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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 2 / 2554 
วนัจันทร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์ 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 1/2554  
 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1 / 2554 โดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 
 วาระที่ 2.1 ข้อสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
  ประธานฯ ไดส้รุปถึงขอ้สอบท่ีใชใ้นการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 
2554 ซ่ึงจะจดัใหมี้การสอบในวนัเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2554 น้ี โดยไดร้วบรวมจากคณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ
เรียบร้อยแลว้ และจะส่งใหท้างเลขานุการหลกัสูตรฯ จดัท าส าเนาขอ้สอบตามจ านวนผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบในวนัท่ี 3 มีนาคม 
2554 ต่อไป 
   

ท่ีประชุม รับทราบ  
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 วาระที่ 2.2 สรุปจ านวนผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวยอดจ านวนผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ ประจ าปี
การศึกษา 2554 ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2554 วา่มีจ านวนผูส้มคัรรวมทั้งส้ิน 31 ราย ดงัน้ี 
 

สาขาวิชา จ านวนผู้สมคัร 

1. เทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 9 คน   
2. เทคโนโลยีอาคารแผน ข โครงการพิเศษ 22 คน   

รวม 31 คน   
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 วาระที่ 2.3 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ  
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวภาระงานการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / 
การศึกษาอิสระของคณาจารยใ์นหลกัสูตรฯ วา่มีอาจารยท่์านไหนมีภาระงานเกิน หรือมีภาระงานยงัไม่ถึงบา้ง เพ่ือท่ีจะ
ไดแ้บ่งใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ส าหรับนกัศึกษารหสั 53 และนกัศึกษาท่ีจะรับเขา้ในปี 2554 น้ี เพ่ือใหเ้กิดความเท่า
เทียมและไม่เกิดการโหลดงานมากเกินไป  
  ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ไปด าเนินการสรุปจ านวนนกัศึกษาท่ีมีอาจารยท่ี์
ปรึกษาทั้งท่ีลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 เพ่ือจะไดเ้ห็นวา่มียอดนกัศึกษา
ทั้งหมดก่ีคนและจะรับนกัศึกษาไดอี้กก่ีคน อีกทั้ง ขอใหเ้ลขานุการสรุปแบบฟอร์มเพ่ิมเติมต่อทา้ยตารางโดยใหเ้พ่ิม
หวัขอ้งานวิจยั รายช่ือนกัศึกษาดว้ย รายละเอียดแบบฟอร์มดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อมรายงานการประชุมน้ีแลว้ 
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 วาระที่ 2.4 การสอบประมวลความรู้ประจ าปีการศึกษา 2553 

- ก าหนดการสอบ 
- การแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ 
- แนวข้อสอบ 

ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการสอบประมวลความรู้ประจ าปีการศึกษา 2553 ซ่ึงเป็น
การสอบของนกัศึกษารหสั 52 ซ่ึงท่ีประชุมไดส้รุปขั้นตอนและก าหนดการต่าง ๆ ของการสอบ เป็นดงัน้ี 

- ก าหนดการสอบ 
ก าหนดใหมี้การสอบประมวลความรู้ในวนัเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอ้ง 

Lecture 3  
 

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
http://app.gs.kku.ac.th/newapp54/notice_app.php?option=stud&fid=20&major=2006236
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- การแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ  เป็นประธานกรรมการ 
2. ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร    เป็นกรรมการ 
3. อ.นรากร พุทธโฆษ ์    เป็นกรรมการ 
4. อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา    เป็นกรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ดงัน้ี 
1. นางวาสนา ร าเพยพล    เป็นประธานกรรมการ 
2. นางกชามาส ทินราช    เป็นกรรมการ 
3. นางสุดารัตน ์จนัทร์เรือง    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  

- 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 
 
ทั้งน้ี ประธานฯ ไดข้อใหค้ณะกรรมการทุกท่านออกขอ้สอบและน าเขา้พิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ คราวต่อไป 
 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.5 การสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ ประจ าปีการศึกษา 2553 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ประจ าภาค

การศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 แต่เน่ืองจากผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 ยงัไม่
ประเมิน จึงไม่สามารถก าหนดไดว้า่มีนกัศึกษาท่ีจะข้ึนสอบทั้งหมดจ านวนก่ีราย ท่ีประชุมจึงขอใหท้างฝ่าย
เลขานุการฯ น าวาระน้ีเขา้ท่ีประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ คราวต่อไป 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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 วาระที่ 2.6 ผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 
   ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 
แต่เน่ืองจากผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 ยงัไม่ประเมิน จึงไม่สามารถสรุปไดว้่าผล
การศึกษาของนกัศึกษาได ้ ท่ีประชุมจึงขอใหท้างฝ่ายเลขานุการฯ น าวาระน้ีเขา้ท่ีประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ คราวต่อไป 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
   
