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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 7/2552 

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 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 10.00 น. 

ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2552 
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 
แกไข 
จํานวน 2 ทาน คือ ดร.ณรงคฤทธิ์ และ ดร.พบพงษ แกไขเปน จํานวน 2 ทาน คือ ดร.ณรงควิทย อารีมิตร 

และ ดร.ภพพงศ สกุลพิพัฒนศิลป 
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 การรวมบทความวิชาการของคณาจารยประจําหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงตอทีประชุมถึงการดําเนินการรวมบทความวิชาการของคณาจารยในหลักสูตรฯ วาเสร็จ
เรียบแลว โดยจัดทําทั้งหมด 15 เลม ซึ่งจะแจกใหอาจารยในหลักสูตรฯ คนละ 1 เลม ใหหองสมุดคณะ 2 เลม หองสมุด
หลักสูตรฯ 1 เลม ทั้งนี้ ผูจัดทํารูปเลมรวมบทความวิชาการคือ นายวิชชา กาพยไกรแกว นักศึกษาของหลักสูตรฯ ซึ่งเปน
นักศึกษาที่ไดรับทุน TA โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,327 บาท  
    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ระเบียบวาระที่  3.1  การจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 
  ประธานฯ ไดสอบถามไปยังอาจารยประจําหลักสูตรฯ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประจําภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2552 ดังนี้ 
  อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ อาจารยเจาของวิชา 802702 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร ไดแจงวา 
หองเรียนที่จัดการเรียนการสอน คือ หอง สนพ.1 โปรเจคเตอรไมคอยชัดและจอโปรเจคเตอรหลุดออกจากผนังทําใหไม
สะดวกตอการเรียนการสอน ในสวนของการสอนวิชาดังกลาวในหัวขอหลักการเขียนบรรณานุกรมหรือแหลงอางอิง ซึ่ง
สามารถเขียนได 2 วิธี ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและในการเขียนแหลงอางอิงในการทําวิจัยของนักศึกษาควรที่จะตอง
เปนไปในทางเดียวกัน จึงไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมวาจะเลือกใชแบบใด ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ใหนักศึกษาเลือก
แบบที่ 1 ในการเขียนบรรณานุกรมหรือแหลงอางองิงานวิจัย  
  อ.ดร.สักการ ไดแจงเพิ่มเติมวา ในสวนของรายวิชาที่นักศึกษาติด I ในภาคการศึกษาที่ผานมาในรายวิชา 
802702 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร คือ นายเศรษฐพันธ โฆสิต รหัสนักศึกษา 515200013-8 ยังไมมาดําเนินการแก I 
เลย โดยมีการแจงนักศึกษาใหมาดําเนินการหลายรอบแลวแตนักศึกษาก็ยังไมมาดําเนินการ จึงไดปรึกษาหารอืกับที่ประชุมวา
ควรดําเนินการอยางไร ที่ประชุมเห็นวา ตองทําหนังสือแจงนักศึกษาอยางเปนทางการวาใหมาดําเนินการแกไข I ใหเรียบรอย
ภายในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 นี้ 
   ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล อาจารยเจาของวิชา 802701 เทคโนโลยีอาคาร ไดแจงวา นักศึกษาไมคอยตรงตอ
เวลาทั้งในเรื่องของการเขาเรียนและการสงการบาน นอกจากนี้แลว ในวันที่ 22-23 ส.ค.52 นี้ จะมีการอบรม Lighting ซึ่ง
โครงการนี้ไดขออนุมัติจากทางคณะเรียบรอยแลว จึงอยากใหนักศึกษาของหลักสูตรฯ เขารวมรับฟงการบรรยายในครั้งนี้ แต
อาจจะมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นที่นักศึกษาตองเขาเรียนในวันดังกลาว ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ จึงแจงวา
จะขออนุญาตใหนักศึกษาเขารับฟงกับอาจารยที่สอนตรงกับงานวันดังกลาวดวยตนเอง 
  นอกจากนี้แลว ในสวนของตารางเรียนประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 ไมมีปญหา แตมี
ขอสังเกตวาในรายวิชา Seminar ซึ่งเปนรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาปลายของปการศึกษา เนื่องจากนักศึกษายังไม
ทราบวาตนเองสนใจที่จะทําวิจัยเรื่องอะไร ดวยเหตุนี้ที่ประชุมจึงปรึกษาหารือวา ควรที่จะนํารายวิชา Seminar มาไวในภาค
การศึกษา ตน ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 หรือไม ซึ่งจะไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันในคราวประชุมครั้งตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2  แนวทางการทําวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมานั้น ทางบัณฑิตวิทยาลัยไดแจงใหทราบถึงแนว
ทางการทําวิทยานินพนธ / การศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญของระเบยีบที่ควรทราบเปนพื้นฐานใน
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ไดแก 

