
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสถาปตยกรรมศาสตร
บณัฑติ 

สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร 
ครัง้ที ่3/2554 

วนัพธุที ่ 25  พฤษภาคม  2554 
ณ หองประชมุ 1201  ชัน้ 2 สํานกังานคณบด ี คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 
******************** 

 
ผูมาประชมุ 
 1.  นางสาวรุงจิต  จารุพงษทวิช   ประธานกรรมการ 
 2.  นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    กรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยสิทธา  กองสาสนะ  กรรมการ 
 4.  นายวรัฐ  ลาชโรจน    กรรมการ 
 5.  รอยโทอรรถ  ชมาฤกษ    กรรมการ 
 6.  นางทัศวรรณ  ศราภัย    เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  หวัง 
 

เริม่ประชมุเวลา  13.30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม  และดําเนินการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 2/2553 
 ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติรบัรองรายงานการประชมุ  ดงักลาว 
        
ระเบยีบวาระที่ 2  เรือ่งสบืเนื่อง 
 วาระที่ 2.1  รายวชิาทีเ่ปดสอน  และสรปุสงแผนการสอนประจาํภาค
การศกึษาตน  ปการศกึษา 2554 
 ตามที่หลักสูตรกําหนดใหรายวิชาท่ีเปดสอน  ประจําภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา  2554  สงแผนการสอน 
ภายในวันท่ี  20  พฤษภาคม  2554  นั้น  มี 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 2.2  รายงานการดาํเนนิโครงการทศันศกึษารวมทกุชัน้ป 
 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามที่หลักสูตรฯ จัดใหมีโครงการ
ทัศนศึกษารวมทุกชั้นป  โดยจัดโครงการตามความสนใจของนักศึกษาแยก
เปน 5 โครงการ  นั้น  สรุปผลการดําเนินโครงการ  ดังนี้ 

มีโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  ผูรับผิดชอบโครงการ คือ นายพรสวัสดิ์  พิริยะ
ศรัทธา  ไดจัดโครงการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาในบริเวณเขต
กรุงเทพมหานครฯ ระหวางวันท่ี 7 – 9 มีนาคม 2554 โดยมีนักศึกษาเขารวม
โครงการจํานวน 30 คน   

และโครงการที่อยูระหวางการดําเนินโครงการคือ  โครงการดาน
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น  ผูรับผิดชอบโครงการคือ  ผศ.ดร.วารุณี  หวัง  และ
โครงการที่ยังไมไดยื่นเสนอโครงการมีจํานวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการดานสถาปตยกรรมไทย  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.
ทรงยศ  วีระทวีมาศ 

2. โครงการดานการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง  ผูรับผิดชอบ
โครงการ  นายธันฐกรณ  พงศพิมล 

3. โครงการดานการออกแบบอาคารและชุมชน  ผูรับผิดชอบโครงการ  
ผศ.สิทธา  กองสาสนะ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และขอใหฝายเลขานุการ ติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการที่ยังไมยื่นเสนอจัด  

โครงการนี้ดวย    
                                                                                              
ระเบียบวาระที่ 3.../ 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรือ่งสบืเนื่อง 
 วาระที่ 3.1  การจดัการเรยีนการสอน รายวชิาทีเ่ปดสอน ประจาํป
การศกึษา 2554 
 ตามที่หลักสูตรฯ  ไดประชุมคณาจารยผูสอนในหลักสูตรเพื่อจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาท่ีเปดสอน  ประจําปการศึกษา 2554 เมื่อวันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2554 ณ หองบรรยาย 1 แลวนั้น  เนื่องจากมีอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรฯ จํานวน 4 ทาน ไดถูกยืมตัวไปชวยราชการ  คือ  

1.  ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต  ไปชวยราชการ ณ 
คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
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2. ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ  ไปปฏิบัติราชการใน
ตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายโครงสรางพื้นฐาน 

3. นายธันฐกรณ  พงศพิมล  ไปปฏิบัติราชการในตําแหนงผูชวย
อธิการบดีฝายจัดการกอสรางและดูแลรักษา 

4. นายสญชัย  ลบแยม  ไปปฏิบัติราชการในตําแหนงผูชวยอธิการบดี
ฝายระบบจราจรและขนสงมวลชน   

โดยตามมติคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ในคราว
ประชุม  ครั้งท่ี 2/2554  เมื่อวันท่ี 16  

