
ระเบียบวาระที่ 1 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.1.1.  ประธานเชิญ รศ.ดร.วีระ สัจกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

ตอเนื่องมาใหขอมูลเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (พวต.) 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง   

ตามที่ในปจจุบันนี้  ประเด็นเรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง” (พวต.) 
เปนหัวขอที่อยูในความสนใจของผูประกอบวิชาชีพสถาปนิกและมีผลตอการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม 

สภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  จึงเห็นสมควรเรียนเชิญรองศาสตราจารย  
ดร.วีระ  สัจกุล  ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  
มาบรรยายในเรื่องดังกลาวใหแกสมาชิกสภาคณบดีฯ   
เพื่อเปนการใหขอมูลแกสมาชิกในการกําหนดบทบาทของสภาคณบดีฯตอไป 

 
ประเด็นพิจารณา 
 บทบาทของสภาคณบดีฯในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
 
เอกสารประกอบ 
 จดหมาย “ขอเชิญเปนวิทยากร” 
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบและรับฟงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 1 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซนA  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
***********************  

 
1.2 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  1.2.1.  รายงานผลการประกวดแบบโครง Arcasia : Student Jamboree 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง  ARCASIA Students’  Architectural Design Competition 2010   
 

ในป 2553 นี้  ทาง ARCASIA ไดจัดใหมีการประกวด ARCASIA Students’  Architectural 
Design Competition 2010  
ขึ้นที่ประเทศปากีสถานและทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภไดประสานงานกับสภาคณบ
ดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทยเพื่อเชิญใหแตละสถาบันสงผลงานของนิสิต  นักศึกษา 
เขารวมประกวดในtheme เรื่อง “Children’s  Resource  Centre” ซึ่งมีผูสงเขาประกวด 10 คน  จาก 5 
สถาบัน  คือ 
 1. Mr. Ekaphol Ekchamnong (Thammasart University) 

2. Mr. Suppasit Sirinukulwattana (Thammasart University) 
3. Mr. Pat Booranasanti (Thammasart University) 
4. Mr. Witchan Wanchit (Sripatum University) 
5. Mr. Supakorn Soontararak (Sripatum University) 
6. Mr. Passakorn Prathumpetch (Kasem Bundit University) 
7. Mr. Jetapol Suetrong (Rajamangala University of Technology Thanyaburi) 
8. Ms. Sathaphorn Bualoy (Rajamangala University of Technology Thanyaburi) 
9. Ms. Chemikarn Purachat (Rangsit University) 
10. Mr. Wittayapong Sutha-ad (Rangsit University) 
 
แตเนื่องจากประเทศปากีสถานไดเกิดเหตุสถานการณความวุนวายขึ้นในเมือง Lahore   

ทางสมาคมฯเกรงวาจะเกิดความไมปลอดภัยในการนํานิสิต  นักศึกษาเขารวมงาน  
จึงงดสงผลงานเขารวมแตมีการตัดลินผลงานโดยสมาคมฯไดจัดหารางวัลใหแกผูชนะการประกวดทั้ง 2 คน  
โดยใหเขารวมงาน ArchiFEST ที่ประเทศสิงคโปร 
 



สําหรับการตัดสิน  
ทางสมาคมสถาปนิกฯไดขอผูแทนจากสภาคณบดีฯเขารวมเปนกรรมการในการตัดสินผลงานรวมกับตัวแท
นจากสมาคมสถาปนิกฯ อีก 2 ทาน  และจากการประชุมสภาคณบดีฯปที่ 14 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2553 ไดมีมติให ผศ.รชัด  ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูแทนเขารวม  ตอมาสมาคมสถาปนิกฯไดแจงวา  
การตัดสินจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 19 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00 น. ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ถนนพระราม9  
แตผศ.รัชด  ชมภูนิช  ติดภารกิจในวันดังกลาว  
จึงมอบหมายใหทางเลขาธิการสภาคณบดีฯจึงเปนผูแทนเขารวมแทน 
 
  สําหรับผลการตัดสิน  ผูที่ไดรับรางวัล  คือ 

1. Mr. Witchan Wanchit (Sripatum University) 
2. Mr. Supakorn Soontararak (Sripatum University) 

เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 
ในปการศึกษา 2553นี ้
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

- 
 
เอกสารประกอบ 

- 
  
มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 1 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  
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*********************** 

