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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
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1. ผศ.ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล    กรรมการ  
3. ผศ.ประพันธพงศ  จงปติยัตต    กรรมการ 
4. อ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์     กรรมการ 
5. อ.นรากร พุทธโฆษ     กรรมการ 
6. นางวาสนา รําเพยพล     เลขานุการ      
 

ผูเขารวมประชุม 
1.   นายกิฐิกรณ  ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
2.  อ.ชูพงษ  ทองคําสมุทร 

  

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2552 
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 2.1 เกณฑการประเมินการทําวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
 ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑในการใหคะแนนและประเมินผลวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ
สําหรับอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  และทางเลขานุการที่ประชุมฯ ไดสําเนาเอกสารตัวอยางเกณฑ
การประเมินวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ของคณะวิชาตาง ๆ มาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําหลักเกณฑฯ ของทาง 
หลักสูตรฯ ตอไป 
 มติท่ีประชุม 

1. ใหกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  พิจารณารายละเอียด/หลักเกณฑการประเมินของคณะวิชาตางๆ ในเอกสาร
ตัวอยางหลักเกณฑการประเมินฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนและประเมินผล
ของหลักสูตรฯ  และนําเขารวมกันพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 

2. ใหจัดทําสมุดบันทึกรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษาทุกคน เพื่อ 
บันทึกประเด็นปญหาในการทํางาน รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา โดยใหบันทึกทุกครั้งที่นักศึกษาเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษา  เพื่อเปนหลักฐานและปองกันการฟองรองของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไมจบการศึกษา
หรือไมเปนไปตามเกณฑที่ทางหลักสูตรฯ กําหนด 
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 วาระที่ 2.2 การจัดทําโปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรฯ 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการดําเนินการจัดทําโปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ที่จะใชใน
การประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2553 นี้ โดย ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไดดําเนินการประสานงานกับทาง
โรงพิมพพระธรรมขันธ  เพื่อดําเนินการจัดพิมพฯ   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. คาจัดทําโปสเตอร ขนาด A2 จํานวน 500 แผน 160 แกรม  = 10,000 บาท 
  2. คาจัดทําแผนพับ ขนาด A4 จํานวน 3,000 แผน   = 14,100 บาท 
         รวม 24,100 บาท 
    จํานวนเงิน ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 วาระที่ 2.3  อาจารยท่ีลาศึกษาตอกับมาปฏิบัติราชการในหลักสูตรฯ และแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรเพิ่มเติม 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา  ตามที่ อาจารยชูพงษ  ทองคําสมุทร ไดลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  บัดนี้ ทานอาจารยชูพงษฯ ไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและ
แจงกลับเขาปฏิบัติราชการ  ต้ังแตภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 เปนตนไป จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาจัดภาระงาน
ดานการสอน ในภาคปลาย  ปการศึกษา 2552  และพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริหารหลักสูตร 
 มติท่ีประชุม 

1. รับทราบ และใหจัดภาระงานดานการสอนในรายวิชาภาคปลาย ปการศึกษา 2552  สําหรับอาจารยชูพงษฯ 
2. เห็นชอบและแตงตั้งใหอาจารยชูพงษฯ เปนกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  โดยเริ่มการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกันกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชุด
ปจจุบัน 

 
 วาระที่ 2.4  แผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2553 
 ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในปงบประมาณ 2553  คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณใหดานการจัดการ
เรียนการสอน  35 %  และดานบริหารจัดการ  65%  ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาปรับแผนการใชจายเงินในดานการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ตอไป 
 มติท่ีประชุม  ใหปรับแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2553 เปนดังนี้  
 
รหัส รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35%     895,125  
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 คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ         21,000  
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8 ทัศนศึกษา / ดูงานรายวิชา       100,000  
9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา         50,000  
10 วัสดุรายวิชาปฏิบัติการ         40,000  
11 สํารอง        139,125  
  รวมเงิน       895,125  

 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

3.1 แผนการสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
เลขานุการหลักสูตรฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา  ตามที่ฝายจัดการเรียนการสอนไดสงรายงานสรุปรายวิชาที่

เปดสอนและสงแผนการสอน ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552  ปรากฏวา มีบางรายวิชาในหลักสูตรไมไดสงแผนการ
สอน ซึ่งตามมติกรรมการวิชาการคณะฯ นั้น ไดกําหนดใหทุกรายวิชาที่เปดสอน ตองมีการสงแผนการสอนใหใหวิชาการ เพื่อ 
นําไปคิดคํานวณภาระงานดานการสอนของอาจารยภายในคณะฯ ตอไป  นั้น  และจากรายงานของฝายจัดการเรียนการสอน มี
ดังนี้   

 

ลําดับ
ท่ี 

รหัส
วิชา ชื่อวิชา หนวยกิต จํานวน นศ. อาจารยผูสอน หมายเหตุ 

  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร   
1 802704 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร 3 (2-3-5) 22 อ.ดร.ชูพงษ สงแลว 

2 802711 
สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 22 ผศ.ดร.ชํานาญ สงแลว 

