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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 2 / 2555 
วนัจันทร์ที่ 5 มนีาคม 2555 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
........................................................................................... ................................................... 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์   กรรมการ 
3. อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร    กรรมการ 
4. อ.นรากร พุทธโฆษ ์     กรรมการ 
5. อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา    กรรมการ  
6. นางวาสนา ร าเพยพล     เลขานุการ      
7. นายกิฐิกรณ์  ยติุการ     ผูช่้วยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2555 
 

  เน่ืองจากทางฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ ยงัสรุปรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 ไม่แลว้เสร็จ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมเล่ือนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมคราวต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 วาระที่ 2.1 สรุปผลการศึกษาของหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2555 
 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมพิจารณาผลการเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2554  จ านวน 6 รายวิชา  และท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติ  เห็นชอบใหน้ าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ต่อไป ซ่ึงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา เป็นดงัน้ี 

1. วิชา 802704 Integrated Building Technology อาจารยเ์จา้ของวิชา อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร  
   ลงทะเบียน 20 ราย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
   เกรด A ได ้5 คน 
   เกรด B+ ได ้12 คน 
   เกรด B ได ้3 คน 
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 2. วิชา 802711 Architecture for Energy อาจารยเ์จา้ของวิชา ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 
   ลงทะเบียน 11 ราย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
   เกรด A ได ้8 คน 
   เกรด B+ ได ้2 คน 
   เกรด B ได ้1 คน 
 3. วิชา 802714 Tools and Methods for Energy and Environment อาจารยเ์จา้ของวิชา อ.นรากร พุทธโฆษ ์
   ลงทะเบียน 20 ราย แต่อาจารยเ์จา้ของยงัไม่ส่งผลการประเมินมา ท่ีประชุมจึงเสนอให้
อาจารยเ์จา้ของวิชาส่งผลการศึกษามาท่ีประธานหลกัสูตรฯ แลว้เวียนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอเขา้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป  
 4.  วิชา 802891 Seminar in Building Technology อาจารยเ์จา้ของวิชา ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 
   ลงทะเบียน 20 ราย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
   เกรด A ได ้10 คน 
   เกรด B+ ได ้4 คน 
   เกรด B ได ้4 คน 
   เกรด C+ ได ้2 คน 
  ในส่วนของรายวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ จะตอ้งประเมิน S นั้น ประธานฯ 
ขอใหแ้จง้มายงัอาจารยเ์จา้ของวิชาเพ่ือจะไดป้ระเมินลงในระบบ และจะเวียนใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ก่อน
เสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณารับรองต่อไป 
 

  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.2 การสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ของ

หลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 หลงัจากประเมินผลการศึกษาแลว้ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลการประเมิน S วทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ประกาศโดยผา่นคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับรอง วนัที ่9 มนีาคม 2554 

2. กรณีนกัศึกษาผา่นการประเมินโดยได ้S ครบ (12 หน่วยกิต ส าหรับ Thesis / 6 หน่วยกิต ส าหรับ IS) 

          2.1 นกัศึกษาตอ้งมายืน่รับ บว.25  (แบบค าร้องขอข้ึนสอบฯ) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสอบสอบ 5,000.- / Thesis และ 4,000.- / IS  
ภายในวนัที ่12 มนีาคม 2554 ท่ีกลุ่มงานจดัการศึกษา (ติดต่อท่ีคุณกิฐิกรณ์) 
          2.2 นกัศึกษาส่งวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกใหท่ี้กลุ่มงานจดัการศึกษา จ านวน 4 ชุด ก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 25 วนั 
ภายในวนัที ่12 มนีาคม 2554 

          2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ นดัประชุม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 

                    2.3.1 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 3. กรรมการ (อาจารยท่ี์
ปรึกษาของนกัศึกษาคนท่ีข้ึนสอบ) และตอ้งมีคุณสมบติั รศ. หรือ ดร. ข้ึนไป 
                   2.3.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ (อาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษา
คนท่ีข้ึนสอบ)  
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3. กรณีนกัศึกษาท่ียงัไม่ผา่นการประเมิน S ครบ ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนในเทอมถดัไป ตามหน่วยกิตท่ีคงเหลือ 

4. นกัศึกษาท่ีไดห้น่วยกิต S ครบ ในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 มีดงัน้ี 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา 

ก าหนดส่งเล่ม ก าหนดการสอบคร้ังที ่1 

1  525200030-9 นายพงษกร ศรีมณี 
 ดร.ชูพงษ ์/ ประธานฯ 

 ข  12 มีนาคม 2555 
วนัเสาร์ 17 มีนาคม 2555 
เวลา 09.00-10.30 น. 

