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เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2552 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 หนาที่ 2  ระเบียบวาระที่ 5.2   จาก  ศูนยวิจัยของทางหลักสูตร (BIRD)  แกไขเปน  ศูนยวิจัยของทางหลักสูตรฯ 
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอาคาร  (Building Innovation Research and Development Center) 
 หนาที่ 3  ระเบียบวาระที่ 5.4   จาก  ตูน้ํา   แกไขเปน  โตะน้ํา 
 หลังจากแกไขแลว   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองสืบเนื่อง 

2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา    ตามที่ทางหลักสูตรฯ ไดยื่นเรื่องเสนอของบประมาณในการจัดซื้อ 

ครุภัณฑ   ทางดานเครื่องมือ  IT  ประจําปงบประมาณ ตอทางมหาวิทยาลัย  นั้น  และในขณะนี้กําลังรอผลการพิจารณาจาก
ทางมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  เห็นวา  ในปจจุบันนี้  การของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑจากทางสํานัก
งบประมาณนั้น  ในการไดรับการอนุมัตินั้น  เปนไปคอนขางยาก   จึงเสนอขอใหทางหลักสูตฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

1. เสนอของบโครงการวิจัยจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เงินทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ 
พลังงาน  โดยในรายละเอียดของโครงการวิจัยควรมีรายการครุภัณฑ/เครื่องมือ/อุปกรณ ที่ทางหลักสูตรจําเปนและตองการเพื่อ
ใชในการวิจัยและใชในการเรียนการสอนไดในขณะเดียวกัน 
  2.  ขอยืมอุปกรณ  เครื่องมือจากทางสวนกลาง  (มหาวิทยาลัย)  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะทําศูนย
เครื่องมือกลาง  Since  Park  โดยใหแตละคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร  และ คณะวิทยาศาสตร)  มี
ความรวมมือในการใชอุปกรณ/เครื่องมือ   โดยใหแตละคณะฯ จัดสงรายการทะเบียนครุภัณฑที่แตละคณะฯ มีไวที่สวนกลาง   
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เพื่อใหคณะอื่นๆ ขอใช 

3. ขอยืมใชเครื่องมือ/อุปกรณ ไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ  เชน  สถาบันราชมงคล เปนตน 
และทางหลักสูตรฯ  ไดพิจารณาแลว  เห็นวา  แนวทางที่นาจะเปนไปไดในการที่ทางหลักสูตรจะไดรับ 

การสนับสนุน คือ  การขอโครงการวิจัยจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยใหประธานหลักสูตรฯ  เปนหัวหนา
โครงการและดําเนินการเสนอขอชุดโครงกรวิจัยไปยังสํานักงานดังกลาวตอไป  
 

2.2 การปรับปรุงหองปฏิบัติการ สนพ. 3 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในขณะนี้  ทางหลักสูตร ฯ ไดสงแบบรายละเอียดการปรับปรุง 

หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอาคาร ใหกับรองคณบดีฝายบริหาร เพื่อพิจารณางบประมาณในการดําเนินการเรียบรอยแลว 
โดยในขณะนี้ กําลังรอผลการพิจารณางบสนับสนุนจากทางคณะฯ อยู 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.3 การซอมครุภัณฑโตะน้ํา 
เลขานุการที่ประชุม   แจงใหที่ประชุมทราบวา   ในการขออนุมัตินายมานพ  ภูตองใจ  จากฝายอาคาร 

สถานที่ มาชวยในการซอมโตะน้ํา  ณ  หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอาคาร นั้น  ไดประสานงานไปยังเลขานุการคณะฯ แลว 
โดยทางเลขานุการคณะฯ  ยินดีที่จะใหนายมานพไปชวยงาน แตขอใหทางหลักสูตรจัดสงรายละเอียดและกําหนดวัน เวลา ใน
การขอตัวนายมานพฯ มาชวยในการซอมโตะน้ํา เพื่อจะไดจัดทําแบบมอบภาระงานหมายงานใหบุคคลดังกลาวตอไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหนายกิฐิกรณ  ยุติการ  ประสานงานกับ อาจารยนรากร  พุทธโฆษ  เพื่อ
จัดทําแผนในการซอมโตะน้ํา  เพื่อจะไดสงใหกับทางเลขานุการคณะฯ ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1  เกณฑในการประเมินหลักสูตร 
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา    ตามที่ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงานในระดับหลักสูตรฯ  ตามเอกสารที่แนบนั้น   และเพื่อใหการดําเนินงานของทางหลักสูตรฯ เปนไปตามแนวทางใน
การประเมินนั้น  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑของการประเมิน
หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามหัวขอ/เกณฑการประเมินหลักสูตรของทาง 
มหาวิทยาลัย  โดยใหทางประธานหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดทํารางแผนการดําเนินการดังกลาว และใหนําเสนอตอที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมคราวตอไป   

