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เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2552 และ คร้ังที่ 9/2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2552 ไมมีการแกไขรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2552 มีการแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 2.4 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 
รายวิชาบังคับที่เปดสอน 

3 8802899 Thesis 12(0-0-12)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 
 
แกไขเปน 
 

3 802899 Thesis 12(0-0-12)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 
 
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
               ระเบียบวาระที่ 2.1 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
  ประธานฯ ไดสรุปรายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 ดังนี้ 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคการศึกษาปลาย 
ลําดับ
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยเจาของวิชา หมายเหตุ 
1 802704 Integrated Building Technology 3(2-3-5)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 1 
2 802714 Tools and Methods for Energy  3(1-4-4)  อ.นรากร เฉพาะป 1 
3 802891 Seminar in Building Technology 3(3-0-6)  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ เฉพาะป 1 
4 802711 Architecture for Energy and Environment Conservation 3(3-0-6)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 
5 802897 Independent Study 6(0-0-6)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 
6 802899 Thesis 12(0-0-12)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 

 

   ตารางสอนภาคการศึกษา ปลาย  ปการศึกษา 2552 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ชั้นปท่ี 1 

วัน 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-
13.00 

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

เสาร 
802891 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร 

(Seminar in Building Technology) 
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 

 
802714 เครื่องมือและกระบวนการทดสอบพลังงาน  

(Simulations in Building Tools and Methods for 
Energy and Environment) 

อ.นรากร พุทธโฆษ 

อาทิตย 
802704 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร 

(Integrated Building Technology) 
อ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร 

  

 

ตารางสอนภาคการศึกษา ปลาย  ปการศึกษา 2552 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ชั้นปท่ี 2 

วัน 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-
13.00 

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

เสาร   

802711 สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

(Architecture for Energy and Environment 
Conservation) 

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
 
 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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               ระเบียบวาระที่ 2.2 เว็บไซตหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ วา  ไดมอบหมายใหนายวิชชา กาพยไกร
แกว นักศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ไดรับทุน TA ดําเนินการจัดทําแบบรางเว็บไซต  รวมถึงการออกแบบเว็บไซตใหมีความสนใจ 
และขณะนี้กําลังอยูในระหวางการดําเนินการจัดทําแบบราง 
  มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
  

 ระเบียบวาระที่ 2.3 การประชาสัมพันธหลักสูตรฯ    
           ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ทางหลักสูตรฯ มีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการประชาสัมพันธ
หลักสูตรฯ โดยที่ประชุมไดมีมติใหทําหนังสือขออนุมัติใชเงินเพื่อการประชาสัมพันธฯ  ถึงรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยจะขอใชงบประมาณทั้งสิ้น 40,000.-  บาท (สี่หมื่นบาทถวน) รวมถึงการสงเอกสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหมของหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2553 ไปยังหนวยงานตาง ๆ เชน ขาว
ประชาสัมพันธคณะฯ    ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธยังหนวยงานตาง ๆ เชน อบต. อบจ. สถาบันการศึกษาทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงศิษยเกาของคณะฯ  เปนตน                                                                                                                                               
  มติ   ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ    
  ประธานฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา 
ตน ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดทําการสอบไปเมื่อวันเสารที่ 3 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา ผลการสอบเปนดังนี้ 
 

รายชื่อนักศึกษา / รหัสนักศึกษา ผลการสอบ 
นางสาวเขมนิชพาดา เชิดชูวงศพงษคํา      515200004-9 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายนภดล ละมุนเมือง                               515200008-1 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายบัญญัติ พงษพิริยะเดชะ                      515200009-9 ผาน 
นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี                          515200010-4 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายวัชรกุล กอนกั้น                                  515200011-2 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายเศรษฐพันธ โฆสิต                             515200013-8 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายสิทธิพงษ บุญสิงห                             515200014-6 ผาน 
นายโสมนัส ปานสนาม                           515200016-2 ผาน แบบมีเงื่อนไข 

ทั้งนี้ นักศึกษาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังจากทราบผลการสอบ เพื่อจะไดสามารถลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่สอบ ผาน สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 802899 วิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2552 ไดตามปฏิทินการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. นักศึกษาที่สอบ ผาน แบบมีเง่ือนไข ขอใหพบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อทําการปรับแกไขเคา
โครงวิทยานิพนธกอน มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 802899 วิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2552  ทั้งนี้ นักศึกษาตองเขาพบอาจารยกอนถึงกําหนดวันสุดทายของการทะเบียนเรียน ( ลงทะเบียนวิชาเรียนดวยตนเองผาน 
Web ที่ http://reg.kku.ac.th/ ระหวางวันที่ 12-21 ตุลาคม 2552) 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ระเบียบวาระที่ 3.2 ผลการสอบเคาโครงการศึกษาอิสระ    
  ประธานฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงการสอบเคาโครงการศึกษาอิสระของหลักสูตรฯ ประจําภาค
การศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดทําการสอบไปเมื่อวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา ผลการสอบเปนดังนี้ 
 

