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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 3 / 2554 
วนัพฤหัสบดทีี่ 3 มีนาคม 2554 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร    กรรมการ (ติดราชการ) 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2554  
 

เน่ืองจากทางฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ ยงัสรุปรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2554 ไม่แลว้เสร็จ ท่ีประชุมจึงไดเ้ล่ือนการ
รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2554 ออกไปในการประชุมฯ คราวต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 
 วาระที่ 2.1 ผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมพิจารณาผลการเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553  
จ านวน 6 รายวชิา  และท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติ  เห็นชอบใหน้ าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป ซ่ึงผล
การศึกษาในแต่ละรายวชิา เป็นดงัน้ี 

1. วชิา 802704 Integrated Building Technology อาจารยเ์จา้ของวชิา อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร  
   ลงทะเบียน 16 ราย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
   เกรด A ได ้10 คน 
   เกรด B+ ได ้5 คน 
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   เกรด B ได ้1 คน 
 2. วชิา 802711 Architecture for Energy อาจารยเ์จา้ของวชิา ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพทุธิพงศ์ 
   ลงทะเบียน 13 ราย แต่อาจารยเ์จา้ของยงัไม่ส่งผลการประเมินมา ท่ีประชุมจึงเสนอใหอ้าจารย์
เจา้ของวชิาส่งผลการศึกษามาท่ีประธานหลกัสูตรฯ แลว้เวยีนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ก่อนเสนอเขา้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 
 3. วชิา 802714 Tools and Methods for Energy and Environment อาจารยเ์จา้ของวชิา อ.นรากร พทุธโฆษ ์
   ลงทะเบียน 16 ราย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
   เกรด A ได ้8 คน 
   เกรด B+ ได ้5 คน 
   เกรด B ได ้3 คน 
 4.  วชิา 802891 Seminar in Building Technology อาจารยเ์จา้ของวชิา ผศ.ดร.ยิง่สวสัด์ิ ไชยะกลุ 
   ลงทะเบียน 16 ราย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
   เกรด A ได ้8 คน 
   เกรด B+ ได ้8 คน 
  ในส่วนของรายวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ จะตอ้งประเมิน S นั้น ประธานฯ ขอให้
แจง้มายงัอาจารยเ์จา้ของวชิาเพื่อจะไดป้ระเมินลงในระบบ และจะเวยีนใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ก่อนเสนอเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณารับรองต่อไป 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.2 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายวิชาทั้งหมด 10 รายวิชาเพ่ือใหป้รับเขา้สู่ มคอ.3 โดย
มอบหมายใหอ้าจารยท่ี์รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าเสนอหวัขอ้ท่ีจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในคร้ังน้ี ซ่ึง
อาจารยท่ี์รับผิดชอบเป็นดงัน้ี 

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 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกอีก 4-5 รายวิชา และขอใหน้ าเสนอท่ีประชุมในการ
ประชุมปรับปรุงคราวต่อไป 
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
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 วาระที่ 2.3 สรุปภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ  
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวกบัการสรุปภาระงานการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระของคณาจารยใ์นหลกัสูตรฯ ซ่ึงไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ไปด าเนินการสรุป
จ านวนนกัศึกษาท่ีมีอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งท่ีลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 เพ่ือจะ
ไดเ้ห็นวา่มียอดนกัศึกษาทั้งหมดก่ีคนและจะรับนกัศึกษาไดอี้กก่ีคน อีกทั้ง ขอใหเ้ลขานุการสรุปแบบฟอร์มเพ่ิมเติม
ต่อทา้ยตารางโดยใหเ้พ่ิมหวัขอ้งานวิจยั รายช่ือนกัศึกษาดว้ย รายละเอียดแบบฟอร์มดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อมรายงานการ
ประชุมน้ีแลว้ 
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ ถ้าม ี
 วาระที่ 3.1 การสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ของ
หลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 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 ่31 มนีาคม 2554 ท่ีกลุ่มงานจดัการศึกษา (ติดต่อท่ีคุณกิฐิกรณ์) 
          2.2 นกัศึกษาส่งวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกใหท่ี้กลุ่มงานจดัการศึกษา จ านวน 4 ชุด ก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 25 วนั 
ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2554 

          2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ นดัประชุม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 

                    2.3.1 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 3. กรรมการ (อาจารย์
ท่ีปรึกษาของนกัศึกษาคนท่ีข้ึนสอบ) และตอ้งมีคุณสมบติั รศ. หรือ ดร. ข้ึนไป 
                   2.3.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ (อาจารยท่ี์ปรึกษาของ
นกัศึกษาคนท่ีข้ึนสอบ)  

3. กรณีนกัศึกษาท่ียงัไม่ผา่นการประเมิน S ครบ ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนในเทอมถดัไป ตามหน่วยกิตท่ีคงเหลือ 

4. นกัศึกษาท่ีไดห้น่วยกิต S ครบ ในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 มีดงัน้ี 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา 

ก าหนดส่งเล่ม 
ก าหนดการสอบคร้ังที ่

1 

1  525200006-6 
นายกฤษฎา จนัทร์

เดือน 

 ผศ.ดร.วารุณี / ประธานฯ 
 ข  31 มีนาคม 2554 

วนัอาทิตย ์3 เมษายน 
2554 

เวลา 09.00-10.30 น. 
 ผศ.ดร.ช านาญ/ กรรมการ 
อ.พรสวสัด์ิ / กรรมการ 

2  525200026-0 
นายคงฤทธ์ิ เหลือง

ไตรรัตน ์
 ผศ.ดร.วารุณี / ประธานฯ 

 ข  31 มีนาคม 2554 
วนัอาทิตย ์3 เมษายน 

2554  ผศ.ดร.ช านาญ/ กรรมการ 
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อ.พรสวสัด์ิ / กรรมการ เวลา 10.30-12.00 น. 

3  525200032-5 
นายวรสิทธ์ิ แสนนาม

วงษ ์

 ผศ.ดร.วารุณี / ประธานฯ 
 ข  31 มีนาคม 2554 

วนัอาทิตย ์3 เมษายน 
2554 

เวลา 13.00-14.30 น. 
 ผศ.ดร.ช านาญ/ กรรมการ 
อ.พรสวสัด์ิ / กรรมการ 

4  525200036-7 นายสมชาย ไสวดี 
 ผศ.ดร.ยิง่สวสัด์ิ/ ประธานฯ 
อ.ดร.ชูพงษ ์/ กรรมการ 
อ.พรสวสัด์ิ / กรรมการ 

 ข  31 มีนาคม 2554 
วนัเสาร์ 23 เมษายน 

2554 
เวลา 09.00-10.30 น. 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


