
 

 
 

แบบรายงานขอมูลการดาํเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา
รายงานประจําภาคการศึกษาภาคปลายปการศึกษา2556 

ระหวางวันที่ 21 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 3 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557 
 

1. ชื่อสถาบัน             คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมืองและนฤมิตศิลป 
2. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชน 

        (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Architecture Program in City and Urban Design 
3. ชื่อปริญญา(ภาษาไทย) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต   (สถาปตยกรรมภายใน) 
        (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Architecture (City and Urban Design) 
 อักษรยอปริญญา(ภาษาไทย) สถ.บ.(สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน) 

 (ภาษาอังกฤษ) B.Arch. (City and Urban Design) 
 
4. หลักสูตรที่ดําเนินการในภาคการศึกษานี้มสีาระที่แตกตาง/เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรที่ไดรบัความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ. ไดรับมาตรฐานแลวหรือไม โปรดระบ ุ
 ()  ไมแตกตาง/เปลี่ยนแปลง 

  (   ) แตกตาง/เปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี(้ระบ)ุ… 
  รายวิชาช้ันปที่ 1 และชั้นปที่ 2  เปดการเรียนการสอนไมครบทุกรายวิชา ตามหลักสูตร พ.ศ.
2539 เนื่องจาก ปการศึกษา 2553 เปนตนมาใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ดังนั้นจึงเปดรายวิชา
ตามหลกัสูตร พ.ศ.2539 เฉพาะรายวิชาที่ยังคงมีนิสิตยงัไมผานรายวิชา โดยเปดใหเรียนคูกับหลกัสูตร 
พ.ศ.2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1.  ใหรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาที่สถาบันฯ กําหนด 
2.  ใหจัดทํารายงานทุกหลักสูตรโดยใหใชแบบรายงาน สมอ.07-02 นี้ 1 ชุดตอ 1 หลักสูตร 
3.  ในกรณีหลักสูตรรวมสถาบันฯ ใหทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทํารายงานนี ้
4.  ความในขอ 3 ใหหมายถึงทุกประเด็นที่การดําเนินการหลักสูตรแตกตางหรอืเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักสูตรที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ไดรับรองมาตรฐานไวแลว 
5.  การไมจัดทํารายงานการดําเนินการหลักสูตรประจําภาคการศึกษา อาจะมผีลใหถูกถอน การรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร 

สมอ. 07-02 



  

6.  ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมลูตองมี ตําแหนงไมต่ํากวาคณบดี ทั้งนี้โดยไดรบั มอบหมาย
จากสภาสถาบันฯ 
 

5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   5    คน (ระบุชื่อ – สกุล) 

ที่ ชื่อ - สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1. นายวรวิทย จันทเดช 3-4403-00931-34-5 อาจารย - สถ.บ. (สถาปตยกรรมเมือง
และชุมชน) 
- สถ.ม. (การออกแบบชุมชน
เมือง) 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
-มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. นายกฤษณุ ผโลปกรณ 5-7303-00001-60-1 อาจารย - สถ.บ. (สถาปตยกรรมเมือง
และชุมชน) 
- สถ.ม. (การออกแบบชุมชน
เมือง) 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
-มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายประสิทธิ์ สวางศร ี 3-3503-00368-62-5 อาจารย - สถ.บ. (สถาปตยกรรมเมือง
และชุมชน) 
- สถ.ม. (การออกแบบชุมชน
เมือง) 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
-มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นายเมธี พิริยการนนท 3-1799-00039-76-2 อาจารย - สถ.บ. (สถาปตยกรรมเมือง
และชุมชน) 
- สถ.ม. (การออกแบบชุมชน
เมือง) 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
-มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. นางสาววิชาภรณ ชํานิ
กําจร 

3-4603-00048-40-9 อาจารย - สถ.บ. (สถาปตยกรรมเมือง
และชุมชน) 
- ผ.ม. (การวางแผนภาค) 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
6. จํานวนสาขาวิชา/วิชาเอกที่เปดดําเนินการทั้งหมดในภาคการศึกษานี้ 

จํานวน  6  สาขาวิชา/วิชาเอก 
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก   (ส/อ 1)   สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก   (ส/อ 2)   สาขาวิชาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชน 
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก   (ส/อ 3)   สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก  (ส/อ 4)   สาขาวิชานฤมิตศิลป 
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก  (ส/อ 5)   สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง 
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก  (ส/อ 6)   สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 



  

 
7. จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก      

 (ส/อ1.AR) (ส/อ2.UD)  (ส/อ3.IA) (ส/อ4.CA) (ส/อ5.CM) (ส/อ6.LA) 
7.1 จํานวนนิสิตทั้งหมด               396 357 337 262 64 86 
 จํานวนนิสิตไทยทัง้หมด           395 357 337 262 64 86 
 จํานวนนิสิตตางชาติทั้งหมด  1 - - - - - 
 จํานวนนิสิตเต็มเวลา        396 357 337 262 64 86 
 จํานวนนิสิตบางเวลา          - - - - - - 
7.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมในภาคนี้  85 78 76 87 0 36 
 จํานวนนักศึกษาไทยเขาใหม    85 78 76 87 0 36 
 จํานวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม    - - - - - - 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  85 78 76 87 0 36 
 จํานวนนักศึกษาบางเวลา - - - - - - 
7.3 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 
 ในภาคการศึกษาที่ผานมา  63 40 44 56 - - 
 
