
4 นายศิรเดช สุริต นายศิรเดช สุริต นายศิรเดช สุริต 
5 นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์ นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์ นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์

อาจารย์ผู้สอน 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01247611 ทฤษฎีนวัตกรรม รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 
2 01247621 นวัตกรรมอาคารยั่งยืนและสภาพแวดล้อม รศ.พาสินี สุนากร / 
3 01247691 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางนวัตกรรมอาคาร รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยรู / 
4 01247697 สัมมนา รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 
5 01247699 วิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 
   ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจรญิ / 
   ผศ.ดร. ศิรเดช สุรติ / 
   รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ / 

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01247696 เรื่องเฉพาะทางนวัตกรรมอาคาร รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 

   ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน / 
2 01247697 สัมมนา รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยรู / 
3 01247699 วิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 

   ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจรญิ / 
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   ผศ.ดร. ศิรเดช สุรติ / 
   รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ / 
   ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน / 
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สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ไม่ต่ำกว่า 3 คน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน 
 

2 คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน 
- คุณวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร: ปรญิญาเอก 5 คน (100.0%) ปริญญาโท 0 คน (0.0%) ปริญญา
ตรี 0 คน (0.0%)  
- ดำรงตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ 0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย์ 3 คน (60.0%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน 
(40.0%) อาจารย์ 0 คน (0.0%) 
 ช่ือ-สกุล ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
1 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture) รองศาสตราจารย ์
2 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์ ปริญญาเอก Ph.D. (Architecture) รองศาสตราจารย ์
3 นายสิงห์ อินทรชูโต ปริญญาเอก Ph.D. (Design 

Technology) 
รองศาสตราจารย ์

4 นายศิรเดช สุริต ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

5 นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์ ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562 หรือ ค.ศ. 2015-2019) โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร 

  ประชุมวิชาการ 

  

ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "การเปรียบเทียบอุณหภมูิและความช้ืนภายในอาคารที่ใช้แนวทางการ
ออกแบบพึ่งพาธรรมชาติในเขตร้อนช้ืน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม Building Technology Alliance Conference on Energy and 
Environment (BTAC on Energy and Environment) ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2558, 
22 - 23 พฤษภาคม 2558,จ.ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

ฐานิตย์ คงสมทอง, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ,์ "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกระบาย
อากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการบณัฑติศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้ง
ที ่5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย 

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ภคภพ เทวะสิทธ์ิ, "การส่องสว่างเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของคนไทยในอาคารพักอาศัย", 
Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (BTAC on 
Energy and Environment) ครัง้ที่ 3 ประจำปี 2559, 24 มิถุนายน 2559,จ.ขอนแก่น ประเทศ
ไทย. 

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ศกรา ณะมณี, "สภาพการส่องสว่างในปัจจุบันในอาคารพักอาศัยของโครงการการเคหะแห่งชาติ", 
Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (BTAC on 
Energy and Environment) ครัง้ที่ 3 ประจำปี 2559, 24 มิถุนายน 2559,จ.ขอนแก่น ประเทศ
ไทย. 

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ศกรา ณะมณี, "เกณฑ์ค่าความสอ่งสว่างสำหรับอาคารพักอาศัยจากต่างประเทศและการมองเห็น
ของคนไทย", Building Technology Alliance Conference on Energy and 
Environment (BTAC on Energy and Environment) ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2559, 24 มิถุนายน 
2559, จ.ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

รมิดา บันดาธารณ์ , พาสินี สุนากร, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "การเปรยีบเทียบสมรรถนะการลด
สารอินทรียร์ะเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ", RSU National Research 
Conference 2016, 29 เมษายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  

Chanikarn Yimprayoon, “Grid Connected Photovoltaic System Potentials and 
Performance in 4 University Campuses", World Sustainable Built Environment 
Conference 2017 Hong Kong, 5 - 7 June 2017, Hong Kong. 

  
Chanikarn Yimprayoon, Nuanwan Tuaychareon, Nongnart Chuancheang, Wanarat 
Kornisaranukul, Pakapop Tavasit “Air Conditioning Electricity Use Simulation in Low-
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

Cost Residential Housings after Daylighting Redesign”, Passive and Low Energy 
Architecture 2017, 3-5 July 2017, Edinburgh, Scotland. 

  

พาสินี สุนากร, Ramida Bandatran, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ลดสารอินทรียร์ะเหยของพืชลดสารพิษ 3 ชนิด", PLEA2017 EDINBOUROUGH, 3 - 
5 กรกฎาคม 2017, Edinbourough สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

  

พัชรี โตตุ้ม, ชนิกานต์ ยิม้ประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, "การปรับปรุงคุณภาพแสงธรรมชาติของ
ห้องปฏิบัติการออกแบบทางสถาปตัยกรรมโดยการใช้หิ้งสะท้อนแสงที่มีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งท่ี 9, 3 - 4 
เมษายน 2561 , อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 

 

ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, , SUTALACK TANTIWONG, NOPNAPA THONGBU, "Energy Savgs from 
Roof and Wall with High Solar Reflectance Pats Different Buildg Types under 
Tropical Climate", Passive and Low Energy Architecture 2018, 10 - 12 ธันวาคม 2018, 
Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

  วารสารวิชาการ 

  

อธิพร ปรียาวงศากุล, ชนิกานต์ ยิม้ประยรู, "แนวทางการดัดแปลงโรงจอดรถอาคารพักอาศัยใน
โครงการบ้านจัดสรรเพื่อศึกษาการใช้พลังงาน", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 1, มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 111-124. 

  

ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, “แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารสำหรับ
ประเทศไทย” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉบับท่ี 64, 
ธันวาคม 2558, หน้า 47-62. 

  

กาศิ งามกมลรตัน์, สิงห์ อินทรชูโต, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, “อุปสรรคในการแพร่กระจายนวัตกรรม
ด้านการก่อสร้างในประเทศไทย”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี
ที่ 24 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม) 2559, หน้า 154-168. 

  
ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "อาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์", Journal of Architectural Research and 
Studies, ปีท่ี 13, ฉบับท่ี 2, ธันวาคม 2559, หน้า 1-30 

 
 

ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเปดิภาคการศึกษาตามมหาวิทยาลัยใน
อาเซียนต่อความต้องการไฟฟ้า กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 
วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร , ปีท่ี 1, ฉบับท่ี 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 
30-39 

 

กันติทัต ทับสุวรรณ, พาสินี สุนากร, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและเสียง
รบกวนของระบบหลังคาเขียวบนหลังคาเหล็กรดีลอน", วารสารวิชาการสถาปตัยกรรมศาสตร์, ปีท่ี 
68, ฉบับท่ี -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 99-114. 
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

 

โอ๊ก ศรนิล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, "การเพิ่มการระบายอากาศในหอผู้ป่วยรวม
ด้วยวิธีผสานเพื่อควบคุมการติดเชื้อ", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ปีท่ี 68, ฉบับท่ี -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 55-68.   

 

สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ชนิกานต์ ยิม้ประยูร, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายในต่อศักยภาพการทำงานและความพึงพอใจของคนไทยในอาคารสำนักงาน", วารสารวิจยัราช
ภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, 
หน้า 131-147. 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักด์ิ 

  ประชุมวิชาการ 

  

Onvalee Amornleetrakul, Witthaya Puangsombut, Jongjit Hirunlabh, Joseph Khedari, 
Sopa Visitsak, “Investigation of Thermal Performance of Ventilated Roof Tiles”, The 
4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 
04), 30 - 31 March 2015, Bangkok, Thailand. 

  

Prapasson Changsalak, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, “The Development of Cement 
Tiles from Empty Fruit Bunch (EFB) Fibers”, The 4th International Conference on 
Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04), 31 March 2015, Bangkok, 
Thailand. 

  

Saranya Ratanakorn, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, “Thermal Insulation Produced 
from Sugar Palm Fibers”, The 4th International Conference on Sustainable Energy 
and Green Architecture (SEGA 04), 31 March 2015, Bangkok, Thailand. 

  

Passorn Klinrod, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, Songklod Jarusombat, “Interior 
Panels Produced from Teak Leaves”, The 4th International Conference on 
Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04), 31 March2015, Bangkok, 
Thailand. 

  

Warisa Sayaphan, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, “Improvement of White Cement 
Blocks Properties Made from Rice Straw and Reinforced Bamboo Culms Based on 
Wattle and Daub Technique”, The 4th International Conference on Sustainable 
Energy and Green Architecture (SEGA 04), 31 March 2015, Bangkok, Thailand. 

  

Sopa Visitsak, Pawena Asokwatana, Joseph Khedari, “The Development of Wall-
Vent-Sets and Air Velocity Effects for Various Wind Speed”, The 4th International 
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04), 
31 March 2015, Bangkok, Thailand. 
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

  

พงษ์ศักดิ์  ปิติสกุลรตัน์, โสภา วิศษิฏ์ศักดิ์, โจเซฟ เคดารี, “การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากซิลิคอนได
ออกไซต์สำหรับอาคารในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที ่11 , 17 - 19 มิถุนายน 2558, จ.ชลบุรี ประเทศไทย 

  

ฐานิตย์ คงสมทอง, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ,์ "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกระบาย
อากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการบณัฑติศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

  

Arnon Anan-acha, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "Thermal Performance of Metalized 
Film Package Filled with Plastic Straws Insulation", The 5th International Conference 
on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-05), 28 กันยายน 2016, ประเทศ
ไทย 

  

ณัฐศรันย์ อุทัยภาณมุาศ, โสภา วศิิษฏ์ศักดิ์, "การประยุกต์ใช้หลังคาไม้ไผ่แบบคว่ำหงายจากภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น", เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ 
ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม, 14 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

  

ภาวดี บุญรอดอยู่, ศิรเดช สรุิต, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, โจเซฟ เคดารี, "การพัฒนาบ้านพักอาศัยแบบ
สําเรจ็รูป", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจยัเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ครั้งท่ี ๖, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

  

ณวัฒน สุทธิกานต์, โสภา วิศิษฏ์ศกัดิ์, "การพัฒนาระบบช้ินส่วนสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างโดมทรง
กลม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 (9th 
RMUTNC) ราชมงคลสร้างสรรค์กบันวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0, 9 สิงหาคม 2017, นนทบุรี 
ประเทศไทย 

  

ศิริพร จรรยา, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, "วัสดุบุผนังท่ีผลิตจากใยกล้วย", การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งท่ี 9 (9th RMUTNC) ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่
ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0, 9 สิงหาคม 2017, นนทบุรี ประเทศไทย 

  

Sopa Visitsak, Liliana O. Beltran, Nattaree Sridaranon, "The Daylight Performance of 
an Integrated Skylight and Shading Dome for the Tropics", Proceedings of the ISES 
Solar World Congress 2017 and the SHC 2017, 30ตุลาคม 2017, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates 

 
 

Sopa Visitsak, Surapong Jirarattananon, "Impact of Climate Change on Energy Use 
and CO2 Emission for Residential Buildings in Thailand", The 7th International 
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-07), 21 - 22 May 
2018, Thailand 

 
Sopa Visitsak, Nattaree Sridaranon, Joseph Khedari, Khedari, J., "Concept and 
Sustainable Solutions for Daylight Applications for Buildings in Tropical Climate", 
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

The International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE’19), 13 march - 14 
may 2019, Oxford England, Article 170. 

 

Srisod, A., Visitsak, S., Nattaree Sridaranon "The Natural Light Pipe Inside the Court of 
Justice Building", The 8th International Conference on Sustainable Energy and Green 
Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, 27 - 28 may 2019, Thailand, GB 87-
91. 

 

Piwsuwan, C., Visitsak, S., Nattaree Sridaranon "Eco Friendly Wall Materials Produced 
from Pineapple Fibers and Natural Binder", The 8th International Conference on 
Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, 27 - 
28 may 2019, Bangkok Thailand, GB 79-83. 

 

วิศรุตม์ ธนสุกาญจน์, ศริเดช สรุิต, โสภา วิศิษฏศ์ักดิ์, "การตรวจสอบรูปทรงและประสิทธิภาพของ
แผ่นสวนศาสตร์ชีวภาพจากกัญชงคอมโพสิตเพื่อการใช้งานสาหรับหอ้งประชุม", การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันท่ี 3-4 ธันวาคม 2019, 
นครปฐม, ประเทศไทย, หน้า 1796-1803. 

  วารสารวิชาการ 

  

Jaran Ratanachotinun, Nat Kasayapanand, Jongjit Hirunlabh, Sopa VIsitsak, Sombat 
Teekasap, Joseph Khedari , "Technical and Economical Assessment of Energy-Saving 
Roof and Wall Construction in Thailand", Journal of the Chinese Institute of 
Engineers.  Volume: 39 issue: 1, June 2015 pp 1-11. 

  

ณรงค์ชัย พ่วงคง, ภัทรนันท์ ทักขนนท์,  โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, "แผ่นดนิเบาและใยมะพรา้วเพื่อดูด
ความช้ืนสำหรบัเครื่องปรบัอากาศ", วารสารวิชาการคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สจล., ปีท่ี 21, ฉบับ
ที ่2, มีนาคม 2015, หน้า 56-68 

  

Jaran Ratanachotinun, Nat Kasayapanand, Jongjit Hirunlabh, Sopa Visitsak, Sombat 
Teekasap, Joseph Khedari, "A design and assessment of solar chimney of bioclimatic 
house wall and roof for construction in the housing market of Thailand", Journal of 
Building Services Engineering Research and Technology. Volume: 37 issues: 6. May 
2016, pp 694-709 

  

กนกเนตร เพ็ชรทองช่วย, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, "การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติดา้นการรับ
น้ำหนัก", วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค ์(คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี), ปีท่ี 5, ฉบับท่ี 1, มกราคม - มิถุนายน 2018 

  

ณัฏรี ศรีดารานนท์, โสภา วิศิษฏศ์ักดิ์, โจเซฟ เคดาร,ี "แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารในเขตร้อนช้ืน", วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปี
ที ่17, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018 
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

 

ณัฏรี ศรีดารานนท์, โสภา วิศิษฏศ์ักดิ์, โจเซฟ เคดารี , "แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารในเขตร้อนช้ืน", วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีท่ี 17, 
ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018 

 

กนกเนตร เพ็ชรทองช่วย, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, "การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติดา้นการรับน้ำหนัก", 
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ (คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี), ปีท่ี 5, ฉบับท่ี 1, มกราคม - มิถุนายน 2018 

 

ดนุพล มากผ่อง, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ,์ "แผ่นผนังภายในจากใบยูคาลิปตสั", วารสารศิลปกรรมศาสตร์
วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ (คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) , 
ปีท่ี 5, ฉบับท่ี 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 240-262 

 

นิรันดร์ วงศ์เศรษฐพงษ์ , โสภา วศิิษฏ์ศักดิ์, โจเซฟ เคดารี, "การพฒันาฝ้าชายคาระบายอากาศเพื่อ
ลดความร้อนใต้หลังคาบ้านพักอาศัย", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีท่ี 20, 
ฉบับท่ี 26, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 217-230 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต 

  ประชุมวิชาการ 

  

Singh Intrachooto, Rattanawan Mungkung, Kittiwan Kitpakornsanti, “Eco-design and 
Life Cycle Assessment of Japanese Tableware from Palm-Melamine Bio-
Composites”, EcoDesign 2015, 2 - 4 December 2015, Tokyo,Japan. 

  

Rattanawan Mungkung, Singh Intrachooto, Tananon Nudchanate, Kannika 
Sorakon, “Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label 
Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction”, 
EcoDesign 2015, 2 - 4 December 2015, Tokyo, Japan. 

