
 1

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 

คร้ังที่ 4/2551 
วันพุธ ท่ี 17 กันยายน  2551 

ณ หองประชุมชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
.............................................................................................................................................. 

 
ผูมาประชุม 

1. ผศ.ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล    กรรมการ  
3. ผศ.ประพันธพงศ  จงปติยัตต    กรรมการ 
4. อ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์     กรรมการ 
5. อ.นรากร พุทธโฆษ     กรรมการ 
6. นางวาสนา รําเพยพล     เลขานุการ 
 

ผูมาประชุม 
1.   นายกิฐิกรณ  ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

  
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2551 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

-     หนาที่ 1  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขอ 3.1 การตีบทวามในการประชุมทาง
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ISACS แกไขเปน การตีพิมพบทความในการประชุมทางสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
ISACS 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบกองทุน อ.สุกัญญา นุตาลัย 
  ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับกองทุน อ.สุกัญญา นุตาลัย วาไดดําเนินการอยางไรแลว โดย นาง
วาสนา รําเพยพล ไดรายงานวามีเงินในบัญชีกองทุนฯ อยู 255,780.08 บาท ณ เดือนมิถุนายน 2551 และไดมอบหมายให 
นางสาวอรสา จุลมา นักกิจการนักศึกษาคณะฯ ติดตอไปยังคุณพอของ อ.สุกัญญา วาทุนนี้จะดําเนินการอยางไรตอไป และทุน
นี้ครอบคลุมถึงนักศึกษา ป.โท ดวยหรือไม เพราะในคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับทุนเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งถาคุณพอ
ของ อ.สุกัญญา ตอบวานักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถรับทุนได ระเบียบวาดวยกองทุนนี้จะตองแกไข ซึ่งจะไดนําเรื่องนี้
เขาสูที่ประชุมกรรมการคณะฯ ตอไป  

ประชุมรับทราบ 
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              ระเบียบวาระที่ 2.2 บอรดประชาสัมพันธหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ สอบถามไปยัง อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ ที่รับผิดชอบเรื่องการติดตั้งบอรดประชาสัมพันธวาได
ดําเนินการอยางไรแลว อ.ดร.สักการ ไดแจงตอที่ประชุมวา บอรดฯ ไดติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวและไดยายจากเดิมซึ่งอยูหนา
หองพักนักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่อยูช้ัน 3 ตอนนี้ไดยายลงมาติดตั้งที่ตรงบันไดทางขึ้นช้ัน 3 แลว เพื่อใหนักศึกษาสามารถเห็น
ประกาศตาง ๆ ที่ทางหลักสูตรฯ จะไดนําไปติดประกาศตอไป    
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 การปรับแผนใชเงิน ประจําปงบประมาณ 2552 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในปงบประมาณ 2552 ที่จะเริ่มใชจายเงินในเดือนตุลาคมนี้ หลักสูตร
ฯ จําเปนตองมีการวางแผนการใชเงินเพื่อการดังกลาวใหเกิดเรียบรอย ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําแผนงบประมาณไวคราว ๆ ไป
กอน โดยสรุปไดดังนี้ 

 
50 % งบอุดหนุนงบบริหารจัดการ รายได 666,188 บาท 

   
รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาจางชั่วคราว+สมทบประกันสังคม 4 คน 50,016  

คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร  216,000  

คาเบี้ยประชุมกรรมการและคาอาหารวาง 12,000  

คาสอบบัญชี 10,000  

พัฒนาอาจารยและบุคลากร 40,000  

พัฒนานักศึกษา 40,000  

ครุภัณฑ -  

วัสดุ 20,000  

ประกันคุณภาพและสัมมนาหลักสูตรฯ 50,000  

งบสวนกลาง สํานักงานคณบดี -  

งบสวนกลาง วิเทศ ประชาสัมพันธ คูมือ นศ 60,000  

งบสวนกลาง สํารองคณะ -  

กองทุนวิจัย -  

                                              รวมเงิน 498,016  
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50 % ดานการจัดการเรียนการสอน รายได 732,806 บาท 
 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
คาตอบแทนการสอนอาจารยภายในคณะฯ 9 วิชา 270,000  

