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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 5/2551 

วันพุธ ท่ี 24 ตุลาคม  2551 
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 
 

ผูมาประชุม 
1.   นายกิฐิกรณ  ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

  
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2551 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

-     หนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ถามี  
2. การสงบทความตีพิมพในงานการประชุมวิชาการนานาติ ISACS 2008 

  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ไดสงบทความเพื่อตีพิมพในงานการประชุมวิชาการนานานชาติ 
ISACS 2008 แลว และยังคงเหลือ อาจารยอีก 2 ทานที่ตองสงบทความเพื่อเผยแพรในงานดังกลาวคือ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะ
กุล และ อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ รับผิดชอบทานละ 1 บทความ แกไขเปน 
  2. การสงบทความตีพิมพในงานการประชุมวิชาการนานาติ ISACS 2008 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ไดสงบทความเพื่อตีพิมพในงานการประชุมวิชาการนานานชาติ ISACS 
2008 แลว และยังคงเหลือ อาจารยอีก 2 ทานที่ยังไมสงบทความเพื่อเผยแพรในงานดังกลาวคือ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล และ 
อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ รับผิดชอบทานละ 1 บทความ 

 
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 แผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2552 

  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในปงบประมาณ 2552 ที่จะเริ่มใชจายเงินในเดือนตุลาคมนี้ 
หลักสูตรฯ จําเปนตองมีการวางแผนการใชเงินเพื่อการดังกลาวใหเกิดเรียบรอย ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําแผนงบประมาณไว
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คราว ๆ ไปกอน เพราะตองรอนโยบายของผูบริหารชุดใหมวาจะมีนโยบายอยางไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ
ของแตละหลักสูตรฯ โดยสรุปไดดังนี้ 

 
50 % งบอุดหนุนงบบริหารจัดการ รายได 666,188 บาท 

   
รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาจางชั่วคราว+สมทบประกันสังคม 4 คน 50,016  

คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร  216,000  

คาเบี้ยประชุมกรรมการและคาอาหารวาง 12,000  

คาสอบบัญชี 10,000  

พัฒนาอาจารยและบุคลากร 40,000  

พัฒนานักศึกษา 40,000  

ครุภัณฑ -  

วัสดุ 20,000  

ประกันคุณภาพและสัมมนาหลักสูตรฯ 50,000  

งบสวนกลาง สํานักงานคณบดี -  

งบสวนกลาง วิเทศ ประชาสัมพันธ คูมือ นศ 60,000  

งบสวนกลาง สํารองคณะ -  

กองทุนวิจัย -  

                                              รวมเงิน 498,016  

 
50 % ดานการจัดการเรียนการสอน รายได 732,806 บาท 
 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
คาตอบแทนการสอนอาจารยภายในคณะฯ 9 วิชา 270,000  

คาเดินทางและที่พักในการบรรยายของอาจารยพิเศษ  100,000  

คาตอบแทนเจาหนาที่ 30,000  

ทัศนศึกษา / ดูงานรายวิชา 70,000  

คาสนับสนุนผลงานนักศึกษา 30,000  

คาสนับสนุนโครงการตาง ๆ 20,000  

วัสดุรายวิชา 9 วิชา 27,000  

คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ -  

คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู -  

คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 30,000  

คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ -  

คาตอบแทนอื่นๆ 20,000  

ตัดโอนทุนการศึกษาใหกับกิจการนักศึกษา 61,000  

                                              รวมเงิน 658,000  

 
   ที่ประชุมรับทราบ 
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              ระเบียบวาระที่ 2.2 รายวิชาที่เปดสอนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
  ประธานฯ ไดสรุปรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2551 พรอมทั้งตารางเรียน เปน
ดังนี้ และเอกสารแผนการสอนรายวิชาตาง ๆ ดูในเอกสารประกอบรายงานการประชุม 

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) 

 
ตารางสอนภาคการศึกษา ปลาย  ปการศึกษา 2551 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
 

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 
802714 เครื่องมือและกระบวนการทดสอบพลังงาน  

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

อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์

 
802891 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร 

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

อาทิตย 
802704 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร 

(Integrated Building Technology) 
ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 

  

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.3 เกรดของนักศึกษาในหลัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดสอบถามอาจารยเจาของวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2551 วาผลการ
เรียนของนักศึกษาเปนอยางไร ผลปรากฏเปนดังนี้ 
 วิชา 802701 Building Technology อาจารยเจาของวิชา ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  
   เกรด A ได 16 คน 
   เกรด B+ ได 2 คน 
   เกรด F ได 1 คน 
   เกรด I ได 2 คน 
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 วิชา 802702 Research Methodology in Building Technology อาจารยเจาของวิชา อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์
   เกรด A ได 4 คน 
   เกรด B+ ได 2 คน 
   เกรด B ได 5 คน 
   เกรด  F ได 1 คน 
   เกรด I ได 4 คน 
 วิชา 802703 Technology  in Vernacular Architecture อาจารยเจาของวิชา ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
   เกรด A ได 5 คน 
   เกรด B+ ได 5 คน 
   เกรด B ได 5 คน 
   เกรด  C+ ได 1 คน 
   เกรด F ได 1 คน 
   เกรด I ได 4 คน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 1. การเดินทางไปเจรจาความรวมมือและทัศนศึกษาดูงาน ณ ฮองกง 
  ดูในเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 2. การจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการดําเนินการขอเปดเว็บไซตกับศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งตอนนี้ศูนย
คอมพิวเตอรอนุญาตใหเปดเว็บไซตไดโดยมี Username คือ Buildingtech และ Password คือ dxqjue และขั้นตอนตอไป
จะไดดําเนินการจัดทําเนื้อหาของเว็บไซต เชน รายวิชาที่เปดสอน ขอมูลหลักสูตรฯ การสงการบานผานเว็บไซต เปนตน  
 
ปดประชุม 12.30 น. 
 
       
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 

   
 
 
 