  

อัญญารตัน์ ละม้าย,  สุชาดา เดชภักดี, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, "Potential Use of 
Empty Fruit Bunch Fibers as Binderless Particle Board for Interior Design of Green 
Buildings", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation 
(ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย 

  

Rattanawan Mungkung, Singh Intrachooto, Tananon Nudchanate, Kannika Sorakon, 
"UPCYCLE Carbon Footprint for Greenhouse Gas and Innovative Waste 
Management", The 5th International Conference on Green and Sustainable 
Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 November 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย 

  

สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคัง่, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, "Life Cycle Assessment for 
Eco-design of Japanese Tableware from Palm-Melamine Bio-Composites", The 5th 
International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 
10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย 
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

  
Singh Intrachooto "Current State of Waste Utilization among Thai SMEs", Unmaking 
Waste 2015, 21 - 24 May2015, Adelaide 

  

Supachok Tapananont, Kannika Sorakon, Rattanawan Mungkung, Singh Intrachooto, 
"Upcycling and cabon footprinting of the SCAPA composite material for innovative 
solid surface", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment 
(ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 
2016), 28 - 30 Novenber 2016 

  

Rattanawan Mungkung, Singh Intrachooto, Kannika Sorakon, Tananon Nudchanate, 
Jomkwan Meemano, "Upcycling and Carbon Footprinting for Creative Waste 
Management and Greenhouse Gas Reduction", The 12th biennial International 
Conference on Ecobalance (Ecobalance 2016), 3 - 6 October 2016, Japan. 

  

เอกลักษณ์ มณีทิพย์, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, สิงห์ อินทรชูโต, ธิตมิา ใสโม้, "อิทธิพลของเปลือกไข่
ไก่เผาทีม่ีผลต่อกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์", นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการ
พัฒนาประเทศ, 21 - 22 กรกฎาคม 2016, พิษณุโลก  ประเทศไทย 

 
พิชิตพันธ์ แซ่เอี๊ยบ, สิงห์ อินทรชูโต, "ปัจจัยและอุปสรรคในการเกิดนวัตดรรมในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างในประเทศไทย", The 2nd National Graduate Research Conference and Creative 
Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย 

  วารสารวิชาการ 

  

กาศิ งามกมลรตัน์, สิงห์ อินทรชูโต, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, “อุปสรรคในการแพร่กระจายนวัตกรรม
ด้านการก่อสร้างในประเทศไทย”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปี
ที่ 24 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม) 2559. 

  

จักรสิน น้อยไร่ภมูิ, สิงห์ อินทรชูโต, "กระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุอัพไซเคิลในประเทศไทย", 
Journal of Architectural Research and Studies, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 1, กันยายน - ตุลาคม 
2560, หน้า 47-60 

 

รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, , สิงห์ อินทรชโูต, , Srisuwanpip, N., Lamai, A., Sorakon, K., 
Kittipakornkarn, K., "Life cycle assessment of hempstone for green buildgs", 
Chemical Engineering Transactions, ปีท่ี 63, สิงหาคม 2018, หน้า 247-252 

 

Luangcharoenrat, C., Intrachooto, S., Peansupap V., Sutthinarakorn, W., "Factors 

influencing construction waste generation in building construction: Thailand's 

perspective", Sustainability (Switzerland), Year 11, Vol. 13, Articles 3638, Page 1-17,  

July 2019. 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเดช สุริต 

  ประชุมวิชาการ 
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

  

Siradech Surit, Polsiwat Sribanpone, “Large-Scale Combinatorial Optimization 
Algorithm for Reinforced Steel Bars in BIM-Oriented Projects”, SEGA 04 The 
4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Eco 
Buildings Innovation and Indoor Air Quality, 30 - 31 March 2015, Bangkok, Thailand. 

  

วีรวรรณ สระทองห้อย, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, ศิรเดช สุรติ, “การศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
อาคารพักอาศัยเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวญีปุ่่นท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย”, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 11:Research & Innovation, 
22 - 24 กรกฎาคม 2558, จ.พิษณุโลก ประเทศไทย. 

  

สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สุริต, “การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบหิ้งแสง
และฝา้เพดานเพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสม ในอาคารจำหน่ายสินค้าห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษา 
อาคาร CFS (Central Festival Samui)”, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้ง
ที ่11: Research & Innovation, 22 - 24 กรกฎาคม 2558, จ.พิษณุโลก ประเทศไทย. 

  

ศิรเดช สรุิต, “กระบวนการสื่อสารการออกแบบจากแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยใช้ระบบ
ต้นแบบเสมือนจริงร่วมกับระบบความจริงเสมือนแบบสมัผสัเต็ม”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที ่20, 8 - 10 กรกฎาคม 2558, จ.ชลบุรี ประเทศไทย. 

  

ปิยะณัฐ กิตติลักขณา, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สุริต, "การพัฒนาแผงกันแดดกระจกแบบแผ่น
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาตภิายในห้องเรยีนระดับมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา, 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย. 

  

อัญชลิดา กาญจนาธนเกียรติ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, "อิทธิพลของสีและแสงต่อการ
ช้ีนำทางในอาคารพักอาศัยของผู้สงูอายุชาวไทย", งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

ศรัญญา วิเชียรกัลยารตัน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, "การศึกษาอิทธิพลรูปแบบหลังคาฟัน
ปลาเพื่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารพลศึกษากรณีศึกษาอาคารยิมเนเซียมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร",การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
รังสิต ประจำ ปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 
29 เมษายน 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย. 

  

สุธิวัตร ประกอบธรรม, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, "การพัฒนาเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ
เพื่อการมองเห็นที่เหมาะสมสำหรบัห้องพักผู้ป่วยผู้สูงอายุ", การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสติ ประจำปี 2559 (RSU National Research Conference 2016) , 
29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  
อาจารี อนุสิฏฐกลุ,  นวลวรรณ ทวยเจรญิ,  ศิรเดช สุริต , "แนวทางการออกแบบแสงสว่างภายใน
อาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and 
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Environment ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 24 
มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ศกรา ณะมณี, "เกณฑ์ค่าความสอ่งสว่างสำหรับอาคารพักอาศัยจากต่างประเทศและการมองเห็น
ของคนไทย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building 
Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้ง
ที ่3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ศกรา ณะมณี, "สภาพการส่องสว่างในปัจจุบันในอาคารพักอาศัยของโครงการการเคหะ
แห่งชาติ", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building 
Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้ง
ที ่3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ภคภพ เทวะสิทธ์ิ, "การส่องสว่างเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของคนไทยในอาคารพัก
อาศัย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยอีาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology 
Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2559 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

กาญจนา วรพุฒ, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ศิรเดช สรุิต, กนกอร หัน้เจริญ, ธติิมา ใสโม้, "แผ่นบผุนัง
จากซังข้าวโพด", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจยัและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21 - 
22 กรกฎาคม 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย. 

  

เชษฐ์สุดา เกิดเนตร, พาสินี สุนากร, ศิรเดช สุริต, "การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอาคารโดย
ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ", RSU National Research Conference 2016, 
29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  

ภาวดี บุญรอดอยู่, ศิรเดช สรุิต, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, โจเซฟ เคดารี, "การพัฒนาบ้านพักอาศัยแบบ
สําเรจ็รูป", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจยัเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ครั้งท่ี ๖, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  

วันดี พินิจวรสิน, พิทาน ทองศาโรจน,์ ศิรเดช สรุิต, "ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนและบ้านเรือนพื้น
ถิ่นที่มีลักษณะไทยในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้เจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปตัย์กระบวนทัศน์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
“สถาปัตย์ปาฐะ” พ.ศ. 2560, 10 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  
นิตยา พรมฉายา, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สุริต, "แนวทางในการออกแบบแสงสว่างในอุโบสถ 
: กรณีศึกษา วัดเบญจมบพิตรดุสติวนารามราชวรวิหาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วย
เทคโนโลยี, 27 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

 

พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, ศิรเดช สุรติ, , "การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณ
ความส่องสว่างของห้องเรียน: กรณีศึกษาอาคาารเรยีนคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

เจษสุภา หมั้นทรัพย์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สุริต, , "การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบของระบบ
ควบคุมแสงแอนิโดลิกต่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารสำนักงาน", การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

 

ณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, ศิรเดช สุรติ, , "การพัฒนารูปแบบระบบแผงกันแดด
แบบการนำแสงสว่างเืพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม", การประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

เทอดศักดิ์ มุนีนารถ, ศิรเดช สุริต, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, "กระบวนการเก็บข้อมูลสำหรับการ
พยากรณ์ของเสียจากกระบวนการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่", การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

 
 

ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, , "การศึกษาอิทธิพลของสีและ
แสงต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน", การประชมุ วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน 
ครั้งท่ี 4, 27 เมษายน 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 

 

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. 

 

วิศรุตม์ ธนสุกาญจน์, ศริเดช สรุิต, โสภา วิศิษฏศ์ักดิ์, "การตรวจสอบรูปทรงและประสิทธิภาพของ
แผ่นสวนศาสตร์ชีวภาพจากกัญชงคอมโพสิตเพื่อการใช้งานสาหรับหอ้งประชุม", การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันท่ี 3-4 ธันวาคม 2019, 
นครปฐม, ประเทศไทย, หน้า 1796-1803. 

 

พาสินี สุนากร, ศริเดช สุริต, มครนิทร์ กาญจนสตุ, "การออกแบบและประยุกต์ใช้เซลลไ์ฟฟ้าชีวภาพ

จากพืช เพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ", The 2nd Suan Sunandha National and International 

Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019, 8 พฤศจิกายน 2019, 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. หน้า 3-113 - 3-122. 
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  วารสารวิชาการ 

  

Benjapon Wethyavivorn, Siradech Surit, Chanachat Apichatyakul and Nattiya 
Lerdsivanon, "Model Verification of Thai Historic Masonry Monuments", Journal of 
Performance of Constructed Facilities, Vol 30, Issue 1, February 2016. 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ 

  ประชุมวิชาการ 

  

กาญจนา วรพุฒ, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ศิรเดช สรุิต, กนกอร หัน้เจริญ, ธติิมา ใสโม้, "แผ่นบผุนัง
จากซังข้าวโพด", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21 - 22 
กรกฎาคม 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย. 

  

เอกลักษณ์ มณีทิพย์, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, สิงห์ อินทรชูโต, ธิตมิา ใสโม้, "อิทธิพลของเปลือกไข่
ไก่เผาทีม่ีผลต่อกาลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์", นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการ
พัฒนาประเทศ, 21 - 22 กรกฎาคม 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย. 

  

พัฒนา ศรีอภัย, พาสินี สุนากร, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, "การพัฒนาบล็อกปูพ้ืนจากต้นกันชงเพื่อ
คุณสมบัติในการหน่วงน้ำ",การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบณัฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย. 

 

พัฒนา ศรีอภัย, พาสินี สุนากร, , ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค,์ , "การพัฒนาบล็อกปูพ้ืนจากต้นกันชง
เพื่อคุณสมบัติในการหน่วงน้ำ", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย 

 

Kamhangrittirong, P., Hancharoen, K., Saimo, T., Srabua, P., "Heat Resistant Materials 

from High Calcium Fly Ash Based Geopolymer", Asian Conference on Civil, Material 

and Environmental Sciences , 16 - 18 July  2019, Hokkaido Japan, pp. 326-338.. 

  วารสารวิชาการ 

  

พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, , "การศึกษาการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของห้องเรยีนด้วยหิ้งสะท้อนแสง: กรณศีึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตรม์หาวทิ ยาลยัราชภัฏพระนคร", วารสารวิจัยราชภฏัพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, ปีท่ี 13, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 46-63 

3 คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจำ
หลักสตูร 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่
มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ โดยเป็นอาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก หรือ
ปริญญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่กว่ารองศาสตราจารย์   
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ประจำหลักสตูรจำนวน 11 คน 
 ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา

สูงสุด 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์ / 
2 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์ / 
3 นายสิงห์ อินทรชูโต ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์ / 
4 นายศิรเดช สุริต ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 
5 นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ / 
6 นางพาสินี สุนากร ปริญญาโท รองศาสตราจารย ์  
7 นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย ์  
8 นายพิธาน ทองศาโรจน ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
9 นายธนภณ พันธเสน ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
10 นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
11 นางสุภาพร แก้วกอ เลี่ยว

ไพโรจน ์
ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตาจารย ์  

 
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑด์ังแสดงตามตารางในส่วนคุณสมบตัขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และ
ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมดังตารางต่อไปนี ้
 

6 รองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร 

  ประชุมวิชาการ 

  

Pasinee Sunakorn, “Vertical greening from earthenware blocks and their thermal 
performance”, International Conference on Living Walls and Ecosystem Service, 
University of Greenwich, 6 - 8 July 2015, London, UK. 

  

พาสินี สุนากร, "ผนังเขียวจากบลอ็กดินเผาและคณุสมบัติในการป้องกันความร้อน", International 
Conference on Living Walls and Ecosystem service , University of Greenwich, 6 - 8 
กรกฎาคม 2015, London สหราชอาณาจักรบรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

  

ชนัสนันท์ ชินพงษ,์ พาสินี สุนากร, “การพัฒนาระบบให้น้ำพืชจากนำ้ทิ้งระบบปรับอากาศ”, 
BERAC 6, 2015 Built Environment Research Associates Conferences 2015, 17 
กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  

เชษฐ์สุดา เกิดเนตร, พาสินี สุนากร, ศิรเดช สุริต, "การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอาคารโดย
ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ", RSU National Research Conference 2016, 29 เมษายน 
2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

  

รมิดา บันดาธารณ์ , พาสินี สุนากร, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร "การเปรียบเทียบสมรรถนะการลด
สารอินทรีย์ ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ", RSU National Research 
Conference 2016, 29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  
เอก ปนาทกุล, พาสินี สุนากร, "การพัฒนาระบบหลังคาเขยีวท่ีมีน้ำหนักเบาโดยวิธีให้น้ำใต้ผิว", 
SEGA 06, 30 - 31 สิงหาคม 2017, เขตบริหารพเิศษฮ่องกง 

  

พาสินี สุนากร, Ramida Bandatran, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร "การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของการ
ลดสารอินทรียร์ะเหยของพืชลดสารพิษ 3 ชนิด", PLEA2017 EDINBOUROUGH, 3 - 5 กรกฎาคม 
2017, Edinbourough สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

  

พัฒนา ศรีอภัย, พาสินี สุนากร, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, "การพัฒนาบล็อกปูพ้ืนจากต้นกันชงเพื่อ
คุณสมบัติในการหน่วงน้ำ",การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบณัฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย. 

  

อรรถกร รังทอง, พาสินี สุนากร, "ประสิทธิภาพในการดดูซับคาร์บอนไดออกไซด์ของหลังคาเขียวหรือ
สวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย", ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 
(URPAS 2018)ท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, 27 เมษายน 
2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  

ณัฏฐ์ พหุโล , พาสินี สุนากร, "การปรับปรุงคณุภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานด้วยการลด
สารอินทรียร์ะเหยง่ายโดยใช้สวนแนวตั้ง", ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 
2561 (URPAS 2018) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบัง, 27 เมษายน 
2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

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. 

 

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

 

พาสินี สุนากร, ศริเดช สุริต, มครนิทร์ กาญจนสตุ, "การออกแบบและประยุกต์ใช้เซลลไ์ฟฟ้าชีวภาพ
จากพืช 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. 

 วารสารวิชาการ 

  

Kor Kamolpatana, Pasinee Sunakorn, "Modified Fuzzy Delphi Method to Select 
Decision Variables for Vertical Farming in Thailand", Kasetsart Journal Social Sciences, 
Vol. 36, Issue 3, September - December 2015, pp. 554-567. 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

  

พาสินี สุนากร, องอาจ ถาพรภาษี, พัชรียา บุญกอแก้ว, "การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
จับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
, ปีท่ี 15, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 175-186 

 

กันติทัต ทับสุวรรณ, พาสินี สุนากร, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและเสียง

รบกวนของระบบหลังคาเขียวบนหลังคาเหล็กรดีลอน", วารสารวิชาการสถาปตัยกรรมศาสตร์, ปีท่ี 

68, ฉบับท่ี -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 99-114. 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ 

  ประชุมวิชาการ 

  

Nuanwan Tauychareon, Wanarat Konisranukul, “The Development of the Prototype 
of Bamboo Shading Device”, the ICUPRD 2558: XIII International Conference on 
Urban Planning and Regional Development, 11 -12 March 2015, Dubai, United State 
of Arab Emirates. 

  

วีรวรรณ สระทองห้อย, นวลวรรณ ทวยเจรญิ,  ศิรเดช สุรติ,  “การศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
อาคารพักอาศัยเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวญีปุ่่นท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย”, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 11: Research & Innovation, 22 - 24 กรกฎาคม 
2558, จ.พิษณุโลก ประเทศไทย. 

