
 1
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 5/2552 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 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 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 การประเมินหลักสูตรประจําปการศึกษา 2551 
    ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2551 โดยจะเริ่ม
ดําเนินการกรอกขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ  ในระหวางวันที่ 21 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2552 นี้ โดยคณะและผูบริหารของแต
ละหลักสูตรตองกรอกขอมูลลงในเว็บไซตประเมินหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น  

ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
1.ใหจัดเตรียมขอมูลในดานตางๆ ของ หลักสูตรฯ  เชน การใหบริการวิชาการ    ผลงานดานการวิจัย    บทความทาง   
     วิชาการตางๆ  ของคณาจารยในหลักสูตร,  การจัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการตางๆ ในปการศึกษา 2551)  
 2. รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2551  
3.   สําหรับการประเมินหลักสูตรในปการศึกษา 2552  ทางหลักสูตรฯ ควรต้ังเปาหมายในการดําเนินงานในแตละ 
       ประเด็นของหัวขอในการประเมิน    
4. ควรมีการเชิญอาจารย/วิทยากรชาวตางประเทศ  มาบรรยายพิเศษ 

 
              ระเบียบวาระที่ 2.2 หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอาคารและเครื่องมือประจําหองปฏิบัติการ 
     ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับปรุงหองเรียน สนพ. 3  เปนหองปฏิบัติการ
ทางเทคโนโลยีอาคาร โดยในขณะนี้กําลังดําเนินการปรับปรุงโดยผูรับเหมากอสราง และคาดวาจะแลวเสร็จในเร็วๆ นี้  
สําหรับครุภัณฑทางดานเทคโนโลยีอาคาร ประจําปงบประมาณ  2552  ฝายนโยบายและแผนคณะฯ  ไดแจงใหทราบวา ไดรับ
การอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน  5   รายการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  800,000.- (แปดแสนบาทถวน)  ตาม
เอกสารที่แนบในที่ประชุม  และในวันศุกรที่ 12   มิถุนายน  2552  เวลา 13.00-15.00 น.  จะมีบริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณ/
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เครื่องมือตามรายการครุภัณฑ จะมานําเสนอและสาธิตการใชอุปกรณตางๆ  จะไดเรียนเชิญอาจารยที่สนในเขารวมรับฟงการ
สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวกอนการพิจารณากําหนดคุณสมบัติตอไป 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.3 เว็บไซตหลักสูตรฯ 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา ไดจัดทําเว็บไซตแลวบางสวนโดยขอใชพ้ืนที่เว็บไซตกับทางศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งคณาจารยที่สอนในหลักสูตรฯ สามารถอัพโหลดไฟลแผนการสอนรายวิชาที่เปดสอน
และไฟลขอมูลอื่น ๆ ได  ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ จะน ักศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ไดรับทุน TA   มาชวยพัฒนาเว็บไซตในขั้นตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจงเพื่อพิจารณา 
  ระเบียบวาระที่  3.1  การประเมินบุคลากรสายผูสอน 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการประเมินบุคลากรสายผูสอน ประจําปงบประมาณ  2552  นั้น  ทางคณะฯ 
กําลังดําเนินการจัดทําแบบฟอรมในแบบการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายผูสอน หากแลวเสร็จ
จะแจงใหทราบตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2  การรับอาจารยใหม 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่อาจารยสรยุทธ  วินิจฉัย  ไมไดรับการตอสัญญาจาง   ทางคณะฯ ได

ขอใหทางหลักสูตรชวยพิจารณาและเสนอชื่ออาจารยที่จะเขามาบรรจุแทนตําแหนงที่วางลง  และไดมีผูสนใจที่จะสมัครเขารับ
การบรรจุเปนอาจารยแทน  ไดสงประวัติทางการศึกษาและผลงานมาเพื่อพิจารณา  จํานวน 2 ทาน  คือ ดร.ณรงคฤทธิ์ และ  
ดร.พบพงษ     ดังนั้น  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาผูที่เหมาะสมเพื่อเสนอใหทางคณะฯ พิจารณาตอไป 
      

ที่ประชุมพิจารณาแลว  ขอใหประธานฯ ทาบทามและสอบถามความตองการในการเขารับราชการ กอนนําเสนอ  
ใหทางคณะฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 3.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2552 
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2552 นี้ วาทางหลักสูตรฯ ไดเปด

