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บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเผยแพร่งานวิจัยการเรียนการสอนรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรมของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานจริง 
ตามกระบวนการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาสภาพและปัญหาของการฝึกงานในปัจจุบัน เพื่อหา
แนวทางปรับปรงุให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อนสิติและส�านกังานสถาปนกิทีร่บันสิติฝึกงาน โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิบรรยาย
หรือพรรณนา (Descriptive Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพ ข้อมูลจากการประเมินผลวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม 
ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานการฝึกงานของนิสิตฝึกงานและแบบประเมินผลการฝึกงานของส�านักงานที่รับนิสิตฝึกงาน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2557 และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ฝึกงานของนสิติ พบว่าในการฝึกงานนสิติได้รบัมอบหมายให้ท�างานทัง้ในขัน้ตอนก่อนการออกแบบ ขัน้ตอนการออกแบบ 
และขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง โดยในขั้นตอนการออกแบบ นิสิตได้รับมอบหมายให้ท�างานค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ
การออกแบบ ในข้ันตอนการออกแบบได้รับมอบหมายให้ออกแบบแนวความคิด เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และท�า
ภาพด้วยคอมพวิเตอร์เพือ่น�าเสนองาน (Computer Presentation) ในขัน้ตอนหลงัการออกแบบจะได้ร่วมไปตรวจงาน
ก่อสร้างกบัผูรั้บผดิชอบการฝึกงานของนสิติ และงานอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�ามากทีส่ดุคอืการท�าหุน่จ�าลอง ประโยชน์
ทีน่สิติได้จากการฝึกงาน แบ่งเป็น 2 ด้าน คอื ด้านวชิาการ และ ด้านการปฏบิตัวิชิาชพี การประสานงานและการบรหิาร
จดัการ ปัญหาในปัจจบุนัของรายวชิาการฝึกงานสถาปัตยกรรม คือ การบรหิารจดัการก่อนไปฝึกงานสถาปัตยกรรม การ
สุ่มตรวจสอบหรือนิเทศการฝึกงาน และ ระยะเวลาการฝึกงาน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม มีดังน้ี เพิ่มระยะเวลาการฝึกงาน เป็น 320 ช่ัวโมงหรือ
ประมาณ 2 เดือน เพิ่มกิจกรรมเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง และกิจกรรมอบรมก่อนเริ่มไปฝึกงาน เพิ่มระบบนิเทศการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรม เพื่อการติดตามและประเมินผล สร้างเครือข่ายวิชาชีพกับวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และน�าข้อมลูที่ได้มาปรบัปรุงการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการและความเปลีย่นแปลงของวงการวชิาชพี 
จัดท�าคู่มือฝึกงาน และระบบฐานข้อมูลส�านักงานที่เคยรับนิสิตฝึกงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์
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Abstract

The primary objective of this article is to promote educational research derived from the “Architectural 
Practical Training” course taught in the Department of Architecture, Chulalongkorn University, Thailand. 
The course aims at providing students with professional experience of the provision of architectural 
services as a profession.  By examining current issues and conditions found in architecture student 
internship in Thailand, this research seeks to propose a guideline to optimise benefits for both students 
and architecture firms involved in such internship.  Descriptive-research and documentary-research methods 
are used for collecting data from various sources from 2010 to 2014, which include the students’ 
architecture internship reports, the architecture firms’ evaluation forms, and primary data from the 
interviews with the student internship supervisors at the firms.  One finding from this research shows that 
student interns are given tasks involving the processes of pre-design, design and construction. With regards 
to the pre-design process, students are assigned to research supporting data for design.  Students are also 
assigned to do the conceptual design, providing architectural drawings and computer presentation materials 
for the design process. For the construction process, students are assigned to do site inspections with 
project contractors, proctored by the student internship supervisors. Amongst others, the most popular 
assignment given to the student interns is the architectural model making.  Student interns may benefit 
from architecture internship in two different aspects: academic knowledge and professional practice, 
which includes work coordination as well as work management.  Another finding of this research shows 
that the problems found in current architecture student internship is a pre-management, the random 
check or supervising processes and the internship duration.
 
The guidelines for improving architecture professional training course are, first, to increase the internship 
duration to 320 hours or approximately two months.  Second, to increase talk events about professional 
experience for the student interns.  Third, to hold pre-seminar and architectural supervising processes for 
the students before the internship period.  These guidelines lead to the better monitoring and evaluating 
processes of student internship, the growing network between academic and profession in architecture, 
and the improving course for architecture professional training that is responsive to changes and demands 
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of architecture profession.  The guidelines are also to produce a manual for architecture student internship 
and a digital document or online database of the architecture firms that have provided student internship. 
 
Keywords:  Practical Architectural Training,  Architectural Professional Practice

ที่มา

จากนโยบายการเปิดเสรีการค้าและบริการด้านวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม จะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงในวชิาชพี
สถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองให้สถาบันการศึกษา   
ทั้งหลายต้องมีการพัฒนามาตรฐานในการผลิตบุคลากร
เข้าสูว่ชิาชพี รายวชิา 2501401 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 
(PRAC ARCH TRAINING) เป็นรายวิชาบังคับของ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์รายวิชาให้นิสิตเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในส�านักงานสถาปนิกในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด
ทกัษะส�าคญัทีเ่ป็นพืน้ฐานในการปฏบิตัวิชิาชพีในอนาคต 
จงึเป็นวชิาส�าคญัวชิาหนึง่ ทีจ่ะต้องมกีารพฒันาเพือ่ให้ทนั
กบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ และในปัจจบุนัมสีถาบนั
การศึกษาหลายแห่งได้เริ่มน�าระบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็น
แนวทางจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน เข้ามาช่วย
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของนิสิตในการปฏิบัติวิชาชีพ
มากขึ้น ประกอบกับผู ้วิจัยเป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
รายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2547 ได้พบเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเห็นควรท�าการวิจัย
การเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพที่เกิดขึ้น และ
เกิดประโยชน์ต่อนิสิตอย่างเต็มที่ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติของรายวิชาการ    
ฝ ึกงานสถาปัตยกรรมของนิสิตชั้นปี ท่ี 4 ภาควิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. เพือ่ศกึษาปัญหาด้านต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ จากรายวชิาการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรม

3. เพื่อหาแนวทางพัฒนารายวิชาการฝึกงานสถาปัตย-
กรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานในการผลิต
บุคลากรเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาความพร้อมกับนิสิตต่อไป

มีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ศกึษาขัน้ตอนปฏบิตัขิองรายวชิาการฝึกงานสถาปัตย-
กรรม ทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและของสถาบัน
อื่น โดยศึกษาจากประมวลรายวิชาและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้ในรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม และ
สัมภาษณ์อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาฝึกงานของ
สถาบันอื่น