 
1.2 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  1.2.2 สถานะทางการเงินของสภาคณบดีฯ ปที ่14 

ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง  

สถานะการเงินของสภาคณบดีฯปที่ 14 
ยอดรายรับโอนมาจากมหาวิทยาลัยรังสิต    1,473,767.46 บาท -(1) 
ประมาณรายรับจากคาสมาชิกประจําป 2553   24 สถาบัน      720,000.00 บาท 
รายรับ ณ ปจจุบัน จากคาสมาชิกประจําป 2553   20 สถาบัน    600,000.00 บาท -(2) 
รายรับที่ยังตองเรียกเก็บอีก 8 สถาบัน          120,000.00 บาท 
รวม รายรับ (1)+(2)      2,073,767.46 บาท 
 

ประเด็นพิจารณา 
 - 
 

เอกสารประกอบ 
 สําเนาสรุปบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซอน 
 

มตทิี่ประชุม 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 2 

การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  
ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 

วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น. 
ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โซน 4A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

*********************** 
 

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่   2.1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสภาคณบดีฯ ปที่ 14 ครั้งที่ 1/2553 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (พิจารณารายงานการประชุมได จาก 
http://www.cdast.in.th) 

 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ไดมีการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ปที่ 14  
ครั้งที่1/2553 เมื่อวันศุกรที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 9.30-12.00 น. ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้นภ โซน4A 
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 บัดนี้ ฝายเลขาธิการสภาคณบดีฯปที่14 ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว 
เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว 
  

ประเด็นพิจารณา 
เพื่อโปรดพิจารณาใหการรับรองรายงานการประชุมสภาคณบดีฯปที1่4 ครั้งที่1/2553  

 

เอกสารประกอบ 
 รายงานการประชุม ปที่ 14 ครั้งที่ 1/2553 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม  2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระที่  3.1 ความกาวหนาในการดําเนินการเรื่องความรวมมือไตรภาคีและทวิภาคี 
   ระหวางสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสภาคณบดี 
 
ระเบียบวาระที่  3.1.2 Accreditation 
 
ผูนําเสนอ   เลขาธิการสภาคณดีฯ 
 
สรุปเรื่อง  

จากการประชุมไตรภาคี  
ไดมีการพิจารณาเรื่องการรับรองมาตรฐานหลักสูตร(Accreditation)จากทาง UIA    
ตามที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ   ไดนําเสนอในการประชุม UIA  Forum 
โดยความรวมมือกับทางสภาคณบดีฯ ปที่ 13  ในการศึกษาเปรียบเทียบกับ TQF ของสกอ.ในงาน 
ASA2553   และทางสมาคมฯ ไดใหขอมูลวายังมี Canberra Accord ซึ่งเปนการรับรองมาตรฐานอีกระบบ  
ทางสมาคมฯจึงขอใหพิจารณาวาจะดําเนินการศึกษาตอไปอยางไร    
 ในประเด็นดังกลาว  นายกสภาสถาปนิกมีความคิดเห็นวา  
เนื่องจากการรับรองมาตรฐานหลักสูตรไมวาจะของ UIA หรือสถาบันอื่นๆ  ก็จะมีขอดี  ขอเสีย  
และขอจํากัดในหลายดาน  
จึงอยากใหมีการศึกษาในเรื่องนี้ใหรอบดานกอนที่จะตัดสินใจวาจะมุงไปทางระบบใด 
 
ประเด็นพิจารณา 
 ขอความคิดเห็นจากที่ประชุม 
 

เอกสารประกอบ 
  รายงานการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1/2553   เมื่อวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ณ 
สภาสถาปนิก  เวลา 13:30 – 16:00 น. 
 
 
 
 
 



มติที่ประชุม 
รับทราบและใหมีการจัดทํา Comparative studies ระหวางหลักสูตรในรูปแบบ 5 ปแบบเดิมกับหลักสูตร 
3+2 ซึ่งเปนแนวทางใหมและศึกษาความเหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (พวต) ในอนาคตตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 ความกาวหนาในการดําเนินการเรื่องความรวมมือไตรภาคีและทวิภาคี 
ระหวางสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสภาคณบดี 

 
ระเบียบวาระที่  3.1.1 Handbook for Asian Architecture School 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง Handbook  of  Architectural  School 
 