3 802714 
เครื่องมือและวิธีจําลองแบบทางพลังงาน

และสิ่งแวดลอมในอาคาร 3(1-4-3) 8 อ.นรากร สงแลว 

4 802891 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 3(3-0-6) 22 ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ สงแลว 
5 802897 การศึกษาอิสระ 6(0-0-6) 8 ผศ.ดร.ชํานาญ ยังไมสง 

6 802899 วิทยานิพนธ 
12(0-0-

12) 8 ผศ.ดร.ชํานาญ ยังไมสง 

 
ในสวนของรายวิชา 802897 การศึกษาอิสระ และ 802899 วิทยานิพนธ นั้น เลขานุการฯ  แจงวาจะตอง

ดําเนินการจัดทําแผนการสอนเพื่อใหครบตามมติที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ และใหเปนไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ ตอไป 

มติท่ีประชุม  ใหประธานหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดตางๆ ในการดําเนินงานดานวิทยานิพนธ, 
การศึกษาอิสระ  รวมถึงกําหนดการในการตรวจฯ แลวนําสงใหฝายจัดการเรียนการสอนตอไป 
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3.2 สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาประเมินการสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 
เลขานุการหลักสูตรฯ ไดแจงตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงจํานวนนักศึกษาที่เขาประเมินการสอนการ

เรียนการสอนประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 วา ไมมีนักศึกษาเขาประเมินรายวิชาที่เรียนเลย ซึ่งทางกลุมงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาไดแจงมาวา ไมสามารถสรุปผลประเมินการสอนของหลักสูตรฯ ได และฝายวิชาการ  ไดขยายเวลาใน
การใหนักศึกษาเขาไปประเมินเพิ่มเติมอีกจนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2552   

มติท่ีประชุม   ใหอาจารยเจาของวิชาที่สอนในภาคปลาย ปการศึกษา 2552  ทุกทานโปรดแจงนักศึกษาหรือนํา
นักศึกษาเขาไปทําการประเมินฯ ในชวงระยะเวลาที่คณะฯ กําหนดตอไป   

 
3.3 สํารวจความตองการครุภัณฑและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ 2553 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ในปงบประมาณ 2553  ทางคณะฯ ไดมีหนังสือสํารวจความตองการ
ครุภัณฑและสิ่งกอสรางจากทางหลักสูตรฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาความตองการรายการครุภัณฑเพื่อจะไดดําเนินการแจง
ใหทางคณะฯ ทราบตอไป 

มติท่ีประชุม   สรุปรายการครุภัณฑที่ทางหลักสูตรตองการ ดังนี้ 
แบบสํารวจความตองการครภุัณฑและส่ิงกอสราง หลักสูตร สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร) ประจําป 2553-2555   

ลําดับ รายการ คุณลักษณะ/Spec จํานวน 
ราคา
(บาท) รวมเงิน 

เหตุผลและ
ความจําเปน 

ขอเงิน
งบประมาณ 

1 ครุภัณฑหองพักนักศึกษารุนที่2         

นักศึกษารุนที่ 
2 ไมมี
ครุภัณฑ   

  1.1 โตะและเกาอี้ประชุม โตะฟอรเมกา 2 ตัว, เกาอี้ 10-15 ตัว 1 ชุด 18,000 18,000     
  1.2 ชั้นหนังสือ   2 ชุด 8,000 16,000     
  1.3 พริ้นเตอร ขาวดํา เลเซอร 1 ตัว 4,000 4,000     

2 เครื่องมือในการทดลอง         

นศ. ทั้งระดับ 
ป.โท/ตรี มี
การใช   

  2.1 Data Logger  วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ลม และแสง 2 ชุด 100,000 200,000 
มากขึ้น
ตามลําดับ   

    พรอมสายเซ็นเซอร       

อาจารยมี
ความจําเปน
ในการ   

  2.2 เครื่องวัดแสง  Luminance Meter 1 ตัว 100,000 100,000 

ใชในการทํา
วิจัย และ
สราง   

  
2.3 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น 
และลม ชนิดพกพา พรอมบันทึกขอมูล 6 ตัว 20,000 120,000 

ศูนยวิจัยและ
บริการ
วิชาการ   
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  2.4 โตะน้ํา ติดตั้งพรอมระบบน้ํา 2 ตัว 50,000 100,000     

3 Mirror Box ยายจากหองปฎิบัติการออกแบบ 1 ชุด 30,000 30,000 

เนื่องจาก
เครื่องมือมีอยู
แลว   

    อุตสาหกรรม พรอมซอมแซมและ       

แตไมไดใช
งานเปน
เวลานาน   

    ติดตั้งที่อาคาร สนพ.           

4 กั้นประตูทางขึ้นอาคาร สนพ. กั้นผนังเบาพรอมติดตั้งประตู 1 ชุด 80,000 80,000 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัย   

    อลูมิเนียม       
ในการใช
อาคาร สนพ.   

5 CCTV ระบบทีวีวงจรปดรักษาความปลอดภัย 1 ชุด 25,000 25,000 
เพื่อความ
ปลอดภัย   

  
 
ปดประชุม 12.00 น.     
 
 
       (นางวาสนา รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม  


