
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี 5/2555 
วันพุธที่  20  มิถุนายน  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.  ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการ 
 7.  นางทัศวรรณ  ศราภยั    เลขานุการ 
 8.  นางส ารวย  ภูเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2555 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติให้แก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าท่ี 2   

- รายวิชา 806 112 Architecture Presentation  เปลี่ยนผู้สอนเป็น อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ , ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล  
และผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทะร ี แก้ไขขอ้ความเป็น  “เปลี่ยนจาก อ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท์  เป็น  ผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทะรี” 

- แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปงีบประมาณ 2554 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสตูรปกติ  แก้ไขโดยให้
เพ่ิมรายการก่อนปรับแผนงบประมาณในรายงานด้วย  ดังนี้ 

    เดิม              ปรับเป็น 
หมวด  0301 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 2/54   

280,000.00      80,715.00  บาท 
หมวด  0302  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 1/55  

  300,000.00    300,000.00  บาท 
หมวด  0303  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์   100,000.00    100,000.00  บาท 
หมวด  0304  สนับสนุนการประกวดแบบ/นิทรรศการ/Workshop  100,000.00    100,000.00  บาท 
หมวด  0305  ทัศนศึกษา 4 โปรแกรมวิชา (Tracks)   118,000.00    118,000.00  บาท 
หมวด  0306  สนับสนุนอาจารยผ์ู้ควบคุมนักศึกษาในโครงการทัศนศึกษา 100,000.00    100,000.00   บาท 
หมวด  0306  กิจกรรมปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  (Design Buit)  200,000.00    310,000.00  บาท 
หมวด  0307  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก    120,000.00    120,000.00  บาท 
หมวด  0308  ส ารองหลักสูตร             95,809.25    185,094.25  บาท 
 รวมรายจ่ายหลักสตูร  สถ.ปกต ิ    งบประมาณ  1,413,809.25  บาท 



 2 

 หน้าท่ี 3  ในวาระที่ 4.1  โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2554 
 จากเดิม  “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร จ านวน  25,000  บาท  ”   
  แก้ไขเป็น  “ที่ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนนุจากหลักสูตรหมวดรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานในรายวิชาวิทยานิพนธ ์จ านวน  25,000 บาท  (เป็นค่าจัดพิมพ์หนังสือ  20,000 บาท และ ค่าจัดท า E-Book จ านวน 
5,000 บาท) ทั้งนี้โครงการฯ มีงบประมาณสนบัสนุนจากงบวิชาการ (ส่วนบน) อีกจ านวน  50,000 บาท รวมเป็นงบประมาณที่
ได้รับท้ังสิ้น จ านวน 75,000 บาท  ”   
  

หลังจากแก้ไขแล้วท่ีประชุมมีมตริบัรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองสืบเนื่อง 

วาระที่ 2.1  เสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา  2555 
ตามที่เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2555  ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการจดัท าแบบเสนอช่ือ

คณะกรรมการด าเนินงานวิทยานพินธ์  ประจ าปีการศึกษา 2555   โดยให้คณาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร  เลือกเสนอช่ือผู้ที่มีความ
เหมาะสม จ านวน 4 ช่ือ  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานวทิยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2555  นั้น  ประธานฯ  จึง
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารา่งแบบเสนอช่ือฯ  (ตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังกล่าว   

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมติใหฝ้่ายเลขานุการ (ทัศวรรณ  ศราภยั)  จัดท าแบบเสนอช่ือใหม่  โดยให้ท าเป็นตาราง  และ

ใส่ช่ืออาจารย์ผูส้อนในสาชาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน  และมีช่องว่างต่อท้ายช่ือเพื่อให้ ผู้เสนอช่ือกากบาทเลือกผู้ที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฯ  ดังแบบเสนอช่ือคณะกรรมการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ท่ีแนบมาพร้อมนี้   

 
วาระที่ 2.2  ความคืบหน้าโครงการปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  (Design Buit) 

 ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปฏิบตัิการคดิร่วมสรา้ง (Design Buit) และได้ก าหนดงานท่ีต้องการในการท า
แบบ Preliminary Design โครงการ Design Built 55  ดังนี ้

1. ส ารวจ และจัดท าผังพื้นที่เดิม (Existing) – เช่น แนวขอบเขตพื้นท่ี ร่องน้ า ต้นไม้ เป็นต้น (พัฒนาจากงานเดิมของ

