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เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2555 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองสืบเนื่อง 

วาระที่ 2.1  เสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา  2555 
ตามที่เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 5/2555  ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการจัดท าแบบเสนอช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน

วิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2555   โดยให้คณาจารยผ์ู้สอนในหลักสตูร  เลือกเสนอช่ือผู้ที่มีความเหมาะสม จ านวน 4 ช่ือ  
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2555  นั้น   สรุปจ านวนคะแนนผู้ถูกเสนอช่ือ ดังนี้ 

1. อ.นิสรา  อารณุ ี   จ านวน  9  คะแนน 
2. ผศ.กุลศรี  ตั้งสกลุ   จ านวน  7  คะแนน 
3. ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ   จ านวน  7  คะแนน 
4. ผศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร  จ านวน  7  คะแนน 
5. อ.ดร.จันทนีย์  จิรณัธนัฐ            จ านวน  5  คะแนน 
6. อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา  จ านวน  5  คะแนน 
7. อ.อานัติ  วัฒเนสก ์   จ านวน  5  คะแนน 
8. อ.มนสิชา  เพชรานนท์   จ านวน  3  คะแนน 
9. อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล   จ านวน  2  คะแนน 
10. อ.นรากร  พุทธโฆษ ์   จ านวน  1  คะแนน 
11. อ.วิทยากร  ดวงแก้ว   จ านวน  1  คะแนน 
12. อ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท์   จ านวน  1  คะแนน 
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จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ถูกเสนอช่ือท่ีมีคะแนนใกล้เคยีงกัน  จ านวน 7 ท่าน   คือ 

1. อ.นิสรา  อารณุ ี   จ านวน  9  คะแนน 
2. ผศ.กุลศรี  ตั้งสกลุ   จ านวน  7  คะแนน 
3. ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ  จ านวน  7  คะแนน 
4. ผศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร  จ านวน  7  คะแนน 
5. อ.ดร.จันทนีย์  จิรณัธนัฐ           จ านวน  5  คะแนน 
6. อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา  จ านวน  5  คะแนน 
7. อ.อานัติ  วัฒเนสก ์   จ านวน  5  คะแนน 

ทั้งนี้เพื่อให้ได้คณะกรรมการด าเนนิงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีความสามารถครอบคลุมในทุกด้าน  และหลากหลาย  จึง 
เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถูกเสนอช่ือท้ัง 7 ท่าน เป็นคณะกรรมการด าเนนิงานวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศกึษา 2555  โดยให้แจ้งและ
สอบถามผู้ถูกเสนอทุกท่านก่อน   เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ  ดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่ 3.1  ก าหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2555 
 ประธานฯ แจ้งให้ต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงก าหนดการส่งเอกสารเบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี  2555  ( ตามบันทึกข้อความแจ้งจากกลุ่มงานคลังและทรัพยส์ิน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ )  
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  โดยขอใหแ้จ้งต่อคณาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที ่4.1  แผนการใช้จ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2555  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน  2555 
 ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2555 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  
2555  นั้น  มีรายการใช้เงินงบประมาณบางรายการ  มีการใช้งบประมาณเกินจากงบเดิมที่ตั้งไว้คือ รหัส 0301 และ 0308  จึง
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรบังบประมาณ ดังกล่าวใหต้รงกับการใช้งบประมาณที่ใช้ไปจริง 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับงบประมาณ ดังนี้ 
 

    เดิม              ปรับเป็น 
หมวด  0301 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 2/54   

              80,715.00    103,055.00   
หมวด  0302  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา/ทัศนศึกษาย่อยรายวิชา 1/55  