2. ศึกษารายละเอียดงานที่นิสิตได้รับมอบหมายใน
ระหว่างการฝึกงาน ประโยชน์ ปัญหาและความคิดเห็น
ต่อการฝึกงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบันจากรายงานของ
นิสิตฝึกงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2557 ซึ่งรายงาน
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาฝึกงาน

3. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส�านักงานมอบหมาย
ให้นิสิตท�า การประเมินความส�าเร็จของงานในด้านต่างๆ 
สภาพปัญหาและความคิดเห็นเบื้องต้นของการฝึกงาน
สถาปัตยกรรมในปัจจุบันจากส�านักงานที่รับนิสิตฝึกงาน 
โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลการฝึกงานของ
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การฝึกงานนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 ประกอบ
กับการสัมภาษณ์ผู้ควบคุมการฝึกงานของนิสิตบางส่วน

4. วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรม

การปรับปรุงรายวิชาการฝึกงาน
สถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2548

ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกงาน
สถาปัตยกรรมตัง้แต่ ปีการศกึษา 2547 เป็นต้นมา ในช่วง
เวลานัน้ มกีารเปลีย่นแปลงในวงการสถาปัตยกรรมทัง้ใน
วงการวชิาชพีและวชิาการ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการฝึกงาน
ของนิสิต คือจ�านวนนิสิตนักศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม มี
จ�านวนมากเกนิความสามารถทีส่�านกังานต่างๆ จะรองรบั
ได้ นสิติไม่ได้ท�างานทีต่รงตามวตัถุประสงค์ในการฝึกงาน 
และนิสิตไม่เข้าใจสาระส�าคัญของการฝึกงานท�าให้ไม่ได้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ นอกจากน้ีส�านักงาน
สถาปนิกมักจะกล่าวว่า นิสิตท่ีจบการศึกษาไม่มีทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของวิชาชีพ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตระหนักถึงความส�าคัญของการฝึกงานสถาปัตยกรรม
เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพของนิสิตใน
อนาคต จึงให ้มีการปรับปรุงรายวิชาการฝ ึกงาน
สถาปัตยกรรมใน ปีการศึกษา 2548 โดยให้ท�าการศึกษา
ปัญหาจากการฝึกงาน ปีการศกึษา 2547 เพือ่หาแนวทาง
การแก้ปัญหา 

การศึกษาครั้งนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจาก 
รายงานของนสิติ ปีการศกึษา 2547 ประกอบการสอบถาม
ความคดิเหน็เบือ้งต้นของส�านกังานทีร่บันสิติฝึกงาน และ
นสิติทีฝึ่กงาน ปีการศกึษา 2547 สามารถสรปุปัญหาหลกั
ของการฝึกงานสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2547 ได้ดังนี้

� นิสิตและส�านักงานต่างไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมถึง
สาระส�าคัญของการฝึกงาน เนื่องจากขาดการชี้แจง หรือ
ขาดข้อมูลและเอกสาร ท่ีก�าหนดวัตถุประสงค์ส�าคัญใน
การปฏิบัติของการฝึกงาน

� ในการติดต่อส�านักงานที่นิสิตฝึกงาน เนื่องจากนิสิต
เป็นผู้ด�าเนินการด้วยตนเอง จึงขาดระบบการจัดการที่
รดักมุ ก่อให้เกดิความซ�า้ซ้อนและปัญหาอืน่ๆ ตามมา เช่น  

- ส�านักงานปฏิเสธการรับนิสิตฝึกงาน เนื่องจากมีการ
ติดต่อซ�้าซ้อนกัน 

- นสิิตเลือกส�านกังานฝึกงานทีไ่ม่ตรงตามวตัถปุระสงค์
ของรายวิชา 

- นสิติขาดข้อมลูพืน้ฐานของส�านกังานในการตดัสนิใจ
เลือกส�านักงานที่จะไปฝึกงาน

- มีบางกรณีที่ส�านักงานที่มีการเตรียมพร้อมรับนิสิต
ฝึกงาน ได้นสิิตฝึกงานทีไ่ม่มคีวามตัง้ใจเพยีงพอ เป็น
ผลให้ส�านักงานนั้นไม่รับนิสิตฝึกงานอีก

� ระยะเวลาของการฝึกงานมีจ�ากัด ท�าให้การเรียนรู้
และการปรบัตวัให้เข้ากบัส�านกังานไม่มเีวลาเพยีงพอ และ
ท�าให้นิสิตไม่ได้ท�างานครบทุกขั้นตอน

� การประเมินผลเป็นการวัดผลแบบผ่านหรือไม่ผ่าน  
(S/U) นิสิตบางส่วนไม่ให้ความส�าคัญกับการท�ารายงาน 
และไม่มรีะเบยีบวนิยั ขาดความเอาใจใส่ในการฝึกงาน ซึง่
จะส่งผลต่อชือ่เสยีงของคณะฯ ท�าให้ส�านกังานไม่ประสงค์
จะรับนิสิตฝึกงานในปีต่อไป

การปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติรายวิชา
การฝึกงานสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2548

จากปัญหาหลกัของรายวชิาการฝึกงานปีการศกึษา 2547 
ได้น�ามาซึง่การปรบัปรงุขัน้ตอนในการปฏบิตัริายวชิาการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรม ปีการศกึษา 2548  ได้ส่งผลให้เกดิ
ขั้นตอนที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมดังนี้

กำรติดต่อส�ำนักงำนสถำปนิก ในนำมของภำควิชำฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญเพื่อหาส�านักงานที่มีความ
พร้อมทีจ่ะรบันสิติฝึกงาน และเป็นการคดักรองส�านกังาน
ที่มีคุณภาพและความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะใน
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การปฏบิตัวิชิาชพีของนสิติ รวมถงึเป็นการป้องกนัปัญหา
ความซ�้าซ้อนจากการติดต่อหาส�านักงานของนิสิต ซึ่ง
ด�าเนนิการโดยอาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา ทีต้่องด�าเนนิ
การตดิต่อและรวบรวมรายชือ่เพือ่เป็นฐานข้อมลูประกอบ
การตัดสินใจเลือกส�านักงานฝึกงานของนิสิต และสรุป 
รายชื่อส�านักงาน จ�านวนที่รับ และคุณสมบัติของนิสิตที่
ส�านักงานต้องการ แต่ในการด�าเนินงานขั้นตอนดังกล่าว 
ก็พบปัญหาในบางประเด็น ท่ีบางส�านักงานก็ไม่สามารถ
รับนิสิตที่ฝึกงานของคณะได้ทั้งหมด

