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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 6/2552 

วันพุธท่ี 17 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 14.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2551 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การรับอาจารยใหม 
จํานวน 2 ทาน คือ ดร.ณรงคฤทธิ์ และ ดร.พบพงษ แกไขเปน จํานวน 2 ทาน คือ ดร.ณรงควิทย ตรีวิทย 

และ ดร.ภพพงศ สกุลพิพัฒนศิลป 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําปการศึกษา 2552 
ณ หอง ฮัพทาวน โรงแรมขอนแกนโฮเทล แกไขเปน ณ หอง อัพทาวน โรงแรมขอนแกนโฮเทล 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 การจัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การจัดงานโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
ประจําปการศึกษา 2552 ณ หองอัพทาวน โรงแรมขอนแกนโฮเทล ในวันเสารที่ 13 มิถุนายน 2552 นั้นเปนไปอยางเรียบรอย 
สนุกสนานและเปนกันเองระหวางนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ โดยงานในวันนั้นไดมีอาจารยเขารวมงาน ดังนี้ 
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  1. ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
  2. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 
  3. อ.นรากร พุทธโฆษ 
  4. อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 
  5. รศ.ธิติ เฮงรัศมี 
  6. ผศ.วิชิต คลังบุญครอง 
  นอกจากนี้ก็มีนักศึกษาทั้ง 2 ช้ันป จํานวนกวา 40 คน ซึ่งในงานดังกลาวมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางอาจารยและนักศึกษา นักศึกษารุนพี่และรุนนอง รวมไปจนถึงการซักถามเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ของหลักสูตรฯ 
ตลอดปการศึกษา 2551 ที่ผานมา 
  
    ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดโครงการทัศนศึกษาของหลักสูตรฯ 
     ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงกําหนดการเดินทางไปทัศนศึกษาของหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2552 คราว 
ๆ ดังตอไปน้ี 
 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 30130  
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 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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              ระเบียบวาระที่ 2.3 เคร่ืองมือและอุปกรณทางเทคโนโลยีอาคาร 
  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดรายงานตอที่ประชุมถึงควบคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณทางเทคโนโลยีอาคารวา ในวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2552 นี้ จะมีเจาหนาที่จากทางบริษัทมานําเสนอคุณสมบัติของ
เครื่องมือเพื่อใหทางคณะฯ พิจารณาอีกครั้ง เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 โดยประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกิฐิกรณ 
ดําเนินการทําหนังสือเชิญอาจารยที่เกี่ยวของเขารวมรับฟงการนําเสนอเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ระเบียบวาระที่  3.1  การขอทุนทําวิจัยวิทยานิพนธ (ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย) 
  ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ทางบัณฑิตวิทยาลัยไดสงประกาศคณะกรรมการบริหารเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 1/2552) เรื่อง รับสมัคร
ทุนอุดหนุนและสงเสริมการทําวิทยานิพนธ ประจําปการศึกษา 2552 ซึ่งกําหนดการยื่นขอรับทุนดังกลาวกําหนดใหมี 2 
ชวงเวลา ดังนี้ 

ภาคการศึกษา กําหนดยื่นขอรับทุน ประกาศผล ทําสัญญาการรับทุน วันสิ้นสุดสัญญา 
ตน 22 มิ.ย.-3 ก.ค.52 24 ก.ค.52 30 ก.ค. 52 30 พ.ย. 53 
ปลาย 16-27 พ.ย.52 18 ธ.ค.52 24 ธ.ค.52 29 เม.ย.54 