คุณเรืองศักดิ์)  (10,000 บาท) 

2. จัดท าผังบรเิวณ (ใหม่) (39,500 บาท) 

2.1 แบบแสดงต าแหน่งอาคารเดิม / กอ่สร้างใหม่  

2.2 แบบแสดงวัสดุผิวพ้ืน / เส้นทางสญัจร 

2.3 แบบแสดงพืชพันธุ์ 

2.4 แบบแสดงระบบสาธารณปูโภคประกอบผังบริเวณ – เช่น ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

3. แบบปรับปรุงอาคารเดมิ / อาคารใหม่ 

4. ประมาณการราคาต่อหน่วยเบื้องต้น (Pre-Bill Of Quantity) 

5. การแบ่งส่วนงานเพื่อการพัฒนา (Phasing) 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 3.1  ข้อก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาโครงการรับตรงอาชีวศึกษา 
 ตามที่หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปดิรับนักศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2555  
ในโครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศกึษา  และในโครงการการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา น้ัน  มีก าหนดไว้ว่าจะให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี    จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการร่างหลักเกณฑ์การจดัสรรทุนการศึกษา ดังกล่าว 
 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ก าหนดคุณสมบตัิของผู้มสีิทธ์ิที่จะไดร้ับทุนการศึกษา  และไดร้่างหลักเกณฑ์การจัดสรร
ทุนการศึกษา  ดังนี ้
 

หลักเกณฑก์ารจัดสรรทุนการศึกษา 
ทุนส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาอาชีวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ภายใต้โครงการรับตรงอาชีวศึกษา 
 

ในปงีบประมาณ 2556 หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จะท าการจดัสรรเงินจ านวนหนึ่งทีไ่ด้จากงบประมาณด้านการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตร จ านวน 50,000 บาท ส าหรับเป็น

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสตูรสถาปตัยกรรมภายใตโ้ครงการรบัตรงอาชีวศึกษา เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย และสิ่งเสรมิการศกึษาของนักศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จึงก าหนดหลักเกณฑก์ารจัดสรรทุน ประจ าปี

งบประมาณ 2556 ดังนี ้

คุณสมบัติของผูส้มัครรับทุน 
1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใตโ้ครงการรับตรงอาชีวะศึกษา 

2. ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ในภาคการศึกษาต้น ไมต่่ ากว่า 2.50  

3. ในภาคการศึกษาอื่นๆ ต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00  

หลักเกณฑ์การปฏิบัต ิ
1. ทุนการศึกษามีจ านวนรวม  50,000 บาท 

2. การคัดเลือกผูร้ับทุนในแต่ละภาคการศึกษา ให้กรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผู้พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยผลการ

พิจารณาของกรรมการฯ ให้ถือเปน็ท่ีสิ้นสุด 

3. ให้ผู้ไดร้ับทุนการศึกษา ต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

  3.1 ต้องเข้าร่วมกจิกรรมเชิงวิชาการของคณะ หรือมหาวิทยาลัยตามที่หลักสตูรก าหนดให ้

  3.2 มีความประพฤตดิี ปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วาระที่ 3.2  ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอาจารย์แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
ตามที่คณะฯ ต้องด าเนินการส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยในการเปิดรับสมัครเพื่อรับโอนหรือย้าย

ข้าราชการแทนต าแหน่งที่ว่างลง (แทนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยส์รนาถ  สินอุไรพันธ์)  จึงเสนอตอ่ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาก าหนด
คุณสมบัติเพื่อเปิดรับสมัครเพื่อรับโอนหรือย้ายข้าราชการแทนต าแหน่งที่ว่างลง  ดังกล่าว  (เฉพาะในส่วนของคุณสมบัติที่หลักสูตร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรต์้องการ) เพ่ือแจ้งต่อหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ก าหนดรายละเอียดเพื่อการประกาศรบัสมัคร   ดังนี้ 
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คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิสมัคร 

- เป็นข้าราชการ 
- ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ปริญญาเอกทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การวางผังเมือง  ประวัติศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- มีผลงานวิจยั  หรือผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่   
- หากมีต าแหน่งทางวิชาการจะไดร้บัการพิจารณาเป็นพเิศษ 

วิธีการสอบคัดเลือก 

- ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์  และพิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 

นางทัศวรรณ  ศราภัย 
       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