กุมภาพันธ  2554  มีมติเห็นชอบการใหยืมตัวบุคลากรดังกลาว  และขอให
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  จัดประชุมรวมกับประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และบุคลากรที่ไดรับการขอยืมตัว  เพื่อทําความ
เขาใจและตกลงเกี่ยวกับภาระงานสอนในคณะฯ  โดยมีหลักการวาภาระงาน
สอนนั้น  อาจไดรับมอบหมายงานสอนวิชาบรรยายได แตไมควรรับ
มอบหมายงานสอนในรายวิชาสตูดิโอ  เนื่องจากตองใชเวลาในการสอน/
ตรวจแบบมาก เนื่องจากการไปชวยปฏิบติราชการดังกลาวตองใชเวลาใน
การปฏิบัติงานมากเชนเดียวกนั  จึงอาจสงผลกระทบตอการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในคณะฯ ได อีกท้ังไมควรเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาเกินกวา 4 ราย   
 อนึ่ง ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมทราบวา  ตามมติคณะกรรมการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  ดังกลาว  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ไดจัด
ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  และบุคลากรที่ไดรับการยืมตัว  เมื่อ
วันท่ี  10 มีนาคม 2554  และสรุปภาระงานสอนของอาจารยท้ัง 4 ทาน  ใน
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ดังนี้ 
 ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต  สอนภาคการศึกษาตน  
ในรายวิชา 802 427 Arch. Dsgn. For Envir. Tech. I  ภาคการศึกษาปลาย 
ในรายวิชา 802 428 Arch. Dsgn. For Envir. Tech. II  และเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษา จํานวน 1 ราย 
 ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ  สอนภาคการศึกษาตน  
ในรายวิชา 802 405 High-rise & Long-span Str. Syst.  ภาคการศึกษา
ปลาย  ในรายวิชา  802 205 Struc. Sys. In Arch. I, รายวิชา 802 426 
Arch. Dsgn. For Bldg. Con. II  และเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา  
จํานวน 4 ราย 



 4

 อาจารยธันฐกรณ  พงศพิมล  สอนภาคการศึกษาตน ในรายวิชา 802 
424 Arch. Dsgn. For Bldg. Con. I, รายวิชา 802 315 Cost Estimation  
ภาคการศึกษาปลาย  ในรายวิชา 802 426 Arch. Dsgn. For Bldg. Con. II 
และเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา  จํานวน 6 ราย 
 อาจารยสญชัย  ลบแยม  สอนภาคการศึกษาตน  ในรายวิชา  802 436 
Con. Management. , รายวิชา  
802 315 Cost Estimation  ภาคการศึกษาปลาย  ในรายวิชา  804 426 
Arch. And Com. Dsgn. II  และเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา  
จํานวน 4 คน 
 
           มติ.../ 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหทางฝายเลขานุการแกไขตาราง
สรุปรายวิชาท่ีเปดสอน  ประจําปการศึกษา 2554  ตามสรุปภาระงานสอนของ
อาจารยท้ัง 4 ทาน  ในสาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร  ขางตน 
และประสานงานกับอาจารยเจาของวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อ
รับทราบดวย 
 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 
 วาระที่ 4.1  การขออนมุตัใิชงบประมาณคาใชจาย 

1. คาถายเอกสารในรายวิชา  803 405 Professinal Practice and 
Laws in Architecture 

 ประธานเสนอตอท่ีประชุมพิจารณาวา  ตามที่ นายธันฐกรณ พงศพมิล 
ไดถายเอกสารในรายวิชา 803 405 Professinal Practice and Laws in 
Architecture จํานวน  109 ชุด คิดเปนเงินชุดละ 382 บาท โดยจําหนายให
นักศึกษาชุดละ 250 บาท สวนจํานวนเงินท่ีเกินคือ ชุดละ 132 บาท (รวมเปน
เงิน 14,388 บาท) ขอใหหลักสูตรฯชวยสนับสนนุใหดวย รวมทั้งเอกสารชุดท่ี
เหลือท่ีนักศึกษายังไมมาซ้ือ (อยูท่ีรานถายเอกสาร) อีกจํานวน 53 ชุด รวม
เปนเงิน 13,250 บาท และคาถายเอกสารอื่น ๆ อีกจํานวน 1,062 บาท รวม
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  28,700 บาท  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนนุดังกลาว 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ในการจัดทําเอกสารสําหรับนักศึกษา
ในรายวิชา  เปนสิ่งท่ีควรสนับสนุนและเห็นควรใหเบิกจายจากงบประมาณใน
รายวิชาได  อยางไรก็ตามกรณีคาใชจายสูงกวางบประมาณประจําวิชา  
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อาจารยควรจะตองพิจารณาปรับลดปริมาณลง  โดยใหอยูในงบประมาณหรือ
ใหนักศึกษารวมรับผิดชอบคาใชจายดวยบางสวน  หากตองการขอใช
งบประมาณเพิ่มเติม  จําเปนจะตองเสนอเปนโครงการเพื่อใหกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการดําเนินการ  ดังนั้น  เพื่อเปนการ
แกไขปญหาและใหเปนไปตามหลักการขางตน  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงมีมติใหความเห็นชอบอนุมัติใหใชงบประมาณสนับสนุนการจัดทํา
เอกสารดังกลาวจากงบประมาณจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 803 405 
Professinal Practice and Laws in Architecture  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
14,388 บาท  สําหรับคาใชจายสวนตางชุดละ 132 บาท  จํานวน 109 ชุด 
ท้ังนี้  ขอใหอาจารยตรวจสอบเพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือการผิดจรรยาบรรณทางวิชาการในการผลิตเอกสารดังกลาวดวย 
 