ตามที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดขอขอมูลจากสถาบันสมาชิกสภาคณบดีฯ  เพื่อนําไปลงในหนังสือ Handbook  of  Architectural  
School ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่อง ตั้งแตวาระที่ มหาวิทยาลัยรังสิตเปนประธานสภาคณบดีฯ ปที่13 
ทางสมาคมฯ จึงขอใหทางสภาคณบดีฯปที่ 14 ไดติดตามเรื่องนี้ โดยทางสมาคมฯ ไดสง Template 
มาใหทางสภาคณบดีฯ เพื่อสงตอใหทุกสถาบันสมาชิก และขอใหสถาบันสมาชิกสภาคณบดีฯ 
สงใหทางสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่ผานมา 
 

ทางสภาคณบดีฯไดนํา Template ขึ้นไวบน website  www.cdast.in.th  
และไดมีหนังสือแจงไปทุกสถาบันสมาชิกเพื่อขอให download 
และบันทึกขอมูลพรอมกับสงกลับสภาคณบดีฯภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 
เพื่อสภาคณบดีฯจะไดรวบรวมสงสมาคมสถาปนิกสยามฯตอไป 
 
สําหรับสถาบันสมาชิกที่ไดสงขอมูลใหกับทางสมาคมสถาปนิกสยามฯแลว  คือ 

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร  ลาดกระบัง 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
8. มหาวิทยาลัยเกษตร 



9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
10. มหาวิทยาลัยรังสิต 
11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
12. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื่อดําเนินการสงมอบใหสมาคมสถาปนิกสยามฯ ดําเนินการตอไป 
โดยใหสถาบันสมาชิกดําเนินการจัดสงตรงใหสมาคมสถาปนิกฯ 

เอกสารประกอบ 
 - 
 
มติที่ประชุม 
ปจจุบันมีสถาบันสงขอมูลเขามาทั้งหมด 13 สถาบัน ซึ่งขอมูลทั้งหมดทาง ACASIA 
กําลังพัฒนาเว็บไซทอยู และยังคงเปดรับขอมูลสําหรับสถาบันที่ยังไมไดสงขอมูลเขามาทางสภาคณบดีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม  2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระที่  3.1  ความกาวหนาในการดําเนินการเรื่องความรวมมือไตรภาคีและทวิภาคี 
   ระหวางสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสภาคณบดี 
 
ระเบียบวาระที่  3.1.3 โครงการศูนยขอมูลวัสดุกอสราง 
 
ผูนําเสนอ  เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 

สรุปเรื่อง   
จากการประสานงานกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภในเรื่อง 

“โครงการศูนยขอมูลวัสดุกอสราง”  นั้น 
ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ  แจงวาโครงการดังกลาวยังคงเปนนโยบายของทางสมาคมฯและจะ       

ดําเนินการตอเนื่องตอไป  โดยในกิจกรรมที่ทางสภาคณบดีฯ 
ไดรวมดําเนินการไปแลวคือการนําเสนอขอมูลเชิงเทคนิคในงานวิจัยทางดานวัสดุของทางคณะสถาปตยกร
รมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขึ้นบน link www.materialinfo.net ของทางสมาคมฯ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 การกําหนดแผนการทํางาน เพื่อใหโครงการสําเร็จโดยเร็ว 
อันจะเกิดประโยชนตอดานวิชาการและวิชาชีพ 
 

เอกสารประกอบ 
- 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม  2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
*********************** 

เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระที่  3.2 ความกาวหนาในการดําเนินการของกลุมสาขายอย 6 สาขา 
 
ระเบียบวาระที่  3.2.1 การรับรองแตงตั้งหัวหนาและเลขานุการคณะกรรมการกลุมสาขายอย 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง 
 จากการจัดประชุมกลุมสาขายอยสภาคณบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเปนการจัดประชุมแยกกลุมสาขา 6 สาขา 
หนึ่งในวาระการประชุมคือการคัดเลือกหัวหนาและเลขานุการกลุมสาขายอย สภาคณบดีฯ วาระปที่ 14 
ที่ประชุมไดทําการคัดเลือกเพื่อเสนอตอสภาคณบดีฯ สรุปดังนี ้
 
กลุมสาขาสถาปตยกรรมหลัก 
อาจารยทนงศักดิ์   รัตนสุคนธ ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาขา 
ผศ.ฐิติวัฒน      นงนุช  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฏิบัติหนาที่เลขานุการกลุมสาขา 
อาจารยอริยะ   ทรงประไพ ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการกลุมสาขา 
 

