
 1
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  หลักสูตรโครงการพิเศษ 
คร้ังที่ 9/2552 

วันจันทรท่ี 21 กันยายน 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 13.00 น. 
ประธานฯแจงวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2552 
เนื่องจากรายการประชุมครั้ง 9/2552 ยังไมไดรับการตรวจแกไข จึงเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2552 

ออกไปในการประชุมคราวตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
              ระเบียบวาระที่ 2.1 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงกําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ของหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา ตน 
ปการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กําหนดการสงแบบ บว. 23 และเคาโครงวิทยานิพนธ   วันเสารที่ 20 กันยายน 2552 
  2. กําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

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 

การปองกันความรอนผานผนัง สําหรับบานพักอาศัยในชุมชน
แออัด กรณีศึกษา ชุดชนวัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
10.30-11.15 น. 

นายบัญญัติ พงษพิริยะเดชะ 
515200009-9 

การลดอัตราการถายเทความรอนผานหลังคาเหล็กรีดดวยวิธีการ
ระบายอากาศแบบธรรมชาติผานชองวางใตแผนหลังคา 

หองเรียน สนพ. 2 
อาคาร สนพ. คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
11.15-12.00 น. 

นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี 
515200010-4 

การศึกษาการปรับปรุงอาคารสํานักงาน คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
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ประหยัดพลังงาน 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
13.00-13.45 น. 

นายวัชรกุล กอนกั้น 
515200011-2 

เทคนิคการออกแบบปรับปรุง แผงกันแดดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกันความรอนเขาสูอาคารและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลเวียนลมเขาสูอาคาร   

เสารที่ 3 ต.ค.52 
13.45-14.30 น. 

นายเศรษฐพันธ โฆสิต 
515200013-8 

การไหลเวียนของอากาศภายในหองเรียนเพื่อสภาวะนาสบาย 
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกน 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
14.30-15.15 น. 

นายสิทธิพงษ บุญสิงห 
515200014-6 

การปองกันความรอนจากหลังคาของบานจัดสรรในจังหวัด
ขอนแกน 

เสารที่ 3 ต.ค.52 
15.15-16.00 น. 

นายโสมนัส ปานสนาม 
515200016-2 

รูปแบบอุปกรณบังแดดที่เหมาะสมสําหรับอาคารผนังกระจก
การใหแสงสวางธรรมชาติและลดการถายเทความรอนเขาสูตัว
อาคาร 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

              ระเบียบวาระที่ 2.2 การสอบเคาโครงการศึกษาอิสระ 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงกําหนดการสอบเคาโครงการศึกษาอิสระ ของหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา 
ตน ปการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. กําหนดการสงแบบ บว. 23 และเคาโครงการศึกษาอิสระ   วันเสารที่ 20 กันยายน 2552 
  2. กําหนดการสอบเคาโครงการศึกษาอิสระ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

สถานที่สอบ วัน เวลา รายชื่อนักศึกษา / รหัสนักศึกษา หัวขอการศึกษาอิสระ 
อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
09.00-09.45 น. 

นายวิชชา กาพยไกรแกว 
515200012-0 

การเปรียบเทียบวัสดุกอผนังและสัดสวนชองเปด เพื่อการ
ประหยัดพลังงานสําหรับหองนอนที่ติดเครื่องปรับอากาศใน
หมูบานจัดสรร จังหวัดขอนแกน 

อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
09.45-10.30 น. 

นายชนากานต สุมมาตย 
515200036-6 

ฉนวนกันความรอนฝาเพดานจากกลอนนมยูเอชที 

อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
10.30-11.15 น. 

นายนพรัตน พันธศร ี
515200038-2 

แผนฝาเพดานปองกันความรอนเขาสูอาคารจากเศษกระดาษ
แปรรูป 

อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
11.15-12.00 น. 

นางสาวปนัดดา ตราชู 
515200039-0 

การใชบล็อกชองลม เพื่อลดการถายเทความรอนของผนังอาคาร 

อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
13.00-13.45 น. 

นายปรเมษฐ ตราชู 
515200040-5 

การแสงนําธรรมชาติเขาทางดานบนของอาคารหลังคาทรงจั่วที่
มีผลตออาคารแนวพาดยาว 

อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
13.45-14.30 น. 

นายพิศาล ศีรีวงก 
515200042-1 

การลดการถายเทความรอนผานผนังอาคารดวยการใชอิฐบล็อก
ชองลม 

อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
14.30-15.15 น. 

นายภานุวัฒน ศิริวงษ 
515200043-9 

การลดการสงผานความรอนของหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยใชวัสดุมุงดานบน 

หองเรียน สนพ. 2 
อาคาร สนพ. คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตร 

อาทิตยที่ 4 ต.ค.52 
15.15-16.00 น. 

