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ผูมาประชุม 

1. ผศ.ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล    กรรมการ 
3. ผศ.ประพันธพงศ  จงปริยัตต    กรรมการ 
4. อ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์     กรรมการ 
5. อ.นรากร  พุทธโฆษ     กรรมการ 
6. นายกิฐิกรณ  ยุติการ 

 
ผูไมมาประชุม 
 1.   นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ (ติดราชการที่ตางประเทศ) 
  
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึง ตามที่ทางสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติใหดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรโครงการพิเศษ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 
วันที่ 4 มิถุนายน 2551 ไปแลวนั้น และทางคณาจารยในหลักสูตรฯ ไดพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
เพื่อใหเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่ง มข.ที่ 2632/2551 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชุดนี้จะมีวาระการดํารง
ตําแหนงต้ังแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2551 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 

2551 โดยมีนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนไปแลว จํานวน 21 คน แบงเปนแผน ก (2) 
จํานวน 11 คน และแผน ข จํานวน 10 คน 

ท่ีประชุมรับทราบ 



 1.3   การเขารวมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 
2551 
  ตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัย ไดกําหนดจัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ประจําภาค
การศึกษา ตน ปการศึกษา 2551 สําหรับรุนที่ 1 โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร ที่ 4 กรกฎาคม 2551 ซึ่ง ผศ.ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิ
พงศ ไดแจงความประสงคที่จะเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

2.1   รายงานการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2551  
ฝายการเงินคณะฯ ไดแจงยอดการใชจายเงินของทางหลักสูตรฯ แลว เปนจํานวนเงิน 37,714.56 บาท (ถึงวันที่ 

20 มิถุนายน 2551) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดพิจารณาปรับแผนการใชเงินใหเปนไปตามจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
จริง โดยหักจํานวนเงินที่คงเหลือจากฝายเงินแจงไว (233,165.50-37,714.40) เงินรายไดคงเหลือ 195,451 บาท และไดเพิ่ม
รายการคาธรรมเนียมการศึกษาไวในแผนการใชจายเงิน จํานวน 30,500 บาท 

 

2.2   การปรับแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2551 
ตามที่ทางหลักสูตรไดจัดทําแผนงบประมาณการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2551 ไปแลวในสวน 50 % 

ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 246,288 บาทนั้น ในปจจุบันไดดําเนินการคิดรายไดตอหัวนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
แลว จํานวน 21 คน ทางหลักสูตรจะไดรับเงินงบประมาณจากคาธรรมเนียม 233,165.50 บาท 

 

2.3   คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 2551 
ตามระเบียบเรื่องคาตอบแทนในสวนของ 50 % แรกของการพัฒนาองคกร (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1014/2551) 

นั้น ในหมวดคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่ประชุมไดพิจารณาถึงคาตอบแทนรายเดือนสําหรับคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯขอให นางวาสนา รําเพยพล ไปพิจารณาเรื่องคาตอบแทน โดยคํานึงถึงรายไดของหลักสูตรฯ เปน
หลัก 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

2.4   การพิจารณาการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
ตามคําสั่งที่ 20/2551 เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษา ทุนสงเสริมและพัฒนามหาบัณฑิต 

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไดเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 1 
ทุน ซึ่งทางหลักสูตรไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนแลวตามคําสั่งคณะฯ ที่ 20/2551 ซึ่งมีผูขอรับทุนฯ คือ นายนพรัตน  
พันธศรี โดยไดสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการขอรับทุนในครั้งนี้และคณะกรรมการพิจารณาทุนไดพิจารณาแลวเห็นวา 
อนุมัติใหนายนพรัตนไดรับทุนดังกลาว โดยนายนพรัตน ควรที่จะเขามาชวยงานบริการวิชาการของหลักสูตรเพื่อเปนการตอบ
แทนทุน และงานอื่น ๆ ที่คณาจารยมอบหมายให 

ในสวนของ นายเรืองศักดิ์  ไชยดวงศรี ซึ่งไดยื่นคํารองขอทุนสนับสนุนการเรียนนั้น ที่ประชุมเห็นวา นายเรือง
ศักดิ์ ตองดําเนินการขอทุนในสวนของมหาวิทยาลัยกอนกอนที่จะมาขอทุนของคณะ ซึ่งจะไดพิจารณาในคราวตอไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ 
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอ่ืน ๆ ถามี 
 1. ที่ประชุมไดเสนอวาควรมีการจัดหาหนังสือสําหรับหลักสูตรฯ เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและมี
ขอเสนอวาควรที่จะมีช้ันหนังสือเองและจัดเก็บไวที่อาคาร สนพ. หรือนํามารวมไวที่หองสมุดคณะฯ  ซึ่งถานําหนังสือที่ทาง
หลักสูตรฯจัดหามาไวรวมกันที่หองสมุดคณะฯ ควรที่จะมีมุมหนังสือสําหรับหลักสูตรฯ เอง และจะไดนําเรื่องนี้เขาสูที่
ประชุมคณะฯ เพื่อเสนอขอมุมหนังสือสาํหรับหลักสูตรฯ ตอไป 
 2. ที่ประชุมไดเสนอใหมีการจัดสรางทางขึ้นตึก สนพ. ใหมโดยจะใหเปนประตูเปด-ปด แทนประตูแบบเลื่อน
ขึ้น-ลง และมีขอสังเกตวาการจัดทําดังกลาว จะไดงบประมาณมาจากสวนใด และทางคณะฯ จะยินยอมหรือไม ซึ่งจะไดแจง
ใหที่ประชุมทราบในคราวตอไป 
 3. ที่ประชุมแจงใหทราบวาโปสเตอรที่จัดทําเกี่ยวกับการบริการวิชาการนั้นยังคงเหลืออีก 2 ชุด ชุดละ 300 แผน 
และควรที่จะทําอยางไรกับโปสเตอรที่เหลือ ที่ประชุมไดเสนอใหมีการจัดทําโปสเตอรประหยัดพลังงานที่จัดทําโดยหลักสูตร
ฯ จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ตอไป 
 4. ที่ประชุมไดเสนอวาควรมีการจัดทําบอรดประชาสัมพันธที่ตึก สนพ. เพื่อติดประกาศขาวสาร โครงการตาง 
ๆ ของหลักสูตร และควรมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ดวย 
 5. ที่ประชุมแจงใหทราบวา หองพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อยูช้ัน 3 ตอนนี้ไดนําโตะ เกาอี้มาไวแลวและ
กําลังติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และจะไดนําคอมพิวเตอรมาไวบริการนักศึกษาอีก 4 เครื่อง ซึ่งจะสามารถใชหองไดประมาณ
วันที่ 28 มิถุนายน 2551  
 6. ที่ประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับทุนของ อ.สุกัญญา บุตาลัย ซึ่งไดเสียชีวิตแลววาควรที่จะดําเนินการอยางไร 
เกี่ยวกับทุนดังกลาวนี้ ซึ่งจะไดแจงใหที่ประชุมทราบในคราวตอไป 
 7. ที่ประชุมแจงใหทราบวา ทางสถานีตํารวจภูธรภาค 4 ไดแจงมาทางหลักสูตรฯ วา อยากใหนักศึกษาที่จะ
ศึกษางานวิจัยนั้น อยากใหศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในอาคารตาง ๆ ดวย รวมทั้งอาคารของทางสถานีตํารวจภูธร
ภาค 4 ดวย และคณาจารยในหลักสูตรจะไดแจงใหนักศึกษาทราบในโอกาสตอไป 

 
เลิกประชุม 12.00 น. 
 
       
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 

   
 
 
 