กำรปรับปรุงขั้นตอนและวิธีกำรเลือกส�ำนักงำนของ
นสิติ จากปัญหาในการรบันสิติทีฝึ่กงาน ได้มกีารปรบัปรงุ
ขั้นตอนการเลือกส�านักงานในปีการศึกษา 2548 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ความต้องการของนสิติและส�านกังาน
ตรงกัน ซึ่งนิสิตสามารถเลือกส�านักงานท่ีจะฝึกงาน     
จากการติดต่อของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา หรือ 
ส�านกังานทีน่สิติตดิต่อเอง (โดยต้องผ่านการเหน็ชอบของ
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา) อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดเตรียมฐานข้อมูลส�านักงาน รายชื่อส�านักงาน 
เกณฑ์ความต้องการของส�านักงาน และจ�านวนรับนิสิต
ฝึกงานของส�านักงานต่างๆ พร้อมก�าหนดวันส่งรายชื่อ
ส�านักงานที่นิสิตเลือก โดยให้นิสิตเลือกบริษัทที่ต้องการ
ไปฝึกงาน 3 อันดับ และส่งรายชื่อในระยะเวลาที่ก�าหนด 
จากนัน้อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาจะพจิารณาส�านกังาน
ที่นิสิตเลือก และคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ แล้ว
ประกาศผลสถานที่ฝึกงานให้นิสิตทราบ 

กำรนดัประชมุนสิติเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และบรรยำย
ภำพรวมกำรปฏิบัติวิชำชีพ นอกจากการปรับขั้นตอน
การติดต่อส�านักงานส�าหรับนิสิตแล้ว ยังได้มีการเพิ่มเติม
ขัน้ตอนในการจดัประชมุนสิติโดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่
ชี้แจงให้นิสิตเข้าใจ สาระส�าคัญ ในด้านต่างๆ ที่จะได้รับ
จากฝึกงาน และเป็นการเริม่ต้นปพูืน้ความเข้าใจภาพรวม
ของการปฏบิตัวิชิาชีพซึง่มปัีจจยัต่างๆ ซึง่ส่งผลต่อการให้
บริการวชิาชพีและงานออกแบบ เพือ่ให้นสิติมคีวามเข้าใจ
ที่ถูกต้องชัดเจนมากขึ้นและสามารถปฏิบัติได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา

กำรสุม่ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของนสิติ มวีตัถปุระสงค์ 
คอื ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนิสติ หารอืแลกเปลีย่น
และสอบถามความคิดเห็นของส�านักงานเกี่ยวกับการ
ฝึกงานของนิสิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาต่อไป

สามารถสรปุขัน้ตอนในการปฏบิตักิารของรายวชิาฝึกงาน
สถาปัตยกรรมปีการศกึษา 2548 ได้ดงัแผนผงันี ้(ภาพที ่1)

การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2548

จากปัญหาหลกัของรายวชิาการฝึกงานปีการศกึษา 2547 
ได้น�ามาซึ่งการปรับปรุงการประเมินผลและรายละเอียด
โปรแกรมรายงานประกอบการประเมิน ดังนี้

กำรปรับปรุงเกณฑ์กำรวัดผลกำรประเมินรำยวิชำ     
แต่เดิมรายวิชาการฝึกงาน การประเมินผลรายวิชาจะ
ประเมินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยที่ไม่มีการพิจารณา
เกรด เป็นผลให้นิสิตไม่ให้ความส�าคัญกับการท�ารายงาน
การฝึกงานดงักล่าว และท�าให้นสิิตขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในขัน้ตอนการปฏบิตัวิชิาชพี ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการ
ท�างานในอนาคต จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์ในการวัดผล   
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยการปรับเกณฑ์คะแนน
และค่าน�้าหนักใหม่ ดังนี้

- ใบประเมินผลจากผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน     40%

- รายงานการฝึกงานสถาปัตยกรรมและรายงานสรุป
การบรรยายภาพรวมการปฏิบัติวิชาชีพ   40%

- การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการเช็คชื่อในการ
ประชุมรายวิชา                          20%

กำรปรับปรุงรำยละเอียดโปรแกรมรำยงำนกำรฝึกงำน
สถำปัตยกรรม เน่ืองจากโปรแกรมรายงานการฝึกงาน
แบบเดิมนั้น ยังขาดการระบุรายละเอียดในการค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการฝึกงาน จึงส่งผลให้ การจัดท�า
รายงานนัน้ไม่สามารถบ่งบอกถงึความเข้าใจในการปฏบิตัิ



พัฒนาการการปรับปรุงรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม 
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วิชาชีพจากรายงานการฝึกงานได้อย่างครบถ้วน จึงได้มี
การปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในโปรแกรมรายงานให้มี
ความชัดเจนขึ้น
 
ในการปรบัปรุงและพฒันารายวชิาการฝึกงานปีการศกึษา 
2548  มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับนโยบาย
การเปิดเสรีการค้าและบริการด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ที่ก�าลังจะมาถึง ซึ่งในขณะนั้นรายวิชาฝึกงานนั้น ยังไม่
พิจารณาให้นิสิตสามารถฝึกงานต่างประเทศได้ แต่ใน
อนาคตนั้นอาจจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นิสิต
สามารถฝึกงานในต่างประเทศได้ เพือ่เป็นการเปิดมมุมอง
ในการปฏบิตัวิชิาชพี เพือ่ให้เกดิการพฒันามาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพให้สูงขึ้น

การฝึกงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน

การด�าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามภาพที่ 1 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปีการศึกษา 2550 พบว่า
มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในช่วงต้น ในการเลือก
ส�านักงานฝึกงานของนิสิตดังนี้

1. ขั้นตอนการติดต่อส�านักงานสถาปนิกในนามภาค-      
วชิาฯ เพ่ือรวบรวมรายชือ่ส�านกังานและจ�านวนทีร่บันสิิต
ฝึกงานนั้นใช้เวลามาก และทางส�านักงานไม่สามารถให้
ค�าตอบทีแ่น่นอนในเรือ่งจ�านวนทีจ่ะรบัได้ ล่วงหน้าได้เป็น
ระยะเวลานาน เพราะขึ้นอยู่กับงานในช่วงขณะนั้น และ
จะต้องพจิารณารบัจากสถาบนัอืน่ด้วยเนือ่งจากช่วงเวลา
ในการฝึกงานเป็นช่วงเดียวกัน

2. เกณฑ์ในการเลอืกรบันสิติฝึกงานของแต่ละส�านกังาน
นั้นมีความแตกต่างกัน ส�านักงานต้องการที่จะเป็นผู ้      
คัดเลือกเอง มากกว่าที่จะให้สถาบันคัดเลือกไปให้ 

