
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2554 
วันพฤหัสบดีที่  13 ตุลาคม  2554 

ณ ห้องประชุม 1201  ชั้น 2 ส านักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
******************** 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นางสาวรุ่งจิต  จารุพงษ์ทวชิ   ประธานกรรมการ 
 2.  นายสักการ  ราษสีุทธิ ์    กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธา  กองสาสนะ  กรรมการ 
 4.  นายวรัฐ  ลาชโรจน ์    กรรมการ 
 5.  ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการ 
 6.  นางทัศวรรณ  ศราภัย    เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  หวัง    
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ 1.1  สรุปรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2554 
 ด้วยในภาคการศึกษาปลาย  ปกีารศึกษา 2554 ได้เร่ิมเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2554 แล้ว
นั้น  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาเอกสารรายงานสรุปรายวิชาที่เปิดสอน  จ านวนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปกีารศึกษา 2554 (ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมตเิห็นควรให้ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริง  ในรายวิชาทุก
รายวิชา  และจ านวนผูส้อนตามแผนการสอนทีส่่งมาให้หากรายวิชาใดมีการเปลีย่นแปลงก็ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปด้วย 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 2.1  รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการงบประมาณ 2554 
 ประธานเสนอทีป่ระชุมพิจารณาเอกสารรายงานการใช้จา่ยเงินรายได้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ 2554  ณ วันที่  29  กันยายน  2554  จัดท าและรายงานโดยนางสาวกนัตินนัท์  ดรกันยา นักวชิาการเงิน  
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขและปรับแผนการใช้งบประมาณของหลักสูตร  ดังนี ้

1.  แผนการใช้จา่ยเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2554  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  โครงการพิเศษ   
หมวด 0501  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ภายใน   งบประมาณ   1,478,750.00  บาท 
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 หมวด 0502  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก  งบประมาณ     421,250.00  บาท 
 หมวด 0503  ส ารองหลักสูตร     งบประมาณ      15,804.80  บาท 
  รวมรายจ่ายหลักสูตร  สถ.พิเศษ                        งบประมาณ  1,915,804.80  บาท 
 

2. แผนการใช้จา่ยเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2554 สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรปกติ   
หมวด  0301 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 2/53   

งบประมาณ    117,503.65  บาท 
หมวด  0302  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิา/ทัศนศึกษายอ่ยรายวิชา 1/54   

  งบประมาณ    340,000.00  บาท 
หมวด  0303  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์   งบประมาณ      80,000.00  บาท 
หมวด  0304  สนับสนนุการประกวดแบบ/นิทรรศการ   งบประมาณ    100,000.00  บาท 
หมวด  0305  สนับสนนุทัศนศกึษาส าหรับอาจารย์     งบประมาณ    100,000.00  บาท 
หมวด  0306  กิจกรรมปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง    งบประมาณ    200,000.00  บาท 
หมวด  0307  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก    งบประมาณ    100,000.00  บาท 
หมวด  0308  ส ารองหลักสูตร           งบประมาณ    144,398.40  บาท 
 รวมรายจ่ายหลักสูตร  สถ.ปกต ิ    งบประมาณ  1,181,902.05  บาท 
 

 วาระที่ 2.2  แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการงบประมาณ 2555 
 เพื่อให้การด าเนินงาน และการใช้งบประมาณการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนการใช้จ่ายเงนิรายไดส้าขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปงีบประมาณ  2555   
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตใิห้จัดสรรงบประมาณแผนการใช้จ่ายเงนิของหลักสูตร  ดังนี้ 

1.  แผนการใช้จ่ายเงนิรายได้ประจ าปงีบประมาณ 2554  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  โครงการพิเศษ   
 หมวด 0501  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ภายใน   งบประมาณ   1,300,000.00  บาท 
 หมวด 0502  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก  งบประมาณ     120,000.00  บาท 
 หมวด 0503  ส ารองหลักสูตร     งบประมาณ     294,492.50  บาท 
  รวมการใช้จ่ายเงินรายได้  สถ.พิเศษ              งบประมาณ   1,714,492.50  บาท 
 
 2. แผนการใชจ้่ายเงนิรายได้ประจ าปงีบประมาณ 2555  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรปกติ  
 หมวด 0301  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 2/54   

งบประมาณ  280,000.00  บาท 
 หมวด  0302  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิา/ทัศนศึกษายอ่ยรายวิชา 1/55   

งบประมาณ  300,000.00  บาท 
 หมวด  0303  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในรายวชิาวทิยานิพนธ์  งบประมาณ  100,000.00  บาท 
 หมวด  0304  ประกวดแบบ/นทิรรศการ/Workshop   งบประมาณ  100,000.00  บาท 
 หมวด  0305  ทัศนศึกษา 4 โปรแกรมวิชา (Tracks)   งบประมาณ  118,000.00  บาท 



 3 

 หมาวด  0306  สนับสนุนอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาในโครงการทัศนศึกษา 
งบประมาณ  100,000.00  บาท 

 หมวด  0307  กิจกรรมปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง (Design Built)  งบประมาณ  200,000.00  บาท 
 หมวด  0308  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก  งบประมาณ  120,000.00  บาท 
 หมวด  0309  ส ารองหลักสูตร     งบประมาณ   95,809.25   บาท 
    รวมรายจ่ายหลักสูตร สถ.ปกต ิ  งบประมาณ 1,413,809.25 บาท 
 

ทั้งนี้มอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรฯ  แจ้งอาจารย์เจ้าของวิชา/อาจารยผ์ู้สอนในรายวิชาและอาจารย์ในสังกัด
หลักสูตรฯ ทุกท่าน  ที่มีความประสงค์จะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน   ด าเนินการขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ต่อประธานฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการ  ต่อไป 

อนึ่ง  ในการเดินทางไปทัศนศึกษานัน้  ค่าที่พักและค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายความเหมาะสม และโดย 
ประหยัด  ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาไม่อนุญาตให้เบิกจ่าย  แต่หากเป็นการเดินทางไปจัดท ากิจกรรม Work Shop อนุญาตให้
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับนักศึกษาได้  และเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ สามารถของบประมาณสนบัสนุนใน
การน าเสนอผลงาน/จดัแสดงนทิรรศการ/ประเมินผลโครงการเพิ่มเติมได้  โดยขอให้น าสิ่งที่ไดจ้ากการด าเนนิกิจกรรม
โครงการมาจัดนทิรรศการหรือเผยแพร่ที่คณะฯ  ด้วย  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบัที่ 
19/2552) เรื่องแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
นางทัศวรรณ  ศราภัย 
ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 