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ ถ้ามี 
 วาระที่ 3.1 รายวชิาในหลกัสูตรฯ ในการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัรายวิชาในหลกัสูตรฯ ท่ีด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
วา่มีจ านวนทั้งหมด 10 วิชา (ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมรายงานการประชุมน้ี) แต่เน่ืองจากการพิจารณาปรับปรุง
หลกัสูตรฯ ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา ประธานฯ จึงไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่จะไดมี้การนดัหมายการประชุม
ปรับปรุงหลกัสูตรฯ เพ่ือพิจารณาวาระน้ีโดยตรง ในวนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม
ชั้น 2 ส านกังานคณบดี  
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 วาระที่ 3.2 ค่าสอนอาจารย์ประจ า ประจ าภาคการศึกษา ปลาย  ปีการศึกษา 2553 
  เลขานุการหลกัสูตรฯ ไดน้ าเสนอการคิดค่าสอนของอาจารยป์ระจ า ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปี
การศึกษา 2553 ดงัน้ี 

สรุปอาจารย์ผู้เบิกค่าสอน 

รายช่ือผู้เบิกค่าสอน จ านวนเงิน 
ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ            20,860.00  
ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์           26,360.00  
ยผศ.ประพนัธ์พงศ ์จงปติยตัต ์             3,600.00  
อ.ดร.สกัการ ราษีสุทธ์ิ             4,500.00  
อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร           21,060.00  
อ.นรากร พุทธโฆษ ์           15,160.00  
อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา           18,960.00  
ผศ.กลุศรี ตั้งสกลุ             1,800.00  
ผศ.ดร.วารุณี หวงั             1,800.00  
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อ.อรรถ ชมากฤษ ์             5,200.00  
 รวม          119,300.00 

  
- หนึ่งแสนหน่ึงหมื่นเก้าพนัสามร้อยบาทถ้วน- 
 

  ทั้งน้ี เลขานุการหลกัสูตรฯ ขอใหค้ณาจารยท่ี์มีสิทธ์ิเบิกค่าสอนตรวจสอบภาระงานการสอนในแต่ละ
รายวิชาและรายสปัดาห์ วา่ถกูตอ้งตรงตามท่ีทางเลขานุการฯ คิดภาระงานรวมถึงการเบิกมาหรือไม่ หากไม่ถกูตอ้งก็
ขอใหค้ณาจารยแ์จง้ จะไดป้รับแกไ้ข จะไดด้ าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนจริงในล าดบัต่อไป 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 3.3 หัวข้อการวจิยัส าหรับนักศึกษาในหลกัสูตรฯ ปี 2553 
  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงหวัขอ้การวิจยัของนกัศึกษาในหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 
2553 ซ่ึงนกัศึกษาไดเ้สนอหวัขอ้การวิจยัมาแลว้ในรายวิชา 802891 สมัมนาทางเทคโนโลยีอาคาร ทั้งน้ี นกัศึกษาได้
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาคดัเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ใหก้บันกัศึกษา
ท่ีเสนอมาเบ้ืองตน้วา่ เห็นชอบดว้ยหรือไม่ โดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาจากความเช่ียวชาญของอาจารยท่ี์ปรึกษากบัหวัขอ้
งานวิจยั รวมถึงภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวา่เกินกวา่ท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนดไวห้รือไม่ 
  รายละเอียดหวัขอ้การวิจยั พร้อมทั้งรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ไดแ้นบมาพร้อมรายงานการประชุมน้ี
แลว้ ทั้งน้ี ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ จดัท าค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การศึกษา
อิสระ เพ่ือท่ีนกัศึกษาจะไดส้ามารถลงทะเบียนเรียนไดใ้นภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 ต่อไป  
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 3.4 แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศึกษาฯ 
  เลขานุการฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ซ่ึง            
ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ ไดมี้โอกาสเดินทางไปสอนพิเศษ ณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และหลงัจากการสอนพิเศษ ได้
มีการใหน้กัศึกษาท่ีเขา้เรียนประเมินความพอใจของอาจารยผ์ูส้อน ดงันั้น ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ เห็นวา่เป็นประโยชน ์ท่ีจะ
น ามาใชก้บัหลกัสูตรฯ ในโอกาสท่ีเชิญอาจารยพิ์เศษมาสอนเช่นกนั จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ปรับแกไ้ข
แบบฟอร์มดงักล่าวใหเ้ขา้กบัหลกัสูตรฯ แลว้เสนอท่ีประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา่ ควรจะใชป้ระเมินทั้งอาจารย์
ประจ าท่ีสอนในหลกัสูตรฯ ดว้ย แต่ในเบ้ืองตน้ในภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 จะทดลองใชก้บัอาจารยพิ์เศษท่ี
เดินทางมาสอนไปก่อน 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