3. ขั้นตอน ตั้งแต่การติดต่อส�านักงานในนามภาควิชาฯ 
จนถงึการประกาศผลและสถานทีฝึ่กงานของนสิติใช้เวลา

นาน ท�าให้บางส�านักงานรับนิสิตฝึกงานจากที่อื่นไปแล้ว

4. การเลือกส�านักงานฝึกงานของนิสิตไม่สอดคล้อง    
กับความต้องการเลือกนิสิตของส�านักงาน ตามเกณฑ์ที่
ภาควิชาฯ ก�าหนด เน่ืองจากทั้งนิสิตและส�านักงาน
ต้องการความคล่องตัวและต้องการติดต่อกันโดยตรง

5. นิสิตไม่มีประสบการณ์ที่จะค้นคว้าหาข้อมูล และ
ติดต่อส�านักงานด้วยตนเอง

ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงได้มีการ
ปรบัแก้ขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ เป็นผล
ให้ขั้นตอนการปฏิบัติ ในปัจจุบันเป็นดังนี้ (ภาพที่ 2)

การวิจัยการเรียนการสอน คือ กระบวนการแสวงหา 
ความรู้และความจริงอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
เกดิการเรยีนรูท้ีด่ยีิง่ขึน้ไปกว่าเดมิ ด้วยรปูแบบการด�าเนนิ
การท�าวิจัยที่ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน โดยมีการ
วางแผนเป็นขั้นตอน มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่อสรุปผล และน�าไปพัฒนาคุณภาพของการเรียน              
การสอน1  จากการเป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรม และ อาจารย์ผูส้อนวชิาการปฏบิตัิ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม (PROFESSIONAL PRACTICE)   
จงึเกบ็รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากรายงานการฝึกงานของนสิติ 
และแบบประเมินผลการฝึกงานสถาปัตยกรรม ปี-        
การศึกษา 2553-2557 เพื่อศึกษาสภาพการฝึกงาน               
ในปัจจบุนั เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันารายวชิาฝึกงาน 
และปรับปรุงเ น้ือหาในรายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติ
วิชาชีพในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยท�าการศึกษาในหัวข้อ
ดังนี้ 

1. ขั้นตอนของการท�างาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประโยชน์ที่ได้จากฝึกงาน
3. ปัญหาของการฝึกงาน

 1 “การวิจัยในชั้นเรียน แตกต่างจาก การวิจัยการเรียนการสอน อย่างไร,” สืบค้น 2 มกราคม 2558, http://qa.bu.ac.th/mail/KM_reser-
ach4/research.php.
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ภาพที่ 2  แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติวิชา 2501401 PRAC ARCH TRAINING ปี 2553-ปัจจุบัน

ขั้นตอนของการท�างาน และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย จะไปฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษาก่อน
ขึ้นชั้นปีที่ 5 โดยภาคปลายของการเรียนชั้นปีที่ 4 มีการ
เรียนการสอนวิชาการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม นิสิต
จะมีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม ซึง่เป็นพืน้ฐานความเข้าใจในการไปฝึกงาน 
โดยที่การให้บริการวิชาชีพนั้น  มีขั้นตอนหลัก ดังนี้

งำนก่อนกำรออกแบบ (Pre-Design Stage) สถาปนิก
ได้รับการติดต่อมอบหมาย ให้ท�าการศึกษาโครงการเพื่อ
การออกแบบ จากเจ้าของโครงการ โดยงานในขั้นตอนนี้
จะประกอบไปด้วย 
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- การศกึษาก�าหนดรายละเอยีดโครงการ เพือ่เป็นการ
จัดท�าโครงการเบื้องต้น เพื่อเริ่มต้นในการศึกษา
ด�าเนินงาน

- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในบาง
โครงการที่มีการลงทุนด้านธุรกิจจ�าเป็นที่จะต้องมี
การวเิคราะห์ในรายละเอยีดต่างๆ เพือ่น�ามาประเมนิ
ในด้านความคุ้มค่าในด้านธุรกิจ

งำนช่วงกำรออกแบบ (Design Stage) เมื่อโครงการมี
ความเป็นไปได้แล้ว ก็จะมีการด�าเนินการออกแบบตาม
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

- แนวความคดิในการออกแบบ หรอื การออกแบบร่าง
ทางเลือก สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์มาก�าหนด
แนวคิดที่จะเป็นภาพรวมหรือจุดขายของโครงการ 
ก�าหนดแนวทาง โดยท�าเป็นแบบทางเลอืก 2-3 แบบ 
เพือ่น�าไปสูก่ารวเิคราะห์ในแต่ละแบบ จนกระทัง่หา
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 

- การพัฒนาแบบ การน�าแบบที่เลือกไว้มาพัฒนา    
รายละเอียด เพื่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ

- การออกแบบรายละเอียด การพัฒนาและออกแบบ
รายละเอียด เพื่อเตรียมท�าแบบก่อสร้าง

- การเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง รวมถงึเอกสารในการก่อสร้าง ขออนญุาตฯ 
เอกสารประกวดราคา

งำนก่อนกำรก่อสร้ำง (Pre-Construction Stage)  
หลังจากได้ยื่นขออนุญาตฯปลูกสร้างอาคาร แล้ว ในช่วง
ระหว่างรอการอนุมัติการก่อสร้างก็จะเป็นช่วงเวลา        
ในการเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 
การจัดประกวดราคา การท�าสัญญาจ้าง เป็นต้น

งำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (Construction Stage) เป็น
ช่วงระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง สถาปนิกผู้ออกแบบ
มีหน้าที่ไปตรวจงานก่อสร้างเป็นระยะตามที่ตกลงกันไว้ 
ตรวจว่าเป็นไปตามแบบหรอืไม่ และมปัีญหาอะไรเกดิขึน้ 
ต้องแก้ปัญหาอย่างไร

งำนหลังกำรก่อสร้ำง (Post-Construction Stage) 
เมื่อก่อสร้างเสร็จ สถาปนิกผู้ออกแบบร่วมตรวจสอบ
ความถกูต้องเรยีบร้อยกบัเจ้าของโครงการ และผูค้วบคมุ
งานก่อสร้าง (ถ้ามี)

จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการฝึกงาน
ของนิสิต พบว่าขั้นตอนและงานที่นิสิตฝึกงานได้รับ    
มอบหมายให้ท�าน้ันจะอยู่ในขั้นตอนของงานก่อนการ
ออกแบบ งานช่วงการออกแบบ และ งานระหว่างการ
ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ 

