
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คร้ังที่ 2/2555 
วันพุธที่  28  มีนาคม  2555 

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

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นางสาวรุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวรัฐ  ลาชโรจน ์    กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา  กองสาสนะ  กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารณุี  หวัง   กรรมการ 
 5.  นายสักการ  ราษีสุทธิ ์    กรรมการ 
 6.  นางทัศวรรณ  ศราภยั    เลขานุการ 
 7.  นางส ารวย  ภูเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
 ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่ 1.1  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณเงินรายได้  พ.ศ. 2554 
 ตามที่ทางฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินของหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในลักษณะโครงการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554  รายละเอียดตามรายงาน
ของผู้สอบบัญชี  เสนอคณะกรรมการโครงการพิเศษหลักสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จึงน ารายงานของผู้สอบบัญชี  ดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบตามรายงานดังกล่าว 
  
 วาระที่ 1.2  รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้  งบประมาณ  2555 
 ตามที่ทางฝ่ายคลังและทรัพย์สิน (โดยนางสาวกันตินันท์  ดรกันยา) ได้จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินรายได้หลักสตูร
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2555  ณ วันท่ี  29  กุมภาพันธ์  2555  จึงน ารายงานการใช้จ่ายเงินดังกล่าว  แจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ   
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบตามรายงานดังกล่าว   
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 2.1  การรับโอนย้ายแทนต าแหน่งอาจารย์ท่ีว่างลง  (แทน อ.เชวง  วิจารณ์) 

ตามที่คณะฯ ต้องด าเนินการส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเปดิรับสมัครเพื่อรับโอนหรือย้ายข้าราชการ
แทนต าแหน่งที่ว่างลง (แทนต าแหน่งอาจารย์เชวง วิจารณ์ ที่ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม  2555) จึงเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเพื่อประกาศรับสมัครโอนย้ายแทนต าแหน่งท่ีว่างลง ดังกลา่ว  

มติ  ที่ประชุมพิจารณแล้วได้ก าหนดรายละเอียดคณุสมบัติเพื่อการประกาศรับสมคัร   ดังนี ้
คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิสมัคร 
- เป็นข้าราชการ 
- ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปริญญาเอกทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การวางผังเมือง  ประวัติศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- มีผลงานวิจยั  หรือผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่   
- หากมีต าแหน่งทางวิชาการจะไดร้บัการพิจารณาเป็นพเิศษ 
วิธีการสอบคัดเลือก 
- ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์  และพิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
ระยะเวลาในการรับสมัคร 
- จ านวน 15 วัน  (โดยเปิดรับสมัครภายในเดือนเมษายน 2555) 

 
วาระที่ 2.2  ค่าสอนพิเศษประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2554 

 เลขานุการหลักสูตร (นางทัศวรรณ  ศราภยั) เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนของ
คณาจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  โครงการพิเศษ  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียด
ของผู้ขอเบิก  ดังนี ้

ล าดับที ่ ชื่อผู้สอน 

จ านวนหน่วยเวลาที่สอน 

จ านวนเงิน บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติการ 
(คาบ) 

1 ผศ.ดร. ทรงยศ  วีระทวีมาศ 0.00 53.00     13,250.00  

2 ผศ.ดร. นพดล  ตั้งสกุล 21.00 63.00     26,250.00  

3 ผศ.ดร. วารณุ ี หวัง 0.00 51.00     12,750.00  

4 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัดิ ์ ไชยะกุล 14.00 133.00     40,250.00  

5 ผศ.ประพันธ์พงศ์  จงปติยัตต ์ 30.00 99.00     39,750.00  

6 ผศ.ดร. ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ ์ 0.00 37.00       9,250.00  

7 ผศ.สิทธา  กองสาสนะ 14.00 126.00     38,500.00  

8 ผศ.กุลศร ี ตั้งสกลุ 0.00 77.00     19,250.00  

9 ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์ 6.00 61.00     18,250.00  

10 ดร. วรัฐ  ลาชโรจน ์ 0.00 57.00     14,250.00  

11 ผศ.ดร. สรนาถ  สินอุไรพันธ ์ 0.00 67.00     16,750.00 
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12 ผศ.เบจวรรณ ์ ทัศนลีลพร 0.00 48.00     12,000.00  

13 นายนรากร  พุทธโฆษ์ 0.00 127.00     31,750.00  

14 นางสาวรุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช 0.00 56.00     14,000.00  

