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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 โดยสรุปเป็นดงัน้ี 
  1. ท่ีพกั 
   ทางเลขานุการหลกัสูตรฯ ไดจ้องท่ีพกัไวแ้ลว้ คือ โรงแรมกานตม์ณี จ านวน 14 หอ้ง ในส่วนของ
ค่าท่ีพกัไดจ่้ายครบเรียบร้อยจ านวน 28,000 บาท 
  2. ก าหนดการ 
 วนัที ่22 กรกฎาคม 2554 
06.00 น. ออกเดินทางจาก มข. 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. เยีย่มชม DNA Resort 151/2 ม.5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130  
16.00 น. เขา้ท่ีพกัท่ี โรงแรมกานตม์ณี สะพานควาย โทร.02-6186977  
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วนัที ่23 กรกฎาคม 2554 
09.00 น. ฟังบรรยาย อ.ยอดเยีย่ม ร่วมกบั นกัศึกษา ป.โท นวตักรรมอาคาร  
                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  
12.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 น. ยงัไม่ไดส้ถานท่ีแน่นอน แต่ไดติ้ดต่อประสานงานไปยงั SCG โดย อ.พรสวสัด์ิ เป็นผูป้ระสาน หากไดผ้ลประการใด

จะแจง้ใหท้างเลขานุการหลกัสูตรฯ ทราบ และด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
16.00 น. แวะศูนยห์นงัสือ จุฬาฯ 
17.00 น. แยกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่24 กรกฎาคม 2554 
07.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพกั 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ บริษทั กรีนโซน (ประเทศไทย) จ ากดั 169 หมู่ 10 ถ.กดุคลา้-ผา่นศึก ต.หมูสี    อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

30130  
16.00 น. เดินทางกลบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
21.00 น. ถึงมหาวทิยาลยัขอนแก่นโดยสวสัดิภาพ 
  3. เบ้ียเล้ียง 
   ทางฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้โดยใส่ซองใหค้รบตามจ านวนท่ีอาจารย์
และนกัศึกษาไดรั้บ  
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 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
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 
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 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  525200010-5 
น.ส.ปัทมาภรณ์ รัตน 

ประดบั 

ดร.ชูพงษ ์ / ประธานฯ 
 ข 

 31 กรกฎาคม 
2554 

วนัอาทิตย ์14 
กรกฎาคม 2554 

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

2  525200033-3 
นายวรีะพงษ ์เหลืองสุ

วาลยั 

 ผศ.ดร.ช านาญ / ประธานฯ 
 ข 

 31 กรกฎาคม 
2554 

วนัอาทิตย ์14 
กรกฎาคม 2554 

เวลา 14.30-16.00 น. 
 ผศ.ประพนัธ์พงศ/์ กรรมการ 

อ.พรสวสัด์ิ / กรรมการ 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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 วาระที่ 2.4 แผนการใช้เงนิงบประมาณ 2554 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการปรับแผนการใชเ้งินประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยท่ี
ประชุมไดส้รุปแผนการใชเ้งินดงักล่าว เป็นดงัน้ี 
 

รหัส รายการ งบประมาณ 
รวมผูกพนั
และเบิกจ่าย 

คงเหลอื 

  งบอุดหนุนงบการจดัการเรียนการสอน 35% หลงั       

1401 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายใน+ภายนอก        381,000.00  137,020.00         243,980.00  

1402 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์                         -    

1403 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์                         -    

1404 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ          50,000.00  50,000.00                     -    

1405 ทศันศึกษา/ ดูงานรายวชิา          15,000.00             15,000.00  

1406 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมวชิาการของนกัศึกษา          15,000.00             15,000.00  

1407 วสัดุรายวชิาปฏิบติัการ       180,000.00  51,832.10         128,167.90  

1408 ส ารอง          58,497.00  12,295.00          46,202.00  

รวมรายจ่ายหลกัสูตรเทคโนโลยอีาคาร     699,497.00       251,147.10          448,349.90  

     

1409 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ 15,000.00 15,000.00 0.00 

1410 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวทิยานิพนธ์       

1411 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 23,500.00 23,500.00 0 

1412 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ 3,000.00 3,000.00   

รวม 41,500.00 41,500.00 0.00 

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

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


