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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      
 

ผูเขารวมประชุม 
1.   นายกิฐิกรณ  ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

  
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
              ระเบียบวาระที่ 1.1 แผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2552 
  ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ทางหลักสูตรฯ ไดจัดแผนการใชจายเงิน ประจําป
งบประมาณ 2552 และไดสงใหฝายโยบายและแผนของคณะฯ ไปแลวนั้น  แตเนื่องจากทางผูบริหารคณะฯ มีนโยบายในการ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552  โดยใหทางหลักสูตรทุกหลักสูตรพิจารณาจัดทําแผนการใชจายเงินในสวน   
50 % ดานการจัดการเรียนการสอน เทานั้น  สําหรับงบประมาณในสวน 50% ดานการบริหารจัดการนั้น ทางคณะฯ จะเปน
ผูดูแลในภาพรวมของคณะฯ  และหากทางหลักสูตรมีความประสงคจะของบประมาณสนับสนุน เชน ในดานการจัดหา
ครุภัณฑ สิ่งกอสรางอื่นๆ เปนตน  ก็ขอใหแจงใหทางคณะฯ เพื่อจะไดพิจารณาเพื่อการจัดสรรงบประมาณตอไป 
  สําหรับในปงบประมาณ 2552  ทางหลักสูตรฯ คาดวาจะไดรับงบประมาณฯ 1,332,376  บาท โดยแบงเปน 
2 ดาน คือ 1. ดานการบริหารจัดการ   จํานวน   666,188 บาท   และ 2  ดานการจัดการเรียนการสอน  จํานวน 666,188.- บาท 
และเพื่อใหการใชจายเงินเปนไปตามนโยบายของทางคณะฯ  จึงขอที่ประชุมพิจารณาปรับแผนการใชจายเงินฯ  เพื่อจะไดสง
ใหทางคณะฯ ทราบตอไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติปรับแผนการใชจายเงิน ดาน 50% ดานการจัดการเรียนการสอน  เปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
คาตอบแทนการสอนอาจารยภายในคณะฯ 9 วิชา 270,000  

คาเดินทางและที่พักในการบรรยายของอาจารยพิเศษ  100,000  

คาสนับสนุนนําเสนอผลงานนักศึกษา 30,000  

คาสนับสนุนโครงการตาง ๆ 50,000  

วัสดุรายวิชา 9 วิชา (3000*9) 27,000  

คาทัศนศึกษา / ดูงานรายวิชา 70,000  

คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 30,000  

ตัดโอนทุนการศึกษาใหกับกิจการนักศึกษา 61,000  

คาใชจายอื่น ๆ 28,188  

                                              รวมเงิน 666,188  

 
   ที่ประชุมรับทราบ 
               
 ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ 
               ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ไดรับมอบหมายให
จัดทําโปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรนั้น  บัดนี้ไดดําเนินการจัดทํารางโปสเตอรและแผนพับฯ เสร็จเรียบรอย
ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม  และขอใหที่ประชุมพิจารณาและหากมีการแกไขจะไดดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จกอนนําสง
โรงพิมพเพื่อจัดพิมพ 
     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบ และมอบใหผูชวยศาสตราจารย  ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ดําเนินการ
ประสานงานในการจัดพิมพตอไป 
                       ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 1.3  การขอใชงบประมาณเพื่อปรับปรุงหองเรียน สนพ.3   
                             ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  เนื่องจากในปการศึกษา 2552  ทางหลักสูตรฯ ไดมีการรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1 ช้ันป  ซึ่งจะสงผลใหหองเรียนและหองปฏิบัติการที่มีอยูไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

             ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหมีการก้ันหองและปรับปรุงหองที่อยูบริเวณช้ัน 3 อาคาร สนพ. 
(หอง สนพ.3) เพื่อใชเปนหองเรียนและหองปฏิบัติการของนักศึกษา ที่จะเขามาใหม  โดยใหขอใชงบประมาณจากทางคณะฯ 
(งบกลางดานการบริหารจัดการ)  และมอบหมายใหประธานฯ ดําเนินการจัดทําแบบปรับปรุงหองดังกลาว  และนําเสนอตอ
คณะฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
         ระเบียบวาระที่  2.1 หองน้ําช้ัน 2 อาคาร สนพ. 
                      ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงปญหาการใชหองน้ําหองนักศึกษา ซึ่งยังคงเปนปญหาเดิม คือเขาไป
สูบบุหรี่ในหองน้ํา และใชหองน้ําสกปรก เปนตน ที่ประชุมจึงมีมติใหแจงเรื่องดังกลาวไปยัง รองคณบดีฝายบริหาร เพื่อให
จัดการปญหาดังกลาวตอไป  และทางหลักสตูรฯ  ไดแจงใหทางฝายบริหารทราบเรียบรอยแลว 
      ที่ประชุมรับทราบ 
  
 



  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

    ระเบียบวาระที่  3.1  การใหทุนการศึกษาของหลักสูตรฯ 
                      ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมเรื่องการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อเปน

คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา   ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเปนดังนี้ 
1.1 ใหทุนการศึกษา ครั้งละ 1 ทุน   
1.2 การใหทุนการศึกษา 1 ทุน ตอนักศึกษา 1 คน และจะใหทุนแกนักศึกษาคนใหมไดตอนักศึกษาคนที่ไดรับทุนอยู

แลวแลวใหนักศึกษาคนที่ไดรับทุนนี้จบการศึกษากอนแลวจึงประกาศใหทุนการศึกษาใหม 
1.3  ระยะเวลาการใหทุน  มีระยะเวลา 2 ป (เทากับจํานวนเวลาเรียน คือ 4 ภาคการศึกษา) 
1.4 มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑในประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ที่ 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร

ทุนการศึกษานักศึกษาทุนสงเสริมและพัฒนามหาบัณฑิต  
1.5 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาตองเขามาชวยงานหลักสูตรฯ เชน ชวยงานวิจัย หรือเปนผูชวยสอนระดับ

ปริญญาตรี เปนตน 
 

สําหรับขั้นตอนในการขออนุมัติเบิกจายทุนการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2551  ของ  
นายนพรัตน  พันธศรี   ซึ่งไดรับทุนการศึกษาฯ นั้น  ทางเลขานุการหลักสูตรฯ ไดแจงใหทราบวา  ไดสอบถามไปยังฝาย
การเงินคณะฯ เรื่องการขออนมุัติเบิกจายทุนการศึกษาของนักศึกษาคนดังกลาวแลว แตทางการเงินคณะฯ ไดแจงใหทราบวา 
ทางคณะฯ ตองจัดทําประกาศหลักเกณฑในการเบิกจายใหม เพื่อใหเปนไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย   

ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหเลขานุการคณะฯ  ดําเนินการทําหนังสือสอบถามไปยังคณะฯ เพื่อแจงให 
ทางคณะฯ ทราบวา นักศึกษาจําเปนจะตองดําเนินการขออนุมัติเบิกจายทนุการศึกษาเพื่อชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหแลว
เสร็จกอนวันสุดทายของการเรียนการสอน คือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552  มิฉะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกผลการลงทะเบียน 
วิชาเรียนของนักศึกษาคนดังกลาว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปดประชุม 12.30 น. 
       
 
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 