1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
3. การสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
4. การสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกทําวิทยานิพนธ 
5. การสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกทําการศึกษาอิสระ 
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6. ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษาและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในการรักษา

มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําวิทยานิพนธ 

ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ ตามหัวขอขางตนนี้มีในเอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ครั้งที่ 7/2552 วาระที่ 3.2 เรื่อง แนวทางการทํา
วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.3 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ของนักศึกษารหัส 51 ประจําปการศึกษา 

2552 วา จะดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในวันที่ 9 สิงหาคม 2552 นี้ โดยในการสอบครั้งนี้ จะถือวาเปนการสอบเพื่อ
ซักซอมกอนสอบจริงในโอกาสตอไป ซึ่งไดกําหนดรายระเอียดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ดังนี้ 
  1. กําหนดการสงเคาโครงวิทยานิพนธ   วันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2552 
  2. กําหนดการสอบแบบรางวิทยานิพนธ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

สถานที่สอบ วัน เวลา รายชื่อนักศึกษา / รหัสนักศึกษา หัวขอวิทยานิพนธ 
อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
09.00-09.45 น. 

นางสาวเขมนิชพาดา เชิดชูวงศพงษคํา 
515200004-9 

อุณหภูมิของดินตอการสงผลกับสภาวะอากาศอาคาร 

อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
09.45-10.30 น. 

นายนภดล ละมุนเมือง 
515200008-1 

การเลือกใชวัสดสุําหรับอาคารที่พักอาศัยในชุมชนแออัด 
กรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี 

อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
10.30-11.15 น. 

นายบัญญัติ พงษพิริยะเดชะ 
515200009-9 

การประยุกตใชรูปทรงพีระมิดกับงานสถาปตยกรรมเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน 

อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
11.15-12.00 น. 

นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศร ี
515200010-4 

การศึกษาการปรับปรุงอาคารสํานักงาน คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงาน 

อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
13.00-13.45 น. 

นายวัชรกุล กอนกั้น 
515200011-2 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบระบบหลังคาเพื่อลด
ความรอนโดยใชโปรแกรม Sketch up และ 3dmax   

อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
13.45-14.30 น. 

นายเศรษฐพันธ โฆสิต 
515200013-8 

เสียงกับการระบายอากาศภายในอากาศที่มีผลตอการประหยัด
พลังงาน 

อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
14.30-15.15 น. 

นายสิทธิพงษ บุญสิงห 
515200014-6 

แนวทางการปองกันความรอนจากแสงอาทิตยกับความสัมพันธ
ของระดับความสูงพ้ืนถึงหลังอะเสและมุมเอียงของหลังคาใน
หมูบานจัดสรรจังหวัดขอนแกน 

หองประชุมชั้น 2 
สํานักงานคณบดี 
คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 

อาทิตยที่ 9 ส.ค.52 
15.15-16.00 น. 