8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เปดสอน (และมผีูลงทะเบียนเรยีน) ในภาคการศึกษานี้ 

ที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา(ยอ) 
จํานวน จํานวน 

ชื่อผูสอน (ทุกคน) 
หนวย
กิต 

นักศึกษา 

1 0603 415 การออกแบบชุมชนเมือง 2 
(Urban Architecture 2) 

3 3 อ.กฤษณุ ผโลปกรณ, อ.สักรินทร แซภู, 
อ.ดิฐา แสงวัฒนะชัย 

2 0603 512 การวางผงัแมบท 
(Master  Planning) 

3 2 อ.สักรินทร แซภู, อ.วิชาภรณ ชํานิกําจร, 
อ.ศุภธิดา สวางแจง 

3 0603 403 ฝกงานวิชาชีพ 
(Professional Practice) 

3 6 อ.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, อ.สุนิดา ชินณะ
วงศ, อ.เจนจิรา นาเมอืงรักษ 

4 0600 004 ศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 
(Art and Culture of lsan) 

3 1 อ.อมฤต หมวดทอง, อ.สกลชัย บญุปญจา,  
อ.ประสทิธิ์ สวางศร ี

5 0603 207  ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
ตะวันออก 
(History of Oriental 
Architecture) 

3 4 อ.อมฤต หมวดทอง, สันทนา ภิรมยเกียรต ิ

6 0600 003 สถาปตยกรรมผังเมืองและ 
สิ่งแวดลอม 

3 1 อ.เมธี พิริยการนนท 

7 0603 513 วิทยานิพนธสถาปตยกรรมเมือง
และชุมชน (Thesis in City 
and Urban Design) 

9 59 อ.ศุภธิดา สวางแจง, อ.ประสทิธิ์ สวางศร ี

8 0603 305 โครงสราง 1 (Structures 1) 3 7 อ.กฤต โงวธนสุวรรณ 

9 0603 305 โครงสราง 2 (Structures 2) 3 1 อ.กฤต โงวธนสุวรรณ 



  

ที่ รหสัวิชา ชื่อวิชา(ยอ) 
จํานวน จํานวน 

ชื่อผูสอน (ทุกคน) 
หนวย
กิต 

นักศึกษา 

10 0603 401 โครงสราง 3 (Structures 3) 3 2 อ.กฤต โงวธนสุวรรณ 

11 0603 402 การประมาณราคาและควบคุม
งบประมาณ 

3 1 อ.กฤต โงวธนสุวรรณ 

12. 0603 303 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 
(Architecture Design 5) 

6 6 อ.วรวรรณ เนตรพระ, พอ.ต.เทอดศักด์ิ 
สุจิตรธรรม, อ.นลิปทม ศรีโสภาพ, อ.
บรริักษ, อ.รัชนูพรรณ คําสิงหศร,ี นาย
โกวิทย วาปศิลป, อ.เจนจิรา นาเมืองรักษ, 
อ.ณัฐวัฒน จิตศีล 

 
9. วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปดสอนใหนกัศึกษานอกหลักสตูร(และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้ 

 รหสัวิชา ชื่อวิชา(ยอ) จํานวนหนวยกิต จํานวนนักศึกษา ชื่อผูสอน(ทุกคน) 
  ไมมี - -  -   - 

 
10.เกณฑการสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

10.1 การสําเรจ็การศึกษา 
 () เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 () ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา  2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 (   ) เกณฑอื่นๆ (ระบุ) 
10.2 อนุปรญิญา  มีการใหอนุปริญญา  เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม 

 (   )  มีเงื่อนไข (ระบ)ุ 
 ()  ไมมี 
 

11.โครงสรางหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33  หนวยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ 138 หนวยกิต 
  วิชาแกนคณะ 12  หนวยกิต 

 วิชาแกนสาขา 72  หนวยกิต 
 วิชาเอก 54  หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี 9  หนวยกิต  
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร  () ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
(    ) มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 



  

 
12.การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบ)ุ 
  หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลกัสูตรในแตละประเด็น ดังนี ้
 
   ประเด็นการบรหิารหลักสูตร (ระบ)ุ   

(1) คณะและสาขาวิชามีการแตงตัง้ประธานและคณะกรรมการหลักสูตรสถาปตยกรรม
เมืองและชุมชนเพือ่รบัผิดชอบการบรหิารหลกัสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

(2) สาขาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชนเขารวมกับสํานักสถาปตยกรรมไดมีการประชุม
สาขา เพื่อจัดสรรอาจารยประจําวิชา และอาจารยพิเศษใหสอดคลองกบัรายวิชา และจํานวนนิสิต 

