
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ 9/2554 
วันจันทร์ที่  21  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.  ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการ 
 6.  นางทัศวรรณ  ศราภัย    เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายวรัฐ  ลาชโรจน ์    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 
 มติ  ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขค าผดิ ดังนี ้
 หน้าที่ 2  วาระที่ 3.2 แก้ไขเป็น “แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศกึษาระดับปริญญาตรี เฉพาะวันสอบปลาย
ภาคและวันปิดภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2554” 
 
 หลังจากแก้ไขแล้ว  ทีป่ระชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ 2.1  พิจารณาก าหนดรายการประเมินสมรรถนะ ในการประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ 
 ตามมติที่ประชุมเมื่อคราวประชมุคร้ังที่ 8/2554  วันที่ 8 พฤศจิกายน  2554  ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนด
สมรรถนะ/สัดส่วนคะแนน/ค่าน้ าหนักคะแนน และระดบัความคาดหวัง  ในการก าหนดมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
(สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร)์ และได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมพิจารณาการก าหนด
สมรรถนะประจ ากลุ่มงานดังกลา่วแล้วนัน้    โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามการพิจารณาการก าหนดสมรรถนะจ านวน  
3 ท่าน  สรปุ คือ 
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- ท่านที่ 1 เห็นด้วยตามที่หลักสูตรก าหนดทั้งหมด  
- ท่านที่ 2 เห็นด้วยตามที่หลักสูตรก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 4 สมรรถนะ แตไ่ม่เห็นด้วยใน 

ส่วนของสัดสว่นและค่าน้ าหนักคะแนน คือ  
สมรรถนะหลัก   ให้สัดส่วนคะแนน 18 คะแนน 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 
 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์    ค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน    ให้สัดส่วนคะแนน 11 คะแนน 
 สุนทรีภาพทางศลิปะ   ค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 

- ท่านที่ 3 เลือกสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 4 สมรรถนะ คือ 1. การมองภาพองค์รวม   2. ความ 
เข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม  3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  4. ความผูกผันที่มีต่ออุดมศึกษา  แต่ไม่ออกความคิดเห็น
ในส่วนของสัดส่วนและค่าน้ าหนกัคะแนน 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถาม เพียง 3 ท่าน ซึง่ไม่ถึงกึ่งหนึง่ของจ านวน 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีไ่ด้ขอความร่วมมือในการพิจารณาจ านวนทัง้หมด  20 ท่าน (รวมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)  ที่ประชุมจึงมีมติเลือกก าหนดรายการประเมินและคา่น้ าหนักการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตามมติทีป่ระชุมเม่ือคราวประชุมคร้ังที่ 8/2554  และส่งผลสรุปการก าหนด
รายการประเมินและค่าน้ าหนักการประเมินฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมองค์คณะผูบ้ริหารที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณา  
รายละเอียดดังนี้  
  

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 
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วาระที่ 2.2  โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ 
(รับนักเรียนปวช.)  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 8/2554 วันที่ 8 พฤศจิกายน  2554   ที่ประชุม
มอบหมายให้  ผศ.วารุณี  หวัง  ร่างโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ   โดย
วิธีพิเศษ  (รับนักเรียน ปวช.)    เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
จัดโครงการรับนักเรียน ปวช. นั้น    ทัง้นีไ้ด้น าโครงการดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์แลว้เมื่อคราวประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2554  คณะกรรมการ
วิชาการมีมติเห็นชอบตามโครงการดังกล่าว  อนึง่ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะว่าควรตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการรับ
สมัครและปรับเปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสม กับทางฝา่ยวิชาการคณะฯ  ก่อนและน าเสนอตอ่คณะกรรมการประจ า
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดโครงการและด าเนนิการในล าดับต่อไป 

 
วาระที่ 2.3  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  และเรียนเกินหลักสูตร 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 8/2554 วันที่ 8 พฤศจิกายน  2554  ที่ประชุม

พิจารณา   ผลการส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ต่ ากว่า 2.00) และนักศึกษาที่เรียนเกิน
หลักสูตรของทางฝ่ายวิชาการแล้วนั้น   ที่ประชุมมีมติช่วยเหลือนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษาและ
อาจารยท์ี่ปรึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว  เพื่อรับทราบปัญหาและช่วยนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่อไป  ทั้งนี้ทาง
ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ก็ได้มีก าหนดการจัดโครงการประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ และ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาแล้วนั้น   

