
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2554 
วันอังคารที่  8  พฤศจิกายน  2554 

ณ ห้องประชุม 1201  ชั้น 2 ส านักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
******************** 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นางสาวรุ่งจิต  จารุพงษ์ทวชิ   ประธานกรรมการ 
 2.  นายสักการ  ราษสีุทธิ ์    กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธา  กองสาสนะ  กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  หวัง   กรรมการ 
 5.  นายวรัฐ  ลาชโรจน ์    กรรมการ 
 6.  ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการ 
 7.  นางทัศวรรณ  ศราภัย    เลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 
 มติ  ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี ้
 หน้าที่ 1  ผู้ไม่มาประชุม  ให้เพิ่ม  “ติดราชการ” 
 หลังจากแก้ไขแล้ว  ทีป่ระชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ 2.1  รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการงบประมาณ 
2554 
 ตามมติที่ประชุมเมื่อคราวประชมุคร้ังที่ 7/2554  ที่ประชุมมีติให้แก้ไขและปรับงบประมาณแผนการใช้
จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2554    และส่งให้ทางฝา่ยการเงนิเพื่อปรับงบประมาณตามแผนฯ แล้วนั้น   จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณารายงานการใชจ้่ายเงินรายได้สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554  อีกคร้ัง 
 
 มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  โดยไม่มีการแก้ไขแผนการใช้เงนิดงักล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 3.1  การรับนักศึกษาโครงการช้างเผือก  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ตามที่ทางฝา่ยวิชาการคณะฯ  ได้เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปกติ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์    ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยวิธืพิเศษ (โครงการ
ช้างเผือก)  โดยเร่ิมรับสมัครตั้งแต่  17  ตุลาคม – 15  ธันวาคม  2554  โดยรับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน  20  คน  และสาขาวชิาการแกแบบอุตสาหกรรม  จ านวน  20  คน  นั้น 
 ที่ประชุมมีความคิดเห็นตรงว่า  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีความรู้พื้นฐานในด้านสถาปัตยกรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการต่อยอดใน
ระดับอุดมศึกษา ได้เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     ซึ่งพบว่านักเรียนเหล่านี้แม้ว่าจะมีผลการเรียนใน
ระดับดี   แต่เมื่อต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็มักจะมีโอกาสน้อยกว่านักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป    
ซึ่งผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจากโครงการรับนักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)   พบว่ามักจะมีผลการเรียนในระดับดีมาก   

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมของระดับอุดมศึกษา
มากข้ึน จะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเปิดรับนักศึกษาที่มีความหลากหลายมากข้ึน อันจะเป็นผลดีต่อ
การด าเนินนโยบายเชิงรุกของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งแต่ละสถาบันต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้นในอนาคต 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางเพื่อให้ได้นักศึกษา ที่มีพื้นฐานความสามารถทางสถาปัตยกรรม เข้ามาเป็นก าลังส าคัญใน
การกระตุ้นการเรียนการสอนและบรรยากาศทางวิชาการของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   จึงเสนอให้มีการจัด
โครงการรับนักเรียน ปวช.    

 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว  จึงมอบหมายให้  ผศ.วารุณี  หวัง  ร่างโครงการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกต ิ  โดยวิธีพิเศษ  (รับนักเรียน ปวช.)    เสนอต่อ
คณะกรรมการคณะฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจัดโครงการรับนักศึกษาดังกล่าว 

 
วาระที่ 3.2  แจ้งเปลี่ยนแผลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพันสอบปลายภาคและวันปิดภาค

การศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2554 
ประธานฯ   แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 1989/2554  เร่ืองการ

เปลี่ยนแผลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพันสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2554  โดยวันสอบปลายภาค  เปลี่ยนแปลงเป็นวันจันทร์ที่ 13 ก.พ. – จันทร์ที่ 27 ก.พ. 55  วันปิดภาค
การศึกษา  เปลี่ยนแปลงเป็นวันอังคารที่ 28 ก.พ. 55  (รายละเอียดตามประกาศ ฉบับที่ 1989/2554) 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 4.1  ก าหนดรายการประเมินและค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 ด้วยที่ประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2554 เรื่องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน  มีมติให้หลักสูตรฯ ก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (สมรรถนะเฉพาะตาม
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ)   จ านวน 4 สมรรถนะ  จากทั้งหมด 16 สมรรถนะ  โดยให้ก าหนดระดับความคาดหวังในแต่ละ
สมรรถนะ และก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของทุกรายการประเมินย่อย รวม 9 สมรรถนะ จากสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  4 สรรถนะ นั้น  
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ก าหนดสมรรถนะ/สัดส่วนคะแนน/ค่าน้ าหนักคะแนน   และระดับความ
คาดหวัง ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
สัดส่วน

คะแนน(30 
คะแนน) 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

ระดับความ
คาดหวัง 

1.       สมรรถนะหลัก  20     

1.       การบริการที่ด ี   4 
ตามมติที่ประชุม
คณาจารย์วันที ่
31 ต.ค. 54 

 

2.       การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   4 

3.       การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   4 

4.       การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   4 

5.       การท างานเป็นทีม   4 

2.        สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  10     

1.        การคิดวิเคราะห ์   3 4 

2.        การมองภาพองค์รวม   2 4 

3.       สุนทรภีาพทางศิลปะ   2 4 

4.        การสร้างสัมพันธภาพ   3 4 
 

ทั้งนี้  เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการก าหนดสมรรถนะ/สัดส่วนคะแนน/ค่าน้ าหนักคะแนน และระดับความคาดหวงั
ในแต่ละสมรรถนะ  ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ส าหรับน าเสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมองค์คณะผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้คณาจารย์ในสังกัดหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ดังกล่าว   จึงเห็นควรให้ทางฝ่ายเลขานุการ (นางทัศวรรณ  ศราภัย) แจ้งขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์ในหลักสูตรฯ  ทุกท่าน  ในการพิจารณาก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  โดยจัดท า
แบบสอบถามและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ภายในวันศุกร์ที่ 18  พฤศจิกายน  2554   เพื่อ
พิจารณาด าเนินการในล าดับต่อไป 

 
วาระที่ 4.2  รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  และเรียนเกินหลักสูตร 
ตามที่ทางฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงานจัดการศึกษา) ได้จัดท าส ารวจข้อมูลนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  ที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ต่ ากว่า 2.00)   และนักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร (ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คือนักศึกษาที่เรียนเกิน 5 ปี และยังไม่จบการศึกษา)  แจ้งไปยังผู้ปกครองเพื่อให้ทราบสถานะ   และผลการ
เรียนของนักศึกษา  นั้น  ทางหลักสูตรจึงพิจารณาเพื่อหาทางหรือช่วยนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แยกรายชื่อนักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร  แต่ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2554    นักศึกษาก าลังท าวิทยานิพนธ์   หรือก าลังเรียนในรายวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตเป็นภาคการศึกษา
สุดท้าย  และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ออก  แล้วรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่เรียนเกินกว่าเกณฑ์
และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00  พร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ในการจัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว  เพื่อรับทราบปัญหาและช่วยนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
 
นางทัศวรรณ  ศราภัย 
ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 