นายวรงคกร สมบัติธีระ 
515200044-7 

การศึกษาถึงประสิทธิภาพของผนังอาคารจากขวดแกวขนาด
เล็ก 

  

 ที่ประชุมรับทราบ     
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ระเบียบวาระที่ 2.3 งบประมาณประจําปงบประมาณ 2553    
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมถึงการกําหนดแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2553 ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้  
      จํานวนนักศึกษาแยกตามชั้นป หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําปงบประมาณ 2553 

รหัส จํานวน จายเต็ม จายคร่ึง 
51 17 14 3 
52 22 22   
53 20 20   
รวม 59 56 3 

สูตรการคํานวณเงิน 
คาเทอม 30,500.00 หักคาใชจายกอนเขาหลักสูตรฯ ไดดังนี้ 
จายเต็ม             27,500.00  
จายครึ่ง             13,750.00  

รายได  
จายเต็ม        1,540,000.00  
จายครึ่ง             41,250.00  
รายได 1 เทอม (2/52)        1,581,250.00  
รวมงบฯ ป 53 (2/52+1/53)        3,162,500.00  
 

รหัส รายการ งบประมาณ 
  งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 50% หลัง       1,000,000  
1401 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษภายใน+ภายนอก              400,000  
1402 คาวัสดุรายวิชา                80,000  
1403 นําเสนอผลงานนักศึกษา                30,000  
1404 โครงการประกวดผลงานเพื่อการศึกษา                50,000  
1405 คาทัศนศึกษา/ดูงานรายวิชา              100,000  
1406 คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู                10,000  
1407 คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ                  7,000  
1408 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                48,000  
1409 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ                20,000  
1410 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ                60,000  
1411 คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอีสระ                21,000  
1412 ทุนการศึกษา                30,500  
1413 คาใชจายอื่น ๆ              143,500  

รวมรายจายหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร   1,000,000.00  
                                                                                                                                                                                                                                   
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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              ระเบียบวาระที่ 2.4 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552          
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคการศึกษาปลาย 
ลําดับ
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยเจาของวิชา หมายเหตุ 
1 802704 Integrated Building Technology 3(2-3-5)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 1 
2 802714 Tools and Methods for Energy  3(1-4-4)  อ.นรากร เฉพาะป 1 
3 802891 Seminar in Building Technology 3(3-0-6)  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ เฉพาะป 1 

      
รายวิชาบังคับที่เปดสอน    
ลําดับ
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยเจาของวิชา หมายเหตุ 
1 802711 Architecture for Energy and Environment Conservation 3(3-0-6)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 
2 802897 Independent Study 6(0-0-6)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 
3 8802899 Thesis 12(0-0-12)   ผศ.ดร.ชํานาญ เฉพาะป 2 

 

   ตารางสอนภาคการศึกษา ปลาย  ปการศึกษา 2552 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ชั้นปท่ี 1 

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 
802714 เครื่องมือและกระบวนการทดสอบพลังงาน  

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

อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์

 
802891 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร 

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

อาทิตย 
802704 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร 

(Integrated Building Technology) 
ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 

  

 

ตารางสอนภาคการศึกษา ปลาย  ปการศึกษา 2552 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ชั้นปท่ี 2 

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   

802711 สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

(Architecture for Energy and Environment 
Conservation) 

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
                                                                                                                                                                                                                                   
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 1. การประชาสัมพันธหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ โดยจะทําการ
ประชาสัมพันธ 2 ครั้ง ซึ่งทั้ง 2 ครั้ง จะเปนการถายทํารายการโทรทัศน KKU CHANEL ซึ่งในครั้งที่ 1 จะเปนการถายทําใน
รูปแบบของการแนะนําหลักสูตรฯ สวนครั้งที่ 2 จะถายทําในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ และมีการ
สัมภาษณนักศึกษาในหลักสูตรฯ ถึงบรรยากาศการเรียนการสอน และเรื่องอื่น ๆ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2. การจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ วาขณะนี้ไดมอบหมายใหนายวิชชา กาพย
ไกรแกว นักศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ไดรับทุน TA ดําเนินการจัดทําแบบรางเว็บไซต รวมถึงการออกแบบเว็บไซตใหมีความ
สนใจ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3. การทัศนศึกษาดูงาน 
  ประธานไดแจงตอที่ประชุมถึงโครงการทัศนศึกษาดูงานของ VIVA BOARD ซึ่งสนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมดของโครงการ โดยในปนี้จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ซึ่งนักศึกษาของ
หลักสูตรฯ สามารถเดินทางรวมทัศนศึกษาดูงานกับโครงการนี้ได สําหรับรายละเอียดจะไดแจงในโอกาสตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ปดประชุม 16.00 น. 
       
 
 
       (นางวาสนา รําเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 