  

สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ,  ศริเดช สรุิต,  “การศกึษาอิทธิพลของรูปแบบหิ้งแสง
และฝา้เพดานเพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสม ในอาคารจำหน่ายสินค้าห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษา 
อาคาร CDS (Central Festival Samui)”, การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 
11: Research & Innovation, 22 - 24 กรกฎาคม 2558, จ.พิษณุโลก ประเทศไทย. 

  

ปิยะณัฐ กิตติลักขณา, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สุริต, "การพัฒนาแผงกันแดดกระจกแบบแผ่น
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาตภิายในห้องเรยีนระดับมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา, 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย. 

  

อัญชลิดา กาญจนาธนเกียรติ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, "อิทธิพลของสีและแสงต่อการชี้นำ
ทางในอาคารพักอาศัยของผู้สูงอายุชาวไทย", งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

ศรัญญา วิเชียรกัลยารตัน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, "การศึกษาอิทธิพลรูปแบบหลังคาฟัน
ปลาเพื่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารพลศึกษากรณีศึกษาอาคารยิมเนเซียมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร",การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั 
รังสิต ประจาํ ปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 
29 เมษายน 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย. 

  
สุธิวัตร ประกอบธรรม, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, "การพัฒนาเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ
เพื่อการมองเห็นที่เหมาะสมสำหรบัห้องพักผู้ป่วยผู้สูงอายุ", การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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มหาวิทยาลยัรังสติ ประจำปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 
29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

  

อาจารี อนุสิฏฐกลุ,  นวลวรรณ ทวยเจรญิ ,  ศิรเดช สรุิต , "แนวทางการออกแบบแสงสว่างภายใน
อาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and 
Environment ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 24 
มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ศกรา ณะมณี, "เกณฑ์ค่าความสอ่งสว่างสำหรับอาคารพักอาศัยจากต่างประเทศและการมองเห็น
ของคนไทย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building 
Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้ง
ที ่3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

 

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, นงนาถ จวนแจ้ง
, ศกรา ณะมณี, "สภาพการส่องสว่างในปัจจุบันในอาคารพักอาศัยของโครงการการเคหะ
แห่งชาติ", ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building 
Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้ง
ที ่3 ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

 

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชนิกานต์ ยิ้มประยรู, ศิรเดช สรุิต, อาจารย์, นงนาถ 
จวนแจ้ง, ภคภพ เทวะสิทธ์ิ, "การส่องสว่างเพื่อความพึงพอใจในการมองเห็นของคนไทยในอาคารพัก
อาศัย", ประชุมวิชาการเทคโนโลยอีาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology 
Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2559 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย. 

 

ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอสิรานุกลู, นงนาถ จวนแจ้ง, ภคภพ เทวะ
สิทธ์ิ, "Air Conditioning Electricity Use Simulation in Low-Cost Residential Housings 
after Daylighting Redesign", Passive and Low Energy Architecture 2017 Edinburgh, 3 - 
5 กรกฎาคม 2017, เอดินเบอระ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

 

ขวัญฤทัย อินทรีย์, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, "การศึกษาอิทธิพลสผีนังและวิวภายนอกต่อการรักษา
ผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคซึมเศร้า", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สังคม
คุณภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน: ชีวิตและสังคมผูสู้งอายุ", 9 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 
นิตยา พรมฉายา, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สุริต, "แนวทางในการออกแบบแสงสว่างในอุโบสถ : 
กรณีศึกษา วัดเบญจมบพิตรดุสติวนารามราชวรวิหาร", การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 3 และ
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ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1 : คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลือ่นประเทศด้วยเทคโนโลยี, 
27 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

พัชรี โตตุ้ม, ชนิกานต์ ยิม้ประยูร, นวลวรรณ ทวยเจริญ, "การปรับปรุงคุณภาพแสงธรรมชาติของ
ห้องปฏิบัติการออกแบบทางสถาปตัยกรรมโดยการใช้หิ้งสะท้อนแสงที่มีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งท่ี 9, 3 - 
4 เมษายน 2018, อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 

 พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, ศิรเดช สุรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของ
หิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน: กรณีศึกษาอาคาารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 เจษสุภา หมั้นทรัพย์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สุริต, "การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบของระบบ
ควบคุมแสงแอนิโดลิกต่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารสำนักงาน", การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย 

 ณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, ศิรเดช สุรติ, "การพัฒนารูปแบบระบบแผงกันแดดแบบ
การนำแสงสวา่งเพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม", การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 เสาวลักษณ์ พ่วงพ,ี นวลวรรณ ทวยเจรญิ, "การพัฒนารูปแบบระบบฝ้าเพดานนาแสงสว่างที่
เหมาะสมต่อการส่องสว่างในอาคารสานักงาน", ประชุมวิชาการระดบัชาติประจาปี พ.ศ. 2561 เรื่อง 
“อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”, 21 - 22 พฤศจิกายน 2018, 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศริเดช สรุิต, "การศึกษาอิทธิพลของสีและแสง
ต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน", การประชมุ วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภมูิ ครั้งท่ี 3 และการประชุมวิชาการระดับชาตเิครือข่ายวิจัยประชาช่ืน ครั้งท่ี 4, 27 
เมษายน 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 

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

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

  

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ศกรา ณะมณี, "อิทธิพลของแสงสว่างภายในอาคารต่อ
การมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย", วารสารวิชาการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ปีท่ี 65, ฉบับท่ี 1, ธันวาคม 2016, หน้า 55-74 

 

พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจรญิ, ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, "การศึกษาการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้าแสงสว่างของห้องเรียนด้วยหิ้งสะท้อนแสง: กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร", วารสารวจิัยราชภฏัพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีท่ี 13, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 46-63 

 

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. 

 

สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ชนิกานต์ ยิม้ประยูร, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายในต่อศักยภาพการทำงานและความพึงพอใจของคนไทยในอาคารสำนักงาน", วารสารวิจยัราชภฏั
พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 
131-147. 

 

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, ชติพัทธ์ ณะมณี, "วิวภายนอกกับภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ", วารสารสถาปัตยกรรม ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี 2019, ฉบับ
ที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 38-49. 

 

นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารตัน์ กรอิสรานุกลู, นงนาถ จวนแจ้ง, สมปอง เทียนวันเพ็ญ, ชติพัทธ์ ณะ
มณี, "วิวภายนอกกับภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุ", วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร, 
ปีท่ี 3, ฉบับท่ี 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 97-102. 

 
นวลวรรณ ทวยเจริญ, "แสงบาดตาจากแหล่งกำเนดิแสงขนาดเล็กสำหรับผูสู้งอายุชาวไทย", วารสาร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีท่ี 18, ฉบับท่ี 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 264-271. 

  8 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท ์

 ประชุมวิชาการ 

 Pattaranan Takkanon, "UHI and Thermal Performance of Office Buildings in Bangkok", 

International High- Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built 

Environment Conference 2016 Series (SBE16), iHBE 2016, 17 - 18 Novenber 2016, 

Sydney, Australia. 

 Pattaranan Takkanon, "A Study of Height-to-width Ratios and Urban Heat Island 

Intensity of Bangkok", the 4TH International Conference on Countermeasures to 

Urban Heat Island (IC2UHI 2016), 30 May - 1 June 2016, Singapore. 
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 Pattaranan Takkanon, "Urban Geometry Design Guidelines for Heat Mitigation and 

Airflow in Bangkok", Passive Low Energy Architecture (PLEA) 2017, 2 - 5 July 2017, 

Edinburgh, Scotland. 

 Pattaranan Takkanon, "Urban geometry and wind simulation studies for comfort in 

Bangkok street canyon", Proceedings of World Sustainable Built Environment 

Conference 2017, 5 - 7 June 2017, Hong Kong. 

 Pattarawat Kaewchuang, Pattaranan Takkanon, "Effects of orientations and wall 

materials on indoor thermal condition: a case study of welfare house for military 

officers", The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green 

Architecture (SEGA 07), 21 - 22 May 2018, Bangkok, Thailand. 

 Pattaranan Takkanon, "Improving thermal condition of a townhouse through the use 

of low-cost ventilation system: A case study in Chonburi, Thailand", Passive Low 

Energy Architecture 2018 (PLEA 2018), 10 - 12 December 2018, Hong Kong. 

 วารสารวิชาการ 

 ณรงค์ชัย พ่วงคง, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, "แผ่นดินเบาและใยมะพร้าวเพื่อดูด

ความช้ืนสำหรบัเครื่องปรบัอากาศ", วารสารวิชาการคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สจล., ปีท่ี 21, ฉบับ

ที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 56-68 

 Pattaranan Takkanon, “UHI and thermal performance of office buildings in 

bangkok.” Procedia Engineering, 180, 241-251. 

 ณัฐรดา บุญถัด, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, "การคำนวณค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณบ์ังแดด 

(SC) ด้วยโปรแกรม REVIT & DYNAMO ตามหลักเกณฑ์การคำนวณของกฎหมายพลังงาน (BEC)", 

วารสารสิ่งแวดล้อมสรรคส์รา้งวินิจฉัย, ปีท่ี 16, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 61-76 

 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. 

 โอ๊ก ศรนิล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, "การเพิ่มการระบายอากาศในหอผู้ป่วยรวม

ด้วยวิธีผสานเพื่อควบคุมการติดเชื้อ", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ปีท่ี 68, ฉบับท่ี -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 55-68. 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ พันธเสน 

  ประชุมวิชาการ 
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สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ธนภณ พันธเสน, พัฑรา สืบศิริ, Bart Lambregts, "การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ", การประชุมทาง
วิชาการ ครั้งท่ี 54 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย. 

  

ธนภณ พันธเสน, ฐาปนา บุณยประวิต, สภุาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, "การออกแบบการใช้ที่ดินและ
อาคารกลุม่พาณิชยกรรมผสมผสานท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีสาธารณะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ", “การ
ประชุมวิชาการผังเมืองครั้งท่ี 2 ประจำปี 2559” การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย “การวาง
ผังและการออกแบบปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ”, 24 - 26 
กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

  

พูลสุข นิยมไทย, ธนภณ พันธเสน, "การประยุกตแ์นวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อ
การออกแบบโครงการผสมผสานการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตดินแดง", การประชุมวิชาการ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิง่แวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัแม่โจ้ , 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย 

  

วิลาสินี ม่วงเกตุ, ธนภณ พันธเสน, "การประเมินแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีบางกะเจ้าจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อกำหนดรูปแบบสาธารณูปโภคสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", การประชุม
วิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย 

  

อมราภรณ์ วงศ์มา, ธนภณ พันธเสน, "คุณค่าของการปรับปรุงอาคารเก่าให้เป็นบูทีคโฮเทล ด้วยการ
ออกแบบตามแนวคิดการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม และอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน", การประชุมวิชาการ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิง่แวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัแม่โจ้, 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย 

  

ธนภณ พันธเสน, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, Bartholomeus Wilhelmus Lambregts, 
"PROMOTING CYCLING FOR DAILY MOBILITY IN BANGKOK: CHALLENGES AND WAYS 
FORWARD", The 7th Asian Conference on Social Sciences (ACSS2016), 12 มิถุนายน 
2016, Kobe ญี่ปุ่น 

  

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ธนภณ พันธเสน, Bartholomeus Wilhelmus Lambregts, พัฑรา 
สืบสริิ, "ENHANCING TRANSPORTATION SAFETY FOR CHILDREN IN THAILAND BY 
INTRODUCING BICYCLE TRAINING GROUNDS", The 22nd International Conference of 
Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 9 ธันวาคม 2017 - 11 มีนาคม 
2018, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮอ่งกง 

  วารสารวิชาการ 

  
Bart Lambregts, ธนภณ พันธเสน, สุปณติา มั่นเจริญ, “Urbanization in The Bangkok 
Metropolitan Region: Trends, Drivers and Challenges”, กรณีศึกษา: งานวิจัยในประเทศไทย
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ด้านการรบัมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ,ปีท่ี 1, ฉบับท่ี 1, กุมภาพันธ์ 
2558, หน้า 4-1-4-35. 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ 

  ประชุมวิชาการ 

  

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ธนภณ พันธเสน, พัฑรา สืบศิริ, Bart Lambregts, "การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ", การประชุมทาง
วิชาการ ครั้งท่ี 54 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย. 

  

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, "การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จกัรยานใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน", การประชุมประจำปเีครือข่ายมหาวิทยาลยัยั่งยืนแห่งประเทศ
ไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งท่ี 1, 28 - 
29 พฤศจิกายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย 

  

นายรัชด ชมภูนิช, สภุาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, "Paving the Way to a Green Campus: 
Kasetsart University", International Workshop on UI Greenmetric 2016, 21 เมษายน 
2016, Depok สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 

  

ธนภณ พันธเสน, ฐาปนา บุณยประวิตร, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, "การออกแบบการใช้ที่ดิน
และอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานท่ีอยู่อาศยัและสถานท่ีสาธารณะพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ", 
“การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งท่ี 2 ประจำปี 2559” การประชุมทางวิชาการระดับชาติวา่ด้วย 
“การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ”, 24 
- 26 กุมภาพันธ ์2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

  

Tanapon Panthasen, Supaporn Keawko Leopairojna, Bartholomeus Wilhelmus 
Lambregts, "PROMOTING CYCLING FOR DAILY MOBILITY IN BANGKOK: CHALLENGES 
AND WAYS FORWARD", The 7th Asian Conference on Social Sciences (ACSS2016), 12 
June 2016, Kobe Japan 

  

Tanapon Panthasen, Supaporn Keawko Leopairojna, Bartholomeus Wilhelmus 
Lambregts, Pattra Suebsiri, "Enhancing transportation safety for children in thailand 
by introducing bicycle training grounds", The 22nd International Conference of Hong 
Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 9 -11 December2017, Hong Kong. 

  

ทวิญา เพ็ญประทุม, สภุาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, "การกำหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายจากบา้นพัก
อาศัยโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนอยู่รวย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", Built 
Environment Research Associates Conference, BERAC8, 2017, 21 กรกฎาคม 2017, คลอง
หลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 
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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.  

  วารสารวิชาการ 

  

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชน
ทางราง:บทเรียนจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ บ้านทับช้าง กรุงเทพฯ", วารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น, สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีท่ี 15, ฉบับท่ี 
1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 153-172 

  

Leopairojna, Supaporn, Lambregts, Bart, Denpaiboon, Chaweewan, "Promoting 
Cycling with Help of Participatory Mapping on Samui Island,Thailand", Spaces & 
Flows: An International Journal of Urban & Extra Urban Studies. 2017, Vol. 8 Issue 3, 
p15-34. 20p. 