ในขั้นตอน งานก่อนการออกแบบ งานที่นิสิตได้รับมอบ-
หมายให้ท�ามากกว่างานอื่นๆ คือ การค้นคว้าหาข้อมูล
ประกอบการออกแบบ เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นงานที่
นิสิตพอจะมีพื้นฐานสัมพันธ์กับวิชาที่เรียนมา และเป็น
งานที่สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อคอมพิวเตอร์
หรืออินเตอร์เน็ตได้ โดยที่งานเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้
ทักษะ หรือประสบการณ์ท�างานที่สูงมาก นอกจากนี้ 
งานการส�ารวจและรังวัดสถานที่ก่อสร้าง และการจัดท�า
รายละเอยีดโครงการเป็นงานทีน่สิติมกัจะได้รบัมอบหมาย
ให้ท�าด้วย

ในขัน้ตอนงานช่วงการออกแบบ งานทีน่สิิตได้รบัมอบหมาย 
ให้ท�ามากที่สุดสามอันดับแรกคือ งานเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ การท�าภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อน�าเสนอ
งาน (Computer Presentation) และการออกแบบแนว
ความคิด (Conceptual Design) ซึ่งเป็นงานพื้นฐานใน
ส�านกังานเพือ่ให้นสิิตได้เรยีนรูก้ารท�างานจรงิ การน�าเสนอ
งานด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเป็นทักษะที่นิสิตปัจจุบันมี  
ความสามารถและค่อนข้างช�านาญมาก เป็นงานทีไ่ม่ต้อง
ใช้ทักษะสูงและเป็นงานที่ไม่ต้องมีสถาปนิกควบคุมการ
ฝึกงานคอยตรวจสอบตลอดเวลา ในส่วนงานออกแบบ
แนวความคดินัน้ส�านกังานส่วนใหญ่ ต้องการแนวความคดิ
แปลกใหม่จากนิสิตฝึกงาน

ในขั้นตอนงานระหว่างการก่อสร้าง การตรวจหน้างาน
ก่อสร้างเป็นงานที่นิสิตได้ร่วมปฏิบัติมากกว่างานอื่นๆ 
เนื่องจากส�านักงานส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะพานิสิตฝึกงานไป
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สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ได้เห็นงานก่อสร้างจริง ให้นิสิต
ฝึกงานได้เรียนรู้จากของจริง งานในขั้นตอนนี้ ส่วนใหญ่
นิสิตฝึกงานจะเป็นผู้ติดตาม สังเกตการณ์ และช่วยจด
บนัทกึ โดยจะมสีถาปนกิทีค่วบคมุการฝึกงานคอยดกู�ากบั
ดูแล และตรวจสอบความถูกต้อง 

นอกจากนี้งานอื่นๆ ที่นิสิตฝึกงานได้รับมอบหมายให้ท�า
มากที่สุด คือ การท�าโมเดล เน่ืองจากเป็นชิ้นงานท่ี
สามารถท�าเสร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีฝึกงาน มีพื้นฐาน
ทักษะสัมพันธ์กับการเรียนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 
และไม่จ�าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการท�างานสูงมาก

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน

วตัถปุระสงค์ของการฝึกงานสถาปัตยกรรมนัน้ต้องการให้
นิสิตได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติวิชาชีพ 
เรียนรู้ประสบการณ์ในการท�างานจริง ในรายงานการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรมท่ีนิสิตต้องท�าส่งเพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินผลของรายวิชาน้ี นิสิตจะต้องสรุป
ประโยชน์ที่ได้จาการฝึกงานในด้านต่างๆ ซึ่งจากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานนิสิตตั้งแต่ ปี 
การศกึษา 2553 - 2557 สรปุประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ดงันี้

ด้ำนวิชำกำร

ภาพรวมนสิติส่วนใหญ่เหน็ว่าการฝึกงานท�าให้นสิติเข้าใจ
ในเรื่องการออกแบบที่สร้างสรรค์มากขึ้น การออกแบบ
ภายใต้ข้อจ�ากัด และการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ 
เขียนแบบ และน�าเสนองาน 

การได้เรียนรูก้ารออกแบบทีส่ร้างสรรค์มากข้ึนเป็นเพราะ
ได้ปฏบิตังิานร่วมกบัสถาปนกิทีม่ทีกัษะและประสบการณ์ 
เป็นการเรยีนรู้และช่วยขดัเกลาความรูใ้นด้านการออกแบบ 
ได้เห็นกระบวนการออกแบบท่ีเป็นระบบมากขึ้นจาก
ส�านกังานสถาปนกิ การออกแบบนัน้จ�าเป็นจะต้องร่วมมอื
กนัท�างานเป็นกลุม่ โดยทีผ่ลลพัธ์จากการท�างานร่วมกัน จะส่ง
ผลให้เกดิมมุมองและแนวคดิทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้

การออกแบบภายใต้ข ้อจ�ากัด สืบเนื่องจากในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไม่ใช่แค่การท�างานบนกระดาษ 
การเรยีนในมหาวทิยาลัยจะเน้นส่งเสรมิกระบวนการทาง
ความคิด แต่ในบริบทการท�างานจริงมีข้อจ�ากัดต่างๆ       
ที่หลีกเล่ียงไม่ได้ นิสิตจ�าเป็นต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ 
ทัง้ด้านกฎหมาย เทคโนโลยงีานออกแบบ หรอืแม้กระทัง่
งบประมาณจากลูกค้า ซึ่งข ้อจ�ากัดต ่างๆ เหล่านี้               
ไม่สามารถสอนได้ทั้งหมดจากการเรียนในมหาวิทยาลัย 
นิสิตได้เรียนรู้จากการท�างานจริงเมื่อได้มาฝึกงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เขียนแบบ และน�า
เสนองาน การท�างานออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน
นีไ้ม่สามารถทีจ่ะหลกีเล่ียงการใช้เทคโนโลยไีด้แล้ว ถงึแม้
นสิิตในปัจจบุนัจะมคีวามคุ้นเคยและความช�านาญในการ
ใช้โปรแกรมต่างๆ อย่างดี แต่การปฏิบัติงานในส�านักงาน
นัน้จ�าเป็นจะต้องมกีารก�าหนดค่ามาตรฐาน และข้อตกลง
ร่วมกนัในการท�างาน เพือ่ให้เกดิความสะดวกและท�างาน
ร่วมกนัได้เป็นทมี รวมถงึสามารถจดัการข้อมลูการท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงนิสิตจะได้เรียนรู้จาก
การไปฝึกงานจริงในส�านักงานที่มีการวางระบบที่ดี

