
 1 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 7 / 2554 
วนัพุธที่ 10 สิงหาคม 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 7/2554  
 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 วาระที่ 2.1 สรุปความพร้อมในการทัศนศึกษาดูงาน 
  ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการทศันศึกษาดูงานของหลกัสูตรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2554  
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 

 วาระที่ 2.2 การปรับหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการปรับหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการท าวิทยานิพนธ์ / 
การศึกษาอิสระ เพ่ือใหส้ามารถก าหนดเกณฑใ์นการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาในแต่ละภาคการศึกษาได ้ทั้งน้ี เน่ืองจากใน
ภาคการศึกษาท่ีผา่นมา นกัศึกษาไม่เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นเหตุใหน้กัศึกษาไดรั้บผลการประเมิน S เท่ากบั 0 มาแลว้
หลายราย อีกทั้งเป็นการป้องกนัอาจารยท่ี์ปรึกษากรณีนกัศึกษาฟ้องร้องเก่ียวกบัการประเมินผลการศึกษา ซ่ึงท่ีประชุมมี
มติใหเ้พ่ิมหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการท าวิทยานิพนธ์อีก 1 ขอ้ คือ “นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
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วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษานั้น ๆ ตอ้งเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ อยา่งนอ้ย 
6 คร้ัง ต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยนกัศึกษาจะตอ้งแสดงหลกัฐานการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ สมุดบนัทึกความกา้วหนา้
วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ซ่ึงมีการลงนามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ พร้อมกบันกัศึกษาทุก
คร้ัง หากนกัศึกษาไม่แสดงหลกัฐานดงักล่าวก่อนการประเมินผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน 
นกัศึกษาจะไม่ไดรั้บผลการประเมิน S ในภาคการศึกษา นั้น” 
  ทั้งน้ี ท่ีประชุมขอใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ไปด าเนินแกไ้ข ในร่างหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 
   
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 2.3 การสอบการศึกษาอิสระ (น.ส.ปัทมาภรณ์ รัตนประดบั) 

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 
ของหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 เน่ืองจากมีนกัศึกษาไดรั้บการประเมินผลการศึกษาก่อนการ
ประเมินผลการศึกษาตามปฏิทินท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะตอ้งก าหนดวนัสอบ
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ โดยสรุปเป็นดงัน้ี 

1. ผลการประเมิน S วทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ประกาศโดยผา่นคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับรอง วนัที ่30 มถุินายน 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 กรกฎคม 2554 ท่ีกลุ่มงานจดัการศึกษา (ติดต่อท่ีคุณกิฐิกรณ์) 
          2.2 นกัศึกษาส่งวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกใหท่ี้กลุ่มงานจดัการศึกษา จ านวน 4 ชุด ก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 25 วนั 
ภายในวนัที ่31 กรกฎาคม 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 ตน้ ปีการศึกษา 2554 มีดงัน้ี 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา 

ก าหนดส่งเล่ม 
ก าหนดการสอบคร้ังที ่

1 

1   
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  ผศ.ดร.วารุณี / ประธานฯ  ข  31 มีนาคม 2554 วนัอาทิตย ์3 เมษายน 
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ไตรรัตน ์  ผศ.ดร.ช านาญ/ กรรมการ 2554 
เวลา 10.30-12.00 น. อ.พรสวสัด์ิ / กรรมการ 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 2.4 แผนการใช้เงนิงบประมาณ 2554 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ ถ้ามี 
ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


