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ณ หองประชมุ 1201  ชั้น 2 สํานักงานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ผูมาประชุม 
 1.  นางสาวรุงจติ  จารุพงษทวิช  ประธานกรรมการ 
 2.  นายสักการ  ราษีสุทธิ์   กรรมการ 
 3.  ผศ.วารุณี  หวัง    กรรมการ 
 4.  นายสิทธา  กงองสาสนะ  กรรมการ 
 5.  นายวรัฐ  ลาชโรจน   กรรมการ 
 6.  นางสุดารัตน  จันทรเรือง  เลขานุการ 
 7.  นางทัศวรรณ  ศราภัย   ผูชวยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุม 
 วาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 13/2553 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแกไข  ดังนี้ 
 -  หนา 3  ตารางระยะเวลาการเตรียมโครงการ  คอลัมนท่ี 2  บรรทัดท่ี 2  ขอความ  “เสนอโครงการ 
(งบประมาณ 2555)”  แกไขเปน “เสนอโครงการ(งบประมาณ 2554)”  และคอลัมนท่ี 2  บรรทัดท่ี  5 ใหเพิ่ม  
“2554”  ตอทายขอความ  เสนอรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ     
 -  หนา 4  ตารางระยะเวลาการเตรียมโครงการ (ตอ)  บรรทัดสุดทาย  คือ คอลัมนท่ี 1  เพิ่มขอความ  
“ตุลาคม 2554”  และคอลัมนท่ี 2 เพิ่มขอความ “ เสนอโครงการงบประมาณ  2555” 
 -  หนา 4  ขอ 3.1  ใหเพิ่มช่ือเรื่องของประกาศ  “เรื่อง  แนวปฏิบัติในการเดินทางไปทัศนศึกษา” 
 -  หนา 4  ขอ  4.1  ยอหนาท่ี 2  แกไขคําวา  “Dijtal”  เปน  “Dijital” 

-  หนา 4  ขอ 4.1  ยอหนาท่ี  3  แกไขขอความใหม  จากเดิม  “นักศึกษาทุกรนเขียนบทความ (พรอม
ภาพประกอบ)  สรุปความรูท่ีไดจากการทัศนศึกษาสงกรรมการบริหารหลกัสูตรภายใน 30 วัน  (โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหากอนนําเผยแพร  และใหมีรายช่ือของนักศึกษาผูท่ีไมสง
หามเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาใดๆ  ท่ีมีงลประมาณสนับสนุนจากคณะฯ)  แกไขเปน  นักศึกษาทุกคนจัดทําสรุป 
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ความรูท่ีไดรับจากการทัศนศึกษา (รายบุคคล)เสนอกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 30 วัน  หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ (โดยอาจารยผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหากอนนําเผยแพร  และกรณีท่ี
นักศึกษาคนใดที่ไมสง/สรุปผลงาน  จะมีผลตอการพิจารณาในการเดินทางไปทัศนศึกษาในคราวตอไป 
 หลังจากแกไขแลว  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 วาระที่ 2.1  จํานวนรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยวิธีรับตรง (โควตา)  
ประจําปการศึกษา  2554 
 ตามรายงานสรปุจํานวนรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยวิธรีับตรง (โควตา)  
ประจําปการศึกษา  2554  ของสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  มีจํานวนผูมสีิทธิ์สอบสัมภาษณจํานวน  45 คน  มีผู
มาเขารับการสัมภาษณจํานวน  40  คน  และมีผูมารายงานตัวเขาศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  25  คน 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 3.1  ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเพื่อสํารวจออกแบบดานภูมิทัศนตามแผนยุทธศาสตร  การ
อนุรักษพัฒนาในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่สํานักงานเทศบาลตําบลทาพระ  อําเภอเมอืง  จังหวดัขอนแกน  ขอ
ความอนุเคราะหนักศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อสํารวจออกแบบดานภูมิทัศน
ตามแผนยุทธศาสตร  การอนุรกัษพัฒนาในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในปงบประมาณ 2554 – 2556  จงึขอให
คระกรรมการบริหารพิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้  โครงการดังกลาวมีเนือ้หาโครงการที่ไมชัดเจน ลักษณะเปนงาน
บริการวิชาการในระดับคณะฯ  อาจจะเกินความสามารถของนักศึกษา   เห็นควรสงโครงการดังกลาวใหรองคณบดี
ฝายวิชาการขอขอมูลรายละเอยีดโครงการฯ  จากเทศบาลตําบลทาพระเพิ่มเติมกอนพิจารณาจัดสงใหอาจารยและ
นักศึกษาในการใหความอนุเคราะหตอไป 
 
