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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 5 / 2554 
วนัพุธที่ 18 พฤษภาคม 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 4/2554  
 
  เน่ืองจากทางฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ ยงัจดัท ารายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 ไม่แลว้เสร็จ ท่ี
ประชุมจึงเล่ือนรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวออกไปในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 
 วาระที่ 2.1 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีการศึกษา 2555 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการจา้งลูกจา้งชัว่คราวงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ตามหนงัสือท่ีกลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันา ไดเ้สนอมายงัหลกัสูตรฯ ต่าง ๆ เพ่ือพิจารณา นั้น ท่ีประชุมได้
พิจารณาถึงคุณสมบติัและเกณฑก์ารรับสมคัรผูมี้คุณสมบติัแลว้ ไม่เขา้ข่ายท่ีทางหลกัสูตรฯ ตอ้งการ ดงันั้น การจา้งลูกจา้ง
ชัว่คราวงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 จึงไม่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรฯ และมอบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ 
แจง้ไปยงักลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันา วา่ทางหลกัสูตรฯ ไม่ประสงครั์บบุคลากรในอตัราดงักล่าวต่อไป 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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 วาระที่ 2.2 การพจิารณาทุนผู้ช่วยสอน 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการพิจารณาคดัเลือกผูส้มควรไดรั้บทุนสนบัสนุนผูช่้วย
สอนประจ าปีการศึกษา 2554 ท่ีทางบณัฑิตวิทยาลยัจดัสรรใหค้ณะฯ จ านวน 1 ทุน และในปีการศึกษาน้ี ทางหลกัสูตรฯ 
ไดรั้บจดัสรรทุนดงักล่าว ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้จง้ไปยงันกัศึกษาในหลกัสูตรฯ ท่ีสนใจรับทุนดงักล่าวใหม้า
แจง้ความประสงคท่ี์ฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ และทางคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะไดพิ้จารณาสอบสมัภาษณ์
ผูส้มคัรฯ ในวนัจนัทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ระดบับณัฑิตศึกษาของคณะฯ และจะได้
แจง้ผลการพิจารณาทุนดงักล่าวใหท้างฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ เสนอต่อทางบณัฑิตวิทยาลยัต่อไป 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 2.3 การเปลีย่นแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลกัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการเปล่ียนแผนการศึกษาของนกัศึกษาในหลกัสูตรฯ คือ 
นางสาวแกว้กนก สุดจริง รหสันกัศึกษา 535200010-6 ซ่ึงจากเดิมนกัศึกษาศึกษาในแผน ข และมีความประสงคจ์ะ
เปล่ียนเป็นแผน ก แบบ ก(2) จึงไดย้ื่นแบบค าร้องต่อประธานหลกัสูตรฯ เพ่ือพิจารณานั้น ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้
นกัศึกษาคนดงักล่าวเปล่ียนแผนไดต้ามความประสงค ์แต่เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือท่ีจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนไดใ้นภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 ท่ีประชุมจึงมีมติให ้ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ รับ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปก่อน  
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 2.4 รายวชิาที่เปิดสอน / ตารางเรียน ประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 

ประธานฯ ไดส้รุปรายวิชาท่ีเปิดสอนของหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 ดงัน้ี 
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร ภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 
ล าดบั
ที่ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ช้ัน
ปี กลุ่ม 

จ านวน
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

1 802701 Building Technology 3(3-0-6) 1 1 25 
อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค า
สมุทร 

2 802702 
Research Methodology in Building 
Technology 3(3-0-6) 1 1 25 

อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค า
สมุทร 

3 802703 Technology in Vernacular Architecture 3(3-0-6) 1 1 25 
ผศ.ดร.ช านาญ 
บุญญาพุทธิพงศ ์

4 802723 Building Materials 3(2-3-5) 2 1 20 อ.นรากร พุทธโฆษ ์

5 802712 Lighting in Architecture 3(2-3-5) 2 1 20 
ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไช
ยะกลุ 
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6 802713 Natural Cool and Ventilation 3(2-3-5) 2 1 20 
ผศ.ดร.ช านาญ 
บุญญาพุทธิพงศ ์

7 802897 Independent Stufy 6(0-0-6) 2 1 20 
ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไช
ยะกลุ 

8 802899 Thesis 12(0-0-12) 2 1 20 
ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไช
ยะกลุ 

        
ในส่วนของตารางสอนประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 เป็นดงัน้ี 
ตารางสอนชั้นปีท่ี 1 
วนั 09.00-12.00 น. 

12.00-13.00 น. 

13.00-16.00 น. 
เสาร์ 

 
802701 Building Technology 

อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร และคณะ 

 
802702 Research Methodology in Building 

Technology 
อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร และคณะ 
อาทิตย ์  

802703 Technology in Vernacular Arcitecture 
อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 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 านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และคณะ 

อาทิตย ์  
802723 Building Material 

อาจารย์ผู้สอน 
อ.นรากร พุทธโฆษ์ และคณะ 

 

 
 
 
 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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 วาระที่ 2.4 การด าเนินงานปรับปรุงหลกัสูตร 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมเก่ียวกบัการจดัโครงการสมัมนาปรับปรุงหลกัสูตรฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 ซ่ึงก าหนดจดัโครงการ ณ เข่ือนจุฬาภรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ระหวา่งวนัท่ี 28-29 พฤษภาคม 2554 นั้น ท่ี
ประชุมมีมติใหเ้ล่ือนการจดัโครงการดงักล่าวออกไปก่อน เน่ืองจากตอ้งการใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร ผา่น
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ดงันั้น จึงไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ประสานไปยงัคณะกรรมการผูท้รง
ฯ วา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน วา่งวนัใด เพ่ือท่ีทางคณะกรรมการจะไดเ้ดินทางไปเสนองานปรับปรุงของหลกัสูตรฯ ณ 
กรุงเทพฯ และหลงัจากนั้น จะไดน้ าค าแนะน าและขอ้เสนอจากกรรมการผูท้รงฯ มาพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรฯ ตาม
โครงการท่ีจะจดัข้ึนน้ี 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ ถ้ามี 
ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