รายชื่อนักศึกษา / รหัสนักศึกษา ผลการสอบ 
นายวิชชา กาพยไกรแกว                               515200012-0 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายชนากานต สุมมาตย                                515200036-6 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายนพรัตน พันธศรี                                     515200038-2 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นางสาวปนัดดา ตราชู                                   515200039-0 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายปรเมษฐ ตราชู                                        515200040-5 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายพิศาล ศีรีวงก                                          515200042-1 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายภานุวัฒน ศิริวงษ                                    515200043-9 ผาน แบบมีเงื่อนไข 
นายวรงคกร สมบัติธีระ                                515200044-7 ผาน แบบมีเงื่อนไข 

ทั้งนี้ นักศึกษาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังจากทราบผลการสอบ เพื่อจะไดสามารถลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่สอบ ผาน สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 802897 การศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา 2552 ไดตามปฏิทินการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. นักศึกษาที่สอบ ผาน แบบมีเง่ือนไข ขอใหพบอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระเพื่อทําการปรับแกไขเคา
โครงการศึกษาอิสระกอน มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 802897 การศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย        
ปการศึกษา 2552 ได โดยนักศึกษาตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ กอนถึงกําหนดวันสุดทายของการทะเบียน
เรียน ( ลงทะเบียนวิชาเรียนดวยตนเองผาน Web ที่ http://reg.kku.ac.th/ ระหวางวันที่ 12-21 ตุลาคม 2552) 

 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 3.3 งบประมาณประจําป 2553  
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมถึงการกําหนดแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2553 ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้  
 

รหัส รายการ งบประมาณ 
  งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35%  ? 

1 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษภายใน+ภายนอก              400,000  
2 คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู                10,000  
3 คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ                  7,000  
4 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                48,000  
5 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ                20,000  
6 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ                60,000  
7 คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอีสระ                21,000  
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8 ทุนการศึกษา                30,500  
9 เงินสํารองหลักสูตรฯ              143,500  

รวมรายจายหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร 740,000.00 
  ใหปรับรายการดังตอไปนี้ไปในสวนการบริหารขัดการหลักสูตร (สวนกลาง) 

1. คาวัสดุรายวิชา 
2. นําเสนอผลงานนักศึกษา 
3. โครงการประกวดผลงานเพื่อการศึกษา 
4. คาทัศนศึกษา/ดูงานรายวิชา 
ทั้งนี้  จํานวนเงินงบประมาณในสวนของ 35 % ดานการจัดการเรียนการสอน ยังไมทราบจํานวนที่แนชัด 

จึงยังไมสามารถระบุจํานวนเงินได ดังนั้นที่ประชุมจึงไดมอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรฯ ไปประสานงานกับกลุมงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา (คุณอนุวัฒน กิจโกศล) และจะไดนําเสนอในที่ประชุมในทราบในการประชุมคราวตอไป 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 3.4 ผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552  

ท่ี รหัส
วิชา ชื่อวิชา อาจารยผูสอน จํานวน 

นศ. 
เกรด 

A 
เกรด 
B+ 

เกรด 
B 

เกรด 
C+ 

เกรด 
C 

เกรด 
D+ 

เกรด 
D 

เกรด 
F 

เกรด 
I 

1 802701 Building Tech. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ 23 7 9 2   1  3 1 
2 802702 Research Method. อ.ดร.สักการ 23  5 7 6 2   3  
3 802703 Tech. Vernacular. ผศ.ดร.ชํานาญ 23 7 8 3 2    3  
4 802712 Lighting in Arch. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ 14 3 1 1 1     8 
5 802713 Natural Cool. ผศ.ดร.ชํานาญ 15 6 3 4      2 
6 802723 Building Materials อ.นรากร 12 4 3 3 1     1 
7 802899 Thesis ผศ.ดร.ชํานาญ 6          

 
  สําหรับเกณฑในการพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนั้น  
มีรายละเอียดดังนี้   

1. เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน
หลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 

2. เรียนไดจํานวนหนวยเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตรและ
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

3. ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยได
สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา 

4. สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่
สองไมผาน 

5. หลังสอบครั้งที่ 1 ไมผาน ไมดําเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ปดประชุม 12.00 น.     
 
       (นางวาสนา รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


