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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 3 / 2555 
วนัองัคารที่ 10 พฤษภาคม 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 และคร้ังที่ 2/2555 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1 / 2555  ดงัน้ี 
 วาระที่ 3.1 โครงการบริการวชิาการที่ทางหลกัสูตรฯ ได้รับการประสานงานให้ด าเนินการ 
  แก้ไขจาก โดยมอบหมายใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 คน และปริญญาโท 2 คน  
  เป็นโดยมอบหมายใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี 12 คน และปริญญาโท 3 คน  

  เม่ือแกไ้ขรายงานการประชุมแลว้  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
 

และท่ีประชุมไดรั้บรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2 / 25555 โดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 วาระที่ 2.1 โครงการสัมมนาหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ประธานฯ ปรึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงก าหนดการจดัโครงการสมัมนาหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 
2555 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ อีกทั้งเพ่ือใหก้ารด าเนินการบริหารจดัการ
หลกัสูตรฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อราชการ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมก าหนดวนัจดั
สมัมนาหลกัสูตรฯ ข้ึน ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ก าหนดจดัสัมมนาหลกัสูตรฯ ระหวา่งวนัท่ี 26-27 เมษายน 2555 ณ 
เข่ือนจุฬาภรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขานุการหลกัสูตรฯ เสนอขออนุมติัจดัโครงการต่อ
ทางคณะฯ และประสานงานไปยงัส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เชิญอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรฯ ทุกท่าน ประสานงาน
เร่ืองท่ีพกั พาหนะ ฯลฯ และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทุกท่านทราบไปขั้นตอนต่อไป 
 
 

  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.2 รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2555 
 ประธานฯ ไดส้รุปรายวิชาท่ีเปิดสอนของหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2555 ดงัน้ี 

หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร ภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2555 
ล าดบั
ที่ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ช้ัน
ปี กลุ่ม 

จ านวน
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

1 810701 Building Technology 3(3-0-6) 1 1 20 ผศ.ดร.ชูพงษ ์ 

2 810702 
Research Methodology in Building 
Technology 

3(3-0-6) 1 1 20 ผศ.ดร.ชูพงษ ์ 

3 810703 Technology in Vernacular Architecture 3(3-0-6) 1 1 20 ผศ.ดร.ช านาญ  
4 810891 Seminar in Building Technology 1(1-0-5) 1 1 20 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ 
5 802723 Building Materials 3(2-3-5) 2 1 20 อ.นรากร พุทธโฆษ ์
6 802712 Lighting in Architecture 3(2-3-5) 2 1 20 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ  
7 802713 Natural Cool and Ventilation 3(2-3-5) 2 1 20 ผศ.ดร.ช านาญ  
8 802897 Independent Study 6(0-0-6) 2 1 20 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ  
9 802899 Thesis 12(0-0-12) 2 1 20 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ 

  

 
 
 
 
 
 
      



 3 

ในส่วนของตารางสอนประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2555 เป็นดงัน้ี 
ตารางสอนชั้นปีท่ี 1 
วนั 09.00-12.00 น. 

12.00-13.00 น. 

13.00-16.00 น. 
เสาร์ 

 
810701 Building Technology 

อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร และคณะ 

 
810702 Research Methodology in Building 

Technology 
อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร และคณะ 
อาทิตย ์  

810703 Technology in Vernacular Arcitecture 
อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ช านา  บุ  าพุทธิพงศ์ และคณะ 

 
810891 Seminar in Building Technology 

อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.ยิง่สวสัดิ์ ไชยะกลุ  และคณะ 

 
 
ตารางสอนชั้นปีท่ี 2 

วนั 09.00-12.00 น. 

12.00-13.00 น. 

13.00-16.00 น. 
เสาร์ 

802712 Lighting in Architecture 
อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ยิง่สวสัดิ์ ไชยะกลุ และคณะ 

 
802713 Natural Cool and Ventilation 

อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.ช านา  บุ  าพุทธิพงศ์ และคณะ 

อาทิตย ์  
802723 Building Material 

อาจารย์ผู้สอน 
อ.นรากร พุทธโฆษ์ และคณะ 

 

 
 
 
 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 
วาระที่ 2.3 ผลการสอบประมวลความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหท้ราบวา่ ตามท่ีหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยอีาคาร ไดจ้ดัใหมี้การสอบประมวลความรู้ส าหรับนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 24 
มีนาคม 2555 นั้น ผลการสอบเป็นดงัน้ี 
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ที่ ช่ือ-สกลุ รหัสนักศึกษา ผลการสอบ หมายเหตุ 
1 นายธีรเดช ช่างอินทร์ 525200008-2 ไม่ผา่น  
2 นายภควรรธก ์ศรเสนา 525200031-7 ผา่น  
3 นายภูษิต แกว้วนัทา 525200038-3 ไม่ผา่น  
4 นางสาวสมใจ พนัโน 535200005-9 ไม่ผา่น  
5 นายเอกวิทย ์เพ่ิมวณิชกลุ 535200007-5 ผา่น  
6 นายกนัตพ์งษ ์ธนโชคค าภีร์ 535200009-1 ไม่ผา่น  
7 นายณฐัวฒัน ์จิตศีล 535200011-4 ไม่ผา่น  
8 นายธีรยทุธ ทศันพงศ ์ 535200013-0 ไม่ผา่น  
9 นายนวโชติ อุตราช 535200014-8 ไม่ผา่น  
10 นายพชัรพล เวียรศิลป์ 535200015-6 ไม่ผา่น  
11 นายวีระยทุธ พนัธ์ศรี 535200018-0 ผา่น  

