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1.   นายกิฐิกรณ  ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

  
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2551 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

-     หนาที่ 2  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ถามี ขอ 3.1 การตีบทวามในการประชุมทางสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ISACS แกไขเปน การตีบทความในการประชุมทางสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ISACS 

-     หนาที่ 2  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ถามี ขอ 3.2 การเดินทางศึกษาและดูงานณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และประเทศออสเตรเลีย แกไขเปน การเดินทางศึกษาและดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) และประเทศออสเตรเลีย 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 การเดินทางไปเจรจาความรวมมือฯ และดูงานฮองกง 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ทางหลักสูตรฯ จัดโครงการเดินทางไปเจรจาความรวมมือฯ และดู
งานที่ ฮองกง โดยใชงบประมาณจากสวน 50 % ดานงบอุดหนุนงบบริหารจัดการ จํานวน 36,400 บาท โดยมีอาจารยที่เดินทาง
ไปครั้งนี้ จํานวน 2 ทาน คือ ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ และ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล แตเนื่องจากการเดินทางไปในครั้ง
นี้จํานวนบุคลากรที่ไปนอยมาก  ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ จึงสอบถามไปยังนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ 



และอาจารยประจําคณะ วาสนใจรวมเดินทางไปในครั้งนี้หรือไม ผลปรากฏวานักศึกษาสนใจ 2 คน และ อาจารยทรงยศ พงศ
พิมล ก็สนใจรวมเดินทางไปในครั้งนี้ดวย โดยใหออกคาใชจายเองทั้งหมด สรุปแลวมีผูเดินทางไปในโครงการนี้ทั้งหมด
จํานวน 5 ทาน โดยจะเดินทางไปในวันที่ 22-24 กันยายน 2551 
 ที่ประชุมรับทราบ 
              ระเบียบวาระที่ 2.2 การสงบทความเขารวมตีพิมพในวารสารอีสานสถาปตย 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ทางคณะฯ ไดจัดงานการประชุมทางสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ ISACS ในเดือนตุลาคมนี้ โดยกําหนดใหทุกหลักสูตรฯ ตองสงบทความเพื่อเผยแพรในงานดังกลาว ซึ่งที่ประชุม
ไดปรึกษาหารือกันวาอาจารยทานใดจะรับผิดชอบเขียนบทความ ผลสรุปในเบื้องตนเปนดังนี้ ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล และ อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ รับผิดชอบทานละ 1 บทความ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 การปรับแผนใชเงิน ประจําปงบประมาณ 1/2551 
  ตามที่ทางหลักสูตรฯ ไดใชจายเงินงบประมาณที่ต้ังไวประจําปงบประมาณ 1/2551 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 
30 กันยายน 2551 นี้ ที่ประชุมไดสรุปผลการดําเนินงาน โดยเงินงบประมาณ 50 % ดานงบอุดหนุนงบบริหารจัดการ คงเหลือ 
255 บาท สวนงบประมาณ 50% ดานการจัดการเรียนการสอน คงเหลือ 1,632 บาท โดยงบประมาณทั้งสองสวนนี้ การเงินได
รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2551 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเนื่อง 
 1. การจัดหาหนังสือ 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือเพื่อนํามาใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
โดยในปงบประมาณ 2/2551 จะไดมีการตั้งงบประมาณไวในหมวดจัดซื้อหนังสือไว โดยอาจซื้อหนังสือหรือ Copy หนังสือที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรฯ ที่อยูสํานักวิทยบริการมาเก็บที่ช้ัน 3 อาคาร สนพ. (หองพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
 2. ประตูขึ้นลงอาคาร สนพ. 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการติดตั้งประตูขึ้นลงอาคาร สนพ. ใหม ซึ่งไดมีการประชุมในเรื่อง
นี้เมื่อคราวประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ยังไมไดมีการดําเนินการใด ๆ 
และควรรอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาจะใหดําเนินการอยางไร ในสวนของอาคารชั้น 3 และ 4 ซึ่งเปนสวนพื้นที่
ของหลักสูตรฯ ประธานไดขอคําแนะนําจากที่ประชุมวาควรจะมีการดําเนินการอยางไร โดย ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เสนอ
วาควรทําแผนเสนอเขาที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อแจงใหทราบวาช้ัน 4 ทางหลักสูตรฯ จะกั้นเปนหองสําหรับการเรียนการ
สอน หรือหองพักอาจารย ซึ่งจะไดขอให นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี นักวิชาการชางศิลปของคณะ ไดออกแบบตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3. โปสเตอรประชาสัมพันธ 
  ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาโปสเตอรประชาสัมพันธที่ยังเหลือและยังไมไดจัดพิมพ ซึ่งเหลืออยู
ประมาณ 300 แผน นั้น ประธานไดเสนอวาควรที่จะลดขนาดของโปสเตอรลง และออกแบบใหมโดยดานหนาเปนการ



ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ และดานหลังจะเปนการประชาสัมพันธศูนย BIRD ซึ่งในปจจุบันนี้ โปสเตอรทั้งสอง ยังไมได
จัดทําเปนแผนเดียวกัน 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 4. บอรดประชาสัมพันธ 
  ประธานไดสอบถามไปยัง อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ ถึงการดําเนินการจัดหาบอรดเพื่อการประชาสัมพันธ
ของหลักสูตรฯ วาไดดําเนินการอยางไรแลว อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ในขณะนี้ ทางบริษัทที่รับ
ดําเนินการนั้น กําลังจัดทําและคาดวาจะเสร็จภายในวันศุกรที่ 22 สิงหาคม นี้ และผลการดําเนินการเปนอยางไรจะไดแจงใหที่
ประชุมทราบในโอกาสตอไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5. ทุน อ.สุกัญญา 
  ประธานไดสอบถามที่ประชุมวาทุนของ อ.สุกัญญายังคงมีอยูหรือไม และถามีอยูหลักสูตรฯ จะนําทุนนี้มา
ใหนักศึกษาไดอยางไรหรือทุนนี้เปนทุนที่ใหเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทานั้น โดยขอใหนางวาสนา รําเพยพล 
เลขานุการหลักสูตรฯ สอบถามไปยังคณะวาทุนดังกลาวยังคงมีอยูหรือไม และจะไดรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุม
ครั้งตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 1.วารสารพลังงาน ม.ข. 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาวารสารพลังงาน ม.ข. อาจารยสามารถสงบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร
นี้ได โดยบทความที่อยูในวารสารนี้อาจจะไมเปนทางการมาก ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ อีกทางหนี่งดวย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 2. โครงการการอบรมสําหรับผูบริหารระดับกลาง 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเขารวมอบรมสําหรับผูบริหารระดับกลางที่ทางมหาวิทยาลัยจัด
ขึ้นนั้น ซึ่งอาจารยที่เขารวมอบรมตองสงโครงการอยางนอย 1 โครงการ หลังจากไดอบรมในโครงการดังกลาวนี้ โดยประธาน
ไดเสนอวาหลักสูตรฯ ควรจะจัดทําเว็บไซตเพื่อจัดการเรียนการสอนใหเปน E-learning มากขึ้น เชน อาจจะใหนักศึกษาเขามา
เรียนผานเว็บไซตอยางนอย 1 คาบ หรือทําการบานและสงงานผานทางเว็บไซตอยางงาย ๆ กอน นอกจากนี้แลวเว็บไซตอาจ
เปน web-based สําหรับขอมูลอาจารยและหลักสูตรฯ รวมจนถึงนักศึกษาและศูนยวิจัย BIRD ไดเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
เว็บไซตนี้ ซึ่งจะไดคอย ๆ พัฒนาตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
  
 
 