มติ  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดกิจกรรมกับทางฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ประชุม
จึงมีข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายวิชาการว่าควรจัดท าแบบสัมภาษณ์ให้นักศึกษาตอบ  โดยมีเนื้อหาในการสอบถามเป็น 
3 ส่วน คือ 1. ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา 2. นักศึกษามีวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอย่างไร  
3. นักศึกษาอยากให้คณะฯ ช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ปัญหาอย่างไร   รวบรวมและน าเสนอต่อรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 3.1  ผลการประเมินผูส้อนในรายวิชาโดยนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2554 
 ตามสรุปจ านวนนักศึกษาประเมนิผลการสอนในรายวชิา  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2554  
ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์พบว่ามจี านวนผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์เข้าประเมินฯ จ านวน  384 คน จากจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนทัง้หมดจ านวน 1,788 คน  คิดเป็นร้อยละ 
21.48  ถือเป็นจ านวนที่น้อยมาก  ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าในการประเมินครั้งต่อไป คือในภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา 2554  ทางหลักสตูรควรต้องด าเนินการหาแนวทางในการจัดการประเมิน  และจัดนักศึกษาเข้าประเมิน
เองเพื่อให้ได้จ านวนผู้เข้าประเมนิ และผลการประเมนิที่ถูกต้องเหมาะสม 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 4.1  งบประมาณวิชาการ หมวดสนับสนุนโครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมวา่  ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  เมื่อคราว
ประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2554  ได้พิจารณางบประมาณวชิาการหมวดสนับสนนุ
โครงการทัศนศึกษาสาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์   โดยหลักสูตรได้รับอนุมัตงิบสนบัสนนุจ านวน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน)  ทั้งนี้ทีป่ระชุมกรรมการวิขาการคณะฯ ให้หลักสูตรเป็นผู้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
งบประมาณดังกลา่ว  อนึ่งงบประมาณสนับสนุนส่วนนี้ในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้งบประมาณ  โดยแบ่งโครงการออกเป็น 5 โครงการ นั้น  มีการใช้งบประมาณจ านวนเพียง 3 โครงการ 
เนื่องจากอีก 2 โครงการเกิดปัญหาความไม่พร้อมของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ  และไม่มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดการใช้งบประมาณทีไ่ด้รับสนบัสนุนโครงการทัศนศึกษา
สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2555 ดังกล่าว 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นควรว่าควรลดจ านวนโครงการลงให้เหลือประมาณ 2-3 โครงการโดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ และลักษณะของโครงการให้ชัดเจน และใชว้ิธีการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้เพื่อให้
ได้ข้อสรุปในการก าหนดหลักเกณฑ์ และลักษณะของการจัดโครงการที่ชัดเจน  อีกทั้งเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และลกัษณะการจัดโครงการดังกลา่ว  และเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา และมีความเข้าใจในการใช้งบประมาณตาม
แผนการด าเนนิงานของหลักสูตร  จึงก าหนดให้มีการจัดโครงการสัมมนาหลักสตูรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ประจ าปีการศึกษาขึ้น  ในวันที่ 16 ธันวาคม  2554  นี้  
 
 วาระที่ 4.2  การออกฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมวา่  ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  เมื่อคราว
ประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2554 ทางฝ่ายเลขานุการทีป่ระชุมได้รายงานสรุปผลการ
ประเมินการออกฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งผลการประเมินได้แจง้ถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน เช่น นักศึกษาเปลี่ยนสถานทีฝ่ึกงาน และยกเลิกการฝึกงานเองโดยไม่แจ้งทางคณะฯ ท าให้เกิด
ปัญหากับทางสถานประกอบการที่ให้งานกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาไม่รับผิดชอบงาน  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหา
แนวทางมาตรการในการออกฝึกงานของนักศึกษา  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกลา่ว 
 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อเสนอแนะวา่ควรให้นักศึกษาเลือกบริษัทเพื่อท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานทีละบริษัท  และก่อนออกฝึกงานควรจัดให้มีการปฐมนิเทศให้นักศึกษาเพื่อชี้แจ้งข้อควร
ปฏิบัติ  และผลของการกระท าที่ท าให้ทางสถานประกอบการเสียหาย  ทั้งนี้การก าหนดมาตรการในการออกฝึกงาน
ของนักศึกษานั้น   ควรเปน็การปรึกษาหารือร่วมกันกับทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้วย  จึง
ขอน าเร่ืองนี้เข้าพิจารณาอีกคร้ัง  ในการประชุมคราวต่อไป 
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 วาระที่ 4.3  โครงการประกวดแบบสถาบันเหล็ก “ออกแบบบ้านเหล็ก” 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมวา่  ทางสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.) ได้มกี าหนดการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงการน าเหล็กไปใช้งาน
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ และประชาสัมพันธโ์ครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก “Thailand Steel House 
Contest 2011 Greenovation : Less is More” (รายละเอียดตามหนังสือที่ สลท. 1921/2554 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2554)  โดยขอใช้สถานที่ของคณะในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น  แต่เนื่องจากภาวะอุทกภัย ทางสถาบนั
เหล็กฯ  จึงขอเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับยนืยนัก าหนดการที่แนน่อนจากคณะกรรมการ
จัดการประกวดออกแบบบา้นเหล็ก “Thailand Steel House Contest 2011 Greenovation : Less is More” 
จึงจะแจ้งก าหนดการในการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหล็กแก่นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรต์่อไป 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตวิ่าให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน  จนกว่าจะได้รับการยนืยันก าหนดการ
จากทางสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.) แล้วจึงน าเร่ืองเข้าพิจารณาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีก
คร้ังต่อไป 
 
 ปิดประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
นางทัศวรรณ  ศราภัย 
ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
 