ด้ำนกำรปฏิบัติวิชำชีพ กำรประสำนงำนและ
กำรบริหำรจัดกำร 

นิสิตส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า จากการฝึกงานท�าให้
นิสิตเข้าใจกระบวนการประสานงาน รวมถึงขั้นตอน      
ในการท�างานวิชาชีพสถาปัตยกรรมมากขึ้น เนื่องจาก    
ในกระบวนการปฏิบตัวิชิาชีพนัน้ จ�าเป็นต้องมกีารร่วมมอื
กนัและประสานงานกบัหลายฝ่าย ทัง้การประสานงานใน
ส�านกังานกนัเองทีอ่ยูใ่นทมีหรอืแผนกการท�างานเดยีวกนั 
กับทีมหรือแผนกอื่น รวมทั้งการประสานงานกับวิชาชีพ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลูกค้า กับผู ้รับเหมาก่อสร้าง           
กับตัวแทนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น 
ในการฝึกงานนิสิตส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัว เนื่องจาก
เป็นการเริ่มต้นฝึกทักษะด้านวิชาชีพ ซ่ึงจะช่วยให้นิสิต
เห็นภาพและเข้าใจในขั้นตอนการท�างานจริงมากขึ้น     
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
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ด้ำนอื่นๆ 

นอกเหนือจากด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติวิชาชีพ
แล้วนั้น นิสิตเห็นว่าการฝึกงานสถาปัตยกรรมน้ัน มี
ประโยชน์ในการฝึกเรื่องความรบัผดิชอบและการบริหาร
จดัการเวลา นสิติจ�าเป็นต้องบรหิารจดัการเวลา เนือ่งจาก
ในการปฏบิตัวิชิาชพีจรงินัน้ การตรงต่อเวลาเป็นสิง่ส�าคัญ
ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการท�างานของนิสิตเท่าน้ัน แต่ส่งผล 
กระทบต่อการท�างานร่วมกนัผูอ้ืน่ รวมทัง้ความรบัผดิชอบ 
ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติ
ตัวของนิสิต นอกจากนี้นิสิตยังได้ฝึกการสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถือ รวมถึงพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก 
นิสิตจะต้องท�างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกส�านักงาน 

ปัญหาของรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม 

ในการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการฝึกงานของนิสิต 
แบบประเมินผลการฝึกงานสถาปัตยกรรมจากส�านักงาน
สถาปนกิ การสมัภาษณ์สถาปนกิผูค้วบคมุการฝึกงานของ
นิสิต สรุปปัญหาของรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม 
ได้ดังนี้ 

กำรบริหำรจัดกำรก่อนไปฝึกงำนสถำปัตยกรรม
 
ในขั้นตอนปฏิบัติก่อนไปฝึกงานนั้นมีปัญหาเกิดขึ้น ดังนี้ 
มีปัญหาการติดต่อส�านักงานเพื่อขอฝึกงาน เกิดจากการ
ที่นิสิตไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และความส�าคัญของการไป
ฝึกงาน รวมทั้งการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะ      
มีการชี้แจงแล้วโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จาก
ปัญหานี้จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดอบรมเพิ่มเติม เพื่อ
เน้นย�้าก่อนที่นิสิตจะไปเริ่มฝึกงาน ให้มีความเข้าใจและ
เหน็ความส�าคญัของการฝึกงานมากขึน้ โดยเชญิวทิยากร
จากส�านกังานสถาปนกิทีเ่คยรบันสิติฝึกงาน มาอบรมภาพ
รวมการปฏิบัติวิชาชีพ และสิ่งท่ีส�านักงานสถาปนิกคาด
หวังจากนิสิตฝึกงาน
 

นิสิตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าในการชี้แจงเรื่องการ
ฝึกงานสถาปัตยกรรมนั้น นิสิตต้องการให้มีการแนะน�า
เพิม่เตมิในเรือ่งของข้อมลูต่างๆ ของส�านกังาน และขัน้ตอน
การตดิต่ออย่างละเอยีด จากปัญหานีจ้งึมข้ีอเสนอแนะให้
มีการจัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ของนิสิต
ชั้นปีที่ 5 ที่ผ่านการฝึกงานแล้ว โดยที่กิจกรรมนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลการฝึกงานของนิสิต
 
นสิติแสดงความคดิเหน็ว่าข้อมลูส�านกังานทีร่บันสิติฝึกงาน 
ในปัจจุบันที่มีชื่อส�านักงานและสถานที่ติดต่อนั้นไม่     
เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกส�านักงานฝึกงาน นิสิต
ต้องการทราบรายละเอยีดอืน่ๆ ของส�านกังานมากกว่านี้ 
จากปัญหานี ้ควรจะแก้ปัญหาด้วยการจดัท�าระบบฐานข้อมลู
ส�านกังานทีล่ะเอยีดขึน้ โดยมรีะบบการจดัการแก้ไขข้อมลู
เพิม่เตมิได้ทกุปี จากข้อมลูรายงานการฝึกงานของนสิติ

กำรสุ่มตรวจสอบ หรือ นิเทศกำรฝึกงำน

ปัญหาในการไปสุ่มตรวจสอบการฝึกงานของนิสิตโดย     
ผูร้บัผิดชอบรายวชิาเพยีงคนเดยีวนัน้ ท�าให้ไม่สามารถไป
ตรวจสอบ หรือนิเทศการฝึกงานสถาปัตยกรรมของนิสิต
ได้ทั่วถึง

ส�านักงานที่รับนิสิตฝึกงาน แสดงความคิดเห็นว่าควร      
มีอาจารย์ไปตรวจสอบ หรือนิเทศการฝึกงาน เพื่อให้ทาง
ส�านักงาน ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ      
โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิตให้ตอบสนองกบัความต้องการ
ในการปฏิบัติวิชาชีพในปัจจุบัน 

ระยะเวลำกำรฝึกงำน

ส�านักงานส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นว่า ระยะเวลา 5 
สัปดาห์ในการฝึกงานนั้นสั้นเกินไป ช่วง 1-2 สัปดาห์แรก
เป็นช่วงการท�าความรู้จักกันระหว่างนิสิตฝึกงานและ
ส�านักงาน ระยะเวลาที่เหลือไม่เพียงพอที่จะมอบหมาย
งานให้รบัผดิชอบได้ จงึเป็นผลให้นสิติได้รบัมอบหมายงาน
ทีไ่ม่ต้องใช้ทกัษะ และประสบการณ์และความรบัผดิชอบ
ต่อเนื่องดังที่กล่าวมาข้างต้น  
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นสิติส่วนหนึง่แสดงความคดิเหน็ว่าระยะเวลาการฝึกงาน
ในปัจจุบัน ตามที่หลักสูตรก�าหนด คือ 200 ชั่วโมง หรือ 
ประมาณ 5 สปัดาห์ น้อยเกนิไป นสิติยงัไม่สามารถเรยีนรู้
และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพได้มากนัก