สอนจํานวน 7 วิชา คือ 
1. 802701 Building Technology 
2. 802702 Research Methodology in Building Technology 
3. 802703 Technology in Vernacular Architecture 
4. 802712 Lighting in Architecture 
5. 802713 Natural Cool and Ventilation 
6. 802723 Building Materials 
7. 802899 Thesis 

ในสวนของตารางเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 ช้ันป เปนดังนี้ 
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ตารางเรียนนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 
วัน \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-13.00 13.00-16.00 น. 

เสาร 

 
802702  

Research Methodology in Building 
Technology 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร 
อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ และคณะ 

 

 

802701 
Building Technology 

เทคโนโลยีอาคาร 
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล และคณะ 

อาทิตย 

 
802703 

Vernacular Technology 

เทคโนโลยีในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 
ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ และคณะ

 

  

 
ตารางเรียนนกัศึกษาชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 
วัน \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-13.00 13.00-16.00 น. 

เสาร 

 
802712  

Lighting in Architecture  
แสงสวางในสถาปตยกรรม 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล และคณะ 
 

 

802713 
Natural Cool and Ventilation  

การทําความเย็นและการระบายอากาศโดย
ธรรมชาติ 

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ และคณะ 

อาทิตย 

 
802723 

Building Materials 
วัสดุอาคาร 

อ.นรากร พุทธโฆษ และคณะ 
 

  

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปจํานวนนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงจํานวนนักศึกษาของหลักสูตรฯ ทั้ง 2 ช้ันป เปนดังนี้ 

แผน ก แผน ข รวม รหัส 
ชาย หญิง ชาย หญิง  

51 7 1 9 1 18 
52 7 2 15 0 24 

 14 3 24 1 42 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ผูไดรับทุน TA 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมใหทราบวา ผูไดรับทุน TA ของคณะฯ ในปการศึกษา 2552 นี้ คือ นายวิชชา กาพยไกร
แกว รหัสนักศึกษา 515200012-0  นักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  ช้ันปที่ 2 
โดย นายวิชชาฯ จะตองชวยสอนในรายวิชา 802  701,  802702,  702 703  และจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ ดวย  สําหรับงานใน
ดานอื่นๆ นั้น  จะมอบหมายใหดําเนินการภายหลัง  สําหรับทุน TA นี้  ทางบัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการจัดทําประกาศและ
โอนเงินทุน เดือนละ 4,000 บาท  เปนเวลา  8 เดือน ใหแกผูรับทุนตอไป  โดยคณะฯ ผูไดรับทุนจะตองรายงานผลการ
ดําเนินงานใหทางบัณฑิตวิทยาลัยทราบในชวงเดือน มีนาคม 2553 นี้   
 ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 4.3 หัวขอการวิจัย Thesis / IS สําหรับนักศึกษารหัส 51 ของหลักสูตรฯ  
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงหัวขอการวิจัย/ IS ของนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 
 

1 515200004-9 
นางสาวเขมนิชพาดา เชิดชู
วงศพงษคํา 

THESIS 
อุณหภูมิของดินตอการสงผลกับสภาวะอากาศ
อาคาร 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 

2 515200008-1 นายนภดล ละมุนเมือง THESIS 
การเลือกใชวัสดุสําหรับอาคารที่พักอาศัยใน
ชุมชนแออัด กรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี 

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญา
พุทธิพงศ 

3 515200009-9 นายบัญญัติ พงษพิริยะเดชะ THESIS 
การประยุกตใชรูปทรงพีระมิดกับงาน
สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์

4 515200010-4 นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี THESIS 
การศึกษาการปรับปรุงอาคารสํานักงาน คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน 

อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์

5 515200011-2 นายวัชรกุล กอนกั้น THESIS 
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบระบบ
หลังคาเพื่อลดความรอนโดยใชโปรแกรม Sketch 
up และ 3dmax   

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญา
พุทธิพงศ 

6 515200013-8 นายเศรษฐพันธ โฆสิต THESIS 
เสียงกับการระบายอากาศภายในอากาศที่มีผลตอ
การประหยัดพลังงาน 