  
  ซึ่งตามกําหนดการและคุณสมบัติของผูที่ขอรับทุนแลว นักศึกษาของหลักสูตฯ ไมสามารถยื่นขอรับทุนใน
ภาคการศึกษาตนได เนื่องจาก ตามประกาศขอ 2.2 ระบุวา เปนวิทยานิพนธท่ีไดรับการอนุมัติเคาโครงเรียบรอยแลว และใน
ภาคการศึกษา ปลาย ประธานฯ ไดแสดงความคิดเห็นวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสวนใหญ
แลวจะไดรับการอนมุัติเคาโครงและสามารถยื่นขอรับทุนได จึงเปนการยากที่นักศึกษาของหลักสูตรฯ จะไดรับทุนดังกลาว 
เนื่องจากจะมี่ผูสมัครขอรับทุนเปนจํานวนมากและตองแขงขันกันทั้งมหาวิทยาลัย ประธานฯ จึงมีความเห็นวา ควรจะให
นักศึกษายื่นขอรับทุนนี้ ในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2553 เพราะจะไดมีคูแขงนอย และนักศึกษาก็ไดผานการสอบเคา
โครงวิทยานิพนธเรียบรอยแลว  
   
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2  การขอทุนทําวิจัยวิทยานิพนธ (ทุนจากคณะฯ) 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 13/2551) เรื่อง 

การใหทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้นนักศึกษาที่ทําวิจัยวิทยานิพนธสามารถยื่นใบ
สมัครเพื่อขอทุนทําวิจัยนี้ได โดยจะไดรับทุนสนับนุนจํานวน 20,000 บาท ซึ่งตองเปนงานวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรของ
คณะฯ และผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ / อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว โดยจะไดสงประกาศนี้ไปให
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธที่สนใจขอทุนของคณะฯ ไปพิจารณาและปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของตนเองตอไป 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.3 อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนในหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา 1/2552 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงอาจารยพิเศษที่หลักสูตรฯ ไดเชิญมาสอนรายวิชาตาง ๆ ในภาคการศึกษา 

ตน ปการศึกษา 2552 ดังรายนามดังตอไปนี้ 
ชื่ออาจารยพิเศษ วัน-เวลา วิชา หัวขอ หมายเหตุ 

คุณสุพิน อุดมผล 
เสารที่ 27 มิ.ย.52 
10.00-12.00 น. 802702 

การคนควาขอมูลและการสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต สํานักวิทยบริการ 

อ.กฤต โงวธนสุวรรณ 
เสารที่ 4 และ 11 

ก.ค.52 
09.00-12.00 น. 

802701 - เทคโนโลยีระบบโครงสรางสมัยใหม 1, 2 มมส. 

ผศ.วิชิต คลังบุญครอง 
อาทิตยที่ 26 ก.ค.
และ 2 ส.ค. 52 
09.00-12.00 น. 

802703 โครงสรางและการกอสรางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น    
1, 2 

 

คุณนิทรรศ ตันเต็มทรัพย 
อาทิตยที่ 2 ส.ค.52 

09.00-12.00 น. 802723 
วัสดุอาคารในกระบวนการกอสรางอาคารขนาด

ใหญ  

รศ.ธิติ เฮงรัศมี 
อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 

09.00-12.00 น. 
802723 วัสดุอาคารในทองถิ่น  

ผศ.ดร.ศิริรัตน วงศประกรณกุล 
เสารที่ 18 ก.ค. 

1,8,15,22,29 ส.ค.52 
09.00-12.00 น. 

802702 การใชสถิติในงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
มข. 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.4 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมถึงแนวทางการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษาประจําป

การศึกษา 2552 โดยนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ จะตองสอบเคาโครงใหผานภายในภาคการศึกษาตน และจะตองสอบเพื่อการ
ประเมิน S อีกครั้งประมาณเดือน กันยายน 2552  

 สําหรับแนวทางการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 - ขอแบบ เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ (บว.23) ที่งานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษา

สังกัด หรือดาวนโหลดไดที่เวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th  
 - สําหรับสาขาวิชาที่กําหนดใหมีการสอบเคาโครง ใหนักศึกษาดําเนินการขอสอบที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

โดยการกําหนดคณะกรรมการสอบเคาโครง พรอมทั้งวัน เวลา สถานที่สอบ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ และไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะนั้น ไ 

 - เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ เห็นชอบเคาโครงแลว นักศึกษากรอก รายละเอียดใน
แบบ บว.23 แลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /การศึกษาอิสระ และอาจารยที่ปรึกษารวมทุกคนลงนามและประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลงนามใหความเห็นชอบ 

 - งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบรูปแบบเคาโครง และเสนอคณบดีอนุมัติเคาโครง 
 - งานบริการการศึกษาคณะสงเคาโครงที่ไดรับอนุมัติแลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาและสง

ใหบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ในสวนของหลักสูตรฯ กําหนดใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ใหนักศึกษาสงเคาโครงวิทยานิพนธที่งานบริการการศึกษาของคณะฯ 
 - วันที่ 6 ก.ค.52-8 ส.ค.52 ใหนักศึกษาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกี่ยวกับการนําเสนอเคาโครง

วิทยานิพนธ 
 - วันที่ 9 ส.ค.52 ซักซอมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 - วันที่ 11 ส.ค.52 นักศึกษาสงแบบเสนอเคาโครงวิทยานิพนธที่งานบริการการศึกษาของคณะฯ 
 - ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2552 สอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 - ประมาณเดือนกันยายน 2552 สอบเพื่อประเมิน S วิทยานิพนธ 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.5 คาสอนพิเศษประจําภาคการศึกษา 1/25552 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงคาสอนพิเศษของอาจารยในคณะ และอาจารยนอกคณะที่มาสอนใน

หลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 อยางคราว ๆ  เปนดังนี้ 
 -     คาสอนพิเศษอาจารยในคณะฯ 

สรุปอาจารยผูเบิกคาสอน 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์            45,613.00  
ผศ.ดร.ชํานาญ           38,773.00  

ผศ.ประพันธพงศ           17,353.00  
อ.ดร.สักการ           20,413.00  
ผศ.ดร.ทรงยศ             4,320.00  
ผศ.ดร.นพดล             4,320.00  
ผศ.ดร.วารุณี             6,120.00  
ผศ.สุรกานต             2,520.00  
ผศ.กุลศรี           10,800.00  
อ.ธีรศักดิ์             3,313.00  
อ.พรสวัสดิ์             5,940.00  
อ.ทรงยศ (พ)             5,940.00  
อ.นรากร           13,153.00  

           178,578.00  
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- คาสอนพิเศษอาจารยนอกคณะฯ (อ.พิเศษ) 

สรุปอาจารยผูเบิกคาสอน 

อ.กฤต             7,200.00  
คุณสุพิน (หองสมุด)             1,200.00  

ผศ.ดร.ศิริรัตน           10,800.00  
ผศ.วิชิต             7,200.00  
อ.นิทรรศ             3,600.00  
รศ.ธิติ             3,600.00  

            33,600.00  
   

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เงินงบประมาณที่ใชเปนคาสอนพิเศษสําหรับอาจารยที่เชิญมาสอนนั้น
ยังเหลือเปนจํานวนมาก ประธานฯ จึงเสนอตอที่ประชุมวาควรที่จะเชิญอาจารยพิเศษจากรุงเทพฯ มาสอนเพิ่มไดอีก
อยางนอย 1 ถึง 2 ทาน สวนจะเชิญอาจารยทานใดนั้น ประธานฯ จะไปพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมในการ
ประชุมคราวตอไป 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรวบรวมบทความวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตฯ 
 ตามที่ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายวิชชา กาพยไกรแกว นักศึกษาที่ไดรับทุน TA ไปดําเนินการจัดทํา

รูปเลมรวมบทความวิชาการจํานวน 10 เลม และนายวิชชา ไดสงตัวอยางมาเพื่อใหอาจารยพิจารณานั้น ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไดแจง
ได มีบทความซึ่ง ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ เปนเจาของบทความ มีรูปภาพหายไป จึงไดแจงใหนายกิฐิกรณ ดําเนินการแจงนายวิชชา
เพื่อปรับเปลี่ยน นอกจากนี้แลวประธานฯ ยังไดแจงวาใหทํารูปเลมจาก 10 เลม เปน 15 เลม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ปดประชุม 16.30 น. 
       
 
 
       (นางวาสนา  รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 