กลุมสาขาสถาปตยกรรมภายใน 
รศ.กฤษฎา  อินทรสถิตย ผูแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง  

ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาขา 
อาจารยชานนท วาสิงหน  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฏิบัติหนาที่เลขานุการกลุมสาขา 
อาจารยธนา ศิริจันทรสวาง ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการกลุมสาขา 
 

กลุมสาขาภูมิสถาปตยกรรม 
อาจารยกฤษดา  ประเสริฐสิทธิ ์ ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาขา 
อาจารยดรุณ   นาถจํานง  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปฏิบัติหนาที่เลขานุการกลุมสาขา  
อาจารยเพชร   เลิศปติวัฒนา  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการกลุมสาขา 
 

กลุมสาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง 
ดร .ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม    ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาขาและ 
   เลขานุการ 
อาจารยเสนีย เวชพัฒนพงษ  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการกลุมสาขา 



 

กลุมสาขาศิลปอุตสาหกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
อาจารยพรรณนิภา ปณฑวณิช  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปฏิบัติหนาที่เลขานุการกลุมสาขา 

อาจารยแทน พิริยานุวัฒน ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการกลุมสาขา 

 

กลุมสาขาพลังงาน 

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาขา 

อาจารยกนกวรรณ  อุสันโน  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฏิบัติหนาที่เลขานุการกลุมสาขา 
ผศ.กรุง กุลชาต ิ   ผูแทนจากมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการกลุมสาขา 

 
ประเด็นพิจารณา 

 รับรองการแตงตั้งหัวหนากลุมสาขา, เลขานุการ และผูชวยเลขานุการกลุมสาขา 
เอกสารประกอบ 
 - 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม  2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

เรื่องสืบเน่ือง 
 
ระเบียบวาระที่  3.2 ความกาวหนาในการดําเนินการของกลุมสาขายอย 6 สาขา 
 
ระเบียบวาระที่  3.2.2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการกลุมสาขายอย 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
สรุปเรื่อง 
 จากการจัดประชุมกลุมสาขายอยสภาคณบดีฯทั้ง 6 กลุมสาขา ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกรที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แลวเสร็จ จึงขอเสนอรายงานการประชุม 
เพื่อรายงานความกาวหนาและการดําเนินงานของกลุมสาขายอย 
เพื่อใหสภาคณบดีฯรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานของกลุมสาขาทั้ง 6 กลุม 

 

ประเด็นพิจารณา 
 รับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของกลุมสาขายอย 6 กลุมสาขา 
เอกสารแนบ 

- รายงานการประชุมกลุมสาขาสถาปตยกรรมหลัก 
-  รายงานการประชุมกลุมสาขาสถาปตยกรรมภายใน 
- รายงานการประชุมกลุมสาขาภูมิสถาปตยกรรม 
- รายงานการประชุมกลุมสาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง 
- รายงานการประชุมกลุมสาขาศิลปอุตสาหกรรมและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- รายงานการประชุมกลุมสาขาพลังงาน 

 

มตทิี่ประชุม 
รับทราบและใหทางกลุมสาขาผังเมืองเปนกลุมนํารองในการจัดทําแผนแบบรูปธรรมในการทํางาน 
3 ปและขอมติจากที่ประชุมในครั้งตอไป  
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3.3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม  2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
***********************  

 
เรื่องสืบเน่ือง 

 
ระเบียบวาระที่  3.3 สรุปผลการใชงบประมาณเพื่อการจัดประชุม สภาคณบดีฯ CDAST 2010 

ครั้งที่ 2/2553 
 

ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง  

แผนงบประมาณของสภาคณบดีฯปที่ 14 
ยอดรายรับโอนมาจากมหาวิทยาลัยรังสิต   1,473,767.46 บาท 
รายรับจากคาสมาชิกประจําป 2553 (24 สถาบัน)     720,000.00 บาท 
ประมาณการรายจายที่ขออนุมัติจากที่ประชุม       698,800.00 บาท 
 
สรุปงบประมาณของสภาคณบดี ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 
ยอดรายรับโอนมาจากมหาวิทยาลัยรังสิต   1,473,767.46 บาท 
รายรับจากคาสมาชิกประจําป 2553 (20 สถาบัน)     600,000.00 บาท 
สรุปคาใชจายที่ในการประชุมใหญและประชุมกลุมยอย        
ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น        118,200.00 บาท 