  300,000.00     300,000.00   
หมวด  0303  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์   100,000.00     100,000.00   
หมวด  0304  สนับสนุนการประกวดแบบ/นิทรรศการ/Workshop  100,000.00     100,000.00   
หมวด  0305  ทัศนศึกษา 4 โปรแกรมวิชา (Tracks)   118,000.00     118,000.00  
หมวด  0306  สนับสนุนอาจารยผ์ู้ควบคุมนักศึกษาในโครงการทัศนศึกษา 100,000.00     100,000.00    
หมวด  0306  กิจกรรมปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  (Design Buit)  200,000.00     310,000.00  
หมวด  0307  ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษภายนอก    120,000.00     243,000.00   
หมวด  0308  ส ารองหลักสูตร             95,809.25        39,754.25   
 รวมรายจ่ายหลักสตูร  สถ.ปกต ิ    งบประมาณ  1,413,809.25  บาท 
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 วาระที่ 4.2  ขออนุมัติจัดโครงการ สื่อการสอนหุ่นจ าลองงานเขียนแบบ AutoCAD และ Sketch Up ในรายวิชา 
802 125 วัสดุและวิธีก่อสร้างสถาปัตยกรรม 1 
 ด้วย รายวิชา 802 125 วัสดุและวธิีก่อสร้างสถาปตัยกรรม 1 ขออนุมัติจัดโครงการสื่อการสอนหุ่นจ าลองงานเขียนแบบ  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่เช่ือมโยงจากทางทฤษฎีและเห็นเป็นภาพ 3 มิติ มากยิ่งข้ึน  และน าไปใช้ในการ
ออกแบบอาคาร  หรือส่วนประกอบท่ีมีโครงสร้างไม้ได้  รายละเอียดตามแบบเสนอโครงการที่แนบประกอบการประชุม 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการจัดการเรยีนการสอนและนักศึกษา  จึงอนุมัติให้จัด
โครงการดังกล่าวได้  และอนุมตัิงบประมาณในการด าเนินโครงการ เป็นจ านวนเงิน  25,000 บาท 
 
 วาระที่ 4.3  การขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิค ในโครงการ IAESTE  Thailand 
 ตามที่  IAESTE A.s.b.l  (The International Association for the Exchange of Students for Technical  
Experience, Association-sans-but-lucratif)  ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ  จัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ต่างชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนคิ  ได้มีหนังสือถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตรเ์พื่อขอความอนุเคราะหจ์ากคณะฯ  ในการรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 3 เดือน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 ซึ่งท่านรองคณบดฝี่ายบรหิารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกลุ)  ได้ส่งโครงการดังกล่าวสอบถามมายัง
หลักสตูรเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  ซึ่งทาง
หลักสตูรก าหนดไว้แล้วนั้นได้  จึงไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
 วาระที่ 4.4  ขออนุมัติงบประมาณบรรยายพิเศษในรายวิชา 803 425 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 ด้วยรายวิชา 803 425 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 ขออนุมัติเชิญอาจารย์พเิศษจ านวน 3 ท่านคือคุณเสก  สิมารักษ์ , 
คุณกันย์  ลีบ ารุง และคณุณัฐ  ละเอียดอ่อน  มาเพื่อสอนในรายวิชาจ านวน 2 ครั้ง คือวันท่ี 16  สิงหาคม 2555 และ วันที่ 20  
กันยายน  2555  จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน  12,000  บาท 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 วาระที่ 5.1  ขออนุมัติจัดโครงการทัศนศึกษางานสถาปัตยกรรมจงัหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง (ทริปรวม) 
 ตามที่อาจารย์ผูส้อนในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมช้ันปีท่ี 2 และ ช้ันปีท่ี 3 โดย อ.นิสรา  อารณุี  เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ขออนุมัติจดัโครงการทัศนศึกษางานสถาปัตยกรรมจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง   ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 และ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมถึงกระบวนการในการสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมที่
หลากหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการที่แนบประกอบวาระการประชุม 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการตามที่เสนอ  โดยใช้งบประมาณจากงบวิชาการ(ทัศนศกึษารวม) จ านวน  
50,000  บาท  และจากงบหลักสตูรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรปกติ (รหัส 0306) จ านวน 26,320  บาท 
 
ปิดประชุม เวลา  12.00 น. 
 
 

นางทัศวรรณ  ศราภัย 
       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 