 ดร.นวลวรรณ/ กรรมการ 
ผศ.ดร.ยิง่สวสัด์ิ / กรรมการ 

2  525200035-9 นายศิวดล อุปพงษ ์
ดร.ชูพงษ ์/ ประธานฯ 

 ดร.นวลวรรณ/ กรรมการ 
ผศ.ดร.ยิง่สวสัด์ิ  / กรรมการ 

 ข 12 มีนาคม 2555 
วนัเสาร์ 17 มีนาคม 2555 
เวลา 10.30-12.00 น. 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

วาระที่ 2.3 การด าเนินการเกีย่วกบัการสอบประมวลความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 
- ก าหนดการสอบ 
- การแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ 
- แนวข้อสอบ 

ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการสอบประมวลความรู้ประจ าปีการศึกษา 2554 ซ่ึงเป็น
การสอบของนกัศึกษารหสั 53 โดยท่ีประชุมไดส้รุปขั้นตอนและก าหนดการต่าง ๆ ของการสอบ เป็นดงัน้ี 

- ก าหนดการสอบ 
ก าหนดใหมี้การสอบประมวลความรู้ในวนัเสาร์ท่ี 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอ้ง 

Lecture 3  
 

- การแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ   เป็นประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์  เป็นกรรมการ 
3. ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร     เป็นกรรมการ 
4. อ.นรากร พุทธโฆษ ์     เป็นกรรมการ 
5 .อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ดงัน้ี 
1. นางวาสนา ร าเพยพล    เป็นประธานกรรมการ 
2. นางทศัวรรณ ศราภยั    เป็นกรรมการ 
3. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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- แนวขอ้สอบ 
ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงแนวทางในการออกขอ้สอบประมวลความรู้ ซ่ึงท่ีประชุม

ไดส้รุปแลว้ก าหนดใหมี้กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทุกท่านออกขอ้สอบท่านละ 2 ขอ้ ขอ้ละ 1 วิชา รายละเอียดเป็น
ดงัน้ี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ  ออกขอ้สอบวิชา 802713 และ 802891 
2. ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร    ออกขอ้สอบวิชา 802702 และ 802704 
3. อ.นรากร พุทธโฆษ ์    ออกขอ้สอบวิชา 802714 และ 802723 
4. อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา    ออกขอ้สอบวิชา 802701 และ 802711 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์ ออกขอ้สอบวิชา 802703 และ 802712 
 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

วาระที่ 2.4 การด าเนินการรับสมคัรคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
- การแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ 
- การแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
- จ านวนรับสมคัรนักศึกษาใหม่ 

ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการด าเนินการรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อใน
หลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยท่ีประชุมไดส้รุปก าหนดการต่าง ๆ ของการรับสมคัร เป็นดงัน้ี 

- การแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ   เป็นประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์  เป็นกรรมการ 
3. ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร     เป็นกรรมการ 
4. อ.นรากร พุทธโฆษ ์     เป็นกรรมการ 
5 .อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

- การแต่งตั้งกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ   เป็นประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์  เป็นกรรมการ 
3. ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร     เป็นกรรมการ 
4. อ.นรากร พุทธโฆษ ์     เป็นกรรมการ 
5 .อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ดงัน้ี 
1. นางวาสนา ร าเพยพล    เป็นประธานกรรมการ 
2. นางทศัวรรณ ศราภยั    เป็นกรรมการ 
3. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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- จ านวนรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
 

สาขาวิชา จ านวนผู้สมคัร 

1. เทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2  ภาคปกติ 5 คน  
2. เทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน  
3. เทคโนโลยีอาคารแผน ข โครงการพิเศษ 15 คน  

รวม 25 คน   
 
 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
1. การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษารหัส 53 

ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงก าหนดการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษารหสั 53 ซ่ึง
นกัศึกษารหสัดงักล่าวจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 3 หน่วยกิต แต่เน่ืองจากระเบียบและวิธีปฏิบติั
จากทางมหาวิทยาลยั ก าหนดใหน้กัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จะตอ้งสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ผา่น 
จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได ้นั้น ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาและมีมติใหมี้การสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในส่วนของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
ประธานฯ ขอประสานไปยงักรรมการผูท้รงฯ ก่อนวา่สะดวกมาเป็นกรรมการผูท้รงในวนัดงักล่าวไดห้รือไม่ และจะได้
แจง้ใหเ้ลขานุการทราบเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

   
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
  

ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 

http://app.gs.kku.ac.th/newapp54/notice_app.php?option=stud&fid=20&major=2006226
http://app.gs.kku.ac.th/newapp54/notice_app.php?option=stud&fid=20&major=2006226
http://app.gs.kku.ac.th/newapp54/notice_app.php?option=stud&fid=20&major=2006236