11 ผศ.ดร.พิทาน ทองศาโรจน์ 

  ประชุมวิชาการ 

  

วันดี พินิจวรสิน, พิทาน ทองศาโรจน,์ ศิรเดช สรุิต, "ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนและบ้านเรือนพื้น
ถิ่นที่มีลักษณะไทยในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้เจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปตัย์กระบวนทัศน์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
“สถาปัตย์ปาฐะ” พ.ศ. 2560, 10 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

  วารสารวิชาการ 

  

พิทาน ทองศาโรจน,์ "การศึกษาตวัแปรในการออกแบบเพื่อสร้างสภาวะน่าสบายในเรือนไทยประเพณี
ในภาคกลาง", วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 
275-282 

  

พิทาน ทองศาโรจน,์ "การศึกษาการรับรูร้ะยะและขนาดที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมผ่านระบบความ
จริงเสมือนของนิสิตสถาปตัยกรรมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์", วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม, ปี
ที ่15, ฉบับท่ี 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 82-89 

  

พิทาน ทองศาโรจน,์ "การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรช่์วยออกแบบสถาปัตยกรรม
สำหรับนสิิตชั้นปีที ่2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีท่ี 15, ฉบับ
ที ่1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 59-66 

  

พิทาน ทองศาโรจน,์ "การพัฒนาทักษะทางการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอรผ์่านการ
เรียนแบบเสรมิแรง จากโครงงานการเรยีนรู้จากสภาพจริง", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล., ปี
ที ่16, ฉบับท่ี 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 16-24 



25 
 

 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

 

 

พิทาน ทองศาโรจน,์ มนัญชยา เรอืงวงศ์โรจน์, "การเปรียบเทียบการสรา้งแบบรูปด้านสถาปัตยกรรม
ไทยเจดยี์ ระหวา่งวิธีรังวัดเจดยี์แบบดั้งเดิมกับวิธรีะบบแปลงภาพถา่ย", วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล., ปีท่ี 17, ฉบับท่ี 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 40-46 

4 คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์
ประจำ 

คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน ท่ีเป็นอาจารย์ประจำ มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง รายละเอียด 
 
อาจารย์ผู้สอน 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์
วิจัย 

1 01247611 ทฤษฎีนวัตกรรม รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 
2 01247621 นวัตกรรมอาคารยั่งยืนและ

สภาพแวดล้อม 
รศ.พาสินี สุนากร / 

3 01247691 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทาง
นวัตกรรมอาคาร 

รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยรู / 

4 01247697 สัมมนา รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 
5 01247699 วิทยานิพนธ ์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 

ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจรญิ / 
รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยรู / 

 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์

วิจัย 
1 
 

01247696 เรื่องเฉพาะทางนวัตกรรมอาคาร รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 
ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจรญิ / 
รศ.พาสินี สุนากร / 
ผศ.ดร. ศิรเดช สุรติ / 
ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน / 
ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ / 

2 01247697 สัมมนา รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยรู / 
3 01247699 วิทยานิพนธ ์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต / 

ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจรญิ / 
รศ.พาสินี สุนากร / 
ผศ.ดร. ศิรเดช สุรติ / 
ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน / 
รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ / 
รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยรู / 
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ประสบการณ์การสอน 
  ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ประสบการณ์สอน 

1 นางชนิกานต์ 
ยิ้มประยูร 

Ph.D. 
(Architecture) 

รองศาสตราจารย ์ 01240221, 01240222, 01240236, 
01240462, 01240595, 01240599, 
01247311,01247321,01247341,01
247312,01247322,01247342, 
01247591, 01247595, 01247599, 
01247691, 01247697 

2 นางพาสินี สุนา
กร 

M.Arch รองศาสตราจารย ์ 01240111, 01240362, 01240595, 
01240599, 01247111, 01247112, 
01247521, 01247524, 01247595, 
01247596, 01247598, 01247599 

3 นางสาวภัทร
นันท์ ทักขนนท์ 

Ph.D. 
(Architecture) 

รองศาสตราจารย ์ 01240261, 01240321, 01240322, 
01240362, 01240595, 01240599, 
01247211,01247221, 
01247212,01247222, 01247591, 
01247532, 01247595, 01247596, 
01247598, 01247599 

4 นายสิงห์ อินทร
ชูโต 

Ph.D. (Design 
Technology) 

รองศาสตราจารย ์ 01240313, 01240314, 01240595, 
01240599, 01247311,01247312, 
01247522, 01247533, 01247562, 
01247595, 01247599 

5 นายศิรเดช สุ
ริต 

วศ.ด.
(วิศวกรรม
โยธา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 01240131, 0124023, 01247121, 
01247122,01247531, 01247596, 
01247597, 01247598, 01240599 

6 นางสาว
นวลวรรณ ทวย
เจริญ 

Ph.D. 
(Architecture) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1240313, 01240314, 01240321, 
01240322, 01240496, 01240489, 
01240595, 01240599, 
01247211,01247221, 
01247212,01247222, 01247595, 
01247596, 01247598, 01247599 

7 นายธนภณ พัน
ธเสน 

ปร.ด. (สห
วิทยาการ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 01240413, 01240414, 01246596, 
01246598, 01246599, 01247113, 
01247121, 01247595, 01247621, 
01247696, 01247698, 01247699 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูส้อนตามเกณฑด์ังแสดงตามตารางในส่วนคุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

5 คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์
พิเศษ 

คุณสมบัติของ อาจารยผ์ู้สอน ท่ีเปน็อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตำ่ปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจำเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานัน้ 
 
ไม่มีอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์พเิศษ อย่างไรก็ตาม มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อเสริมความรู้และความก้าวหน้าในวงการนวัตกรรม ในรายวิชา 01247611, 01247691, 
01247697 
 

6 คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลัก และ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศึกษ
า) 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารยป์ระจำ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน และ 2.มผีลงานทางวชิาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

       รหัสนิสิต             ชื่อ นามสกลุ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
อาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วม (ถ้า
มี) 

6018200015 นางสาวปรกชล นันทนัชกร รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต - 

6018200023 นางสาวสุฑาลักษณ ์ ตันติวงศ ์ ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจรญิ 
รศ.ดร.ชนิกานต์ 
ยิ้มประยูร 

6118200017 
ว่าท่ีร้อยตรีชนาคลัภ์กัน
ยกร  

พันธ์หว้าทันกร รศ.พาสินี สุนากร - 

6118200025 นางสาวณัฐรดา บุญถัด รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ - 
6118200050 นางสาวณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร ์ ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจรญิ - 
6118200068 นายเทอดศักดิ์  มุนีนารถ ผศ.ดร.ศิรเดช สุรติ - 
6118200076 นางสาวพรรณวดี  โรจนศริ ิ ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจรญิ - 
6218200019 นายปิต ิ อนนตพันธ์ ผศ.ดร.ธนภน พันธเสน  
6218200027 นายเอก ปนาทกูล รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  
 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นไปตามเกณฑ์ โดยเป็นอาจารย์ประจำหลักสตูรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือปรญิญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานี้หรือ



28 
 

 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑด์ังแสดงตามตารางในส่วนคุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจำหลักสตูร 

7 คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 
(บัณฑิตศึกษ
า) 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบัหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคณุวฒุิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรบัซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นไปตามเกณฑ์ ดังแสดงตามตารางในส่วนท่ีแล้ว 
 

8 คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์
(บัณฑิตศึกษ
า) 

คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือ ขั้นต่ำปรญิญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรือ่ง หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเปน็ท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 
หลักสตูรเปดิใหม่ ปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ 
 

9 การตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานของ
ผู้สำเร็จ
การศึกษา 
(บัณฑิตศึกษ
า) 

การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ำเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รบัการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศของ กกอ. 
 
หลักสตูรเปดิใหม่ ปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีผูส้ำเรจ็การศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2562 มีผลงานตีพิมพ์
ของนิสิตในหลักสตูรดังนี้ 
 
 รหัสประจำตัว นิสิตและผูส้ำเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

1 6018200023 นางสาวสุฑาลักษณ์ 
ตันติวงศ ์

"อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมภายใน
ต่อศักยภาพการทำงาน
และความพึงพอใจของ

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 2, 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, 
หน้า 131-147. 
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คนไทยในอาคาร
สำนักงาน"  

10 ภาระงาน
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
และการ
ค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบับัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศกึษา 15 
คน หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสดัส่วนนักศึกษาที่ทำวทิยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอกและมตีำแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม 

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 2 - - - 
ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจรญิ 4 - - - 
รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยรู 3 2 - - 
รศ.พาสินี สุนากร 4 - - - 
ผศ.ดร.ศิรเดช สุรติ 2 2 3 1 
รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 5 2 1 - 
 
 

11 อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการ
ค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจยั
อย่างต่อเนื่อง
และ
สม่ำเสมอ  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  
ดังแสดงตามตารางในส่วนท่ีแล้ว 

12 การปรับปรุง
หลักสตูรตาม
กรอบ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
 
หลักสตูรเปดิใหม่ ปีการศึกษา 2560 อย่างไรก็ตามหลักสตูรมีกระบวนการควบคุมให้มีการปรับปรุงตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด โดยเริม่ดำเนนิกระบวนการปรับปรุงแล้ว 

 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

1. กระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร 

1.1 ระบบและกลไก 

หลักสตูรมีกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสตูรโดยผ่านการประชุมคณาจารย์ประจำหลกัสูตรร่วมกับ
คณาจารย์ในภาควิชา กำหนดเกณฑ์และคณุสมบัตเิฉพาะและเง่ือนไขด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ สอดคล้องกับบริบท ปรัชญาและวสิัยทัศน์ของสถาบันและหลักสตูร เพื่อใหก้ารรับอาจารย์ใหม่ในระดับ
ภาควิชาได้อาจารย์ที่มคีุณสมบตัิที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพท่ีจะต้องสามารถเป็นอาจารย์
ประจำหลักสตูรไดภ้ายในเวลาที่กำหนด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนและโปร่งใส ปัจจุบันหลักสูตรใช้อาจารย์
ประจำหลักสตูรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดยีวกับหลักสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาคาร โดยผา่นความเหน็ชอบของที่ประชุมภาควิชา  

กระบวนการในรบัอาจารย์ใหม ่

1 การคัดกรองคณุสมบัติให้เป็นไปตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยต้องเป็นอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก เพื่อให้มสีถานะพร้อมเป็นอาจารย์บณัฑิตศึกษา 

2 คณะกรรมการพิจารณาคณุวุฒิผลการศึกษาผลงานวิชาการตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาและประสบการณ์ของ
ผู้สมคัรที่ตรงกับความต้องการของหลักสตูร 

3 การสอบสัมภาษณ์และสอบสอน 
4 ประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัดเลอืก 
5 ดำเนินการเสนอช่ือผูส้อบผ่านคดัเลือกให้กับคณะเพื่อดำเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลยัในระดับต่อไป 

 
1.2 การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/การดำเนินงาน 
หลักสูตรได้นำระบบและกลไกท่ีกำหนดใช้ในการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร รวมถึงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่

มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญ

ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และ

ประสบการณ์ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนดไว้ 

ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ของภาควิชาเกษียณ 1 ท่าน แต่ภาควิชายังดำเนินการจ้างต่อด้วยเงินรายได้ และมีการ
รับอาจารย์ใหม่ของภาควิชา ได้แก ่อ.ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ เข้ามาทดแทนตำแหน่งเกษียณ โดยเป็นอาจารย์ที่มภีาระ
งานสอนและมภีาระงานวิจัย ทั้งนีอ้าจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ให้ข้อมูลกับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มผีลงานวิจัยและ
เผยแพรต่ามระเบยีบที่ สกอ.และบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด ภาควิชาฯ มอบหมายอาจารย์พี่
เลี้ยง กำหนดแผนการผลติผลงานวิชาการ รวมทั้งภาระงานท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์บณัฑิต
วิทยาลัยและอาจารย์ประจำหลักสูตรไดโ้ดยเร็วต่อไป ท้ังนี้อาจารยบ์ัณฑิตวิทยาลัย มีคณุสมบัตคิือ 

“เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตีําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)” 
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ในส่วนของการตั้งอาจารย์ประจำหลักสตูรเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรนั้น เนื่องจากภาควิชานวัตกรรมอาคาร มี
หลักสตูรทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก โดยปัจจุบันมีคณาจารย์ในภาควิชา 13 คน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรแตล่ะหลักสูตร ไดร้่วมกันพิจารณาอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสตูร เพื่อให้มีการ
ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด หากมีความต้องการอัตรากำลังเพิ่มเติมหรือปรับเปลีย่นให้เกิดความ
เหมาะสมจะดำเนินการหารือร่วมกันในภาควิชา เพื่อให้เกิดการพิจารณาร่วมกันในด้านคณุสมบัติและความเหมาะสมทั้ง
กับหลักสตูรปริญญาตรซีึ่งเป็นหลกัสูตรวิชาชีพท่ีต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสกอ.และสภาสถาปนิก และหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ สกอ.และบัณฑติวิทยาลัย  โดยพิจารณาภาพรวมของแผนผัง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อให้ทุกหลักสูตรในภาควิชาสามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 การประเมินกระบวนการรับและการแต่งต้ังอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2562 ได้มีการประเมนิกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ในที่ประชุมกรรมการโครงการ
ร่วมกับภาควิชานวัตกรรมอาคาร ยังไม่พบปัญหา โดยมีการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความตอ้งการอัตรากำลัง
เพิ่มเตมิหรือปรบัเปลีย่นให้เกิดความเหมาะสม การเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสตูร เป็นต้น ทั้งนี้หลักสตูรยังคง
ต้องการอาจารย์ใหม่ที่มีคณุสมบัตจิบปริญญาเอก ควรมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง และจะพิจารณาอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยมาแล้ว หากมี เป็นกรณีพิเศษ 
 
1.4 การปรับปรุงกระบวนการรับและการแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ได้มีปรับปรุงและเพิ่มเติมกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสตูร จากผลการประเมินในปกีารศึกษา 2561  
โดยปรบัปรุงผังแนวทางและขั้นตอนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งข้ึน และดำเนินการ
ให้อาจารย์ใหมม่ีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์อาวุโสเพื่อเรยีนรู้แนวทางการทำผลงานวิชาการ รวมทั้งเพิ่มเติมช่อง
ทางการสื่อสารออนไลนเ์กี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการการพจิารณาจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 

 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 

2.1 ระบบและกลไก 

หลักสูตรมีระบบการดำเนินการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมกับฝ่ายวิชาการของภาควิชาและคณะ 

เพื่อบริหารกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่ ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน 

ทั้งนี้ถ้าในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด จะมีวิธีการ บริหาร

จัดการเพื่อใหท้รัพยากรบุคคลคงคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

นอกจากน้ียังมีกลไกในการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน ด้วยการ

วางระบบมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงระบบการ

กำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

2.2 การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/การดำเนินงาน 

หลักสูตรได้นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ/การดำเนินการหลักสูตร เช่น ความรู้ความเข้าใจในการประเมินหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ดังนั้นการบริหารจัดการอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการติดตามผลงานวิชาการและวิจัยที่เผยแพร่ ต้องมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ส่วนด้านการเรียนการสอนได้พิจารณาให้แต่ละวิชามีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยได้สอน เพื่อให้

สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์ รวมถึงการนำไปจัดทำแผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีเกษียณอายุ 

และอื่น ๆ ตามบริบทแผนงานพัฒนาในระยะกลางและระยะยาว 

2.3 การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่า กระบวนการในการบริหารอาจารย์ควรส่งเสริมมีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนในการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริหารหลักสูตร และมีส่วน

ช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิต และลดความเสี่ยงด้าน

ทรัพยากรวิจัย เป็นต้น 

2.4 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารอาจารย์ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พฒันาแผนในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภายนอกและได้มีการ
ประสานดำเนินการให้เกิดบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการเซ็นต์ MOU กับหน่วยงานภายนอกเพิ่มเตมิและอยู่ระหว่าง
เจรจาอีกจำนวนหนึ่ง 
 

 3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.1 ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีระบบในการให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ

บัณฑิต รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์เพิ ่มพูนความรู้โดยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาและการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานท้ังในและต่างประเทศ มีแผนการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูรโดยเป็นแผนระยะ

ยาว มีการเตรียมพร้อมสำหรับอาจารย์ใหม่โดยภาควิชาฯ มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยง ปฐมนิเทศให้ข้อมูลที่จำเป็นและ

แผนการผลิตผลงานวิชาการ รวมทั้งภาระงานท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์

ประจำหลักสูตรได้โดยเร็วต่อไป 

3.2 การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/การดำเนินงาน 

หลักสูตรได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามกลไกร่วมกับภาควิชา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์

ให้เป็นไปตามแผนในภาพรวมของบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้อาจารย์ต้องเข้ารับการ

อบรมวิชาการหรือสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านที่มีความสนใจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการไปอบรมสัมมนาจากงบประมาณของภาควิชาที่ผ่านการพิจารณาวางแผน

จากกรรมการประจำภาควิชาในแต่ละปีการศึกษา ผ่านกระบวนการอนุมัติจากที่ประชุมภาควิชา หัวหน้าภาค และ

คณบดีต่อไป 

การดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ได้มีการส่งเสริมอาจารย์เข้ารับการอบรมทางวิชาการหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้พัฒนาคำขอทุนวิจัย นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการทำงาน
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วิจัยของอาจารย์ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานวิชาการอย่างต่อเนื ่อง  หลักสูตรและภาควิชาร่วมกัน

พิจารณาผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาจากการได้รับทุนวิจัย ผลงานทางวิชาการ 

สิทธิบัตร และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำผลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินการในปีถัดไป 

หลักสูตรร่วมกับภาควิชากำหนดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ จากการอบรมประชุมสัมมนา

วิชาการโดยมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และการนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจในการประชุม

ภาควิชาซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการภาควิชา 

3.3 การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่าไม่มีปัญหาและมีผลการดำเนินการที่ดี อย่างไรก็ตามมีปัจจัยภายนอกคือ

เกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติจึงควรเพิ่มเติมกลไกเพื่อให้อาจารย์ผลิตผลงานใน

ส่วนนี้ นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการไปนำเสนอบทความวิชาการ

นานาชาติ 

3.4 การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อภาควิชาให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นในส่วนของการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมถึงมีการจัด workshop เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์

ผลิตผลงานระดับนานาชาติ นอกจากนี้หลักสูตรยังร่วมมือกับภาควิชาปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิชาการออนไลน์ เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด -19 

3.5 ผลจากการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังแสดงในส่วนท่ีแล้ว 
2. อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 2561 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 

นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์
นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์ อาจารย ์ อาจารย ์ รองศาสตราจารย ์
นายสิงห์ อินทรชูโต รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์

(รอโปรดเกล้าตำแหน่ง ศ.) 
นายศิรเดช สุริต อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(ผ่านการประเมินการสอน
เพื่อกำหนดตำแหน่ง รศ.) 

นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์ อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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4.2 
คุณภาพ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอ
บ 
 

รายละเอียด จำนวนอาจารย ์
คุณวุฒิของอาจารย ์ ตร ี 0 

โท 0 
เอก 5 
รวม 5 

ร้อยละของอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด 100% 
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ อ. 0 

ผศ. 2 
รศ. 3 
ศ. 0 
รวม 5 

ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จำนวนอาจารย์
ทั้งหมด) 

100% 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเภท (น้ำหนัก) จำนวน 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 3 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) 5 
วารสาร TCI2 (0.60) 2 
วารสาร TCI1 (0.80) 1 
วารสารนานาชาติ (1.00) 1 
หนังสือ (1.00) 1 
สิทธิบัตรการออกแบบ (1.00) 7 

 
1.นางชนิกานต์ ยิ้มประยูร 
  ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ำหนัก 
1 กันติทัต ทับสุวรรณ, พาสินี สุนากร, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, "ประสิทธิภาพในการ

ลดอุณหภูมิและเสียงรบกวนของระบบหลังคาเขยีวบนหลังคาเหล็กรดีลอน", 
วารสารวิชาการสถาปตัยกรรมศาสตร์, ปีท่ี 68, ฉบับท่ี -, มกราคม - มิถุนายน 
2019, หน้า 99-114. 

วารสาร TCI 2 0.6 

2 โอ๊ก ศรนิล, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, "การเพิ่มการระบาย
อากาศในหอผู้ป่วยรวมด้วยวิธีผสานเพื่อควบคุมการติดเชื้อ", วารสารวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีท่ี 68, ฉบับท่ี -, 
มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 55-68.   

วารสาร TCI 2 0.6 

3 สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ชนิกานต์ ยิม้ประยูร, "อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมภายในต่อศักยภาพการทำงานและความพึงพอใจของคนไทยใน
อาคารสำนักงาน", วารสารวิจยัราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีท่ี 14, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 131-147. 

วารสาร TCI 1 0.8 

2.นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักด์ิ 
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  ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ำหนัก 
1 Visitsak, S., Sridaranon, N., Khedari, J., "Concept and Sustainable 

Solutions for Daylight Applications for Buildings in Tropical 
Climate", The International Conference on Innovative Applied 
Energy (IAPE’19), 13 march - 14 may 2019, Oxford England, Article 
170. 

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ 

0.4 

2 Srisod, A., Visitsak, S., Sridaranon, N., "The Natural Light Pipe Inside 
the Court of Justice Building", The 8th International Conference on 
Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve 
Sustainability, 27 - 28 may 2019, Thailand, GB 87-91. 

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ 

0.4 

3 Piwsuwan, C., Visitsak, S., Sridaranon, N., "Eco Friendly Wall 
Materials Produced from Pineapple Fibers and Natural Binder", The 
8th International Conference on Sustainable Energy and Green 
Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, 27 - 28 may 2019, 
Bangkok Thailand, GB 79-83. 

การประชุม
ระดับ
นานาชาติ 

0.4 

4 วิศรุตม์ ธนสุกาญจน์, ศริเดช สรุิต, โสภา วิศิษฏศ์ักดิ์, "การตรวจสอบรูปทรง
และประสิทธิภาพของแผ่นสวนศาสตร์ชีวภาพจากกัญชงคอมโพสติเพื่อการใช้
งานสาหรับห้องประชุม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 16 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2019, 
นครปฐม, ประเทศไทย, หน้า 1796-1803. 

การประชุม
ระดับชาต ิ

0.2 

5 สิทธิบัตร: โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, ณัฏร ีศรีดารานนท์, 2019, Solar Shading 
Panel for North and South Sides, International invention patent US 
10215354 B2, application no.15531381, 26 February 2019, 
สหรัฐอเมริกา. 

สิทธิบัตร 1.0 

3. นายสิงห์ อินทรชูโต 
  ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ำหนัก 
1 Luangcharoenrat, C., Intrachooto, S., Peansupap V., Sutthinarakorn, 

W., "Factors influencing construction waste generation in building 
construction: Thailand's perspective", Sustainability (Switzerland), 
Year 11, Vol. 13, Articles 3638, Page 1-17,  July 2019. 

วารสาร  

Scopus 

1.0 

2 สิทธิบัตร: ภวิกา โสมภูติ, สิงห์ อินทรชูโต, “ทุ่นลอยน้ำ”, บริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จำกดัและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เลขท่ีสิทธิบตัร 68213, Feb 18  
2019. 

สิทธิบัตร 1.0 

3 สิทธิบัตร: สิงห์ อินทรชูโต, ปรดีา ศรีสุวรรณ์, “กระเปา๋”, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, เลขท่ีสิทธิบัตร 72955, Dec 04 2019. 

สิทธิบัตร 1.0 

4 สิทธิบัตร: สิงห์ อินทรชูโต, ปรดีา ศรีสุวรรณ์, “กระเปา๋”, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, เลขท่ีสิทธิบัตร 72956, Dec 04 2019. 

สิทธิบัตร 1.0 

5 สิทธิบัตร: สิงห์ อินทรชูโต, ปรดีา ศรีสุวรรณ์, “กระเปา๋”, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, เลขท่ีสิทธิบัตร 72957, Dec 04 2019. 

สิทธิบัตร 1.0 
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6 สิทธิบัตร: สิงห์ อินทรชูโต, ปรดีา ศรีสุวรรณ์, “กระเปา๋”, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, เลขท่ีสิทธิบัตร 72958, Dec 04 2019. 

สิทธิบัตร 1.0 

7 สิทธิบัตร: สิงห์ อินทรชูโต, ปรดีา ศรีสุวรรณ์, “กระเปา๋”, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, เลขท่ีสิทธิบัตร 72959, Dec 04 2019. 

สิทธิบัตร 1.0 

8 สิงห์ อินทรชูโต และอมร มงคลแกว้สกุล, “เขียวสยาม เล่ม 2” ,Imprint 

กรุงเทพฯ : สยามพิวรรธน์,  

หนังสือ 1.0 

4. นายศิรเดช สุริต 
  ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ำหนัก 
1 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 

0.40 

2 วิศรุตม์ ธนสุกาญจน์, ศริเดช สรุิต, โสภา วิศิษฏศ์ักดิ์, "การตรวจสอบรูปทรง
และประสิทธิภาพของแผ่นสวนศาสตร์ชีวภาพจากกัญชงคอมโพสติเพื่อการใช้
งานสาหรับห้องประชุม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 16 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2019, 
นครปฐม, ประเทศไทย, หน้า 1796-1803. 

การประชุม
ระดับชาต ิ

0.20 

3 พาสินี สุนากร, ศริเดช สุริต, มครนิทร์ กาญจนสตุ, "การออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เซลลไ์ฟฟ้าชีวภาพจากพืช 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
ระดับชาต ิ

0.2 

5. นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ 
  ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ำหนัก 
1 Kamhangrittirong, P., Hancharoen, K., Saimo, T., Srabua, P., "Heat 

Resistant Materials from High Calcium Fly Ash Based Geopolymer", 

Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences , 

16 - 18 July  2019, Hokkaido Japan, pp. 326-338. 

การประชุม
ระดับ

นานาชาติ 

0.40 

ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงย้อนหลัง 5 ปี 

  ชื่อ-นามสกุล Scopus TCI 
1 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 1 0 
2 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์ 3 0 
3 นายสิงห์ อินทรชูโต 2 0 
4 นายศิรเดช สุริต 1 0 
5 นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค ์ 1 0 
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  ผลงานทางวิชาการ ปีที่
พิมพ ์

จำนวน
อ้างอิง

ย้อนหลัง 5 
ปี 

1.นางชนิกานต์ ยิ้มประยูร 
1 Pasinee Sunakorn, Chanikarn Yimprayoon, "Thermal Performance of 

Biofacade with Natural Ventilation in the Tropical Climate", Procedia 
Engineering, Volume 21, 2011, Pages 34-41December 2011, pp. 34-41 

2011 43 

2.นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักด์ิ 
1 Ratanachotinun, J., Kasayapanand, N., Hirunlabh, J., (...), Teekasap, S., 

Khedari, J., “A design and assessment of solar chimney of bioclimatic 
house wall and roof for construction in the housing market of 
Thailand”, Building Services Engineering Research and Technology 
37(6), pp. 694-709. 

2016 4 

2 Ratanachotinun, J., Kasayapanand, N., Hirunlabh, J., (...), Teekasap, S., 
Khedari, J., “Technical and economical assessment of energy-saving 
roof and wall construction in Thailand”, Journal of the Chinese 
Institute of Engineers, Transactions of the Chinese Institute of 
Engineers,Series A/Chung-kuo Kung Ch'eng Hsuch K'an 39(1), pp. 1-11 

2016 2 

3 Visitsak, S., Beltran, L.O., Sridaranon, N. “The daylight performance of 
an integrated skylight and shading dome for the tropics” (2017) ISES 
Solar World Congress 2017 - IEA SHC International Conference on 
Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry 2017, 
Proceedings, pp. 237-245. 

2017 1 

3. นายสิงห์ อินทรชูโต 
1 Intrachooto, S., Arons, D. “Nurturing green innovations for academic 

institutions” (2002) International Journal of Sustainability in Higher 
Education, 3 (2), pp. 155-163. 

2002 1 

2 Singh Intrachooto, Horayangkura v, "Energy Efficient Innovation: 
Overcoming Financial Barriers", Building and Environment, ปีท่ี 42, ฉบับ
ที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 599-604 

2007 6 

4. นายศิรเดช สุริต 
2 Wethyavivorn, B., Surit, S., Apichatyakul, C., Lerdsivanon, N., “Model 

verification of Thai historic masonry monuments”, Journal of 
Performance of Constructed Facilities 30(1),04014188 

2016 2 

5. นายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ 
1 Kamhangrittirong P., Suwanvitaya P., Witayakul W., Suwanvitaya P., 

Chindaprasirt P.,. Factors influence on shrinkage of high calcium fly 
2013 1 
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ash geopolymer paste. Advanced Materials Research 610-613, 2013, 
pp. 2275-2281. 

 

4.3 ผลที่
เกิดกับ
อาจารย์ 
 

-  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปี
การศึกษ
า 

รายชื่อ 
อ.ประจำหลักสูตร 
(ต้นปีการศึกษา) 

จำนวน 
อ.ประจำ
หลักสูตร 
(ต้นปี

การศึกษา) 

รายชื่อ 
อ.ประจำหลักสูตร (สิน้สุด

ปีการศึกษา) 

จำนวน 
อ.ประจำ

หลักสูตรเดิม 
(สิ้นสุดปี

การศึกษา) 

จำนวน 
อ.ประจำ

หลักสูตรใหม่ 
(สิ้นสุดปี

การศึกษา) 

อัตราการคง
อยู ่

(ร้อยละ) 

2558 - - - - - - 
2559 - - - - - - 
2560 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 

Mr. Sigit Dwiananto 
Arifwidodo  
นายสิงห์ อินทรชูโต 
นายศิรเดช สุริต 
นายปารเมศ กำแหงฤทธิ
รงค์ 

5 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 
นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์
นายสิงห์ อินทรชูโต 
นายศิรเดช สุริต 
นายปารเมศ กำแหงฤทธิ
รงค ์

4 1 80 

2561 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 
นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์
นายสิงห์ อินทรชูโต 
นายศิรเดช สุริต 
นายปารเมศ กำแหงฤทธิ
รงค์ 

5 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 
นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์
นายสิงห์ อินทรชูโต 
นายศิรเดช สุริต 
นายปารเมศ กำแหงฤทธิ
รงค ์

5 0 100 

2562 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 
นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์
นายสิงห์ อินทรชูโต 
นายศิรเดช สุริต 
นายปารเมศ กำแหงฤทธิ
รงค์ 

5 นางชนิกานต์ ยิ้มประยรู 
นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์
นายสิงห์ อินทรชูโต 
นายศิรเดช สุริต 
นายปารเมศ กำแหงฤทธิ
รงค ์

5 0 100 

       

 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร  

ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.00 4.67 4.67 

2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.00 4.67 4.67 

3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.00 4.67 5.00 

 
ความเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
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หลักสูตรได้มีการประเมิน ปรับปรุง ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
คะแนนการประเมิ จากอาจารย์ประจำหลักสูตร 3 ท่านเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ในภาพรวม มีแนวโน้มดีขึ้น 1 เรื่องคือ ระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
 
หมวดที่ 3  นิสิตและบัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 

จำนวนนิสิตที่คงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557       
2558       
2559       
2560    2 2 2 
2561     5 5 
2562      2 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนสิิต 
หลักสตูรเปดิใหม่ 2560 และเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษจาก สกอ. 
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนที่
รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2558        
2559        
2560 2       
2561 5       
2562 2       

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
หลักสตูรเปดิใหม่ 2560 ยังไม่มีนสิิตจบการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
3.1 การ
รับนิสิต 

1. กระบวนการและผลการดำเนินงานการรับนิสิต 

1.1 ระบบและกลไก 

มีการรับนสิิตจำนวน 1 ครั้งต่อปี โดยกำหนดคณุสมบัตติามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรดังนี้ 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปกรรม
ศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านอื่นท่ีมีประสบการณ์หรือผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก ทางด้านสถาปตัยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ ครศุาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดปูระกาศบณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ 
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5 
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
หมายเหตุ: สาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง การออกแบบเมืองและชมุชน การวางผังเมือง 
สถาปัตยกรรมภายใน ภมูิสถาปตัยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม 
 
1.2 การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2562 มีการรับนิสติตามระบบท่ีได้วางไว้ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จัดประชุมเพื่อแจ้ง
กำหนดการรับนิสติกับคณาจารย์ในหลักสตูร และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จัดทำประกาศเพื่อประชาสมัพันธ์ การ
จัดทำโบรชัวร์ และเวบไซท์ของคณะ และมหาวิทยาลัย และผ่านเครือข่ายของศิษย์เก่า โดยใช้สื่อต่าง ๆ มีการพิจารณาใบ
สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเวบไซท์ของบัณฑิตวทิยาลัยและเวบไซท์ของ
หลักสตูร การสอบสมัภาษณ์และให้คะแนนกระทำโดยกรรมการสอบของหลักสูตรโดยมีการแบ่งตามหมวดหมู่คะแนนอย่าง
ชัดเจน กรรมการรวบรวมคะแนนสัมภาษณ์มาพิจารณาตดัสินคดัเลอืกเข้าศึกษาในหลักสตูร และการประกาศแจ้งผลสอบ
ผ่านทางเวบไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัยและเวบไซท์ของหลักสตูร 

1.3 การประเมินกระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำผลการเรียนของนิสิตที่รับเข้ามา มาวิเคราะห์พิจารณาในการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า 