 คาใชจายการประชุมใหญครั้งที่ 2         33,080.00 บาท 
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น     1,922,487.46 บาท 
 

ประเด็นพจิารณา 
 ไมม ี
 

 
เอกสารประกอบ 
 ตารางรายการคาใชจาย การประชุมใหญ และการประชุมยอย 6 สาขา ครั้งที่ 1 
 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม  2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

 
เรื่องสืบเน่ือง 

 
ระเบียบวาระที่  3.4 ความกาวหนาของโครงการจัดทําฐานขอมูลสภาคณบดีฯ 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง 
 การจัดทําฐานขอมูลสภาคณบดีฯ * เปนโครงการที่ไดนําเสนอตอสภาคณบดีฯในการประชุมครั้งที่ 
1 และไดนําเสนอตอที่ประชุมกลุมยอยทั้ง 6 สาขา เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการจัดทํา 
และรวบรวมขอมูลบางสวนที่ไดดําเนินการไวแลวในปที่ผานมา  
ความเห็นหลักจากที่ประชุมกลุมยอยคือใหจัดทําเปนโครงสรางหลักของการบันทึกและนําเสนอฐานขอมูล 
โดยแตละสถาบันจะไดรับ 
passwordเพื่อเขาไปบันทึกขอมูลไดโดยอิสระและเพื่อความสะดวกในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  
แตละสถาบันมีสิทธิ์ที่จะเลือกบันทึกหรือไมบันทึกขอมูลไดตามแตที่จะเห็นสมควร 
 ปจจุบันคณะทํางานฯไดดําเนินการในการจัดทําโครงสรางหลักแบบฟอรมการบันทึกขอมูลโครงสร
างของการสืบคนขอมูล  รูปแบบหนาของฐานขอมูล รูปแบบการสืบคน และรูปแบบการนําเสนอขอมูล 
เพื่อจัดเตรียมทําหนาเวปเพจเชื่อมโยงกับเวปไซดสภาคณบดีตอไป 
  

* โครงการจัดทําฐานขอมูลสภาคณบดี มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม 
องคความรูดานสถาปตยกรรมและศาสตรที่เกี่ยวของ หัวขอและบทคัดยองานวิจัย กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ 
จากแตละสถาบัน รวมถึงทรัพยากรการศึกษาตางๆ มาจัดทํารายการฐานขอมูล 
และจัดระบบการสืบคนและเผยแพรขอมูลออนไลน เพื่อใชประโยชนทางการศึกษาวิจัย ความรวมมือในการทําวิจัย 
การจัดการเรียนการสอน และ สงเสริมพัฒนาการทางการศึกษารวมกัน  

 
ประเด็นพิจารณา 

1. กลุมขององคความรูที่จะจัดทําฐานขอมูล 
2. รูปแบบของการจัดกลุมฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 

 
 
เอกสารประกอบ 
 โครงสรางของการสืบคนขอมูล   



 
มตทิี่ประชุม 
ใหคณะทํางานไปพัฒนางานตอ 
แตใหระวังในเรื่องของความปลอดภัยของขอมูลของสถาบันและรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม  2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  โซน A  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

 
เรื่องสืบเน่ือง 

 
ระเบียบวาระที่  3.5 ความกาวหนาของโครงการ Thesis of the Year 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดี ฯ 
 
สรุปเรื่อง 
 จากการจัดประชุมกลุมยอยสาขาสถาปตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553  
กลุมสาขาสถาปตยกรรมหลักไดพิจารณาขอเสนอรายละเอียดโครงการ Thesis of the Year 2010-2011 
เพื่อใหสภาคณบดีฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการตอไป 
 
ประเด็นพิจารณา 

1. งบประมาณในการดําเนินการ เพื่อขออนุมัติดําเนินการ 

2. เงื่อนไขในการจัดพิมพหนังสือรวบรวมผลงาน เพื่อขออนุมัติดําเนินการ 

 

เอกสารประกอบ 
 โครงการประกวดวิทยานิพนธดีเดนแหงป 2553-2554  
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติใหไมมีการประกวดผลงาน แตใหนําเสนอผลงานเขามาสถาบันละ 4 ชิ้นผลงาน 
และมีการใหขอคิดเห็นจากอาจารยประจําสถาบัน  และจัดพิมพเผยแพรตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น.  