 วาระที่ 3.2  กรณีนักศึกษามีปญหาในการเรียน 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามที่มีนักศึกษามีปญหาในดานการเรียน ในรายวิชา 802 428  การ
ออกแบบสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 2  ซึ่งกรณีดังกลาวนักศึกษายังสงงานไมครบตามกําหนด  โดย
คณาจารยผูสอนประจําวิชาไดเรียนปรึกษาหารือกับรองคณบดีฝายวิชาการในเบื้องตนแลว  เห็นวาควรใหโอกาส
นักศึกษาโดยอาจจะใหผลการเรียนในรายวิชาดังกลาวกับนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2553  เปน
สัญลักษณ  I และเมื่อนักศึกษาทํางานผานตามเกณฑแลวจึงจะประเมินผลการเรียนจากสัญลักษณ  I  เปนระดับ
คะแนน 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรตามที่เสนอ  และขอใหอาจารยสักการ  ราษีสุทธิ์  รองคณบดีฝาย
วิชาการประสานงานกับอาจารยตอไป  ท้ังนี้จากการสอบถามพบวามีนักศึกษาบางคนมีปญหาสวนตัว ทําใหไมผาน 
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การเรียนในรายวิชา Design   จึงมีความเห็นวาอาจารยผูสอนในรายวิชา Design ควรเขมงวด และติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาตั้งแตช้ันปท่ี 2  และควรมีการจัดระบบการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อท่ีจะไดใหคําแนะนําแก
นักศึกษาหากนักศึกษามีปญหาในดานการเรียนตอไป 
 
 วาระที่3.3  ขออนุมัติเปดรายวชิาเลือกในภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา  2553 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามที่อาจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา  แจงความประสงคขอเปดรายวิชา 
801 326 การเขียนแบบกอสรางสถาปตยกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  ในภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 
2553  
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหดูมติของคณะกรรมการประจําคณะฯ  ในเรื่องการเปดรายวิชาใน
ภาคการศึกษาฤดูรอนของคณะฯ  กอน  จึงขอใหเลื่อนการพจิารณาการขอเปดรายวิชาดังกลาวในการประชุมคราว
ตอไป  
 
 วาระที่ 3.4  แผนการใชจายเงนิรายไดประจําปงบประมาณ 2554  
  ประธานเสนอที่ประชุมใหพิจารณาแผนการใชจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2554  สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร   
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 
แผนการใชจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2554  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  โครงการพิเศษ   
 หมวด 0501  คาตอบแทนการสอนอาจารยภายใน  งบประมาณ  1,400,000.00  บาท 
 หมวด 0502  คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษภายนอก งบประมาณ     500,000.00  บาท 
 หมวด 0503  สาํรองหลักสูตร    งบประมาณ       15,804.80  บาท 
  รวมการใชจายเงินรายได  สถ.พิเศษ          1,915,804.80  บาท 
 
แผนการใชจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2554 สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร  หลักสูตรปกติ  ใหรายละเอียด
งบประมาณของหมายเหต ุ การใชงบประมาณ  คือ การเชิญปราชญชาวบานมาบรรยายพิเศษในรายวิชา  โดยใหตัด
จากหมวด 0301,0302 หรือ 0303 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 ระเบียบวาระที่ 4.1  การขอเปนผูจัดกิจกรรม พวต. 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 1/2554  เมื่อวันที่  
12 มกราคม  2554  ไดแจงใหทราบเกี่ยวกับการดําเนินการเปนผูจัดกิจกรรม  พวต.  และมีมติมอบหมายมายัง
หลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  เพื่อพิจารณาการรวมเปนผูจัดกิจกรรม  พวต.  ของสภาสถาปนกิ เพื่อ
รวบรวมและเสนอหัวขอท่ีจะจดักิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมดงักลาวจะจัดข้ึนภายในเดือนเมษายน  2554 
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 ดังนั้น  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมดังกลาว  และพิจารณาการเสนอหัวขอบรรยาย/ปฏิบัติ  
และการเปนวิทยากรบรรยายในการจัดกิจกรรมดังกลาว 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  พิจารณา
และเสนอหัวขอบรรยาย/ปฏิบัติ และการเปนวิทยากรบรรยาย  โดยขอใหสงรายละเอียดหวัขอการบรรยายเพื่อรวม
เปนผูจัดกิจกรรม พวต.  ไปยังเลขานุการหลักสูตรฯ นางสุดารัตน  จันทรเรือง  ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ  2554  
เพื่อจักไดนําเสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
ปดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 

(นางสุดารัตน  จันทรเรอืง) 
             เลขานุการ 

 
นางทัศวรรณ   ศราภัย 
ผูจดบันทึกการประชุม 


