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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 3/2552 

วันพุธ ท่ี 11 มีนาคม 2552 
ณ หองประชุมชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

.............................................................................................................................................. 
 

ผูมาประชุม 
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 

  
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2551 และครั้งท่ี 2/2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

หนาที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอ 1  จาก  จึงเสนอขอใหหลักสูตฯ  แกไขเปน จึงเสนอแนวทางใหหลัก 
สูตรฯ ดําเนินการดังนี้ 
  หนาที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอ 2 แกไขเปน  ขอยืมเคร่ืองมือและอุปกรณจากหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 แผนดําเนินการซอมครุภัณฑ (โตะน้ํา ครุภัณฑตางๆ / ระบบแสงสวาง) 
 นายนรากร  พุทธโฆษ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหจัดทําแผนการ
ดําเนินการตรวจสอบและซอมครุภัณฑ (โตะน้ํา ครุภัณฑตาง ๆ / ระบบแสงสวาง) ในหองปฏิบัติการอาคารเทคโนโลยี นั้น 
บัดนี้ไดจัดทําแผนฯ เรียบรอยแลว ตามเอกสารที่แนบ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ   และหากมีคาใชจายในการซอมฯ ให
อาจารยนรากรฯ  แจงประธานหลักสูตรฯ เพื่อจะไดเสนอของบประมาณตอทางคณะฯ ในการซอม   และใหเลขานุการ
หลักสูตรฯ ทําหนังสือถึงเลขานุการคณะฯ เพื่อยืมตัวนายมานพ  ภูตองใจ  มาชวยดําเนินการตอไป 
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แผนดําเนินการซอมครุภัณฑ 

รายการ/กิจกรรม วัน-เวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
1.ทําหนังสือขอยืมตัว  นายมานพ   
   ภูตองใจ  จากงานอาคารและ 
     สถานที่ 

16  มีนาคม  2552 - ขอตัว  นายมานพ  ระหวางวันที่ 24 
มีนาคม  2552 – วันที่ 30 เมษายน 
2552  

2. สํารวจ / ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ  
  (โตะน้ํา, ระบบแสงสวาง/ ครุภัณฑอื่น ๆ) 

24 – 27  มีนาคม  
2552  ระหวางเวลา 
13.00 – 16.30 น. 

-  

3.  จัดซื้อ / จัดหา วัสดุที่จําเปนตองใชใน 
     การซอม 

30 – 31  มีนาคม  
2552 

งบประมาณ
จาก 

(จาก 50 % ของสวนกลาง หรือจาก 
จาก 50 % ของทางหลักสูตร) 

4.  ดําเนินการซอมครุภัณฑ  1 เมษายน 2552 – 30 
เมษายน 2552  
ระหวางเวลา 08.30 – 
16.30 น. 

  

5.  อื่น ๆ เชน ตรวจสอบความถูกตอง   
    เรียบรอย  พรอมใชงาน 

4 - 7  พฤษภาคม  
2552 

  

 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.2 รางเกณฑขั้นต่ําการประเมินหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ไดรับมอบหมายใหจัดทํารางเกณฑการประเมินระดับ
หลักสูตรฯ นั้น  บัดนี่ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ตามเอกสารที่แนบ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมและแนวทาง
ในการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อใหเปนตามเกณฑการประเมินของทางมหาวิทยาลัย  
        ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหทางหลักสูตรพิจารณาแนวทาง/วิธีการในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินระดับหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ 
ดําเนินการรวบรวมขอมูล/เอกสาร/หลักฐานตางๆ เพื่อใชอางอิงและเปนขอมูลในการประเมินหลักสูตรฯ ตอไป   
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจงเพื่อพิจารณา 
  ระเบียบวาระที่  3.1  ผลการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา  2551 
 ที่ประชุมไดพิจารณาผลการเรียนรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551  จํานวน 3 รายวิชา  
และที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ  เห็นชอบและนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป     
 1.  วิชา 802704 Integrated Building Technology อาจารยเจาของวิชา ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ  
   เกรด A ได 9 คน 
   เกรด B+ ได 5 คน 
   เกรด B ได 3 คน 
   เกรด F ได 1 คน 
 2. วิชา 802714 Tools and Methods for Energy and Environment อาจารยเจาของวิชา อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ 
   เกรด A ได 5 คน 
   เกรด B+ ได 3 คน 
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   เกรด B ได 5 คน 
   เกรด C+ ได 4 คน 
   เกรด F I ได 1 คน 
 3.  วิชา 802891 Seminar in Building Technology อาจารยเจาของวิชา ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 
   เกรด A ได 10 คน 
   เกรด B+ ได 7 คน 
   เกรด F ได 1 คน 
   