นายโสมนัส ปานสนาม 
515200016-2 

แนวทางการศึกษาการนําวัสดุทางเลือกมาใชกับสวนประกอบ
ภายในอาคารหองพักอาศัยเพ่ือลดอุณหภูมิและสรางสภาวะ
แวดลอมที่สบาย กรณีศึกษา จังหวัดขอนแกน 
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ทั้งนี้กรรมการที่สอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งนี้ ประกอบดวย 
1. ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
2. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 
3. อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.4 อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนเพิ่มเติม 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการประชุมคราวประชุมที่ 6/2552 รับทราบวาเงินงบประมาณ

ในสวนของคาสอนพิเศษอาจารยภายนอกยังคงเหลือจํานวนมาก จึงมีแนวความคิดวาควรที่จะเชิญอาจารยพิเศษมาสอน
เพิ่มเติมใหกับหลักสูตรฯ โดยประธานฯ ไดเสนออาจารยพิเศษจํานวน 3 ทานที่ไดติดตอเปนการสวนตัวแลวคือ 

1. รองศาสตราจารยจรัญพัฒน ภูวนันท อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร 
3. Mr.Martin Schoch อาจารยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร 
หลังจากที่ประชุมไดรับทราบประวัติและผลงานของอาจารยทั้ง 3 ทาน จึงมีมติใหเชิญอาจารยมาสอน

พิเศษอยางเปนทางการโดยตองประสานเรื่องเวลาและหัวขอการสอน ซึ่งประธานฯ จะรับไปดําเนินการประสานอยางเปน
ทางการในโอกาสตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.5 งบประมาณคาสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงคาตอบแทนคาสอนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 ทั้งอาจารย

ภายในและภายนอก เปนดังนี้ 

สรุปอาจารยภายในผูเบิกคาสอน 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล           45,613.00  
ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ           38,773.00  
ผศ.ประพันธพงศ จงปติยัต           17,353.00  
อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์           20,413.00  

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ             4,320.00  
ผศ.ดร.นพดล ต้ังสกุล             4,320.00  
ผศ.ดร.วารุณี หวัง             6,120.00  

ผศ.สุรกานต รวยสูงเนิน             2,520.00  
ผศ.กุลศรี ต้ังสกุล           10,800.00  

อ.ธีรศักดิ์ สิงหปรีชา             3,313.00  
อ.พรสวัสดิ์ พิริยะเดชะ             5,940.00  
อ.ทรงยศ พงศพิมล             5,940.00  
อ.นรากร พุทธโฆษ           13,153.00  

           178,578.00  
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สรุปอาจารยภายนอกผูเบิกคาสอน 

อ.กฤต โงวธนสุวรรณ             7,200.00  
คุณสุพิน อุดมผล             1,200.00  

ผศ.ดร.ศิริรัตน วงศประกรณกุล           10,800.00  
ผศ.วิชิต คลังบุญครอง             7,200.00  
อ.นิทรรศ ตันเต็มทรัพย             3,600.00  

รศ.ธิติ เฮงรัศมี             3,600.00  
           33,600.00  

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.6 โครงการทัศนศึกษาโดยใชงบกิจการนักศึกษา (50% แรก) 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมถึงโครงการที่นักศึกษาของหลักสูตรฯ เสนอโครงการมา โดยใชงบ

กิจการนักศึกษา (50 % แรก) ซึ่งโครงการที่นักศึกษาเสนอเปนโครงการที่นาสนใจและเปนประโยชนกับนักศึกษา คือ 
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มความรูดานภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยอีาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งประธานฯ เสนอที่จะใชงบประมาณ 50 % แรก เพราะ
เห็นวายังคงเหลืองบประมาณในสวนนี้อยู ซึ่งเมื่อตรวจสอบงบประมาณดังกลาวแลวจากรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
ทราบวาเปนงบที่ถูกจัดสรรใหกับหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ที่ประชุมจึงมีมติยกเลิกโครงการนี้ไปกอน 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 
 ปดประชุม 12.00 น. 
       
 
 
       (นางวาสนา รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 