15 นายธันฐกรณ ์ พงษ์พิมล 54.00 121.00     57,250.00  

16 นายพรสวสัดิ ์ พิริยะศรัทธา 0.00 120.00     30,000.00  

17 นายวิทยากร  ดวงแก้ว 17.00 153.00     46,750.00  

18 ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์ 16.00 77.00     27,250.00  

19 นายอาณัต ิ วัฒเนสก ์ 15.00 37.00     16,750.00  

20 นายเขมโชต ิ ภู่ประเสริฐ 14.00 126.00     38,500.00  

21 นายอธิป  อุทัยวัฒนานนท์ 0.00 41.00     10,250.00  

22 นางสาวนิสรา  อารุณ ี 0.00 54.00     13,500.00  

23 นางสาวสุกัญญา  พรหมนารท 10.00 87.00     26,750.00  

24 นายสญชัย  ลบแย้ม 4.00 56.00     16,000.00  

25 นายชูพงษ์  ทองค าสมุทร 12.00 139.00     40,750.00  

26 นางสาวจันทนีย ์ จิรณัธนัฐ 24.00 71.00     29,750.00  
27 ผศ.สรุกานต ์ รวยสูงเนิน 4.00 16.00       6,000.00  

รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น   665,750.00  

(ตัวอักษร)  (หกแสนหกหมืน่ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบให้เบิกจ่ายได้ตามทีเ่สนอได้  ทั้งนี้ขอให้ นางทัศวรรณ  ศราภัย  ตรวจสอบเช็ค
รายละเอียดต่าง ๆ  อีกครั้งก่อนท่ีจะน าเสนออนุมัติเบิกจา่ยต่อไป  
 
 วาระที่ 2.3  สรุปรายชื่อผู้สอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา  2555  
 ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารายชื่อผูส้อนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา 2555  จากแบบสรุปแจ้งความ
ประสงค์อาจารยผ์ู้สอนในรายวิชาประจ าภาคปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่สรุปได้จากท่ีประชุมสมัมนา
ของหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม  2554 ณ โรงแรม   วิชช่ิง ทรี  รสีอร์ท จังหวัดขอนแก่น  
และจากท่ีประชุมคณาจารย์ ในวันที่ 20 มกราคม  2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้ว  เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรายชื่อผู้สอนในรายวิชาที่มีผู้สอนขอลาออก  ขอลาศึกษาต่อ  และ
เพิ่มรายชื่ออาจารย์ผูส้อนที่จะกลบัมาสอนหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้ว  ท้ังนี้หลังจากเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวแล้วให้ฝ่าย
เลขานุการ  ส่งแบบสรุปรายชื่อผูส้อนไปยังอาจารยผ์ู้สอนในหลักสตูรทุกท่านตรวจสอบรายวิชาที่สอน  เพื่อให้ยืนยัน/แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาทีอ่ีกครั้ง  
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วาระที่ 2.4  โครงการทัศนศึกษาโปรแกรมการออกแบบอาคารและชุมชน  ประจ าปีการศึกษา 2554 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธา  กองสาสนะ  เสนอโครงการทัศนศึกษา “สบายดีหลวงพระบาง” การวางแผน และการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมมรดกโลกหลวงพระบาง  ประจ าปีการศึกษา 2554  ณ เมืองหลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ระหว่างวันท่ี 14 – 19 พฤษภาคม  2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มปีระสบการณ์ได้รับรู้ และใช้
สอยพ้ืนท่ีเมืองมรดกโลกหลากหลายรูปแบบ  ไดม้ีโอกาสเรียนรูเ้พิ่มเตมิจากวิทยากรปราชญ์ในพ้ืนที่  ผู้เชี่ยวชาญดา้นการ
ออกแบบ  หรืออนุรักษ์อาคาร  และชุมชนเมืองมรดกโลก  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาส าหรับการเรียนรู ้ หรือการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อขออนุมัติจดั
โครงการและใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้จัดโครงการได้และใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ เป็นจ านวนเงิน  57,220 
บาทโดยใช้เงินจากหมวด 0305 ทัศนศึกษา 4 โปรแกรมวิชา จ านวน  33,980 บาท  และหมวด 0306 สนับสนุนอาจารย์ผูค้วบคุม
นักศึกษาในโครงการทัศนศึกษา จ านวน  23,240 บาท  
 
 ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
นางทัศวรรณ  ศราภัย 
ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
 


