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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 8/2552 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 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 7/2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ขอ 4 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Seminar 
ผศ.ดร. ไดปรึกษากับที่ประชุมถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา Seminar  
แกไขเปน 
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดปรึกษากับที่ประชุมถึงแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา Seminar 
 
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 ผลการสอบรางเคาโครงวิทยานิพนธ 
 ประธานฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงการสอบรางเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษารหัส 51 ของหลักสูตรฯ 
ประจําปการศึกษา 2552 โดยผลการสอบเปนดังนี้ 
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ผลการสอบรางเคาโครงวิทยานิพนธ 

ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล คะแนน (100 %) 

1 515200004-9 นางสาวเขมนิชพาดา เชิดชูวงศพงษคํา                      54.67  

2 515200008-1 นายนภดล ละมุนเมือง                      62.33  

3 515200009-9 นายบัญญัติ พงษพิริยะเดชะ                      76.67  

4 515200010-4 นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี                      60.67  

5 515200011-2 นายวัชรกุล กอนกั้น                      63.17  

6 515200013-8 นายเศรษฐพันธ โฆสิต                      54.33  

7 515200014-6 นายสิทธิพงษ บุญสิงห                      68.00  

8 515200016-2 นายโสมนัส ปานสนาม                      60.83  
 
  ทั้งนี้ กรรมการสอบรางเคาโครงวิทยานิพนธ ไดใหคําแนะนํากับนักศึกษาโดยภาพรวม กลาวคือ นักศึกษา
ยังอานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของตนเองนอยมาก และระเบียบวิธีวิจัยยังไมชัดเจน ซึ่งจะไดแนะนํานักศึกษาตอไป 
กอนที่จะขึ้นสอบเคาโครงวิทยานิพนธจริงในวันเสารที่ 3 ตุลาคม 2552 นี้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
              ระเบียบวาระที่ 2.2 งบประมาณ / รายงานการใชเงินประจําปงบประมาณ 2552 
 ประธานฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เกี่ยวกับงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ประจําปงบประมาณ 2551 เปนดังนี้ 
รหัส รายการ งบประมาณ รวมผูกพันและเบิกจาย คงเหลือ 

 งบอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน 50 % หลัง    
1401 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษรายวิชา 9 วิชา 270,000 278,500 -8,500 
1402 คาใชจายในการเดินทางอาจารยพิเศษ 100,000 71,000 29,000 
1403 สนับสนุนนําเสนอผลงานนักศึกษา 30,000 0 30,000 
1404 สนับสนุนโครงการตาง ๆ 20,000 0 20,000 
1405 คาวัสดุรายวิชา 9 วิชา (3,000*9) 27,000 2,746.69 24,253.31 
1406 คาทัศนศึกษา / ดูงานรายวิชา 100,000 75,545 24,455 
1407 คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 30,000 0 30,000 
1408 ทุนใหกับกิจการนักศึกษา 61,000 61,000 - 
1409 คาใชจายอื่น ๆ 28,188 22,771 5,417 

รวมรายจายหลักสูตร สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร) 666,188 511,562.69 154,625.31 
  

 ทั้งนี้ ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา ยอดเงินคงเหลือของหลักสูตรฯ เมื่อรวมคาใชจายจากหมวดตาง ๆ 
แลวหลักสูตรฯ คงเหลือเงินประมาณ 154,625.31 บาท แตเนื่องจากบางรายการซึ่งมียอดเงินติดลบ ฝายเลขานุการฯ จะนําไป
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ปรับยอดเงินจากหมวดอื่นมาใสเพื่อไมใหหมวดคาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษรายวิชา 9 รายวิชา ติดลบ และจะไดรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการประชุมคราวตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
  