ปัญหำอื่นๆ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นว่าขาดโอกาสในการฝึกงานต่าง-
ประเทศ ควรอนุญาตให้ฝึกงานต่างประเทศเพื่อเป็นการ
เพิ่มมุมมองและประสบการณ์การท�างานที่หลากหลาย 
พฒันาทกัษะทางด้านภาษา และเตรยีมความพร้อมในการ
เปิดเสรีการค้าและบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม

นิสิตแสดงความคิดเห็นว่าช่วงเวลาการฝึกงานสถาปัตย- 
กรรม ในช่วงปิดเทอม ตรงกบัการไปสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
(workshop) ที่ทางภาควิชาจัดขึ้นส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 
ท�าให้มีปัญหาในการจัดเวลาไปฝึกงาน

ส�านักงานสถาปนิกแสดงความคิดเห็น เรื่องความไม่
สะดวกในการส่งเอกสารตอบรับการฝึกงาน เอกสารการ
ประเมินผลการฝึกงาน ที่ต้องส่งเป็นจดหมาย โทรสาร 
หรือให้นิสิตถือกลับมาส่งที่ภาควิชาฯ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้จัดท�าเอกสารต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ หรือ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา
รายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม

จากการศกึษาสภาพและปัญหาการฝึกงานสถาปัตยกรรม
ในปัจจุบัน สามารถหาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้
ปัญหาเพื่อรายวิชาวิชาฝึกงานสถาปัตยกรรม ได้ดังนี้

เพิ่มระยะเวลาในการฝึกงาน

จากปัญหาเรื่องระยะเวลาในการฝึกงานท่ีสั้นเกินไป ไม่
เพียงพอที่ส�านักงานจะมอบหมายงานให้รับผิดชอบ

เนื่องจากกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมจะต้อง
อาศัยระยะเวลาในการท�างาน และที่นิสิตไม่สามารถจะ
พฒันาทกัษะการท�างานได้อย่างเตม็ที ่จงึเสนอแนะให้เพิม่
ระยะเวลาการฝึกงานจาก 5 สัปดาห์เป็น 8 สัปดาห์ หรือ 
320 ชัว่โมง ประมาณ 2 เดอืน ส�านกังานส่วนใหญ่ให้ความ
เหน็ว่าในช่วงสองสปัดาห์แรก เป็นช่วงเวลาในการปรบัตวั
และท�าความรู้จักกันระหว่างส�านักงานและนิสิตฝึกงาน 
การเพิ่มระยะเวลาการฝึกงานจะมีผลให้ทางส�านักงาน
สามารถมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบต่อเน่ืองให้นิสิต
ได้ จะช่วยให้นิสิตได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจ
ภาพรวมการประกอบวิชาชีพมากขึ้น 

เพิ่มกิจกรรมเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง และ
กิจกรรมอบรมก่อนเริ่มไปฝึกงาน 

จากประสบการณ์ของนสิติทีเ่พิง่ผ่านการฝึกงานมา ในช่วง
ต้นของขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อนที่นิสิตจะตัดสินใจเลือก
และติดต่อไปยังส�านักงานเพื่อขอฝึกงาน ควรเพิ่มเติม
กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ รายละเอียดขั้นตอนหรือเทคนิคต่างๆ      
ในการติดต่อขอฝึกงาน ข้อมูลในเชิงลึกและรายละเอียด
ของส�านักงานที่ไปฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมายให้ท�า    
สิ่งที่ควร และไม่ควรปฏิบัติตนในการฝึกงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมให้นิสิตประกอบการตัดสินใจในการเลือก
ส�านักงานที่จะไปฝึกงาน

ภายหลังจากที่นิสิตติดต่อส�านักงานเพื่อฝึกงานเรียบร้อย
แล้ว ก่อนทีจ่ะเริม่ไปฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา ควร
เพิ่มเติม การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน    
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และเชิญวิทยากรจาก
ส�านักงานที่เคยรับนิสิตฝึกงาน มาย�้าเพิ่มเติมในเรื่อง 
เหตุผลและความส�าคัญของการฝึกงาน การปฏิบัติตน    
ในการฝึกงาน ส่ิงทีส่�านกังานคาดหวงัจากนสิิตฝึกงาน ส่ิงที่
ควรและไม่ควรปฏิบตัใินการฝึกงาน เพือ่ให้นสิิตปฏิบตัติน
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตในการ
ไปฝึกงาน



พรพรหม  แม้นนนทรัตน์
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เพิ่มระบบนิเทศการฝึกงานสถาปัตยกรรม

ควรเพ่ิมระบบนเิทศการฝึกงานสถาปัตยกรรม เพือ่เป็นการ
ติดตามความเรียบร้อยและประเมินผลการฝึกงานของ
นิสิตอย่างใกล้ชิด ในการไปนิเทศนิสิตในระหว่างการ
ฝึกงาน มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ คือ 

- เป็นการประเมินนิสิต โดยมีแบบสอบถามส�านักงาน 
เพื่อประเมินนิสิตระหว่างการท�างาน

- เป็นประเมินส�านักงาน โดยการสังเกต การท�างาน 
สถานที่ และมีแบบสอบถามถามนิสิตฝึกงาน ว่า
ส�านักงานมีข้อดี ข้อด้อย อย่างไร เหมาะสมที่จะให้
นิสิตมาฝึกงานในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่

- ในกรณีที่นิสิตเกิดปัญหาระหว่างการฝึกงาน จะ
สามารถให้ค�าปรึกษา แนะน�า แก่นิสิต เพิ่มเติม ช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

- เป็นการสร้างเครือข่ายวิชาชีพและวิชาการ แลก-
เปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน�าข้อคิดเห็นท่ีได้มา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความเปลี่ยนแปลงของวงการวิชาชีพ

ปัจจุบันมีการสุ่มตรวจสอบการฝึกงาน โดยอาจารย์ผู้รับ
ผดิชอบรายวชิาเพยีงคนเดยีว ซึง่สามารถไปสุม่ตรวจสอบ
ได้เพียงปีการศึกษาละ 2-3 แห่งเท่านั้น จากการศึกษา
ข้อมูลในเรื่องนี้ของสถาบันอื่นพบว่า มีระบบการจัดการ
ที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

- อาจารย์ทีป่รกึษานสิติเป็นผูร้บัผดิชอบการนเิทศการ
ฝึกงานของนสิติในทีป่รกึษา เนือ่งจากมคีวามใกล้ชดิ
และจะได้รับทราบปัญหาของนิสิตได้ครบถ้วน

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการ
นิเทศการฝึกงานของนิสิต

- มกีารกระจายภาระงานให้อาจารย์ทกุคนในภาควชิา 
รับผิดชอบการนิเทศการฝึกงานของนิสิตภาคการ
ศึกษาละ 2-3 ส�านักงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและกรรมการหลักสูตร ร่วมกันบริหาร
จัดการ

