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รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาคาร  หลกัสูตรโครงการพเิศษ 

คร้ังที่ 9 / 2554 
วนัจันทร์ที่ 19 กนัยายน 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  
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมคร้ังท่ี 8 /2554 ดงัน้ี 
 วาระที่ 3.4 รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
เดมิ 

ล าดบั
ที่ 

รหัส
วชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

จ านวน 
นศ. อาจารย์เจ้าของวิชา 

2 802714 Tools and Methods for Energy  3(1-4-4) 30 ผศ.ดร.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 
4 802711 Architecture for Energy and Environment Conservation 3(3-0-6) 30 อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา 

แก้ไขเป็น 

ล าดบั
ที่ 

รหัส
วชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

จ านวน 
นศ. อาจารย์เจ้าของวิชา 

2 
802714 

Tools and Methods for Energy and Environment 
Simulations in Building  

3(1-4-4) 30 อ.นรากร พุทธโฆษ ์

4 802711 Architecture for Energy and Environment Conservation 3(3-0-6) 30 ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์
 
หลงัจากแกไ้ขแลว้ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 วาระที่ 2.1 การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 53 

  ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษารหสั 53 ซ่ึงท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติให้นกัศึกษามาน าเสนอความกา้วหนา้ในวนัเสาร์ท่ี 1 ตุลาคม 2554 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน สนพ. 1 อาคาร สนพ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ ทุกท่านร่วมเป็นกรรมการ 

 ทั้งน้ี ท่ีประชุมเสนอใหน้กัศึกษารหสั 53 แผนการศึกษา ข มาน าเสนอความกา้วหนา้การศึกษาอิสระ
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 น้ี 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.2 การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระ เพือ่ประเมนิผลการศึกษา S 
 ประธานฯ ไดป้รึกษาหาหรือกบัท่ีประชุมถึงก าหนดการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 

การศึกษาอิสระ เพื่อประเมินผลการศึกษา S ส าหรับนกัศึกษารหสั 52 ลงมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาวทิยานิพนธ์ การศึกษา
อิสระ ในภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหไ้ม่ตอ้งใหน้กัศึกษามาน าเสนอรายงาน
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ เน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวไดเ้คยมาน าเสนอแลว้ จึงมอบหมายใหเ้ป็นหนา้ของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาฯ เป็นผูพิ้จารณาผลการศึกษา แลว้ส่งผลการศึกษานั้น มายงัหลกัสูตรฯ ไดเ้ลย   
 
  ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบ 
 

 วาระที่ 2.3 ค่าตอบแทนการสอนประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 
 เลขานุการหลกัสูตรฯ ไดจ้ดัท าร่างค่าสอนพิเศษอาจารยภ์ายในท่ีสอนในหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ตน้ 

ปีการศึกษา 2554 ใหก้รรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณา เป็นดงัน้ี 
  

ล าดั
บท่ี 

ช่ือผูส้อน ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สอนบรรยาย สอนปฏิบติัการ รวมเงิน
ทั้งหมด 

15 
สปัดาห ์

ลายมือ
ช่ือผูรั้บ
เงิน 

      จ านวน
ชัว่โมง 

ชัว่โม
งละ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
คาบ 

คาบ
ละ 

จ านวน
เงิน 

  

1 ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ 39 900 35,100 36 300 10,800 45,900   

2 
ผศ.ยิ่งสวสัด์ิ ไชยะกลุ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

49.5 
900 44,550 48 300 14,400 58,950   

3 
ผศ.ประพนัธ์พงศ ์จงปติยตัต ์

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

10 
900 9,000 15 300 4,500 13,500   
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4 
ผศ.นพดล ตั้งสกลุ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

6 
900 5,400   300 0 5,400   

5 
ผศ.วารุณี หวงั 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

6 
900 5,400   300 0 5,400   

6 
ผศ.สุรกานต ์รวยสูงเนิน 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

3 
900 2,700   300 0 2,700   

7 อ.ดร.ชูพงษ ์ทองค าสมุทร อาจารย ์ 59.5 900 53,550   300 0 53,550   

8 อ.นรากร พุทธโฆษ ์ อาจารย ์ 6 900 5,400 9 300 2,700 8,100   

9 อ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา อาจารย ์ 15 900 13,500 12 300 3,600 17,100   

