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ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี    ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
5. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย   
7. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ   
8. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
9. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
10. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
11. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
12. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
13. ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล  กรรมการประจาํคณะจากคณาจารยประจํา 
14. นายชูพงษ  ทองคําสมุทร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
15. นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม    
1. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.35  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

1.1  รับรองผลการศึกษาประจําภาคตน  ปการศึกษา 2553  
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ขอใหที่ประชุมพิจารณาใหการรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรตางๆ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2553 รวม 161 รายวิชา ประกอบดวย 
รายวิชาที่สงเกรด จํานวน 128 รายวิชา, รายวิชาที่ขอแกไขสัญลักษณ I จํานวน 26 รายวิชา และรายวิชาที่ขอ
ขยายการใหสัญลักษณ I จํานวน 8 รายวิชา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2553 ตามที่เสนอ และสําหรับรายวิชา 805 431 Individual Package Design ของสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) ซึ่งอาจารยประจําวิชาไดใหเครื่องหมาย “ - “ ในชองอื่น ๆ ของใบสง
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เกรด แกนักศึกษา จํานวน 1 ราย (503200217-7 นายกฤษณะ ศรีภา) นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขเปน
ระดับคะแนน F แกนักศึกษารายดังกลาว โดยมีขอเสนอแนะจากปญหาในการใหเครื่องหมาย “ - “ ดังกลาว
ขางตน ที่เกิดจากอาจารยประจําวิชาไดมอบหมายใหอาจารยพิเศษเปนผูรับผิดชอบสอน และใหคะแนนแก
นักศึกษา ซึ่งเกิดปญหาวานักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดพลาด โดยที่อาจารยพิเศษไมสามารถเขาไปตรวจสอบ
ความถูกตองในการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นของนักศึกษาในระบบทะเบียนได จึงควรใหมีอาจารยเจาของ
วิชาที่เปนอาจารยประจํา เขาไปรวมสอนในรายวิชา รวมถึงการตรวจงานและการใหคะแนนนักศึกษา เพ่ือให
สามารถตรวจสอบและติดตามผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ของนักศึกษาได หรืออาจใหมีบุคลากรสาย
สนับสนุนเขามาชวยในการติดตามตรวจสอบ กรณีที่อาจารยประจําบางทาน รับผิดชอบเปนเจาของรายวิชา
หลายวิชา ดวย 
 

1.2  รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ดวยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 มี
นักศึกษาคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย ไดศึกษาครบตามหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผน ข ซึ่งกลุมงานจัดการศึกษา ไดตรวจสอบหนี้สินกับทางคณะและ
มหาวิทยาลัยแลว และไดตรวจสอบความถูกตองของชื่อ สกุล รหัสประจําตัว สาขาวิชา และคาคะแนนสะสม 
กับทางสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการเรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาใหแกนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรดังกลาว เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตอไป 
ดังนี้ 

 

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม 
1 515200012-0 นายวิชชา กาพยไกรแกว 4.00 
2 515200036-6 นายชนากานต สุมมาตย 3.20 
3 515200038-2 นายนพรัตน พันธศรี 3.95 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 รายดังกลาว 

 
ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองอื่น ๆ 
 2.1  การพัฒนาวิชาชีพตอเน่ืองเพื่อการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

นายธันฐกรณ พงศพิมล แจงวา สภาสถาปนิก ไดออกประกาศใหผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ที่ประสงคจะตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตองไดรับหนวยกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพตอเนื่อง (พวต.) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2553 นี้เปนตนไป และโดยที่ประกาศฉบับนี้ได
สงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพดังกลาว จึงเสนอเห็นสมควรใหทางคณะพิจารณายื่นเสนอขอความ
เห็นชอบตอสภาสถาปนิก รับเปนหนวยงานผูจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง เพ่ือชวยใหผูเขารวม
กิจกรรมไดสะสมแตมสําหรับนําไปใชในการตออายุใบอนุญาตดวย 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ ใหคณะฯ รับเปนผูจัดกิจกรรมการพัฒนา 
วิชาชีพตอเนื่องตามที่เสนอ โดยทั้งนี้ ไดขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ รับไปดาํเนนิการเพื่อประสานรายละเอียดที่
เกี่ยวของสําหรับการยื่นเรื่องเปนหนวยงานผูจัดกิจกรรม รวมท้ังการพิจารณาเสนอแผนกิจกรรมรวมกับ
ประธานหลักสูตร เพ่ือเสนอตอสภาสถาปนิกพิจารณาตอไป  
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เลิกประชุมเวลา   14.55 น. 
          

         
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 