จัดท�าคู่มือฝึกงาน และระบบฐานข้อมูล
ส�านักงานที่เคยรับนิสิตฝึกงาน

ควรจัดท�าคู่มือการฝึกงานสถาปัตยกรรม และระบบฐาน
ข้อมูลของส�านักงานที่เคยรับนิสิตฝึกงานในรูปแบบ
ออนไลน์ และจัดท�าระบบเอกสารติดต่อกับส�านักงานใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์

โดยในคู่มอืการฝึกงานควรจะประกอบไปด้วย วตัถปุระสงค์ 
การฝึกงาน ขัน้ตอนการปฏบิตั ิรายละเอยีดขัน้ตอนปฏบิตัิ 
ตั้งแต่การติดต่อขอฝึกงาน ส่ิงที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ    
ในการฝึกงาน เพื่อให้นิสิตเห็นประโยชน์และความส�าคัญ
ของการฝึกงาน เพือ่เป็นการก�าหนดมาตรฐาน ให้เกดิความ
เข้าใจตรงกัน ในส่วนของฐานข้อมูลส�านักงานสถาปนิกที่
เคยรับนิสิตฝึกงาน ควรจะประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ของส�านักงาน เช่น ที่ตั้ง จ�านวนสถาปนิกในส�านักงาน 
ขอบเขตการให้บรกิารของส�านกังาน ตวัอย่างผลงานการ
ออกแบบของส�านักงานน้ันๆ งานที่นิสิตไปฝึกงานได้รับ
มอบหมายให้ท�า และความคิดเห็นที่มีต่อส�านักงานนั้นๆ 
ของนิสิตฝึกงานและอาจารย์ที่ไปนิเทศการฝึกงาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ  

นอกจากข้อเสนอแนะที่ส�าคัญข้างต้นแล้ว ยังมีข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมอื่นๆ ดังนี้ 

-  เพิ่มเติมให้นิสิตท�าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และ
ประวัติส่วนตัว (Resume) ส่งแนบไปกับการติดต่อ
สมคัรฝึกงาน เพือ่ให้นสิติได้แสดงทกัษะ ความรูค้วาม
สามารถ รวมทั้งความสมารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้ส�านักงานที่รับฝึกงานพิจารณา
ประกอบในการตัดสินใจรับนิสิตฝึกงาน

-   เอกสารในขั้นตอนต่างๆ ควรจัดท�าให้อยู ่ในรูป
เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืออนไลน์ เพือ่ความสะดวก
ส�าหรับส�านักงานสถาปนิกในการติดต่อ โดยเฉพาะ
แบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิต เพื่อเป็นการ
รักษาความลับในการประเมินผลด้วยอีกทางหนึ่ง
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-  ควรเพิ่มนโยบายสนับสนุนให้นิสิตไปฝึกงานต่าง-
ประเทศ เพื่อเพิ่มมุมมองและเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเปิดเสรีการค้าและบริการของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

จากข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนารายวิชาฝึกงาน
สถาปัตยกรรมข้างต้น จึงสรุปเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติ 
ดังแผนผังต่อไปนี้ (ภาพที่ 3)

บรรณานกรุม

“การวิจัยในชั้นเรียน แตกต่างจาก การวิจัยการเรียนการ
สอน อย่างไร.”  สืบค้น 2 มกราคม 2558. http://
qa.bu.ac.th/mail/KM_reserach4/research.php.

กระทรวงศกึษาธกิาร.  ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา         
ในสถาบนัอดุมศกึษา.  “แผนการดาํเนนิงานส่งเสรมิสห
กิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างป พ.ศ. 2551- 
2555.”  สืบค้น 2 ธันวาคม 2557. http://www.arch.
kmitl.ac.th/downloadFile/doc_curriculum09/ 
011-dc09.pdf.

กวิศ ปานม่วง. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน.  5 มกราคม 2558.  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดท�าชุดฝึกอบรมสหกิจ
ศกึษา.  ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกจิศกึษา. กรุงเทพฯ 
: สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. ภาค
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์.  เอกสารประมวลรายวิชา 
2501 401 ฝึกงานสถาปัตยกรรม (PRAC ARCH 
TRAINING)  ปการศึกษา 2547-2557.  กรุงเทพฯ : 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2558.

เดชา บุญค�้า.  “การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง.”   สืบค้นวันที่ 
2 ธนัวาคม 2557. http://www.gotarch.com/article.
html.

พรพรหม แม้นนนทรตัน์.  รายงานวจิยัการฝึกงานสถาปัตยกรรม.  
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548.

พีรพร จรูญชัยคณากิจ.  สัมภาษณ์โดยผู้เขียน.  10 มกราคม 
2558.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. 
เอกสารนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนิสิต ภาคฤดูร้อน  
2557.  กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.  งาน
บริการการศึกษา.  เอกสารรายงานสรุปผลนักศึกษา
ฝึกงาน ปงบประมาณ 2556.  ขอนแก่น : งานบริการ
การศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2557.

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.  เอกสาร
โครงการฝึกงานวชิาชพี ปการศกึษา 2555.  เชยีงใหม่ 
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2556.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์.  เอกสารรายงานสรุปเรื่องการ
ฝึกงาน สาชาสถาปัตยกรรม ปการศึกษา 2555.  
มหาสารคาม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์, 2556.

มัลลิกา จงศิริ.  “แนวทางการพัฒนาสหกิจศึกษาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมหลกั Development guidelines for 
Cooperative Education for Architecture 
Major Program.”  สืบค้น 12 ธันวาคม  2557. 
http://th.wikipedia.org/wiki/สหกิจศึกษา.

วิษณุ แสงศิริ. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน.  10 มกราคม 2558.



พัฒนาการการปรับปรุงรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

120  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
และการวางแผน.  สมุดฝึกงานภาคปฏิบัติ หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
กลุม่วชิาสถาปัตยกรรม ปการศกึษา 2557.  กรงุเทพฯ 
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2557. 

สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์.  คูม่อืสถาปนกิ 
2547.  กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมาธิการวารสาร 
และสิ่งพิมพ์ สมาคมสถาปนิกสยามฯ, 2547.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ.  สมุดบันทึกการฝึกงาน ของวิชา 
การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม ปการศึกษา 2557.  
นครศรีธรรมราช : ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ, 2557. 

________.  ________.  เอกสารประมวลการสอนรายวิชา 
ARC-412 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม ภาคการ
ศกึษาที ่3 ปการศกึษา 2557.  นครศรธีรรมราช : ส�านกั
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, 2557.   