นิสิตส่วนใหญ่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไม่สูง มีผลกระทบต่อการเรียนในระดับปริญญาเอกอย่างมาก แม้ในปี

การศึกษา 2561 จะแก้ไขกระบวนการรับโดยพิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษและความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษระหว่างสัมภาษณ์แล้วก็ตาม จึงมีการหารือถึงการทดสอบข้อเขียนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติของ

ภาควิชาเพิ่มเติมระหว่างการสัมภาษณ์ ผลการประเมินกระบวนการรับนิสิตโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่าดีขึ้น

เล็กน้อย (4.33) โดยผู้รับผิดชอบหลักศุตรมีความเห็นว่าการปรับกระบวนการรับนิสิต อาจได้นิสิตที่มีความสามารถทางภาษา

ที่ดีขึ้น แต่ก็อาจทำให้รับนิสิตไม่ได้ตามเป้า 

1.4 การปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 

ในการสอบสมัภาษณ์เพื่อรับนสิิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อรับนิสติเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้เพิ่มการการทดสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ เพื่อวัดความเช่ียวชาญในการใช้และการคิดวิเคราะหเ์ป็นภาษาอังกฤษในระหว่าง
การสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติของภาควิชาเพิ่มเตมิ 
 

 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 

2.1 ระบบและกลไก 
หลักสตูรมีการจัดบริการใหค้ำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศกึษาแก่นิสิต โดยปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อม
เริ่มตั้งแต่กระบวนการสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการฯ มีการสอบถาม/ช้ีแจงถึงความเข้าใจในหลักสตูร เมื่อนิสิตได้รบัคัดเลือก
ในโครงการ หลักสูตรได้โดยจัดโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็นสำหรับนสิิต นอกจากนี้
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ยังมีการจัด Workshop เตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาร่วมกบักิจกรรมปฐมนิเทศ โดยเป็นการจัดร่วมกันกับหลักสตูร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 

2.2 การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างการสอบสัมภาษณโ์ดยกรรมการฯ มีการสอบถาม/ช้ีแจงถึงความเข้าใจในหลักสตูรในประเด็น
ดังต่อไปนี้กับผูเ้ข้าสมัภาษณ์ทุกคน คือ 

1. สาระสำคัญของหลักสูตร โดยกรรมการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหลักสูตรฯ ปริญญาโทและปริญญาเอก 
2. ความสำคัญของการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสำเรจ็การศกึษา 

เมื่อนิสิตไดร้ับคัดเลือกในโครงการ หลักสูตรได้โดยจัดโครงการปฐมนเิทศนิสิตใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็น
สำหรับนสิิต ในประเด็นดังต่อไปนี ้ 

1. ข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
2. คณาจารย์ บุคลากร สถานท่ีสำคัญต่างๆ 
3. ทุนการศึกษา แหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสตูร 
5. ระบบประกันคุณภาพ รวมถึงกจิกรรมต่างๆ  
6. รางวัลต่าง ๆ ที่นิสิตอาจไดร้ับ 

นอกจากน้ียังมีการจัด Workshop เตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศกึษาร่วมกับกิจกรรมปฐมนเิทศ โดยเป็นการจดัร่วมกันกับ
หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ในด้านทักษะความคดิเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) 
ควบคู่กับทักษะความคิดสรา้งสรรค์ (Creative thinking) ผ่านการทำ Workshop การตรวจเอกสาร 

 
 

ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากระยะเวลาในการปิดเทอมน้อยกว่าปกติ ทำให้หลักสตูรไมไ่ด้มีการจัดกจิกรรม CSR เพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงทางสังคมของนิสติระดับปริญญาตรี-โท-เอก โดยปรบัเปลี่ยนเป็นการทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการ
เรียน ในท่ีตั้ง ใช้เวลา 1 วันแทน 

2.3 การประเมินกระบวนการ 
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ได้ดำเนินการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าควรเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้

นิสิตสามารถเข้าใจถึงปรัชญาของหลักสูตรและเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้ จึงได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ

เป้าหมายเบื้องต้นในการจัดเตรียมความพร้อม 

2.4 การปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2562 ได้เพิ่มวัตถุประสงค์ คือ ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) 

ควบคู่กับทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ผ่านการทำ Workshop การตรวจเอกสาร เพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน

สารสนเทศ โดยเป็นภาษาไทยและเป็นการจัดร่วมกันระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโท ตามข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในปี

ก่อน ๆ ว่านิสิตมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อย และควรปรับกิจกรรมให้เป็น workshop ภาษาไทยก่อน โดยระหว่างการศึกษา

จึงค่อยมีการทำ workshop ภาษาต่างประเทศอีกครั้ง และควรเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกการเตรียมความพร้อมทางสังคม  

โดยจัดเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างหลักสูตร 2 ระดับ  

 

3.2 การ
ส่งเสริม
และ
พัฒนา
นิสิต 

การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตร ี
 
ไม่มีนสิิตระดับปริญญาตรี 
 
 
1. การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาและวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

1.1 ระบบและกลไก 
ระบบของการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ก าหนดในการประชุมของ

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ที่ได้ก าหนดกลไกของการให้ค าปรึกษากับนิสิตซึ่งอยู ่ภายใต้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก าหนดให้นิสิตในท่ีปรึกษาได้เข้าพบตามวัน และเวลาที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ  

1.2 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต ิ
ประกาศให้นิสิตทราบในวันแรกของการศึกษาและในเอกสารประมวลการสอน รวมทั้งด าเนินการจัดตารางให้นิสิตเขา้พบได้

ตามตารางที่ก าหนดเพื่อแสดงความก้าวหน้าในการศึกษา หากนิสิตไม่สามารถเข้าพบตามวันเวลาที่ก าหนดได้แล้วนั้นก็จะใช้

ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อนิสิต เช่น อีเมล์และกลุ่มไลน์ เป็นต้น  

1.3 การประเมินกระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2562 มีการประเมินด้านความคืบหน้า การศึกษาของนิสิต ในการสัมมนาของภาควิชา เห็นควรเพิ่มช่องทาง
ลดการเดินทางและเพิ่มเวลาให้ค าปรึกษา 

1.4 การปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 
การพัฒนาช่องทางสื่อสารแบบ 2 ทางออนไลน์ ประจวบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท าให้สามารถใช้ช่องทางนี้

เพื่อสื่อสารในยามวิกฤตไิด้ดบีรรเทาวิกฤตการณไ์ปได้มาก 

 
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2.1 ระบบและกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไก ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบ
ไปด้วย 1.กลุ่มวิชาหลัก 2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี โดยสอดแทรกในการศึกษาและการอบรมสัมมนาต่าง ๆ มีกระบวนการด้วยการส ารวจความต้องการทรัพยากร
สนับสนุนจากนิสิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาในระดับภาควิชา เพื่อท ากรอบเสนอขึ้นไปในคณะเพื่อพิจารณาการ
สนับสนุนท้ังในรูปแบบความร่วมมือและงบประมาณ 

2.2 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

หลักสูตรได้ด าเนินการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทั้งในส่วนของเครื่องมือสนับสนุนการ
วิจัย มีการปรับปรุงห้องเรียน และก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียน ทั้งในและนอก
สถานท่ี ร่วมทั้งการเชิญวิทยากรพิเศษเพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์รวมทั้งกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

2.3 การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรร่วมกับภาควิชาได้มีการหารือถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้าง พบว่าหลักสูตรควรเสริมมาตรการ
ต่าง ๆ เช่น พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยตอบรับกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ด้านรายวิชา ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีส่วนในการการมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีเป้าหมายที่จะการประสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอนด้าน Hardware และ 
Software มีเครื่องมือที่ทันสมัยอาทิ การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่อง CNC และ การใช้งาน Computer Simulation ใน
การวิเคราะห์การออกแบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งรองรับ Industry 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

2.4 การปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได้รบังบประมาณสนับสนุนครุภณัฑ์เพือ่งานวิจัยเพื่อสร้าง Smart Classroom ทั้งในส่วนของ
การใช้งานเทคโนโลยี Surround Display การใช้งานระบบ Immersive teleconference และการปรับปรุงคุณภาพของ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และ มีการเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Design Builder, scStream โปรแกรมในกลุ่ม 
Autodesk พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน 9 เครื่อง สำหรับการใช้งานในวิชา และ การตรวจวดัในภาคสนาม 
ซึ่งท้ังหมดที่เพ่ิมขึ้นมาอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของนิสิต อาจารย์ และ แนวทางการดำเนินงานของหลักสตูร 
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หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตเข้าร่วมการสัมมนาสำคัญประจำปี 3 งานได้แก่ งานสถาปนิก’19 โดยนำผลงานจาก Smart 
Classroom ไปแสดง งาน Thai Green Building Expo 2019 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ SEGA ที่ภาควิชาร่วมเป็น
เจ้าภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 

นอกจากน้ี ยังมีการท า workshop เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอีกด้วย 

 
 

3.3 ผลที่
เกิดกับ
นิสิต 

-  อัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา จำนวนรับเช้า 

(1) 
จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2) 
จำนวนที่ลาออกสะสม

จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 
(3) 2560 2561 2562 

2562      
2561      
2560      

อัตราการสำเร็จการศึกษา = (2) x 100 =        
                                  (1) 
 อัตราการคงอยู่            = (1)-(3) x100 =     
                                    (1)                      

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในภาพรวม  
หัวข้อในการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

การรับนสิิต 4.00 4.33 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.33 4.33 
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การควบคุม การดูแล การให้คำปรกึษาวิชาการ และแนะแนว
แก่นิสิต 

4.33 4.33 

การพัฒนาศักยภาพนสิิตและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

  

ค่าเฉลี่ยกระบวนการรับนิสิต 4.22 4.33 
  ** หมายเหตุ ในปี 2560 ไม่มีการประเมิน 
 
ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
ความเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อผลการประเมิน ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรมคีวามพึงพอใจด้านต่าง ๆ ในระดับสูง 
 

  
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนสิิต   
ไม่มีข้อร้องเรียนของนิสิต 
 
ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 
หลักสตูรเปดิใหม่ ปีการศึกษา 2560 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จำนวนบัณฑติที่จบการศึกษาในปี 2560               ..........คน 
จำนวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน .......คน     (..............%) 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
1 คุณธรรม จรยิธรรม 0.00 
2 ความรู ้ 0.00 
3 ทักษะทางปัญญา 0.00 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 0.00 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 

รวมเฉลี่ย 0.00 
ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ยังไม่มีนสิิตจบการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ ปีการศึกษา 2560 
 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตารางสรุปแยกตามประเภท  

ประเภท (น้ำหนัก) จำนวน 
การประชุมนานาชาติ (0.40) 1 
  

ด้านล่างเป็นรายการแยกตามนิสติและบัณฑิต  
 รหัสประจำตัว นิสิตและ

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ประเภท ค่า
น้ำหนัก 

หมายเหตุ 

1 6018200023 นางสาวสุฑา
ลักษณ์ ตันติวงศ์ 

"อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมภายใน
ต่อศักยภาพการทำงาน
และความพึงพอใจของ
คนไทยในอาคาร
สำนักงาน" 

วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีท่ี 14, 
ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม 
- ธันวาคม 2019, 
หน้า 131-147. 

วารสาร 
TCI กลุ่ม 
1 

0.8  
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หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
สรุปผลการเรียนในรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร 
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา ไม่พบการกระจายตัวของคะแนนท่ีผิดปกติ 
 
การวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสติในหลักสูตร 
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา ไม่พบการกระจายตัวของคะแนนท่ีผิดปกติ 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอน  
 
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 

รหัส
วิชา 

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

าที่
ลงทะเ
บียน
เรียน 

จำนวน
นักศึกษ
าที่สอบ
ผ่าน 

                   
                   

 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

รหัส
วิชา 

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

จำนวน
นักศึก
ษาท่ี

ลงทะเ
บียน
เรียน 

จำนวน
นักศึกษ
าท่ีสอบ
ผ่าน 

247611 Innovation 
Theory 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 

247621 Sustainable 
Building 
Inno.& 
Environmen
t 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

247691 Advanced 
Research 
Methods in 
Building 
Innovation 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

247697 Seminar 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
247699 Thesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7 
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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

รหัส
วิชา 

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

จำนวน
นักศึก
ษาท่ี

ลงทะเ
บียน
เรียน 

จำนวน
นักศึกษ
าท่ีสอบ
ผ่าน 

247696 Selected 
Topic 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 

247697 Seminar 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
247699 Thesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 5 

 
คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

1.การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1.1 ระบบและกลไก 

ข้อมูลที่ใชก้ารพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาคารเป็นแหล่งที่บริโภคทรัพยากรและพลังงานของประเทศจำนวนมาก การออกแบบก่อสร้าง

อาคารยั่งยืนท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ภูมิอากาศและทรัพยากรของประเทศไทย มี

ความเปลีย่นแปลงไปจากเดิมเอย่างรวดเร็ว การสรา้งองค์ความรู้ใหม ่เป็นนวัตกรรมด้านการ

ออกแบบก่อสร้างอย่างยั่งยืนสำหรบัอาคารในประเทศไทย เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้เกิดความ

ต้องการการผลิตนักวจิัยด้านนวัตกรรมอาคารที่มีความสามารถในการคิดค้นแนวทางการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการออกแบบก่อสรา้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ตลอดจนการวิเคราะห์และ

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปรียบเทียบแนวทางต่าง ๆ ก่อนท่ีจะสร้างอาคารอันเป็น

สิ่งก่อสร้างที่มีอายุยืนนานให้มีประสิทธิภาพที่ดี ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์ ไดด้ำเนินการผลิตมหาบณัฑิตด้านนวัตกรรมอาคารมาแล้วเปน็เวลากว่าสบิปี พร้อมท้ังได้ทำ

วิจัยสถาบัน พบความต้องการในการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งจากนิสิตที่จบไปแล้วจาก

หลักสตูรและบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งสำรวจความต้องการของภาครัฐและ

เอกชนพบว่ามีความต้องการนักวิจยัระดับสูงในสาขาดังกล่าว เพ่ือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

การออกแบบก่อสร้างอาคารยั่งยืนที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยปัจจุบนัยังไม่มีหลักสตูรระดับดุษฎี

บัณฑิตที่มุ่งเน้นทางการนวัตกรรมเทคโนโลยีทางอาคารยั่งยืน และหลักสูตรมีความคุ้มค่าในการผลิต

ดุษฎีบันฑิต หลักสตูรมีหลักการคดิในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หลักการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แผนยทุธศาสตร์ 20 ปีประเทศไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12  และเพื่อให้สอดคล้องกับการวิจัยสถาบันที่ได้

ข้อมูลจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้ใช้บัณฑติ และผู้ที่คาดว่าจะใช้หลักสตูร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ในเชิงลึก สำหรับผู้ที ่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาคาร และ

เสริมสร้างวัฒนธรรม ในการทดลองและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม

สำหรับต้นแบบอาคาร เครื่องมือ หรือเทคนิคสำหรับการออกแบบ ก่อสร้าง และวิเคราะห์

อาคารต่าง ๆ  

2) เพื ่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบ

วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ให้มีความเท่าทันกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลกในการสงวนรักษา สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสามารถประสานองค์ความรู้ ในศาสตร์ต่าง ๆ กับการปฏิบัติงาน

ได้ 

3) เน้นการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการทางด้านการออกแบบก่อสร้างอาคารที่คำนึงถึงการ

รักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการออกแบบอาคารในบริบทของ

ประเทศไทย 

4) สร ้างเคร ือข ่ายระหว ่างภาคอุตสาหกรรมการก ่อสร ้าง ผ ู ้ผล ิต ภาคการศ ึกษา 

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิค

ต่าง ๆ รวมถึงสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การนำระบบและกลไกสูก่ารปฏิบัติ 

หลักสูตรได้ปฏิบัติตามแนวทางร่วมกับผลวิจัยสถาบันเพื่อติดตามความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์

ความรู้ด้านนวัตกรรมแบบองค์รวม 

1.3 การประเมินกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ปรากฏ

ใน มคอ. 2 คือ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร ภายหลังจากการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรชัดเจน

แล้ว ทั้งนี้ในการดำเนินการประจำปีควรเสริมทักษะที่จำเป็นในรายวิชาที่มีผลต่อการจบการศึกษาได้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

1.4 การปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 

เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายประจำปีด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรได้

กำหนดให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอดแทรกการเรียนการสอนจาก

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติในรายวิชาสัมมนาทั้งภาคต้นและภาคปลาย และกำหนดให้นิสิต

นำเสนองานท่ีได้รับมอบหมายเป็นภษาอังกฤษ รวมทั้งการเรียนการสอนโดยใช้ตำราภาษาอังกฤษกบั

วิชาหลัก เช่นวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ ๆ 
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2.1 ระบบและกลไก 

หลักสูตรมีระบบการพัฒนาที่คำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา การสร้างสมดุลของการพัฒนาในทุกมิติ มีแนวทางในการพัฒนาคนและชุมชน ให้เข้มแข็ง ถึง

พร้อมด้วยจิตสาธารณะ ผู้คนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีจิตแห่งการสังเคราะห์ 

สร้างสรรค์ เคารพ และมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนา รวมถึงการคำนึงถึงการผลิตบัณฑิตที่มี 

คุณลักษณะดังกล่าว มีบทบาทเสริมสร้างพลังทางสังคม ชุมชน เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วม 

นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งเสริม ให้นิสิตได้นำความรู้ไปประยุกต์กับท้องถิ่น เคารพภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น และต่อยอดไปสู่การพัฒนา งานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ที่สอดคล้องกับ

ศาสตร์ด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นแนวทางที่สากลยอมรับด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2 การนำระบบและกลไกสูก่ารปฏิบัติ 

จากระบบและกลไกท่ีกล่าวมา หลักสูตรจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบรับกับ

สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพ ทาง

สถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้านการออกนวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืนและ

เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 

2.3 การประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร 

เมื่อหลักสูตรมีการดำเนินการในปีที่ 2 และกำลังจะต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้

ประชุมทบทวน  สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแนวทางที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสามารถใช้เป็น

แนวทางและสถานการณ์ปัจจุบันที่ทางหลักสูตรเห็นควรใช้ในการขับเคลื่อน ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ

รายวิชา และการเตรียมสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการขององค์กรทั้งภาคเอกชน

และรัฐบาล 

2.4 การปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอต่อภาควิชาให้เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ปรับปรุง

หลักสูตร) ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน อาจารย์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิและกำลังดำเนินการทำวิจัยสถาบันเพื่อวิพากษ์หลักสูตรปัจจุ บันให้ครอบคลุมผู้ที่

เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยให้รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา นิสิตปัจจุบัน และผู้ที่คาดว่าจะศึกษา

ต่อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอดุมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้าน

ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ในขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ได้ดำเนินการโดย  กำหนดปรัชญา ความสำคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยยึดหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนาประเทศ/แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการกำหนด
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่หลักสตูรต้องพัฒนา พร้อมกับกำหนดรายละเอียดมาตรฐานท่ี 1 ผลลัพธ์

ผู้เรียน 5 ด้าน ท้ังผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล 

ทัง้นี้ได้มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้สอนรายวิชา โดยให้รายวิชาได้ปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการกำหนด และเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาทั้งผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ

สอน และกลยุทธ์การประเมินผลต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

นำรายวิชาทุกรายวิชามาพิจารณาความสมบูรณ์ และความเชื ่อมโยงของรายวิชากับมาตรฐาน

อุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า รายวิชาใดความ

ปรับปรุงผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลจะให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงต่อไป 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

1.1 การพิจารณากำหนดผู้สอน 

การวางระบบและกำหนดผู ้สอนของรายวิชาภายใต้หลักสูตรฯ จะผ่านมติที ่ประชุมกรรมการ

หลักสูตรร่วมกับกรรมการภาควิชา โดยการพิจารณาผู้จัดการรายวิชา ตามความความรู้ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะที่สอดคล้องกับรายวิชา ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม

ภาควิชา  และความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยกระบวนการพิจารณาผ่านที่

ประชุมหลักสูตรในการกำหนดผู้สอนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับ

ผู้สอน โดยใช้รายงานผลการเรียนรู ้รายวิชา (มคอ.5) มาข้อมูลร่วมพิจารณาร่วมกับเกณฑ์การ

เหมาะสมด้านอื่น ๆ ร่วมด้วยโดยพิจารณาให้หมุนเวียนกันตามความเหมาะสม และหากมีการเสนอ

รายวิชาเปิดใหม่ อาจารย์ ผู้เสนอจะต้องเสนอ มาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรเพื่อ

พิจารณาเสนอต่อฝ่ายวิชาการ และเสนอภาควิชาเพื่อเข้าสู่ กระบวนการต่อไป ซึ ่งการพิจารณา

อาจารย์พิเศษจะเป็นประเด็นท่ีมีการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้จัดการรายวิชา คณาจารย์ผู้สอน 

พิจารณาตามลำดับ  

สำหรับรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่ประชุมกรรมการ มีมติกำหนดให้สามารถเชิญผู้สอนที่มิใช่อาจารย์

ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำภาควิชาที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา ท่ีจะช่วย

เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี แต่หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์พิเศษมากกว่าที่กำหนด สามารถเสนอเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป โดยต้องมกีาร

เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดทำตารางสอนเพื่อกำหนดผู้สอน จากนั้นจึงทำ

ประกาศเพื่อให้นิสิตทราบต่อไป 

 
1.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  

หลักสตูรมีการกระบวนการการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำมคอ 3 ในการจัดการเรียนการ

สอนให้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกของคณะและมหาวิทยาลัย โดยที่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูรมหีน้าท่ีติดตามร่วมกับฝา่ยวิชาการ และฝ่ายวิชาการของคณะจะเป็นผูดู้แลหลักและ

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจะตดิตามจากอาจารยป์ระจำวิชาอีกขั้นหนึ่งทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาจะต้องดำเนินการจัดทำ มคอ.3 ผ่านระบบ KU-ISEA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน
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เปิดภาคการศึกษาและจดัทำ มคอ.5  ผ่านระบบ KU-ISEA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังปิด

ภาคการศึกษา 1 เดือนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร จะตดิตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ

มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา และดำเนินการติดต่อประสานอาจารย์ประจำวิชาในกรณมีีปัญหาการ

ดำเนินการ ในปีการศึกษา 2562 พบว่า การดำเนินการมคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการรายงาน มคอ ตามกำหนดเวลาและมีความถูกต้อง  

 
1.3 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการควบคุมแนวปฏิบัติในปีการศึกษา 2562 ในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

ไปด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งผู้สอนได้ให้นิสิตพัฒนาการเปิดความคิดเชื่อมโยงให้

ก้าวหน้าด้วยการมองให้ไกลและกว้างโดยรวมถึงแนวคิดในระดับสากล SDG-Goals ร่วมกันกับ

แนวนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ  ทั้งนี้กลไกการนำเสนอโครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วย

ระบุให้ผู้สอนในรายวิชาวิชาสัมมนา และวิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็นวิชาหลัก เพื่อช่วยช่วยให้ผู้เข้าใจถึง

แนวทางการทางการดำเนินการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ 

และนิสิต ได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน 

 
1.4 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมี

ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์

• อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มีตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

• อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ในกรณีมีกำหนดไว้ในแหล่งทุนวิจัยของนิสิตที่ได้รับมา) ต้อง

มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ กล่าวคือ 1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ 

ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ 2) 

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษ

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารที่มีชื ่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อย 10 เรื่อง หรือในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า  5 

เรื่อง 
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สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้

มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์

หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1.5 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ภายใต้การดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ได้พิจารณาว่าการกระตุ้นให้นิสิตสามารถดำเนินการวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จเรียบร้อยได้ตามเวลานั้น 

เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการสร้างแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ที่สนใจทำให้เร็วที่สุด จึงดำเนินการ

ดังนี ้

• มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และกาจดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร  

• ให้นิสิตมีโอกาสในการนำหัวข้องานวิจัยที่สนใจมาดำเนินการจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของการทำ

โครงการวิจัยในรายวิชาสัมมนาและวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเป็นต้น โดยที่ต้องนำเสนอเนื้อหา

ที่ได้จากการการดำเนินการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  

• ให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและมีการสรุปให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบทุกภาคการศึกษา มีการแนะนำฐานข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ และ 

นำเสนอผลงาน เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนในการตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการควบคุมกำกับจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด พร้อมกับระบบการกำกับคุณภาพของงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้

นิสิตสำเร็จการศึกษานั้นถึงพร้อมด้วยมาตรฐานของผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 2. การประเมินกระบวนการ  
หลักสูตรได้จัดทำการประเมินการดำเนินการ เพื่อประมวลผลของกระบวนที่เกี่ยวระบบผู้สอน โดย

ผลการสำรวจในปีที่ผ่านมา ในหมวดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน 

ได้รับคะแนนประเมินในระดับดีมาก และจากการการสอบถามเชิงลึกนิสิตมีความต้องการศึกษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงลึกที่ตรงกับแต่ละหัวข้อการวิจัยของนิสิต ซึ่งหลักสูตรได้

นำมากำหนดเป็นเป้าหมาย ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรต่อไป 

 3. มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคำอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

จากการประเมินการกระบวนการ หลักสูตรฯ ได้ให้รายวิชาที่มีการเปิดสอนจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้

รายวิชา เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2562 และติดตาม

ผลการส่งผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการทำวิทยานิพนธ์เพื่อการเผยแพร่เป็นรายปี ทั้งนี้หลักสูตร
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ฯ มีการดำเนินการและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหลักสูตรดำเนินการสอดคล้องกับ 

มาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ โดยจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร

ระยะสั้น เช่น การอบรมการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ด้านพลศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์พลังงาน

ในอาคาร แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
1. ระบบ/กลไกและการนำไปดำเนินงาน 

1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ในปีการศึกษา 2562  หลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยมกีาร 

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตและการกำกับการประเมินการจัดการ เรียนการสอน 

และประเมินหลักสูตร โดยหลักสูตรได้ชี ้แจงให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เพื่อได้ดำเนินการชี้แจง

แผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 ผ่าน Course syllabus) และให้มีรายละเอียด เกณฑ์การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนตอ้ง

ช้ีแจงนิสิตในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และดำเนินการจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑ์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และแจ้งให้นักศึกษาทราบผล

คะแนนตามช่วงเวลาที่กำหนด  

ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) พร้อม รายงานทวน

สอบรายวิชาของกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร เพื่อพิจารณาความผิดปกติของคะแนน 

หรือผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องเสนอวิธีการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ โดยกรอกข้อมูลแผนการสอนและวิธีการประเมินผล ลงในแบบฟอร์ม มคอ .3 หมวดที่ 5 

ออนไลน์  ซึ ่งในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ดำเนินการครบถ้วนทุกภาค

การศึกษา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรมีการพิจารณารายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุก

รายวิชา ว่าอาจารย์มีการประเมินผลการสอน และผลการประเมินการเรียนรู้ 5 ด้าน ท่ีหลากหลาย 

ในปีการศึกษา 2562 นี้ พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านมีวิธีการที่หลากหลายดังนี้ 

การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 และ มคอ.7) 

• หลักสูตรดำเนินการตามแนวปฏิบัติหลักของมหาวิทยาลัยที่มีการกำหนดให้นิสิตต้องเข้า

ประเมินการสอน โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง

การเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้อาจารย์ผู ้สอนสามารถประเมินการเรียนการสอนผ่าน 

มคอ.5 เพื่อรวบรวมรายละเอียด เป็นข้อเสนอในการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป การกำกับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6, และมคอ.7) โดย

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
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และการประเมินหลักสูตรเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้วดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีวิธีการประเมินจากการ 

เข้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ความตรงต่อเวลา  

• ด้านความรู้ มีวิธีการประเมินจากการสอบ การจัดทำโครงงาน/วิจัย การบ้าน รายงาน การตอบ

คำถาม 

• ด้านปัญญา มีวิธีการประเมินจากการการสอบ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การตอบคำถาม 

การอภิปราย การทำรายงาน การบ้าน 

• ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีวิธีการประเมินจากการทำงาน

กลุ่ม การทำโครงงานกลุ่ม 

• ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำรายงาน

และการนำเสนอโดยใช้สื่อผสม การค้นคว้าเพิ่มเติมจากสารสนเทศ มีวิธีการประเมินจาก ผล

การศึกษาค้นคว้า การนำเสนอหน้าชั ้น ความสามารถในการอ่านและสื่อสารงานวิจัยและ

วิชาการภาษาอังกฤษ 

1.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตโดยการสุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชา 

พบว่าผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในหลักสูตรการสุ่มประเมิน

ข้อสอบรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา รวมถึงการทวน

สอบในระดับหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้และ

รายงานผลตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

นอกจากนั้นแล้วผลการประเมินด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่านิสิตมีผลการเรียนรู้ที่ดีเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชา และหลักสูตร รวมทั้งนิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันและนำไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ได้  

1.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 และ มคอ.7) 

หลักสูตรดำเนินการตามแนวปฏิบัตหิลักของมหาวิทยาลัยที่มีการกำหนดให้นิสิตต้องเข้าประเมนิการ

สอน โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

ต่อไป นอกจากนี้อาจารย์ผู ้สอนสามารถประเมินการเรียนการสอนผ่าน มคอ .5 เพื ่อรวบรวม

รายละเอียด เป็นข้อเสนอในการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป การกำกับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6, และมคอ.7) โดยในปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

1.4 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรฯ ให้นิสิตดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้รูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ภายใต้การ

ควบคุมกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน จึง
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จะสามารถดำเนินการเสนอ ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้ และดำเนินการวิทยานิพนธืตามเกณฑ์

ที่บัณฑิตวิทยาลัยและ สกอ.กำหนด 

การดำเนินการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็น

กรรมการประเมินโครงการวิทยานิพนธ์หรือเสนองานแบบปากเปล่าและรายงาน 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

ติดตามความคืบหน้า จากการเข้าพบปรึกษาและรายงาน 

3. ในการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้ายนั้นจะผ่านได้เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นเอก

ฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

อาจารย์ที ่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการต้องเป็นไปตามที่บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด 

4. ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 การประเมินกระบวนการของการประเมินผู้เรียน 

การประเมินกระบวนการดังกล่าว หลักสูตรเห็นควรว่าต้องตั ้งเป้าหมายสนับสนุนให้นิสิตนำ

ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติในระหว่างการทำวิจัย เพื่อที่ผลงานที่ได้ผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและมี 

Proceeding หรือการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์วารสารที่เป็นที่ยอมรับและเป็นวารสาร Peer review 

ซึ่งจะเป็นวิธีการอันเป็นท่ียอมรับขอการดำเนินการวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
3 มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคำอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

หลักสูตรจึงได้ทำการปรับปรุง โดยการใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และทักษะในการบูรณาการ

ความรู้ที่หลากหลาย โดยปรับงานวิจัยให้ตอบโจทย์ในการพัฒนานวัตกรรมและเพื่อแก้ปัญหาที่

เกิดขึ ้นจริงในประเทศและสอดคล้องกับสถานการณ์เร่งด่วน เช่น วิกฤติการด้านสิ่งแวดล้อม 

พลังงาน และภัยธรรมชาติ มาเป็นโจทย์แบบ Problem based และ Project based  ที่ยึดโยงกับ

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตบช.5.4) 
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผ่าน/

ไม่
ผ่าน 

1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสตูร 

ผ่าน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 

ผ่าน 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 

ผ่าน 

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  2 วิชาจาก 
7 รายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ผ่าน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะให้
ดำเนินการ 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะใหด้ำเนินการ 

ผ่าน 

8  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรคนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนเิทศ โดยเฉพาะเปา้ประสงค์ของ
หลักสตูรหรือคำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ผ่าน 

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่สอนหรือเทคนิคการ
เรียนการสอนอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่สอนหรือเทคนิคการเรยีน
การสอนอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

ผ่าน 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหน้าท่ี
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนสิิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตค้วามรับผิดชอบของ
ส่วนงานต้นสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน  

