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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 8 / 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 8/2554  
 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 วาระที่ 2.1 สรุปการจดัสัมมนาโครงการการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรฯ 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงการจดัโครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจ าปีการศึกษา 2554 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 6 สิงหาคม 
2554 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น ซ่ึงทางหลกัสูตรฯ ไดเ้ชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิในสาชาวิชาทางดา้น
เทคโนโลยี อาคารมาบรรยาย พิ เศษในหัวข้อ  งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอ าคาร  จ านวน 2  ท่ าน คือ                             
ศ.ดร.สุนทร บูญญาธิการ และ รศ.ดร.วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์ โดยมีอาจารยแ์ละนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ ทุกรุ่น เขา้
ร่วมงานดงักล่าว ส าหรับวตัถุประสงคข์องการจดังานคือ เพ่ือการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีจะเป็นการ
อธิบายเหตุผล เป้าหมาย และรายละเอียดการด าเนินการของหลกัสูตร พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารยท์ั้ง
ภายในและภายนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีมีส่วนร่วมในการสอน บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน และนกัศึกษาทั้ง 4 รุ่น 
เพ่ือน ามาประกอบการวางแผนการด าเนินการของหลกัสูตรฯ รวมทั้งการเตรียมขอ้มูลเพ่ือการประเมินหลกัสูตรใน
อนาคต ซ่ึงการจดังานในคร้ังน้ีใชง้บประมาณทั้งส้ิน 27,200 บาท (สองหม่ืนเจด็พนัสองร้อยบาทถว้น)  
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 วาระที่ 3.1 งบประมาณคงเหลอืประจ าปี 2554 

ประธานฯ ไดร้ายงานยอดเงินคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2554 ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2554  ดงัน้ี 
 

รหสั รายการ งบประมาณ รวมผูกพนัและเบิกจ่าย คงเหลอื 

  งบอุดหนุนงบการจดัการเรียนการสอน 35% หลงั       

1401 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายใน+ภายนอก 81,000.00  137,020.00  243,980.00  

1402 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์       -    

1403 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์       -    

1404 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ       50,000.00  50,000.00               -    

1405 ทศันศึกษา/ ดูงานรายวิชา        5,000.00        5,000.00  

1406 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมวิชาการของนกัศึกษา        5,000.00          5,000.00  

1407 วสัดุรายวิชาปฏิบติัการ      180,000.00  51,832.10    128,167.90  

1408 ส ารอง          8,497.00  12,295.00      46,202.00  

รวมรายจ่ายหลกัสูตรเทคโนโลยอีาคาร     699,497.00          251,147.10       48,349.90  

     

1409 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ 15,000.00 15,000.00 0.00 

1410 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์       

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 

 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 วาระที่ 3.2 แผนการใช้เงนิงบประมาณ 2555 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงแผนก าหนดการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 2555 ซ่ึงจะเร่ิม
ใชต้ามแผนดงักล่าวในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 เป็นตน้ไปนั้น ทางหลกัสูตรฯ จะตอ้งจดัท าแผนการใชเ้งินในส่วน 35 % 
ดา้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเสนอใหท้างคณะฯ รับทราบแผนดงักล่าว ซ่ึงท่ีประชุมไดป้รึกษาหารือกนัแลว้ ไดแ้บ่ง
หมวดหมู่การใชจ่้ายงบประมาณตามรายการดา้นล่างน้ี ในส่วนของค่าใชจ่้ายในแต่ละหมวดนั้น ท่ีประชุมไดม้อบหมาย
ใหท้างฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ จดัท าร่างการใชจ่้ายแลว้เสนอมาใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณา
ในการประชุมคราวต่อไป  
 แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 2555 โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได ้ดงัน้ี 
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รหสั รายการ งบประมาณ รวมผูกพนัและเบิกจ่าย คงเหลอื 

  งบอุดหนุนงบการจดัการเรียนการสอน 35% หลงั       

1401 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายใน+ภายนอก       

1402 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์       

1403 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์       

1404 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ       

1405 ทศันศึกษา/ ดูงานรายวิชา       

1406 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมวิชาการของนกัศึกษา       

1407 วสัดุรายวิชาปฏิบติัการ       

1408 ส ารอง       

รวมรายจ่ายหลกัสูตรเทคโนโลยอีาคาร                  -                        -    
                    
-    

     

1409 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้       

1410 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์       

1411 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ       

1412 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบประมวลความรู้       

  รวม 0.00 0.00 0.00 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 3.3 ร่างหลกัเกณฑ์การท าวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

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” 



 4 

  ทั้งน้ี ท่ีประชุมขอใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ไปด าเนินแกไ้ข ในร่างหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 
  
  ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 3.4 รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
 ประธานฯ ไดส้รุปรายวิชาท่ีเปิดสอนของหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นดงัน้ี 
 

ล าดบั
ที่ 

รหัส
วชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

จ านวน 
นศ. อาจารย์เจ้าของวิชา 

1 802704 Integrated Building Technology 3(2-3-5) 30 อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร 
2 802714 Tools and Methods for Energy  3(1-4-4) 30 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 
3 802891 Seminar in Building Technology 3(3-0-6) 30 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 
4 802711 Architecture for Energy and Environment Conservation 3(3-0-6) 30 อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา 
5 802897 Independent Study 6(0-0-6) 30 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 
6 802899 Thesis 12(0-0-12) 30 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 

 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 3.5 ตารางการจดัการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
  ประธานฯ ไดส้รุปตารางการจดัการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็น
ดงัน้ี 
ตารางเรียนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
วนั \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

เสาร์ 

802704  
Integrated Building Technology  

อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร และคณะ 
 

พกักลางวนั 
802891 

Seminar in Building Technology  
ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ และคณะ 

อาทิตย ์

802714 
Tools and Methods for Energy  
อ.นรากร พุทธโฆษ ์และคณะ 

 

พกักลางวนั  
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ตารางเรียนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
ภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
วนั \ เวลา 09.00-12.00 น. 12.00-13.00 13.00-16.00 น. 

เสาร์ 

802711 
Architecture for Energy and 
Environment Conservation 

อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา และคณะ 

  

อาทิตย ์

 
 
 
 

  

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 
ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