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
********************************* 

 
เรื่องสืบเนื่อง 

 
ระเบียบวาระที่  3.6  การรวบรวมขอมูลแบบสอบถามเรื่องโครงสรางการดําเนินงานของ   
                           สภาคณบดีฯ 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ  
 
สรุปเรื่อง  เรื่อง "ระดมสมองตริตรองความคิดเพิ่ม" 

เนื่องเพราะไดมีการประชุมสภาคณบดีมาแลว 13 
ครั้งทําใหสถาบันสมาชิกไดเห็นประเด็นที่นาจะปรับปรุงและพัฒนา 
ตามสมควรตามขอมูลทีส่ถาบันสมาชิกไดรวมแสดงความเขามาทั้ง 10 ขอ 
 สภาคณบดี 
ไดสรุปและวิเคราะหความคิดตามประเด็นทีส่ถาบันสมาชิกไดเสนอมาโดยแนบเอกสารแสดงขอมูลตามที่แ
นบมาดวยแลว 
                   เพื่อสงมอบให ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการตอตามตามมติที่ประชุม สภาคณบดีครั้งที 1/2553 
  
ประเด็นพิจารณา 

- 
เอกสารประกอบ 

- 
มติที่ประชุม 
เนื่องทางสมาชิกไดใหขอคิดเห็นผานแบบสอบถามคอนขางนอยที่ประชุมมีมติใหสภาคณบดี 
ดําเนินการออกแบบสอบถามอีกครั้งเพื่อขอความคิดเห็นเปนครั้งสุดทาย กอนนําขอมูลไปพัฒนาตอไป 
 
 
 
รายงานรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม เรื่อง โครงสรางการดําเนินงานของสภาคณบดีฯ 
สรุปประเด็นความคิดเห็น เรื่อง 
ระดมสมองตริตรองความคิดเพิ่มเพื่อการใหไดมาซึ่งสาระอันควรแกการนํามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
องคกร "สภาความดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร" 



ขอ 1 การมีสภาคณบดีสถาปตยกรรมศาสตร 
         1.1 ประโยชนที่จะไดรับจากการมีสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 9 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - ทําใหเกิดภาพลักษณขององคกรที่นาเชื่อถือตอ 
                                           สาระสําคัญของผลการประชุมและการดําเนินการถึงในเรื่อง 
                                            การ พัฒนาการศึกษาและศักยภาพในการรวมปฏิสัมพันธ  
                                            กับองคกรอื่น 

  1.2  ที่ผานมาทานไดใหประโยชนกับสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร คือ 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 9 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - รวมเขาประชุมและดําเนินการตามมติ เพื่อประโยชนของ 
                                           สมาชิกพรอมกับรวมนําเสนอขอมูลระบบการศึกษาเพื่อการ     
                                           พัฒนาทั้งในประเทศและจากตางปะเทศ 

ขอ 2 ทานมีความคิดเห็นวาบทบาท อํานาจและหนาที่ของสภาคณบดีฯที่ควรจะมีตอชุมชนและภาค 
สวนสาธารณะในดานใด 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 9 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - ควรเปนผูนําทางความคิดและมีสวนรวมในการพัฒนา 
                                          ชุมชนในลักษณะการดําเนินและเหมาะสมกับเอกลักษณ  
                                          ขององคกร 

ขอ 3 ภาพความชัดเจนดานความรวมมือทั้งภายนอกและภายในที่ทานเห็นมีอะไรบาง 
และควรปรับปรุงหรือพัฒนาอยางไร 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 9 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - เห็นควรปรับปรุงใหเกิดความรวมมือทั้งภายนอกและ 
                                          ภายในใหมากขึ้น โดยเฉพาะสภาสถาปนิกและสมาคม 
                                          สถาปนิกอีกทั้งเรื่องของหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวของ 

ขอ 4 จํานวนครั้งของการประชุมที่เหมาะสมตามวาระการเปนประธานสภาฯ(เดิมวาระหนึ่งป 
มีการประชุมสี่ครั้ง) 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 9 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป -   4  ครั้ง      3  สถาบัน 
    -   6  ครั้ง        4  สถาบัน 
    -   8  ครั้ง        1  สถาบัน 
                                           - เห็นควรเพิ่ม(ไมระบุจํานวน)     1    สถาบัน 

