
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คร้ังที่ 3/2555 
วันศุกร์ที่  11  พฤษภาคม 2555 

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.  นางส ารวย  ภูเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  หวัง   ติดราชการ   
 2.  นางทัศวรรณ  ศราภัย    ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 
 มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ 2.1  สรุปรายชื่อผู้สอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา 2555 และรายวิชาหลักสูตรใหม่ 
 ตามมติที่ประชุมเมื่อคราวประชมุคร้ังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อน 
วาระที่ 2.1 ไปประชุมคร้ังที่ 3/2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ส่วนรายวิชาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2555 ให้ 
นางทัศวรรณ  ศราภัย ด าเนินการ โดยสรุปรายวิชาทั้งหมดก่อน และจัดเป็นตารางสรุปรายวิชาให้อาจารย์เลือก 
อีกคร้ัง 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 3.1 รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปงีบประมาณ 2555 

ประธานเสนอทีป่ระชุมให้พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงนิรายได้ สาขาสถาปัตยกรรมหลักสูตรโครงการพิเศษ 
และหลักสูตรภาคปกติ ประจ าปงีบประมาณ 2555 

 



 2 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขและปรับแผนการใช้งบประมาณของหลักสูตร  ดังนี้ 
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2555  หลักสูตรสถาปัตยกรรม ภาคปกติ   
 1. หมวด 0301  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 2/54   ตัดไป หมวด  
              - 0307 กิจกรรมปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง (Design Built) เป็นจ านวนเงนิ 110,000 บาท เงนิ 
                คงเหลือ  น าไปส ารองหลักสูตรฯ   และส่งให้ทางฝ่ายการเงินเพื่อปรับงบประมาณตามแผนฯ 
 

2. หมวด 0302 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 1/55 
     - 0434 ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานรายวิชา อ.สุกัญญา อ.เขมโชติ อ.สิทธา นายนิวฒั อ.น้ าพอง  
                 31/55 รายวิชานีอ้ยู่ในเทอม 2 ของปี 2554 หรือไม่ ขอให้เลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง 
 

3. หมวด 0308 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก (สถ.ปกติ)  ตัดไปหมวด 0301  
     - 0114 ค่าสอนพิเศษ รศ.กิตติพงษ์ 802 446 22/10/54-20/12/54  จ านวนเงินขอเบิก  
                 5,250 บาท  ตัดไปหมวด 0301 
     - 0115 ค่าสอนพิเศษ ผศ.มานิตย์ วชิา 802 205 28/10/54,4/11/54-18/11/54 จ านวนเงินขอเบิก  
                 7,000 บาท  ตัดไปหมวด 0301 
 

4. หมวด 0204 ค่าสอนพิเศษ นายประรินทร์ บุตรดี 803 115 10/10/54-09/02/55  
    จ านวนเงินขอเบิก 20,500 บาท ตัดไปหมวด 0304 
 

 5. หมวด 0612 ค่าเดินทางไปนทิรรศการและผลงานนักศึกษา อ.เขมโชต, 
              นายวฒันา 2-3 เมษายน  2555 จ านวนเงินขอเบิก 5,060 บาท ตัดไปหมวด 0304 

 
6. หมวด 0613 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555  
    จ านวน 420 บาท ตัดไป 0309 ส ารองหลักสูตร 
 
วาระที่ 3.2  จ านวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

 
สรุปจ านวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ล าดับ
ที่ 

วิธีการรับเข้า จ านวนรับ มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

มา
สัมภาษณ ์

มีสิทธิ์เขา้
ศึกษา 

รายงานตัวเขา้ศึกษา 

1 โดยวธิีรับตรง (รับโดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น) 20 30 23 23 18 
2 โดยวธิีรับตรง โครงการช้างเผือก 20 36 32 ตัวจริง 26 

ส ารอง 6 
21 

3 โดยวธิีรับตรง โครงการรับเด็กอาชวีะ 5 8 8 8 5 
4 ระบบกลาง (Admissions) 10 10 สอบสัมภาษณ์รับในวันที ่15 พฤษภาคม 2555 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
55 

   54 
(รวม Admissions) 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 4.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักสูตร (IQA) ประจ าปี 2554 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติให้เลื่อน วาระที่ 4.1 ไปประชุมคร้ังที่ 3/2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  
อีกคร้ัง และขอให้ (นางทัศวรรณ ศราภัย) ประสานงานกับนางสาวกตัญชลี  ประนม ขอส าเนาเอกสารหลักสูตร (IQA) 
ประจ าปี 2554 เพื่อน าเข้าที่ประชุมคร้ังต่อไป 

 
 วาระที่ 4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติให้เลื่อน วาระที่ 4.2 ไปประชุมคร้ังที่ 3/2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 อีก
คร้ัง  และขอให้นางทัศวรรณ ศราภัย เตรียมเอกสารของเดิมสรุปสถิติ จ านวน ของงบประมาณ 2554 และ ครั้งล่าสุด 
เพื่อน าเข้าที่ประชุมคราวต่อไป 
   
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

  
นางส ารวย  ภูเงิน 
ผู้จดบนัทึกการประชุม 
 


