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ผู้มาประชุม 
 1.  นางสาวรุ่งจิต  จารุพงษ์ทวชิ   ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธา  กองสาสนะ  กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  หวัง   กรรมการ 
 4.  นายสักการ  ราษสีุทธิ์    กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์  กรรมการ 
 6.  นางทัศวรรณ  ศราภัย    เลขานุการ 
 7.  นางส ารวย  ภูเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวรัฐ  ลาชโรจน ์    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุม  ดังนี ้  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ 

ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามมติทีป่ระชุมการการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 7/2555  เมื่อวันที่  14 
สิงหาคม  2555  ได้พิจารณา  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวทิยานิพนธ์  ประจ าปกีารศึกษา 2555    นั้น   
บัดนีไ้ด้ด าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานวิทยานพินธ์  ประจ าปีการศึกษา  2555   เรียบร้อยแล้ว    ตามค าสั่ง
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ที ่52/2555  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2555   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
วิทยานพินธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 2.1  การจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2555 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เสนอให้มีการจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็น
การพัฒนาการปฏิบตัิงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบรหิารจัดการของหลักสูตร  อีกทั้งหลักสูตรเริ่มมีการใช้
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)  มาแล้วตั้งแตภ่าคการศึกษา 1/2555 นั้น 
 ประธานฯ  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดโครงการ  ดังกล่าว 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติให้จัดโครงการสัมมนาหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  

2555 ในวันที่ 5 กันยายน  2555  ณ  โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ขอนแก่น  โดยมีรายละเอียดหัวข้อในการ
สัมมนา  ดงันี ้

1. สภาพการณ์ และปัญหา 
- บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน  (การจัดพืน้ที่ Studio แยกตามชั้นปี) 
- ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ ในแต่ละวิชา/ภาพรวม   

2. การจัดการเรียนการสอน หลักสตูรเก่า – ใหม่ 
- การเชื่อมโยง/ต่อเนื่องของรายวชิา 
- วิชาใหม่-เก่า / ย้ายชั้นปี / รวมวิชา 

3. การจัดการเรียนการสอน 
- Design Studio 
- Thesis 
- รายวิชาอืน่ ๆ 

                             เนื้อหา/วิธีการสอน/การเชื่มโยง/มาตรฐานความรู้ในแต่ละชั้นปี 
4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

- ทัศนศึกษา เชน่ ในรายวชิา / ประจ า Track / ทัศนศึกษารวม       
- Lecture Series  เช่น เสวนาอาจารย์ / ศิษย์เก่า / นักศึกษา 
- Workshops  เช่น ระหว่างสถาบัน / D.I.Y / ประกวดแบบ / การเรียนรู้ประเด็นทีน่่าสนใจ  
- การรวบรวมความรู้จากกิจกรรมแลเผยแพร่  โดยสามารถเผยแพร่ไปสู่ภายนอกได้ เชน่ Digital 

Year Book  / Digital Trip Diary / Digital PR. – Clip,Poster  เป็นต้น 
- การให้รางวัล  การใช้เงินในรายวิชา  เชน่  การประกวดสุดยอด Project  แต่ละชั้นป ี
- ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาโดยโครงการรับตรงอาชีวศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักศึกษา  เช่น  ส่งเสริมดา้นภาษาอังกฤษ / การอ่านต ารา Textbook / 

การศึกษา Case Study 
- บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษากับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และระบบนบั

แต้มกิจกรรม       
โดยให้ทางฝา่ยเลขานุการหลักสตูร  ด าเนินการในการเชิญคณาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ 

ประสานงานในการด าเนนิงานตา่ง ๆ ของโครงการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

วาระที่ 2.2  แบบแจ้งความประสงค์ผู้สอนในรายวิชาประจ าภาคการศึกษา 2/2555 
ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ผูส้อนในรายวชิาประจ าภาคการศึกษา 2/2555   

ตามที่ได้ให้เลขานุการหลักสูตร คิดภาระงานการสอนของแต่ละรายวิชา  และจ านวนผูส้อนในรายวิชา Design ที่เหมาะสม 
(คิดโดยใช้สดัส่วนนักศึกษา 8 คน / อาจารย์ 1 ทา่น)  โดยเพิ่มในแบบแจง้ความประสงคผ์ู้สอนในรายวิชา  แล้วนั้น  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการวาระการประชุม 
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มติ  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว  มคีวามเห็นว่ายังมีจ านวนผูส้อนในรายวิชา Design ของชั้นปีที่ 3 ยังมีจ านวนผูส้อน
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดผู้สอนในรายวิชา  ประจ าภาคการศึกษา 2/2555  มีความถูกต้อง
และเหมาะสมจึงเห็นควรให้น าแบบแจ้งความประสงค์ผูส้อนในรายวิชาประจ าภาคการศึกษา 2/2555  เข้าพิจารณาอีกคร้ัง
ในการสัมมนาหลักสูตรในวันที่ 5 กันยายน  2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชนัเซ็นเตอร์  ขอนแก่น   
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่น ๆ  
 วาระที่ 3.1  โครงการปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  (Design Buit) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา  กองสาสนะ  ได้แจ้งถึงความคบืหน้าของโครงการปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  (Design 
Buit)  โดยการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  นัน้ ไมส่ามารถท าให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายตามก าหนดการของ
งบประมาณ 2555 ได้  จึงเสนอให้เลื่อนการด าเนินโครงการออกไปด าเนนิการในปีงบประมาณ  2556 และเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาน างบประมาณในส่วนนี้เพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะฯ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ของคณาจารย์และนักศึกษา    
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการน างบประมาณดังกล่าว  มาจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะฯ  นัน้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษานักศึกษาคณะฯ  จึงมมีติเห็นชอบตามที่เสนอ    โดยขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธา  กองสาสนะ   ประสานงานกับส่วนตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการต่อไป 
 
ปิดประชุม เวลา  12.00 น. 
 
 
 

นางทัศวรรณ  ศราภัย 
       ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 

 
 