ขอ 5 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานที่เกิดขึ้นและที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 9 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - ยังขาดภาพความรวมมืออยางเขมแข็งทั้งภายในและ 
                                           ภายนอก อีกทั้งเพราะสถานภาพยังไมเปนหรือเห็นความ 
                                           ชัดเจนตอเหตุและผลทางนิติการณจึงทําใหขาดคุณคาใน 
                                           การยอมรับหรือความเชื่อถือโดยแท 



ขอ 6 การมีสภาคณบดีฯ สรางภาระใหกับทานและ/หรือหนวยงานทานอยางไร  หรือไม 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 8 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - การมีสภาคณบดีขึ้นดีและเปนประโยชนแกเรื่องภาระงาน 
     ขึ้นจะมีก็เมื่อวาระที่ตองเปนประธานฯแตภาระเงินขึ้น 
                                            ตรงกันขาม 

ขอ 7 สภาคณบดีฯควรมีสํานักงานและเจาหนาที่ประจําโดยเฉพาะหรือไม 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 6 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - ควรมี 5 ( ไมควร 1 สถาบัน) 
 
ขอ 8 วาระในการดํารงตําแหนงปรานสภาคณบดีฯควรจะเปน 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 8 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - 1 ป              1  สถาบัน 
    - 2 ป              6  สถาบัน 
    - 3 ป              1 สถาบัน 

ขอ 9 การไดมาของผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณบดีฯโดยการ 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 8 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - จํานวนตามรูปแบบ (มี 2 สถาบันเสนอ 2 ความคิด) 
    9.1 โดยการลําดับตามตัวอักษร   1 ความคิด 
    9.2 โดยการสมัคร                       4 ความคิด 
    9.3 โดยการเสนอชื่อ                   5 ความคิด 

ขอ 10 ความคิดเหตุเพิ่มเติม 

• 25 สถาบัน   - มีการแสดงความคิดเห็น 6 สถาบัน 

• ความคิดเห็นโดยสรุป - ภาพรวมของประเด็น 
    10.1 การเปนประธานสภาคณบดีฯเปนภาระทัง้การงาน 
                                           และการเงิน 
     10.2 ควรสรางองคกรใหเปนเอกภาพและเพื่อใหสังคมและ 
                                           เพิ่มศักยภาพแหงเอกลักษณขององคกรอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 



ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น.  

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
********************************* 

  
เรื่องอื่น ๆ 

 
ระเบียบวาระที่  5.1  กําหนดการประชุมสามัญสภาคณบดีฯ ปที่ 14 ครั้งที่ 3/2553 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง   

เพื่อใหการดําเนินงานของสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ปที่ 14 
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีความชัดเจนในการดําเนินงาน จึงกําหนดการประชุมสามัญสภาคณบดีฯ 
ปที่ 14  
ครั้งที่ 3/2553 ในวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2554 เวลา 9.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 
โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ประเด็นพิจารณา 
 - 
เอกสารประกอบ 

- 
 
มติที่ประชุม 
รัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  



ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โซน A อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การนําเสนอโครงการของกลุมสาขายอย 6 สาขา 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง  
จากการจัดประชุมกลุมสาขายอยสภาคณบดีฯ ทั้ง 6 กลุมสาขาครั้งที่ 1/2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ในแตละกลุมสาขาไดนําเสนอโครงการ และแผนการดําเนินงานที่ทางกลุมสาขาจะจัดทําในปนี้ 
เพื่อใหสภาคณบดีฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการตอไป 
 
ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติโครงการที่นําเสนอ 
 
เอกสารประกอบ 

- เอกสารนําเสนอโครงการกลุมสาขาสถาปตยกรรมหลัก (โครงการ Thesis of the Year 
อยูในวาระที่ 3.5) 

- เอกสารนําเสนอโครงการกลุมสาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดใชพลังงานในการเดินทางภายในเมือง ครั้งที่ 1)  

- เอกสารนําเสนอโครงการกลุมสาขาศิลปะอุตสาหกรรมและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
( โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานวิชาการ) 

 
มติที่ประชุม 
อนุมัติงบประมาณใหกลุมสาขาสถาปตยกรรมหลัก  
(โครงการ Thesis of the Year อยูในวาระที่ 3.5) 
อนุมัติงบประมาณกลุมสาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง  
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดใชพลังงานในการเดินทางภายในเมือง ครั้งที่ 1)  
ที่ประชุมขอใหเพิ่มการทํา CD เพิ่มเพื่อการเผยแพรตอไป 
อนุมัติโครงการกลุมสาขาศิลปะอุตสาหกรรมและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
( โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานวิชาการ) (ไมมีการใชงบประมาณ) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  



ปที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น. 