2. ใหอาจารยประจําในหลักสูตรเก็บรวบรวมผลงานตามรายละเอียดในหัวขอการประเมิน   
3. ต้ังเกณฑการดําเนินงานขั้นต่ําในแตละหัวขอ 
 

3.2  การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2552 
  เลขานุการที่ประชุม  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในปจจุบันนี้  มีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ประจําป
การศึกษา  2552  โดยตรวจสอบจาก Website  จํานวนผูสมัครจากทางบัณฑิตวิทยาลัย   ถึง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 มี
จํานวน  3  คน 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหดําเนินการ ดังนี้ 
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1. ทําการประชาสัมพันธใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาของทางคณะฯ ทราบ 
2. สง SMS ถึงกลุมเปาหมาย คือ สถาปนิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. W ebsite  ขอนแกนลิงค 
4. ใหอาจารยในหลักสูตรชวยกันประชาสัมพันธ 

มอบหมายให นายกิฐิกรณ  ยุติการ  ดําเนินการสงรายละเอียด   กําหนดการรับสมัคร  การสอบ และ 
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับสมัคร กําหนดการตางๆ สงใหอาจารยในหลักสูตรทุกทาน  
  สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบนั้น   ที่ประชุมมีมติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกทานเปนกรรมการ  สวนกําหนดการสงขอสอบนั้น  จะแจงใหทราบตอไป 
  

3.3 สรุปจํานวนนักศึกษาแยกตามแผนการศึกษาเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
ประจําปการศึกษา 2552 

   ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในปการศึกษา 2552  คาดวาจะมีนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ/การศึกษา
อิสระ  มีจํานวนทั้งหมด 17 คน 
  ผูชวยศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล  แจงใหประชุมทราบวา  ในวันเสารที่ 14 กุมภาพันธ  2552  จะมี
การสอบวิชา Seminar  และจะไดมีการเชิญอาจารยทุกทานในหลักสูตรฯ เพื่อเขารวมรับฟงการ Present  หัวขอ Thesis และ
มีการแจงใหนักศึกษาเลือกอาจารยที่ปรึกษาได   และในวันดังกลาว  จะเรียนเชิญอาจารยที่ไมไดสังกัดในหลักสูตรฯ     
จํานวน  9 ทาน  เขารวมรับฟงการ Present    หัวขอจากอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา คือ 

1. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  หวัง 
2. อาจารยทรงยศ  พงศพิมล 
3. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน 
4. ผูชวยศาสตราจารยกุลศรี  ต้ังสกุล 
5. อาจารยอรรถ  ชมาฤกษ 
6. อาจารยธีรศักดิ์  สิงหปรีชา 
7. อาจารยนิสรา  อารุณี 
8. อาจารยพรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา 
9. อาจารยสรยุทธ   วินิจฉัย 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืนๆ 

4.1  การประเมินสมรรถนะเพื่อนรวมงาน 
  ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในขณะนี้   อยูในชวงการประเมินผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2552  
และทางคณะฯ ขอใหทางหลักสูตรทุกหลักสูตรสงผลการประเมินใหทางคณะฯ เพื่อพิจารณา  โดยในสวนของการประเมิน
สมรรถนะเพื่อนรวมงานนั้น  ขอใหทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกทานเปนผูพิจารณาใหคะแนนอาจารยในหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหเลขานุการหลักสูตรฯ  ดําเนินการสงแบบฟอรมประเมินสมรรถนะ
เพื่อนรวมงานใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกทานประเมิน พรอมรวบรวมสงใหทางประธานฯ หลักสูตรตอไป 
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4.2   ผลการแกสัญลักษณ  I เปนระดับคะแนน 
 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ไดใหสัญลักษณ I  แกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
802 703  Technology  in Vernacular Arch.   ในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2551  จํานวน 3 รายนั้น  นั้น  บัดนี้ 
นักศึกษาไดปฏิบัติงานครบเกณฑที่กําหนดแลว  จึงขอแกไขระดับคะแนน I  เปนคะแนนดังนี้ 
  1.  นายวัชรกุล  กอนกั้น       ไดเกรด  C+ 
  2.  นายธนภณ  เดชาธนเมธากุล     ไดกรด  F 
  3.  นายเปรม  เกษร   ไดเกรด  F 
   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

       (นางวาสนา  รําเพยพล) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

        ผูจดรายงานการประชุม 
 
   

 
 

 