(3) สาขาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชนเขารวมกับสํานักสถาปตยกรรมจัดใหมีการ
ประชุมคณาจารย เพื่อประเมินและวิพากษแผนการสอนทกุรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา 

 
 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ระบ)ุ   

(1) คณะและสาขาวิชามีการจัดหาอปุกรณประกอบการเรียนการสอนใหนิสิตไดลงมอื
ปฏิบัติจริง  มีการจัดวัสด-ุครุภัณฑ และเครื่องมือขั้นสงูสําหรับการเรียนการสอน ทัง้ดานฟสิต เคมี และวัสดุที่
นํามาใชในการศึกษาในรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials) ที่ตองมกีารปฎิบัติการใน
หองทดลอง พรอมการสาธิต 

(2) คณะและสาขาวิชา ไดจัดสรรงบประมาณเพือ่ใหดําเนินโครงการทัศนศึกษา ดูงาน
นอกสถานทีป่ระกอบการเรียนการสอน และการสงเสรมิเรื่องการศึกษาดูงานในตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเปดองคความรูใหม ที่สามารถนํามาประยกุตหรือปรับปรงุองคความรูเดิมใหดีข้ึน 

(3) คณะและสาขาวิชาจัดใหมกีารประชุมวิพากษและประเมินแผนการสอน เพือ่สํารวจ
ความตองการวัสดุ อปุกรณประกอบการเรียนการสอน และเสนอใหคณะฯ ดําเนินการตอไป  

 
    ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา (ระบ)ุ   

(1) คณะและสาขาวิชา มีการใหคําแนะนําและใหคําปรึกษากบันสิิต โดยการมอบหมาย
อาจารยในสาขาวิชาใหเปนทีป่รกึษาใหกับนสิิตแตละชั้นป  

(2) คณะและสาขาจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางอาจารยทีป่รึกษาและนิสิต อยาง
นอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

(3) อาจารยทีป่รึกษาพิจารณาผลการเรียนนสิิตทัง้ชั้นปโดยเบื้องตน กอนการพจิารณา
และอนุมัตผิลการเรียน 

 
    ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ระบ)ุ 

(1) สาขาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชนไดดําเนินการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตรุน
ที่ 3 (สําเรจ็ปการศึกษา 2555) พบวาไดงานทํา 100%  และไดดําเนินการสํารวจความพงึพอใจผูใชบัณฑิตทกุป  

(2) สาขาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชนจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจ และความ
ประสงคของผูใชบัณฑิต รวมทั้งการรบันิสิตเขาฝกงาน และการรบัเขาทํางานเมือ่สําเรจ็การศกึษา 

(3) สาขาสถาปตยกรรมเมืองและชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ไดรบั
การรบัรองจากสภาสถาปนิก และบัณฑิตสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในได 

(4) สาขาไดสํารวจความพงึพอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร ถึงความตองการความรูเพิ่มเตมิ
ตามความตองการของสงัคม 



  

 
13. การดําเนินงานพัฒนาหลกัสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวใน

หลักสูตรรวมทัง้ตัวบงชี้ทีก่ําหนดเพิ่มเตมิ) 
 

   ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลกัสูตรนี้ (ระบ)ุ   
(1) สาขา  มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยสาขาวิชาไดจัด

โครงการวิจัยในช้ันเรียนภายในสาขาวิชา  เพื่อจะไดนําผล  และขอเสนอแนะจากการวิจัยในช้ันเรียน  นํามา
ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกบัความตองการของนสิิตในสาขาวิชา 

(2) คณะและสาขาวิชามีการจัดการประเมินความพงึพอใจของนสิิตตอการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยในสาขาวิชาทุกชั้นป  ทุกปการศึกษา  ซึ่งผลจากการประเมินคณะ  จะแจงใหอาจารย
ผูสอนในสาขาวิชารับทราบ  เพื่อนํามาพัฒนาและปรับแกไข  ใหมีความเหมาะสม  และสอดคลองกบัความ
ตองการของนิสิต 

(3) คณะและสาขาฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร เพื่อทบทวน วิเคราะห
หลักสูตร และสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตในภาวการณปจจุบัน รวมทั้งเพื่อปรบัปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกบันโยบายมหาวิทยาลยั และคณะฯ 

(4) คณะและสาขาฯมีการสนบัสนุนใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนดานสถาปตยกรรมเมอืงและชุมชนในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 

(5) คณะและสาขาฯ ไดดําเนินการติดตามขอมูลบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ทั้งดานการ
มีงานทํา และการสํารวจเพื่อใชเปนขอมลูในการปรบัปรุงหลกัสูตร 

(6) คณะและสาขาฯ ไดสนับสนุนใหนสิิตเขารวมโครงการหรือกจิกรรมประกวดแบบ
ทางดานสถาปตยกรรมเมืองและชุมชนและการพฒันาชุมชน ที่เกี่ยวของ ตามตัวบงชี้ที่ 2.3  

 
รับรองความถูกตองของขอมลู 

 
 

..................................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลอื) 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผงัเมือง และนฤมิตศิลป 
วันที่.................................................... 