 ระเบียบวาระที่ 3.2  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ 
  นายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ ไดแจงจํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร   ดังนี้ 
  จํานวนผูสมัครทั้งหมด   24 คน 
  นักศึกษาเลือกเรียน แผน ก แบบ ก (2)  11 คน 
  นักศึกษาเลือกเรียน แผน ข   13 คน 
และมีผูเขาสอบจริงในวันเสารที่ 7 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองเรียน Lecture 3 ดังนี้ 
  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด   23 คน 
  นักศึกษาเลือกเรียน แผน ก แบบ ก (2)  11 คน 
  นักศึกษาเลือกเรียน แผน ข   12 คน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2552 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุม  ขอใหที่ประชุมชวยพิจารณารายงานการใชจายเงินฯ จากฝายการเงินคณะฯ  และ
เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปดวยความเหมาะสมและทันตามปงบประมาณ  จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจายเงิน 
โดยจะขอปรับแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2552  ในการประชุมคราวตอไป  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
ผศ.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล  ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษา

อิสระ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนดังนี้ 
ลําดับที่ ช่ือนักศึกษา ประเภท อาจารยที่ปรึกษา หมายเหตุ 
1 นส.เขมนิชพาดา  เชิดชูวงศพงษคํา Thesis ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  
2 นายนพดล  ละมุนเมือง Thesis ผศ.ดร.ชํานาญ  
3 นายบัญญัติ  พงษพิริยะเดชะ Thesis ดร.สักการ  
4 นายเรืองศักดิ์  ไชยดวงศรี Thesis ดร.สักการ  
5 นายวัชรกุล  กอนกั้น Thesis ผศ.ดร.ชํานาญ  
6 นายวิชชา  กาพยไกรแกว IS ผศ.ดร.ชํานาญ  
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ลําดับที่ ช่ือนักศึกษา ประเภท อาจารยที่ปรึกษา หมายเหตุ 
6 นายวิชชา  กาพยไกรแกว IS ผศ.ดร.ชํานาญ  
7 นายเศรษฐพันธ  โฆษิต Thesis ผศ.ดร.ชํานาญ  
8 นายเศรษฐพงษ  บุญสิงห Thesis ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  
9 นายโสมนัส  ปานสนาม Thesis ดร.สักการ  
10 นายจักรวาล  เพ็งสิน IS  ผศ.ดร.ชํานาญ  
11 นายชนากานต  สุมมาตย IS  ผศ.ประพันธพงศ  
12 นายนพรัตน  พันธศรี IS  ผศ.ประพันธพงศ  
13 นางสาวปนัดดา  ตราชู IS  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  
14 นางสาวปรเมษฐ  ตราชู IS  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  
15 นายพิศาล  คีรีวงก IS  ผศ.ประพันธพงศ  
16 นายภานุวัฒน  คีรีวงษ IS  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  
17 นายวรงคกร  สมบัติธีระ IS  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  

 
 ระเบียบวาระที่ 4.3  รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 
  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนการสอน/รายช่ืออาจารยผูสอนในแตละสัปดาหในรายวิชาที่เปด
สอนในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552    จํานวน 3 วิชา   คือ  
  1. Vernacular Technology 
  2. Building Materials 
  3. Natural Cool and Ventilation  
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นชอบ  และขอใหมีการปรับรายชื่ออาจารยผูสอนในบางหัวขอ และหากรายวิชา
ใดอาจารยเจาของวิชายังไมสงแผนการสอนรายวิชา   ขอใหนําสงแผนการสอนเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราว
ตอไป 
    
 ระเบียบวาระที่ 4.4  ตารางสอนประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 
  ประธานฯ ไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมถึงการกําหนดการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ตน ป
การศึกษา 2552 ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนดังนี้  
 
 ตารางสอนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2552 

วัน \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-
13.00 13.00-16.00 น. 

เสาร Research Methodology in Building Technology  Building Technology 

อาทิตย Vernacular Technology   
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ตารางสอนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ระจําปการศึกษา 2552 

วัน \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-
13.00 13.00-16.00 น. 

เสาร Lighting in Architecture  Natural Cool and Ventilation 

อาทิตย Building Materials   

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  การเดินทางไปรวมนําเสนอผลงานวิชาการในโครงการนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายพลังงาน
แหงประเทศไทย 

 ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ไชยะกุล  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ไดมีการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   จ.พิษณุโลก   โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไดเสนอ
บทความวิชาการเขารวมจํานวน 2 บทความ และไดรับการตอบรับไดเขารวมนําเสนอผลงาน  และ  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  เห็นวาใน
การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้  นาจะเปนประโยชนและเพิ่มประสบการณ ความรูแกนักศึกษาในดานการประหยัดพลังงาน
มากยิ่งขึ้น และอาจมีประเด็นที่นาสนใจอันเปนประโยชนตอทางนักศึกษา สําหรับการทําหัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
ตอไป 

ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหนักศึกษาที่สนใจเดินทางเขารวมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดย 
ทางหลักสูตรฯ จะสนับสนุนคาใชจาใยในการเดินทางจากงบประมาณในสวน 50 % ดานการจัดการเรียนการสอน  ในสวน
คาใชจายของ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ใหใชในสวนงบพัฒนาอาจารย (50 % แรก)  
  
ปดประชุม 12.00 น. 
       
 
 
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 