 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดก้ าหนดใหมี้การสอบคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2555 และหากนกัศึกษาคนใดท่ี

ยงัสอบไม่ผา่นในคร้ังท่ี 2 น้ี จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที ในส่วนของรายละเอียดการสอบ ประธานฯ ขอนดั
หมายหารือการประชุมคราวต่อไป และขอใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ จดัท าประกาศผลการสอบอยา่งเป็นทางการและแจง้
ใหน้กัศึกษาทราบต่อไป  

 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

วาระที่ 2.4 การรับสมคัรคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 
ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีใหป้ระชุมทราบถึงก าหนดการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555 

รอบท่ี 2 ท่ีทางบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นผูด้  าเนินการรับสมคัร นั้น ก าหนดการต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ วนั เดือน ปี หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

1 ขายใบสมคัร 
 30 มีนาคม - 22 เมษายน 2555  
(ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. ยกเวน้วนัท่ี 13-16 เมษายน 2555) 

บณัฑิตวทิยาลยั 

2 การยืน่ใบสมคัรท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
 30 มีนาคม - 22 เมษายน 2555  
(ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. ยกเวน้วนัท่ี 13-16 เมษายน 2555) 

บณัฑิตวทิยาลยั 

3 การยืน่ใบสมคัรทางเวบ็ไซด ์
 30 มีนาคม-17 เมษายน 2555 (กรณีส่งเอกสารประกอบ การสมคัร
ทางไปรษณีย ์โดยถือวนัประทบัตราส่งของ ไปรษณียต์น้ทาง วนั
สุดทา้ยคือวนัท่ี 17 เมษายน 2555) 

บณัฑิตวทิยาลยั 
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 30 มีนาคม - 22 เมษายน 2555 (กรณีส่งเอกสารประกอบการ
สมคัร ดว้ยตนเองท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
(ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. ยกเวน้วนัท่ี 13-16 เมษายน 2555) 

บณัฑิตวทิยาลยั 

4 การยืน่ใบสมคัรทางไปรษณีย ์
 30 มีนาคม -17 เมษายน 2555  
(โดยถือวนัประทบัตราส่งของ ไปรษณียต์น้ทาง วนัสุดทา้ยคือ
วนัท่ี 17 เมษายน 2555) 

บณัฑิตวทิยาลยั 

5 
ประกาศรายช่ือผูส้มคัรเขา้สอบ
คดัเลือก 

 25  เมษายน  2555 บณัฑิตวทิยาลยั 

6 สอบคดัเลือก     

   -วชิาพ้ืนฐาน/วชิาเฉพาะ  28 เมษายน 2555 เวลา 08.30-12.00 น. (เฉพาะหลกัสูตร ป.โท) คณะ 

    

  
 -สอบวดัความรู้ความสามารถ ทาง
ภาษาองักฤษ (ส าหรับผูส้มคัรท่ีไม่มี 
ผลทดสอบทางภาษา) 

 28 เมษายน 2555                                      
เวลา 13.00-15.00 น. (ป.โท)                         
เวลา 13.00-16.00 น. (ป.เอก) 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สงัคมศาสตร์ และคณะ ท่ี
เปิดรับนกัศึกษา 

 
 -สอบสมัภาษณ์ ป.โท 

 29 เมษายน 2555  
เวลา 08.30-16.30 น.  

   -สอบสมัภาษณ์ ป.เอก 
 28 เมษายน 2555  
เวลา 08.30-12.00 น. 

คณะ 

7 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา  10 พฤษภาคม 2555 บณัฑิตวทิยาลยั 

8 
รายงานตวัข้ึนทะเบียน เป็น
นกัศึกษาทาง Website 

 15-17 พฤษภาคม 2555 
ส านกับริหารและ พฒันา
วชิาการ 

9 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  21 พฤษภาคม 2555 บณัฑิตวทิยาลยัและคณะ 

 
 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
1. การคัดเลอืกคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ชุดใหม่ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ตามค าสัง่มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ี 2278 / 2553 ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2553 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยใหมี้วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน  2553 ถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 นั้น เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะครบวาระแลว้ ท่ีประชุมจึงเห็นควรใหมี้การสรรหา
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ชุดใหม่ ซ่ึงจะไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไป โดยไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ 
จดัท าเร่ืองเพ่ือเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ ต่อไป 

 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
  

ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