3. โครงการแลกเปลี่ยน น.ศ. 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงหนังสือเรื่อง รับ
สมัครผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศประจําปงบประมาณ 
2552 โดยรายละเอียดไดแนบไวในวาระการประชุมแลวนั้น คณาจารยในหลักสูตรฯ รับทราบและจะไดนําไปพิจารณาและ
ศึกษารายละเอียดของโครงการตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4. การจัดการเรียนการสอน 
  ประธานไดสอบถามไปยังคณาจารยในหลักสูตรฯ ที่ไดเขาสอน ในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2551 
นั้น วา การจัดการเรียนการสอนรวมจนถึงนักศึกษาเปนอยางไร ซึ่งคณาจารยไดลงความเห็นวา ในรายวิชา 802 702 Research 
Methodology in Building Technology นักศึกษาไมมีพ้ืนฐานสําหรับรายวิชานี้ และในเรื่องของการสงการบานนักศึกษาเอง
ยังไมมีปญหาอยูมาก คือ สงการบานเลยกําหนดที่อาจารยนัดไว  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5. ผลการดําเนินงานของศูนยวิจัย BIRD 
  ประธานไดสอบถามไปยัง อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ ในฐานะประธานศูนย BIRD ถึงผลการดําเนินงานที่ผาน
มา โดย อ.ดร.สักการ ราศีสุทธิ์ ไดแจงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของศูนยอยูในขั้นตอนของการพัฒนา และในวันที่ 9 
กันยายน 2551 นี้ จะไดบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี) จํากัด จะไดมาบรรยายในหัวขอ “การออกแบบฝาเพดาน
และผนังยิปซั่ม” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางศูนยฯ และบริษัทฯ ที่จะไดนําวิทยาการมาถายทอดความรูใหกับนักศึกษา 
อาจารย และผูที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้แลว ศูนยฯ ยังมีแนวความคิดที่จะนํานักศึกษาที่ไดรับทุนของหลักสูตรฯ มาชวยงาน
ศูนยฯ ในโอกาสตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 6. การศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิตของคณาจารยในหลักสูตร 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิตของคณาจารยในหลักสูตรฯ ซึ่งยัง
ไมไดศึกษาในระดับดังกลาว 2 ทาน คือ ผศ.ประพันธพงศ จงปติยัตต และ อ.นรากร พุทธโฆษ ซึ่งประธานไดสอบถามไปยัง
อาจารยทั้ง 2 ทาน โดย ผศ.ประพันธพงศ จงปติยัตต มีความสนใจที่จะศึกษาตอแตขอพิจารณาดูกอน สวน อ.นรากร พุทธโฆษ 
ไมสนใจที่จะศึกษาตอในระดับดังกลาวแลว 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 7. วิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา 2/2551 
  นางวาสนา รําเพยพล เลขานุการหลักสูตรฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิชาที่จะเปดสอนในภาค
การศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2551 โดยมีรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหคณาจารยในหลักสูตรฯ พิจารณาวาจะเปดรายวิชาใด ผลปรากฏ
เปนดังนี้ 
 
 



วิชา อาจารยเจาของวิชา 
802704 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร  
(Integrated Building Technology) 

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
(09.00-12.00 น. วันอาทิตย) 

802891 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร  
(Seminar in Building Technology) 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 
(13.00-16.00 น. วันเสาร) 

802714 เครื่องมือและกระบวนการทดสอบพลังงาน 
(Simulations in Building Tools and Methods for Energy 
and Environment) 

อ.ดร.สักการ ราศีสุทธิ ์
(09.00-12.00 น. วันเสาร) 

 
  ทั้งนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายใหอาจารยเจาของวิชาขางตนนี้ ใหสรุปหัวขอ และอาจารยผูสอนในแตละ
สัปดาห เพื่อจะไดนํามาพิจารณาในที่ประชุมในคราวตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 8. นัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจําเดือน
กันยายน ครั้งที่ 4/2551 ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ปดประชุม 12.00 น. 
 
       
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 

   
 
 
 