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญา
พุทธิพงศ 

7 515200014-6 นายสิทธิพงษ บุญสิงห THESIS 

แนวทางการปองกันความรอนจากแสงอาทิตยกับ
ความสัมพันธของระดับความสูงพื้นถึงหลังอะเส
และมุมเอียงของหลังคาในหมูบานจัดสรรจังหวัด
ขอนแกน 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 

8 515200016-2 นายโสมนัส ปานสนาม THESIS 

แนวทางการศึกษาการนําวัสดุทางเลือกมาใชกับ
สวนประกอบภายในอาคารหองพักอาศัยเพื่อลด
อุณหภูมิและสรางสภาวะแวดลอมที่สบาย 
กรณีศึกษา จังหวัดขอนแกน 

อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ กําหนดวันสอบประมวลความรู  
2. กําหนดรายชื่อกรรมการสอบ / จํานวนกรรมการ 
3. กําหนดวันสอบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําปการศึกษา 2552 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวาทางหลักสูตรฯ จะจัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําปการศึกษา 2552 ขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2552 ณ หอง
ฮัพทาวน โรงแรมขอนแกน โฮเทล เวลา 18.00 น. เปนตนไป  เพื่อสรางความเขาใจ และวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ 
บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 2 รุน เพื่อนํามาประกอบการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรฯและการประเมินหลักสูตรฯ 
ตอไปในอนาคต ซึ่งจะไดเชิญอาจารยที่สอนในหลักสูตรฯ ทั้งภายนอกและภายในคณะ นักศึกษาทั้ง 2 รุน รวมถึงเจาหนาที่
ของหลักสูตรฯ โดยจะใชงบประมาณ 50 % ดานการจัดการเรียนการสอน หมวดรายจาย คาใชจายอื่น ๆ  

ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบและใหนายกิฐิกรณฯ ดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5 โครงการทัศนศึกษาดูงานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาคาร) 

ประจําปการศึกษา 2552 
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ทางหลักสูตรฯ ไดกําหนดใหมีการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาและดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสบการณในการเรียนรูใหแกนักศึกษา  ดังนั้น  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารางโครงการทัศนศึกษาดูงานของ
หลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2552 ตามเอกสารที่นบ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหจัดโครงการฯ ในระหวางวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 – วันที่ 2  สิงหาคม 2552 และ
มอบหมายใหประธานฯ ดําเนินการเสนอโครงการเพื่ออนุมัติตอไปทางคณะฯ ตอไป 
กําหนดการ 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 
6.00 น.  ออกเดินทางจาก มข. 
10.00 น. เยี่ยมชมอาศรมพลังงาน 135/4 หมู 4 ถ.ธนะรัชต ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เยี่ยมชมอาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต. คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
16.00 น. เขาที่พักที่ โรงแรมกานตมณี สะพานควาย โทร.02-6186977 แฟกซ 02-6186990 
วันที่ 1 สิงหาคม 2552 
8.30 น. ฟงบรรยาย อ.ยอดเยี่ยม รวมกับ นักศึกษา ป.โท นวัตกรรมอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร   
12.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 น. เยี่ยมชมอาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจงวัฒนะ  
16.00 น. แวะศูนยหนังสือ จุฬาฯ 
17.00 น. แยกพักผอนตามอัธยาศัย 
วันที่ 2 สิงหาคม 2552 
7.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก 
8.30 น. ดูอาคารประหยัดพลังงาน เทสโก โลตัส สาขาศาลายา  
12.00 น. แวะเยี่ยมชมวัดหลวงพอโต  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เดินทางกลับสูขอนแกนโดยสวัสดิภาพ 
  

ระเบียบวาระที่ 4.5 รายงานการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2552 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  เพื่อใหการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2552  เปนไปตามแผนการใชจายเงิน  

จึงขอใหอาจารยผูรับผิดชอบโครงการและอาจารยเจาของวิชา ดําเนินการเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนตอไป หาก
โครงการใดไมสามารถดําเนินการตามแผนได   จะไดปรับงบประมาณแผนการใชจายเงินใหเหมาะสมตอไป 
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ปดประชุม 12.00 น. 
       
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 