- คาใชจายในการรวมเลมผลงานนักศึกษาในโครงการบานในฝน 
ตามที่ในรายวิชา  802 426 Architectural Design for Construction 
II  ไดจัดโครงการออกแบบ 

บานในฝน  เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการออกแบบอาคารจริง  ภายใตการ
ควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุม  โดยรับสมัครผูสนใจจากภายนอก
เขารวมโครงการและมีผูสนใจเขารวมโครงการออกแบบบานในฝนจํานวน 
36 หลังโดยผูรับผิดชอบโครงการ คือ อาจารยธันฐกรณ  พงศพิมล ซึ่งไดขอ
อนุมัติใชงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการรวมเลมผลงานการออกแบบ
บานในโครงการดังกลาว จํานวน 30,000 บาท โดยขอใชงบประมาณจาก 3 
รายวิชาคือ  

1. รายวิชา 802 426 Architectural Design for Construction II   
2. รายวิชา 802 435 Architectural Project Administration   
3. รายวิชา 802 437 Planning, Controlling, Scheduling Revit  

เปนจํานวนเงินรายวิชาละ 10,000 บาท  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาในการ
ขอใชงบประมาณดังกลาว  
 

มติท่ีประชุม.../ 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหอาจารยธันฐกรณ  พงศพิมล  เขียน
โครงการเพื่อขอใชงบประมาณตามแบบฟอรมของคณะฯ เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณากอน จึงจะสามารถพิจารณาการขอใชงบประมาณ
ดังกลาวได            
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 วาระที่ 4.2  แนวปฏบิตัใินการถายเอกสาร 
 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา  เนื่องจากมีผูใชบริการถายเอกสาร
จากรานถายเอกสารโดยลงบญัชีในแฟมงบประมาณของหลักสูตรสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร เปนจํานวนมาก โดยระบุรายละเอียดชื่อเรื่องไมชัดเจน  
จึงไมทราบถึงความจําเปนในการขอใชงบประมาณที่เปนจริง  ซึ่งถาหากมี
การขอใชในปริมาณมาก เชน เปนจํานวนหนึ่งรอยแผนขึ้นไป  จึงอยากใหมี
การแจงหรือขอใชกอนเพื่อดูเหตุผลและความจําเปนในการใชบริการการถาย
เอกสารดังกลาว   
 มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นควรนําเรื่องนี้ไปพิจารณาการประชุมคราวตอไป   
 
 วาระที่ 4.3  สรปุภาระงานสอนประจาํภาคการศกึษาปลาย  ปการศกึษา 
2553 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ภาระงานสอนของคณาจารยท่ีสอน
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2553 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวาภาระงานสอนของอาจารยเชวง  
วิจารณ  มีภาระงานสอนตอสัปดาหในปการศึกษา 2553 จํานวน 11.84 
ชั่วโมงตอสัปดาห  ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  คือ 18 ชั่วโมงตอสัปดาห   
ท้ังนี้ สาเหตุ อาจจะมาจากอาจารยเชวงฯ มีปญหาดานสุขภาพทางหลักสูตรฯ 
จึงไมสามารถมอบหมายภาระงานสอนใหในปริมาณท่ีมากกวาเดิมได จึงเห็น
ควรเสนอใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตรพิจารณาในการดาํเนินการ
ในเรื่องดังกลาวตอไป    
 
 วาระที่ 4.4  คาตอบแทนการสอนสาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร 
โครงการพเิศษ  ประจาํภาคการศกึษาปลาย  ปการศกึษา 2553     
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในเอกสารสรุปการขอเบิก
จายเงินคาตอบแทนการสอนของคณาจารยในสาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร  โครงการพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2553   
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นควรให นางทัศวรรณ  ศราภัย  
สรุปรายละเอียดท่ีขอเบิกจายเงินพรอมแนบรายละเอียดเอกสารแสดง
รายละเอียดจํานวนชั่วโมงท่ีขอเบิกเพิ่มเติมกอนนําเสนอกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาตอไป (อาจจะเวียนเพื่อพิจารณา) 
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 วาระที่ 4.5  รายงานการใชจายเงนิรายไดสาขาวชิาสถาปตยกรรม
ศาสตร  ประจาํปการงบประมาณ 2554 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการใชจายเงินรายได
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2554  ณ วันท่ี  18  
มีนาคม  2554  จัดทําและรายงานโดยนางสาวกันตินันท  ดรกันยา 
นักวิชาการเงิน 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบตามรายงานดังกลาว  โดยยัง
ไมพิจารณาแกไขและปรับแผนการใชงบประมาณของหลักสูตรในการประชุม
ครั้งนี้  ทั้งนี้ขอใหนําไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
 
ปดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
 
 
 

(นางสุดารัตน  จันทรเรือง) 
         เลขานุการ 

นางทัศวรรณ   ศราภัย 
ผูจดบันทึกการประชุม 