คาเดินทางและที่พักในการบรรยายของอาจารยพิเศษ  100,000  

คาตอบแทนเจาหนาที่ 30,000  

ทัศนศึกษา / ดูงานรายวิชา 70,000  

คาสนับสนุนผลงานนักศึกษา 30,000  

คาสนับสนุนโครงการตาง ๆ 20,000  

วัสดุรายวิชา 9 วิชา 27,000  

คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ -  

คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู -  

คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 30,000  

คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ -  

คาตอบแทนอื่นๆ 20,000  

ตัดโอนทุนการศึกษาใหกับกิจการนักศึกษา 61,000  

                                              รวมเงิน 658,000  

 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ ถามี 
 1. การเดินทางไปเจรจาความรวมมือและทัศนศึกษาดูงาน ณ ฮองกง 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและทัศนศึกษาดูงาน ณ ฮองกง ระหวางวันที่ 22-
24 กันยายน 2551 นี้ เดิมที อ.ทรงยศ พงศพิมล แจงกับหลักสูตรฯ วาสนใจที่จะเดินทางไปในครั้งนี้ดวย แตตอนหลังไดแจง
กลับมาทางหลักสูตรฯ วา ไมสามารถเดินทางไปดวยในวันดังกลาวเนื่องจากติดราชการ หลักสูตรฯ จึงเห็นควรให อ.ดร.สัก
การ ราษีสุทธิ์ เดินทางไปแทนในครั้งนี้ และมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ดําเนินการเรื่องขอ
อนุมัติบุคคลเดินทางไปราชการตางประเทศ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 2. การสงบทความตีพิมพในงานการประชุมวิชาการนานาติ ISACS 2008 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ไดสงบทความเพื่อตีพิมพในงานการประชุมวิชาการนานานชาติ ISACS 
2008 แลว และยังคงเหลือ อาจารยอีก 2 ทานที่ตองสงบทความเพื่อเผยแพรในงานดังกลาวคือ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล และ 
อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ รับผิดชอบทานละ 1 บทความ 
 3. การเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานของหลักสูตรฯ คร้ังที่ 2 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวาในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2551 นี้ จะจัดใหมีการเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ 
วีวาบอรด จังหวัดฉะเชิงเทรา พรอมกับนักศึกษาในหลักสูตรฯ จํานวน 20 คน จึงสอบถามไปยังอาจารยวาสนใจรวมเดินทาง
ในครั้งนี้หรือไม ซึ่ง อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ และ อ.นรากร พุทธโฆษ สนใจที่จะรวมเดินทางในครั้งนี้ นอกจากนี้แลวการ
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เดินทางทัศนศึกษาและดูงานในครั้งนี้จะไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ไปดําเนินงานเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการโดยไมเบิกคาใชจายใด ๆ จากทางราชการ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 4. การจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ  
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาหลักสูตรจะจัดทําเว็บไซตเพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ (E-learning) 
พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ดวย ในการนี้ประธานจะไดดําเนินการขอเปดเว็บไซตจากทางศูนยคอมพิวเตอร
เพื่อขอพื้นที่ใชงานตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 5. ผลการจัดสงผลงานเขาประกวดโครงการออกแบบบานและสวน 
 ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดแจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดสงผลงานของนักศึกษาเขาประกวดในโครงการ
ออกแบบบานและสวน ที่จัดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา ซึ่งโครงการนี้เปนสวนหน่ึงของรายวิชา 802701 เทคโนโลยี
อาคาร ที่ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน โดยการสงเขาประกวดในครั้งนี้ไมมีนักศึกษาคนใดไดรับรางวัล
จากการประกวดในครั้งนี้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุม 12.30 น. 
 
       
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 

   
 
 
 


