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ผู้มาประชุม 
 1.  นางสาวรุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวรัฐ  ลาชโรจน ์    กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา  กองสาสนะ  กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารณุี  หวัง   กรรมการ 
 5.  นายสักการ  ราษีสุทธิ ์    กรรมการ 
 6.  ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการ 
 7.  นางทัศวรรณ  ศราภยั    เลขานกุาร 
 8.  นางส ารวย  ภูเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติให้แก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าท่ี 1 วาระที่ 2.1  สรุปรายชื่อผู้สอนในรายวิชาประจ าปีการศึกษา 2555 และรายวิชาหลักสตูรใหม่ 
 แก้ไขเป็น  ตามมติที่ประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 2/2555  เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม  2555  ที่ประชุมมีมติใหเ้ลื่อน
วาระที่ 2.1  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 23 พฤษภาคม  2555  ทั้งนี้เพื่อให้การสอนในรายวิชาประจ าภาค
การศึกษา 2/2555  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงให้ทางฝ่ายเลขาฯ  (นางทัศวรรณ  ศราภัย)  สรุปรายวิชาที่เปิดสอนโดยการ
จัดลงตารางสอนไว้ก่อนแล้วให้อาจารยผ์ู้สอนเลือกรายวิชา  หลังจากนั้นจึงส่งให้อาจารยผ์ู้สอนตรวจสอบรายวิชาที่สอนอีกครั้ง 
 หน้าท่ี 2  แก้ไข มติที่ประชุม เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
2555  ดังนี้ 

- ข้อ 2 หมวด 0302  “51/2555”   แก้ไขเป็น  1/2555 
- 0114 ค่าสอนพิเศษ รศ.กิตติพงษ์  วิชา 802 446 22/10/54-20/12/54  แก้ไขเป็น วิชา 802 446 

(22/10/54,20/12/54) 
- 0115 ค่าสอนพิเศษ  ผศ.มานิตย ์  วิชา 802 205 28/10/54,4/11/54-18/11/54  แก้ไขเป็น วิชา  802 205 

(28/10/54 , 4 และ 8 /11/54) 
- ยกเลิก ข้อ 6 หมวด 0613 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมคิดร่วมสร้าง  เมื่อวันท่ี 3 เมษายน  2555  ตัดไป 0309 ส ารอง

หลักสตูร (โดยให้อยู่ในหมวด 0613 คงเดิม) 
หน้าท่ี 3 วาระที่ 4.2 บรรทัดสุดทา้ย เตรียมเอกสารของเดิมสรุปสถติิ จ านวนของงบประมาณ 2554  แก้ไขเป็น  เตรียม
เอกสารรายชื่อกรรมการชุดเดิมในปีการศึกษาท่ีผ่านมาคือ ปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2553 
 
หลังจากแก้ไขแล้วท่ีประชุมมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสิบเนื่อง 
 วาระที่ 2.1  สรุปรายชื่อผู้สอนในรายวิชาประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555 
 ประธานฯ  เสนอต่อที่ประชุมเพือ่พิจารณารายชื่อผูส้อนในรายวิชาประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555  ที่
ประชุมพิจารณาแล้วเพื่อให้จ านวนผู้สอนในรายวิชามีความเหมาะสม จึงเพ่ิมผูส้อนและเปลีย่นแปลงช่ือผู้สอนในรายวิชาประจ า
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2555  ดังนี้ 

- รายวิชา  806 111 Principles of Design  เพิ่มผูส้อน คือ อ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ์ และ อ.นิสรา  อารณุี  
- รายวิชา 806 112 Architecture Presentation เปลีย่นผูส้อนเป็น อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ , ผศ.กุลศรี  ตั้งสกุล  

และผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทะร ี
- รายวิชา  803 326 Arch. Design. III  เพิ่มผูส้อนเป็นอาจารย์พิเศษ 1 ท่าน คือ อ.ดนัย  นิลสกุล 
- รายวิชา 802 525 Arch. Dsgn. For Build. Con. III  เพิ่มผูส้อน คอื อ.วรัฐ  ลาชโรจน ์
- รายวิชา  803 525 Arch. Dsgn. VIII  เพิ่มผู้สอน คือ อ.รุ่งจิต  จารพุงษ์ทวิช 
- รายวิชา  804 417 Introduction to Urban Design  อาจารย์ผู้สอนแจ้งปิดรายวิชาเนื่องจากมีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนน้อย 
 
 วาระที่ 2.2  แผนการใช้จ่ายเงินรายได้  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินรายได้  ของสาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย  ถูกต้อง  และเหมาะสม  จึงมีมติให้ปรับแผนการใช้เงินฯ  ดังนี้ 

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปงีบประมาณ 2554 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสตูรปกติ   
หมวด  0301 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 2/54   

งบประมาณ    80,715.00  บาท 
หมวด  0302  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 1/55  

  งบประมาณ    300,000.00  บาท 
หมวด  0303  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์   งบประมาณ    100,000.00  บาท 
หมวด  0304  สนับสนุนการประกวดแบบ/นิทรรศการ/Workshop งบประมาณ    100,000.00  บาท 
หมวด  0305  ทัศนศึกษา 4 โปรแกรมวิชา (Tracks)   งบประมาณ    118,000.00  บาท 
หมวด  0306  สนับสนุนอาจารยผ์ู้ควบคุมนักศึกษาในโครงการทัศนศึกษา งบประมาณ    100,000.00  บาท 
หมวด  0306  กิจกรรมปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  (Design Buit)  งบประมาณ    310,000.00  บาท 
หมวด  0307  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก    งบประมาณ    120,000.00  บาท 
หมวด  0308  ส ารองหลักสูตร           งบประมาณ    185,094.25  บาท 
 รวมรายจ่ายหลักสตูร  สถ.ปกต ิ    งบประมาณ  1,413,809.25  บาท 

  
 วาระที่ 2.3  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 เพื่อให้การด าเนินงานการเรยีนการสอน  และการสอบวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
2555  ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ  ประธานฯ  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการเลือกคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปกีารศึกษา 2555 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติให้คณาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรเสนอช่ือผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
วิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2555  จ านวน 4 ท่าน  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เป็นที่ปรึกษา  โดยให้ทางฝายเลขานุการ (นางทัศวรรณ  ศราภัย) รา่งแบบเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาอีก
ครั้ง   
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ระเบยีบวาระที่ 3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่ 3.1  ตารางสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555 
 ที่ประชุมมีมติ  รับทราบตามตารางสอนสาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 4.1  โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2554 
 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสาตร์  ช้ันปีท่ี 5  เสนอโครงการจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานวทิยานิพนธ์  
ประจ าปีการศึกษา 2554 THESIS ARCH.KKU.2012   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานการศึกษาช้ินสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษา  อีกท้ังเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสตูรออกสู่
สาธารณะ และผูส้นใจสามารถน าไปใช้อ้างอิงเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาได้  จึงเสนอโครงการต่อท่ีประชุมเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนในการจดัพมิพ์หนังสือ  ดังกล่าว 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากหลกัสูตร จ านวน  25,000  บาท  โดยมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับตัวเล่มและเนื้อหาของหนงัสือ ดังนี้ 

-  การใช้ช่ือของอาจารย์ควรจะใช้ช่ือเต็ม พร้อมต าแหน่งทางวิชาการ   
- ในส่วนของหน้าท่ีมีรูปของนักศึกษา น่าจะมีรหัสนักศึกษาด้วย 
- การจัดหมวดของเนื้อหา  ควรจะเรียงตามช่ือคนเป็นหลัก ตามด้วยช่ือโครงการ  และไมค่วรแยกล าดับตามเกรด 

 
 ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
 
นางทัศวรรณ  ศราภัย 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 