ณ หองประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โซน A อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*********************** 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 การดําเนินการความรวมมือไตรภาคี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

- โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF :HEd) 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ   
 
สรุปเรื่อง  
ในขณะนี้ทางสภาคณบดีฯกําลังดําเนินการอยูใน 2 สวน  คือ 

1. ประสานกับทางเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในการปรับแกไขรางขอเสนอ (Proposal) โครงการวิจัยเรื่อง 
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร  
โดยมีการปรับแกไขในสวนขอความและงบประมาณคาวิจัย  
เนื่องจากทางสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯเสนอไป 1.7 ลานบาท 
แตทางสกอ.ขอใหปรับลดเหลือไมเกิน 1.2 ลานบาท 
 เปรียบเทียบกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่เสนอจัดทํา ) 17 สาขา  ใชงบประมาณ 1.2 ลานบาท( 

2. ดําเนินการประชุมปรับแกไขราง มคอ. 1 โดยไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2553  
ณ.หองประชุมคณะฯชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน  
และไดประชุมวิพากษรางมคอ.1 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม  2553  โดยเชิญสมาคมวิชาชีพทั้ง 4 
สมาคมและสภาสถาปนิกเขารวมดวย  
ขั้นตอนตอไปคือการแกไขตามขอเสนอแนะของทั้งสมาคมวิชาชีพและสภาสถาปนิก 
โดยใหคณะผูวิจัยในแตละสาขาปรับแกไขและสงมารวบรวมไวที่เลขาธิการสภาคณบดีฯ   
คณะทํางานคาดวาจะสงมคอ. 1 ใหแกสกอ.ไดภายในสิ้นเดือนมกราคม 2554 นี ้

ในสวนงวดการจายเงินนั้น  ไดรับแจงจากทางสกอ.แลววา  จัดแบงเปน 2 งวด  คือ 
งวดที่ 1 เมื่อสง มคอ .1 )ถือเปนการสงรายงานความกาวหนาในการทํางาน (  

ที่ผานการวิพากษจากคณะกรรมการและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยตางๆแลวและสกอ .เห็นชอบ  จึงจะจาย 
40%  

งวดที่ 2 เมื่อสง มคอ .2,3,4,5,6,7 
ที่ผานการวิพากษจากคณะกรรมการและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยตางๆแลวและสกอ .เห็นชอบ  จึงจะจาย 
60% 

 
ประเด็นพิจารณา 



 การขอมติสุดทายในการสงงานแตละครั้ง  
จะใชวิธีการสงเอกสารใหทราบโดยทั่วกันและจะสรุปโดยคณะทํางานกอนสงใหสกอ. 
 
เอกสารประกอบ 
 กําลังอยูในขั้นตอนการปรับแกไข (โดยไดมีการนําฉบับรางขึ้นเวปไซดของสภาคณบดีกอนหนานี้) 
 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบและใหดําเนินการตอ เพื่อมติจากที่ประชุมในการประชุมสามัญครั้งตอไป 
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 การดําเนินการความรวมมือไตรภาคี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.2 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (พวต.) 
 
ผูนําเสนอ เลขาธิการสภาคณบดีฯ 
 
สรุปเรื่อง   

ตามที่ในปจจุบันนี้  ประเด็นเรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง” (.พวต) 
เปนหัวขอที่อยูในความสนใจของผูประกอบวิชาชีพสถาปนิกและมีผลตอการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม 

สภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  จึงเห็นสมควรเรียนเชิญรองศาสตราจารย  
ดร.วีระ  สัจกุล  ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  
มาบรรยายในเรื่องดังกลาวใหแกสมาชิกสภาคณบดีฯ   
เพื่อเปนการใหขอมูลแกสมาชิกในการกําหนดบทบาทของสถาบันการศึกษาตอไป 

 
ประเด็นพิจารณา 
 บทบาทของสถาบันการศึกษาในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
 
เอกสารประกอบ 
 - 
 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 

และใหแตละสถาบันศึกษาหลักเกณฑตางๆกอนการเสนอชื่อเขารวมในการเปนผูอบรม“การพัฒนาวิชาชีพ
ตอเนื่อง” (.พวต) 
 
 