              ระเบียบวาระที่ 2.3 การประเมินหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2551                                                                                                          
   ประธานฯ ไดสอบถามไปยังเลขานุการหลักสูตรฯ เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 
2551 วาดําเนินการไปถึงไหนแลว ซึ่งเลขานุการหลักสูตรฯ ไดรายงานวาไดดําเนินการกรอกขอมูลในสวนตาง ๆ แลว
ประมาณ 70 % และในวันจันทรที่ 24 สิงหาคม 2552 จะไดปริ้นขอมูลในสวนที่กรอกขอมูลเสนอตอประธานฯ เพื่อพิจารณาวา
ถูกตองหรือไม ถามีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลก็จะไดมาดําเนินการตอไปและทางมหาวิทยาลัยกําหนดใหยืนยันขอมูลการ
ประเมินหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2551 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 นี้ ซึ่งถายืนยันขอมูลแลวจะดําเนินการแกไขขอมูล
ในสวนตาง ๆ ไมได 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 1. กําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ของหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 
 ประธานไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมถึงการกําหนดการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ของหลักสูตรฯ ประจําภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2552 ซึ่งหลังจากที่ไดมีการสอบโครงรางไปแลวในวันเสารที่ 16 สิงหาคม 2552 ที่ผานมานั้น จะตอง
กําหนดใหมีการสอบเคาโครงวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 เพื่อทําการประเมินผลการศึกษา S ใน
โอกาสนี้ ซึ่งผลการพิจารณาผลการจัดการสอบฯ เปนดังนี้ 
 

สถานที่สอบ วัน เวลา รายชื่อนักศึกษา / รหัสนักศึกษา หัวขอวิทยานิพนธ 
เสารที่ 3 ต.ค.52 
09.00-09.45 น. 

นางสาวเขมนิชพาดา  เชิดชูวงศพงษคํา 
515200004-9 

การพัฒนาวัสดุอาคารจากเศษยางรถยนต 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
09.45-10.30 น. 

นายนภดล ละมุนเมือง 
515200008-1 

การศึกษาเปลือกอาคาร เพ่ือสรางภาวะนาสบายสําหรับที่พักอาศัย
ในชุมชนแออัด 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
10.30-11.15 น. 

นายบัญญัติ พงษพิริยะเดชะ 
515200009-9 

การลดอัตราการถายเทความรอนผานหลังคาเหล็กรีดดวยวิธีการ
ระบายอากาศแบบธรรมชาติผานชองวางใตแผนหลังคา 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
11.15-12.00 น. 

นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศร ี
515200010-4 

การศึกษาการปรับปรุงอาคารสํานักงาน คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงาน 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
13.00-13.45 น. 

นายวัชรกุล กอนกั้น 
515200011-2 

เทคนิคการออกแบบปรับปรุง แผงกันแดดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกันความรอนเขาสูอาคารและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียน
ลมเขาสูอาคาร   

เสารที่ 3 ต.ค.52 
13.45-14.30 น. 

นายเศรษฐพันธ โฆสิต 
515200013-8 

การไหลเวียนของอากาศภายในหองเรียน เพ่ือการประหยัด
พลังงาน กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกน 

หองเรียน สนพ. 2 
อาคาร สนพ. คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
14.30-15.15 น. 

นายสิทธิพงษ บุญสิงห 
515200014-6 

การปองกันความรอนจากชายคาหลังคาของบานจัดสรรในจังหวัด
ขอนแกน 
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เสารที่ 3 ต.ค.52 
15.15-16.00 น. 

นายโสมนัส ปานสนาม 
515200016-2 

รูปแบบอุปกรณระแนงบังแดดที่เหมาะสมสําหรับอาคารผนัง
กระจกการใหแสงสวางธรรมชาติและลดการถายเทความรอนเขา
สูตัวอาคาร 

 
 ทั้งนี้ การกําหนดกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ประธานจะไดแจงทางฝายเลขานุการเพื่อจัดทําประกาศใน
โอกาสตอไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ปดประชุม 12.00 น. 
       
 
 
       (นางวาสนา รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 


