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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 6/2551 

วันพุธ ท่ี 18 พฤศจิกายน  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 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นางวาสนา รําเพยพล     เลขานุการ     (ติดราชการ) 
 

ผูเขารวมประชุม 
1.   นายกิฐิกรณ  ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

  
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2551 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

              ระเบียบวาระที่ 2.2 รายวิชาที่เปดสอนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
แกไขเปน 

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.ย่ิงสวัสดิ์ ไชยะกุล 
(09.00-12.00 น. วันเสาร)  

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

อ.ดร.สักการ ราษีทธ์ิ 
(13.00-16.00 น. วันเสาร) 
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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 
802891 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร 

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

 

802714 เคร่ืองมือและกระบวนการทดสอบพลังงาน  
(Simulations in Building Tools and 

Methods for Energy and Environment) 
อ.ดร.สักการ ราษีสุทธ์ิ 

อาทิตย 
802704 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร 

(Integrated Building Technology) 
ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 

  

 
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 แผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2552 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากทางเลขานุการหลักสูตรฯ ติดราชการไมสามารถเขารวมการ
ประชุมครั้งนี้ได ซึ่งระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2552 มีความจําเปนตองใหทางเลขานุการ
หลักสูตรฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับแผนฯ ดังกลาว ประธานฯ จึงขอเลื่อนการประชุมตามวาระนี้ออกไปเปนการประชุมคราว
ตอไป 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ  
  ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมถึงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ถึงผลกระทบเกี่ยวกับ
นักศึกษาที่ลาออกในภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2551 เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
เนื่องจากมีนักศึกษาประมาณ 5 คนที่ลาออกไป ดังนั้น หลักสูตรฯ ตองมีวิธีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหหลักสูตรฯ 
สามารถบริหารจัดการตอไปได อีกทั้งนโยบายของผูบริหารที่จะจัดสรรงบประมาณใหม จึงเปนผลกระทบอยางมากตอ
หลักสูตรฯ วิธีการแกไขของหลักสูตรฯ โครงการพิเศษ คือ ควรท่ีจะรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.3 หองพักนักศึกษา 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา หองพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถเขาไปใช
บริการไดแลว แตยังมีปญหากับ Driver ของเครื่องจํานวน 2 เครื่องที่ใชงานไมได และไดแจงใหเจาหนาที่มาซอมแลว สวน 
Printer มี 2 เครื่องสามารถใชงานไดทั้งสองเครื่อง ทั้งนี้ ประธานฯ ไดฝากอาจารยทุกทานใหแจงนักศึกษาวาสามารถมาทํางาน
ที่หองพักนักศึกษาได  
 
              ระเบียบวาระที่ 2.4 การจัดทําเว็บไซต 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําเว็บไซตอยูและไดขอมูลเขาสูเว็บไซตแลว
บางสวน นอกจากนี้ เว็บไซตยังทําเปนระบบ E-learning สามารถนําเนื้อหาในรายวิชาที่เปดสอนมาฝากไวที่เว็บไซตไดดวย 
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              ระเบียบวาระที่ 2.5 คาตอบแทนเจาหนาที่ลวงเวลา 
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใหเงินคาตอบแทนของเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร-
อาทิตย คือ นายเกรียงพงษ ภูศรีโสม และนายชะลอ ซอนเปยยูง ทางหลักสูตรฯ เห็นวาเจาหนาที่ทั้ง 2 คน ไดชวยเหลืองานใน
วันเสาร อาทิตย ดวย ดังนั้นจึงจะใหคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับบุคคลทั้ง 2 ดังนี้ คือ นายเกรียงพงษ ภูศรีโสม 1,000 
บาท และนายชะลอ ซอนเปยยูง 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  1. ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ประธานฯ ไดปรึกษากับที่ประชุมเรื่องเกรดของ นายวัชรกุล กอนกั้น ที่ติด I ในรายวิชา 802703 เทคโนโลยีใน
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นและนักศึกษามาขอใหอาจารยเจาของวิชา (ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ) ปรับเกรดใหได B เพราะผล
การเรียนเฉลี่ยจึงจะถึง 3.00 ซึ่งจะสามารถขอทุนการศึกษาจากหนวยงานของนักศึกษาได โดยความจริงแลวผลงานของ
นักศึกษาที่สงนั้นสามารถไดเกรด D+ แตเนื่องจากนักศึกษาสงงานชาตลอดเกือบทุกงานจึงใหติด I ไวกอน ตามความเห็นของที่
ประชุมฯ มีมติใหนักศึกษาคนดังกลาวไดเกรดวิชา 802703 ไมเกิน C+

 2. การเดินทางไปเจรจาความรวมมือและทัศนศึกษาดูงาน ณ ฮองกง 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาไดรายงานผลการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและทัศนศึกษาดูงาน ณ ฮองกง ใน
ระหวางวันที่ 22-24 กันยายน 2551 นั้น ตอคณบดีฝายวิชาการเรียบรอยแลว 
 
 3. ประตูขึ้น-ลง อาคาร สนพ. 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาไดทําหนังสือถึงรองคณบดีฝายบริหารเรียบรอยแลว 
  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 1. หองน้ําช้ัน 2 อาคาร สนพ. 
 ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมวาหองน้ําช้ัน 2 อาคาร สนพ. สกปรกมาก
เนื่องจากนักศึกษาไดเขามาใชและไมทําความสะอาดหลังจากปสสวะรวมถึงการที่นักศึกษาเขาไปสูบบุหรี่ในหองน้ําดวย ทํา
ใหหองน้ําสกปรก นอกจากนี้แลวหองน้ําที่มีปายติดไว วาเปนหองน้ําเฉพาะอาจารยนักศึกษาก็เขาไปใชอีก ที่ประชุมจึงได
เสนอแนวทางแกไขวาควรทําปายติดไวหนาหองน้ํา ถานักศึกษายังเขามาใชอีกก็จะตองหาวิธีการอื่นตอไป 
 
ปดประชุม 12.30 น. 
 
 
 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 

   
 
 
 