ไม่ม ี ผ่าน 
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 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผ่าน/
ไม่

ผ่าน 
11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

-ไม่ประเมิน- - 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-ไม่ประเมิน- - 

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  
ไม่ม ี
 
การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
ไม่ม ี
 
กรณี สอนเนื้อหาไม่ครบ 
ไม่ม ี
 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ภาคฤดูร้อน ป ีพ.ศ. 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

   
   
   

 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01247611 ทฤษฎีนวัตกรรม 5.00 - 
01247621 นวัตกรรมอาคารยั่งยนืและ
สภาพแวดล้อม 

5.00 - 

01247691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง
นวัตกรรมอาคาร 

5.00 เพิ่มเตมิการใช้ภาษาอังกฤษ และฝึกหัดการ
เขียนบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

01247697 สัมมนา 5.00 - 
 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
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01247696 เรื่องเฉพาะทางนวัตกรรม
อาคาร 

5.00 - 

01247697 สัมมนา 5.00 - 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ไม่มีความเห็น ไม่ม ี
2. ความรู้ 

สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
ยังต้องเพิ่มเติม 
 

ช้ีให้เห็นองค์ความรู้ที่นักศึกษาแตล่ะคนจำเป็นจะต้องทราบ ตาม
แนวทางการทำวิจัยของตนเองและแนะนำแหล่งข้อมูล 

3. ทักษะทางปัญญา 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ยังต้องฝึกเพิ่มเติม 
 

เพิ่มแบบฝึกหดั เน้นการนำไปใช้และการยกตัวอย่างมากขึ้น 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ไม่มีความเห็น 
 

ไม่ม ี

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ยังต้องเพิ่มเติม 
 

เพิ่มแบบฝึกหดั เน้นการนำไปใช้และการยกตัวอย่างมากขึ้น 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลกัสูตรใหม่ 
(หลักสูตรฯ ไม่มีการด าเนินการในส่วนน้ี) 
 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

 กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 ศึกษาดูงาน 

4 - 
ได้ศึกษาเรียนรู้การออกแบบอาคาร
พึ่งพาธรรมชาติ จากประเทศศรีลงักา 

2 ฝึกอบรม 2 -  
3 สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 3 -  
4 นำเสนอผลงาน 5 -  

 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 

1. ภาควิชามีหลักสูตรในความดูแล 
3 หลักสูตรโดยมีอัตรากำลัง
จำกัด ทำให้มีภาระงาน
ค่อนข้างมาก มีเวลาในการ
บริหารจดัการน้อยเนื่องจากการ
ประชุมจะประชุมต่อเนื่องกันทุก
หลักสตูร 

เวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ มไีม่มาก 
ทำให้การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาจจะไม่
รอบคอบเพียงพอ 

การเตรียมการประชุมที่รวดเร็วกระชับ 
โดยอาจมีการคุยเรื่องที่ต้องตัดสินใจใน
รายละเอียดนอกรอบและนำเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจร่วมกันเท่านั้นเขา้ที่ประชุม 

2.  ช่วงเวลาปิดเปิดภาคการศึกษา
ตาม AEC ร่วมกับกิจกรรมที่
จัดเป็นการเฉพาะที่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทำ
ให้การเรียนการสอนไมต่่อเนื่อง 
และยากลำบากในหารบริหาร
จัดการตา่ง ๆ 

ขาดความต่อเนื่องในการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 2 

พิจารณาปรับเปลี่ยนการเรยีงลำดบัและ
เนื้อหาในการเรียนการสอนให้เป็นชุด ๆ 
สอดคล้องกับช่วงหยุดต่าง ๆ 
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สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1 หลักสูตรมีระบบและกลไก เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังน้ี   

• หลักสูตรมีระบบการด าเนินงานภายใต้การสนับสนุนของภาควิชาร่วมกับ

คณะ เพื่อบริหารจัดการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนและการวิจัยที่มีคุณภาพ ด้วยการส ารวจความพร้อม

ของส ิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู ้  เพ ื ่อจ ัดท าฐานข้อม ูล เช ่น ห ้องเร ียน 

ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์  หนังสือ แหล่ง

เรียนรู้ ฐานข้อมูล เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา รวมถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน

ทุกภาคการศึกษา 

• หลักสูตรมีกลไกของการด าเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อขอความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมร่วมกัน

โดยน าผลการด าเนินการและผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิต (ทั้งใน

รูปแบบที่เป็นทางการจากแบบสอบถาม และที่ไม่เป็นทางการด้วยการ

หารือร่วมกันนอกช้ันเรียน) เพื่อท าการวางแผนจัดหาหรือปรับปรุงซ่อมแซม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการ

ในภาพรวม และงบประมาณเพื่อช่วยเหลืองานวิจัยของนิสิตที ่มีความ

ต้องการเฉพาะทางตามหัวเรื่องของการวิจัย 

นอกจากท่ีได้กล่าวมาแล้ว ทางหลักสูตรได้มีการจัดพื้นที่ส่วนกลางคือห้องพักนิสิตปริญญา

เอก ส าหรับนิสิตและอาจารย์ได้มีการประสานและติดตามความก้าวหน้าของการจัดการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อรับฟังปัญหาของนิสิตที่อาจจะมีอุปสรรคในการท างานวิจัย

เฉพาะเพื่อท่ีจะช่วยจัดการช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง 

1.2 หลักสูตรได้น าระบบและกลไกไปสู ่การปฏิบัติ/การด าเนินงาน เพื ่อพัฒนาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้   

• หลักสูตรได้มีการด าเนินการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตรร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามระบบที่ได้วางไว้ ในการประชุมประจ า

ของเด ือนก่อนที ่จะเปิดภาคการศึกษาทั ้ง 2 ภาค คือ การประชุม

ประจ าเดือน มิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อการจัดการพัฒนา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินงานตามกลไกที่มีการวางเป้าหมาย

ของการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู ้ ในปีการศึกษา 2562 ทั ้ง 2 ภาค

การศึกษา ด้วยจากผลการประชุมร่วมกับการสอบถามทั้งที่ เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการมาวิเคราะห์ร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
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และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การสืบค้นและการเรียนรู้ที่ต้องจัดสรรให้เพียงพอต่อสถานการณ์ รวมถึง

การวางแผนจัดสรรงบประมาณให้นิสติเพื่อท าวิจัย และจัดแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่

ท าการวิจัย (ซึ่งไม่ใช้ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

 

1.3 หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้   

• หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการดังกล่าว ด้วยการประชุมของผู้ที่

เกี่ยวข้องร่วมกันในช่วงหลังสอบประเมินกลางและปลายภาคต้นไปแล้ว 

(การประชุมประจ าเด ือน กันยายน และเด ือน พฤศจิกายน 2562 

ตามล าดับ)  เพื่อให้ทราบปัจจัยหลักที่ต้องบริหารจัดการเพื่อรองรับและ

สนับสนุนทั้งทางกายภาพพื้นฐาน ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 

รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต และเป็นข้อมูลที่

ส าคัญในการวางแผนจัดการในระยะยาวเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของการ

ส าเร็จการศึกษาของนิสิตสูงขึ้น 

• การประเมินกระบวนการดังกล่าวโดยรวมพบว่า การจัดการสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ เช่นสภาพห้องเรียน แหล่งสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกใน

การเรียนรู้ของหลักสูตรมีประสิทธิภาพที่ดี และทั้งนี้มีข้อสังเกตจากการ

สอบถามปลายเปิดในเรื่องการให้การบริการครุภัณฑ์ที่ต้องมีการพัฒนาได้ดี

ขึ้น 

1.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน เพื ่อพัฒนาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้   

จากการประเมินกระบวนการตามที่ได้กล่าวมา หลักสูตรจึงได้มีการประเมินความพึงพอใจ

ของนิสิตและคณาจารย์ต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ลงในรายละเอียดของครุภัณฑ์

วิจัย เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดหาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนิสิตให้ตรงประเด็นมากที่สุด โดย

อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาจากการประเมินกระบวนการเกี ่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้พบว่า ช่วงเวลาในการปรับปรุงครุภัณฑ์วิจัยใช้เวลานานในบาง

ขั้นตอนส่งผลกระทบในการรอคอยเครื่องมือที่ต้องใช้ในการวิจัย 

จึงท าให้เกิดแนวทางการปรับปรุงเร่งรัดเวลาร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสรร

วางแผนบริหารจัดการชิ้นส่วนส ารองเพื่อการซ่อมแซมเครื ่องมือที่ส าคัญร่วมกันของ

งานวิจัย อาทิเช่น เครื่องอัดแผ่นร้อน เครื่องบันทึกข้อมูลสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ซึ่งมี

นิสิตระดับปริญญาโทจ าเป็นต้องใช้จ านวนมาก ให้เพียงพอต่อการท างานวิจัยของนสิิตทั้ง
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ระดับปริญญาโ?และปริญญาเอก หลังจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวนิสิตพึงพอใจ 

เนื่องจากสามารถท าให้งานวิจัยสามารถท าได้รวดเร็วมากข้ึน 

1.5 ผลการปรับปรุงท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและซ่อมแซมเพื่อลดเวลาการรอคอยในช่วง

ปีการศึกษา 2562 นั้น ได้เอื้อประโยชน์ในการท างานวิจัยของหลักสูตรทั้งในส่วนของนิสิต

และคณาจารย์ อันส่งผลให้มีการแก้ปัญหาให้กับนิสิตทั้งชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มีการท างาน

วิจัยหรือเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาราชการสามารถใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น 

 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมนิ ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือ
สาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

 
 
 

 

การนำไปดำเนินการเพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา 
ยังไม่มีนสิิตจบการศึกษา 
 
การประเมินจากผู้สำเร็จการศึกษา 
ยังไม่มีนสิิตจบการศึกษา 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
ยังไม่มีนสิิตจบการศึกษา 
 
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ไม่ม ี
 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

 แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน 
1 โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งทาง

วิชาที่สูงข้ึน และส่งเสริมใหต้ีพิมพผ์ลงานใน
ระดับนานาชาต ิ

มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ชนิกานต์, 
คุณคณิสร 

เสร็จสิ้น 

2 จัดทำวาระประจำเดือนในการประชุม
กรรมการดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถ
ติดตามงานได้ครบถ้วน 

มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ชนิกานต์, 
คุณคณิสร 

เสร็จสิ้น 

3 จัด workshop เองหรือร่วมกับมหาวิทยาลัย
อื่นที่มีหลักสตูรคล้ายคลึงกันเพ่ือกระตุ้นให้
นิสิตทำงานตามกำหนด 

มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ชนิกานต์, 
คุณคณิสร 

เลื่อนไปปีการศึกษาถัดไป
เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควดิ-19 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
ไม่ม ี

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
ไม่ม ี

3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
ตามเดิม 

 
แผนปฏิบัติงานใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563 

 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนให้นิสิตมีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชนิกานต์, คุณคณิ

สร 
2 โครงการเพิม่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 แก่นิสิต มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชนิกานต์, คุณคณิ

สร 
3 จัด workshop เองหรือร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นท่ีมีหลักสตูร

คล้ายคลึงกันเพ่ือกระตุ้นให้นิสิตทำงานตามกำหนด 
มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชนิกานต์, คุณคณิ

สร 
 
ผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2562 
 ข้อเสนอแนะ แผนการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 
ผลการดำเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

1       
2       
3       
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ผลการประเมินจากกรรมการประเมินหลกัสูตรและแผนการปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
คะแนนการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งช้ี 

1. การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ ์
จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ  ไม่มีการประเมิน 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ     
(บัณฑิตศึกษา) 

ผ่านเกณฑ ์

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (บัณฑติศึกษา) ผ่านเกณฑ ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตศึกษา) ไม่มีการประเมิน 
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ำเร็จการศึกษา (บัณฑติศึกษา) ไม่มีการประเมิน 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา ผ่านเกณฑ ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง  
และสม่ำเสมอ (บัณฑิตศึกษา) 

ผ่านเกณฑ ์

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีการประเมิน 
 คะแนน 
2. บัณฑิต  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ขอยกเว้น 
2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ ขอยกเว้น 

3. นิสิต (เฉลี่ย 3.00) 
3.1 การรับนิสิต 3 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานิสติ 3 
3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต 3 

4. อาจารย์ (เฉลี่ย 3.85) 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.55 
4.2 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (เฉลี่ย 2.75) 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 2 
5.3 การประเมินผู้เรียน 2 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ (เฉลี่ย 3.00) 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3 

คะแนนเฉลี่ยรวม (11 ตัวบ่งชี้) 3.14 
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องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2   
คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ที่ 2 - 6 
  

- - - - - 

3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3.85 - - 3.85 ระดับคุณภาพดี 

5 2.00 3.00 - 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 3.22 3.00 0.00 3.14 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพด ี

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

-     

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคณุวุฒิ มีความเชียวชาญ  และมี

ผลงานทางวิชาการจ านวนมากท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

แนวทางเสริม 

ส่งเสริมให้อาจารย์มผีลงานทางวิชาการระดับนานาชาตมิากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

เห็นด้วย และสามารถท าโครงการส่งเสริมได ้

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 

นิสิตใช้เวลาในการศึกษามากกว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางปรับปรุง 

เห็นด้วย และสามารถท าโครงการส่งเสริมได ้
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- หลักสูตรฯ ควรมีแนวทางก ากับติดตามให้นิสิตจบการศึกษาได้

เร็วข้ึน 

- หลักสูตรฯ ควรก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อ

สามารถทบทวนและประเมินกรบวนการและน าไปพัฒนาให้เกดิ

ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรร 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มรีะบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 

-  

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายใน

การพัฒนา

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมให้อาจารย์มี

ผลงานทางวิชาการ

ระดับนานาชาติมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โครงการส่งเสริมให้

อาจารย์มีผลงานทาง

วิชาการระดับ

นานาชาติมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

อาจารย์มี

ผลงานทาง

วิชาการระดับ

นานาชาติมาก

ขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

มีผลงาน

ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ

อย่างน้อย 2 

ผลงานในปี

การศึกษา 

2563 

มิถุนายน 

2564 

รศ.ดร.ชนิ

กานต์,  คุณ

คณิศร 

2 หลักสูตรฯ ควรมี

แนวทางกำกับ

ติดตามให้นิสิตจบ

การศึกษาได้เร็วขึ้น 

โครงการสร้าง

แนวทางกำกับ

ติดตามให้นิสิตจบ

การศึกษาได้เร็วขึ้น 

นิสิตจบ

การศึกษาได้

เร็วขึ้น 

นิสิตมกีาร

สอบ

ความก้าวหน้า

อย่างน้อย 3 

คนภายในปี

การศึกษา 

2563 

มิถุนายน 

2564 

รศ.ดร.ชนิ

กานต์,  คุณ

คณิศร 

3 หลักสูตรฯ ควร

กำหนดเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือ

สามารถทบทวนและ

ประเมินกระบวนการ

และนำไปพัฒนาให้

โครงการ Workshop 

เพ่ือกำหนดเป้าหมาย

และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

เพ่ือสามารถทบทวน

และประเมิน

กระบวนการและ

เป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่

ชัดเจน เพ่ือ

สามารถ

ทบทวนและ

ประเมิน

มีการกำหนด

เป้าหมายและ

ตัวชี้วัดชัดเจน

ในทุก

องค์ประกอบ 

ตุลาคม 2563 รศ.ดร.ชนิ

กานต์,  คุณ

คณิศร 
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เกิดผลลัพธ์อย่างเป็น

รูปธรรม 

นำไปพัฒนาให้เกิด

ผลลัพธ์อย่างเป็น

รูปธรรม 

กระบวนการ

และนำไป

พัฒนาให้เกิด

ผลลัพธ์อย่าง

เป็นรูปธรรม 

 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 

(ผศ.ดร.ศิรเดช สุรติ) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ลายเซ็น............................................................ 
(ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

ประธานหลักสตูร :    ลายเซ็น............................................................ 
(รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
(รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร) 
(หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร) 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

เห็นชอบโดย    ลายเซ็น............................................................ 
(ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์) 
(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร)์ 
วันท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 

 


