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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 10 / 2554 
วนัพฤหัสบดทีี่ 6 ตุลาคม 2554 

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 9/2554  
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมคร้ังท่ี 9 /2554 ดงัน้ี 
 ผู้มาประชุม 

1. อ.นรากร พุทธโฆษ ์     กรรมการ 
 

แก้ไขเป็น 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1. อ.นรากร พุทธโฆษ ์     กรรมการ (ติดราชการ) 
 
หลงัจากแกไ้ขแลว้ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 วาระที่ 2.1 ผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาผลการเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554  จ านวน 8 รายวชิา  
และท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติ  เห็นชอบใหน้ าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป ซึงผลการศึกษาในแต่ละ
รายวชิา เป็นดงัน้ี 
 1.  วชิา 802701 Building Technology อาจารยเ์จา้ของวชิา อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร  
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 21 คน  
   เกรด A ได ้8 คน 
   เกรด B+ ได ้7 คน 
   เกรด B ได ้3 คน 
   เกรด C ได ้1 คน 
   เกรด F ได ้1 คน 
   เกรด W ได ้1 คน 
 
 2. วชิา 802702 Research Methodology in Building Technology อาจารยเ์จา้ของวชิา อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร 
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 21 คน  
   เกรด A ได ้9 คน 
   เกรด B+ ได ้5 คน 
   เกรด B ได ้4 คน 
   เกรด C ได ้1 คน 
   เกรด F ได ้1 คน 
   เกรด W ได ้1 คน 
 3. วชิา 802703 Technology in Vernacular อาจารยเ์จา้ของวชิา ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพทุธิพงศ ์
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 21 คน  
   เกรด A ได ้5 คน 
   เกรด B+ ได ้5 คน 
   เกรด B ได ้6 คน 
   เกรด C+ ได ้3 คน 
   เกรด F ได ้1 คน 
   เกรด W ได ้1 คน 
 4.  วชิา 802712 Lighting in Architecture อาจารยเ์จา้ของวชิา ผศ.ดร.ยิง่สวสัด์ิ ไชยะกลุ 
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 9 คน  
   เกรด A ได ้1 คน 
   เกรด B+ ได ้1 คน 
   เกรด B ได ้6 คน 
   เกรด C+ ได ้1 คน 
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 5.  วชิา 802713 Natural Cool and Ventilation อาจารยเ์จา้ของวชิา ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพทุธิพงศ ์
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 15 คน  
   เกรด A ได ้2 คน 
   เกรด B+ ได ้8 คน 
   เกรด B ได ้5 คน 
 6.  วชิา 802723 Building Materials อาจารยเ์จา้ของวชิา อ.นรากร พทุธโฆษ ์
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 13 คน  
   เกรด A ได ้9 คน 
   เกรด B+ ได ้3 คน 
   เกรด B ได ้1 คน 
 7.  วชิา 802897 Independent Study อาจารยเ์จา้ของวชิา ผศ.ดร.ยิง่สวสัด์ิ ไชยะกลุ 
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 10 คน  
 
   เกรด S ได ้10 คน (S สะสมครบ 6 หน่วยกิต 2 คน คือ นายทวพีงศ ์เซ็งทองหลาง และ นายเอกวชิญ ์
ช่ืนใจ) 
 8.  วชิา 802899 Thesis อาจารยเ์จา้ของวชิา ผศ.ดร.ยิง่สวสัด์ิ ไชยะกุล 
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 8 คน  
   เกรด S ได ้8 คน หมายเหตุ นกัศึกษาทั้ง 8 คน ยงัสะสม S ไม่ครบจึงตอ้งลงทะเบียนในภาค
การศึกษาถดัไป 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.2 แผนการสอนประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
ประธานฯ ไดส้รุปรายวิชาท่ีเปิดสอนของหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 ดงัน้ี 

 
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 
ล าดบั
ที่ 

รหัส
วชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ อาจารย์เจ้าของวิชา หมายเหตุ 

1 802704 Integrated Building Technology 3(2-3-5) อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร เฉพาะปี 1 
2 802714 Tools and Methods for Energy  3(1-4-4) อ.นรากร พุทธโฆษ ์ เฉพาะปี 1 
3 802891 Seminar in Building Technology 3(3-0-6) ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ เฉพาะปี 1 

4 802711 
Architecture for Energy and 
Environment Conservation 

3(3-0-6) ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์ เฉพาะปี 2 

5 802897 Independent Study 6(0-0-6)  ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ เฉพาะปี 2 
6 802899 Thesis 12(0-0-12)  ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ เฉพาะปี 2 
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ในส่วนของตารางสอนประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นดงัน้ี 
 

ตารางเรียนนักศึกษาช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
วนั \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-13.00 13.00-16.00 น. 

เสาร์ 

 
802704  

Integrated Building Technology  
อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร และคณะ 

 

 
802891 

Seminar in Building Technology  
ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ และคณะ 

อาทิตย ์

 
802714 

Tools and Methods for Energy  
อ.นรากร พุทธโฆษ ์และคณะ 

 

  

 

ตารางเรียนนักศึกษาช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 

วนั \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-13.00 13.00-16.00 น. 

เสาร์ 

802711 
Architecture for Energy and 
Environment Conservation 

ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์และ
คณะ 

  

อาทิตย ์  

 
 
 
 
 

 

  

 
  ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบ 
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 วาระที่ 2.3 ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดอาคาร สนพ. ช้ันดาดฟ้า 
 ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงท าความสะอาดอาคาร สนพ. ชั้นดาดฟ้า ท่ีทางหลกัสูตรฯ 

จะด าเนินการท าความสะอาด เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์การทดลองของนกัศึกษาในหลกัสูตรฯ เป็นจ านวนมาก 
และไม่มีการเกบ็กล่องทดลองลงมาท้ิงเม่ือใชท้ าการทดลองเสร็จแลว้ ท าใหเ้กิดปัญหาเป็นกองขยะจ านวนมาก ท่ีประชุม
จึงเห็นควรใหมี้การวา่จา้งพนกังานมาท าความสะอาดบริเวณดงักล่าว  

 ฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ไม่จ าเป็นตอ้งวา่จา้งพนกังานมาท าความสะอาด
เน่ืองจากทางคณะฯ มีพนกังานท าความสะอาดอยูแ่ลว้ โดยเสนอใหท้างหลกัสูตรฯ ท าหนงัสือไปยงักลุ่มงานพฒันา
กายภาพเพ่ือขอใหส่้งพนกังานท าความสะอาดไปด าเนินการท าความสะอาดดงักล่าว และหากจะเงินเป็นการตอบแทนก็
ควรเบิกเป็นค่าล่วงเวลาแทนได ้
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.4 การจดัซ้ือวสัดุรายวิชาประจ าปีงบประมาณ 2555 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามท่ีทางฝ่ายพสัดุของคณะฯ ไดแ้จง้มายงัหลกัสูตรฯ เพ่ือให้

คณาจารยใ์นหลกัสูตรฯ เสนอความตอ้งการวสัดุ / ครุภณัฑ ์ท่ีตอ้งการใชป้ระจ าปีงบประมาณ 2555 นั้น ในการน้ีจึงได้
ขอใหค้ณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ เสนอความตอ้งการลงในใบจดัหาแลว้ส่งใหท้างฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ เพ่ือท่ีจะได้
เสนอใหป้ระธานฯ หลกัสูตรฯ เพ่ือพิจารณาและเสนอต่อทางฝ่ายพสัดุของทางคณะฯ เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือจดัหาใน
ขั้นตอนต่อไป 
   
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 
ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