10 อ.ดร.จนัทนีย ์จิรัณธนฐั อาจารย ์ 6 900 5,400   300 0 5,400   

11 
ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

3 
900 2,700   300 0 2,700   

รวมเบิกเป็นเงนิทั้งส้ิน 218,700   
(ตวัอกัษร)   (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

 
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 วาระที่ 2.4 ผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา  2554  

โดยก าหนดการประเมินจะตอ้งส่งใหค้ณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรองผลการศึกษาในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2554 
ดงันั้น ท่ีประชุมจึงมีมติใหเ้ล่ือนผลการประเมินการศึกษาดงักล่าวออกไปในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ฯ ในคราวประชุมเดือนตุลาคม ซ่ึงท่ีประชุมนดัหมายใหมี้การประชุมเพ่ือพิจารณาในวนัพฤหสับดีท่ี 6 ตุลาคม 2554 
เวลา 10.00-12.00 น.  
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (นายยง บุญอารีย์) 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรฯ ประจ าภาค
การศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 เน่ืองจากมีนกัศึกษาไดรั้บการประเมินผลการศึกษาก่อนการประเมินผลการศึกษาตาม
ปฏิทินท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะตอ้งก าหนดวนัสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบ โดยสรุปเป็นดงัน้ี  

1. ผลการประเมิน S วิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ประกาศโดยผา่นคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับรอง วนัที่ 14 สิงหาคม 2554 

2. กรณีนกัศึกษาผา่นการประเมินโดยได ้S ครบ (12 หน่วยกิต ส าหรับ Thesis / 6 หน่วยกิต ส าหรับ IS) 
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          2.1 นกัศึกษาตอ้งมายื่นรับ บว.25  (แบบค าร้องขอข้ึนสอบฯ) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสอบสอบ 5,000.- / Thesis และ 
4,000.- / IS  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ท่ีกลุ่มงานจดัการศึกษา (ติดต่อท่ีคุณกิฐิกรณ์) 
          2.2 นกัศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกใหท่ี้กลุ่มงานจดัการศึกษา จ านวน 4 ชุด ก่อนวนัก าหนดสอบ
อยา่งนอ้ย 20 วนั ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

          2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ นดัประชุม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ 
                    2.3.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 3. 
กรรมการ (อาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาคนท่ีข้ึนสอบ) และตอ้งมีคุณสมบติั รศ. หรือ ดร. ข้ึนไป 
                   2.3.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ (อาจารยท่ี์
ปรึกษาของนกัศึกษาคนท่ีข้ึนสอบ)  

3. กรณีนกัศึกษาท่ียงัไม่ผา่นการประเมิน S ครบ ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนในเทอมถดัไป ตามหน่วยกิตท่ีคงเหลือ 

4. นกัศึกษาท่ีไดห้น่วยกิต S ครบ ในภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 มีดงัน้ี 

ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา 

ก าหนดส่งเล่ม 
ก าหนดการ
สอบคร้ังที่ 1 

1 525200011-3  นายยง บุญอารีย ์

 ผศ.ดร.ช านาญ / ประธานฯ 

 ก  31 ส.ค.54 

วนัอาทิตย ์9 
ต.ค.54 

เวลา 09.00-
10.30 น. 

 อ.ดร.ภพพงษ ์/ กรรมการผู ้
ทรงฯ 

 อ.ดร.ชูพงษ ์/ กรรมการ 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 

  
 วาระที่ 2.6 แผนการใช้จ่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ 2555 
  เลขานุการหลกัสูตรฯ ไดเ้สนอร่างแผนการใชง้บประมาณประจ าปี 2555 เพ่ือจะไดส่้งใหท้างฝ่ายแผน 
และการเงินของคณะฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานทางดา้นการเงินกบัหลกัสูตรฯ ดงัน้ี 

รหสั รายการ งบประมาณ รวมผูกพนัและเบิกจ่าย คงเหลอื 

  งบอุดหนุนงบการจดัการเรียนการสอน 35% หลงั     699,497.00      

1401 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายใน+ภายนอก 
        
381,000.00      

1402 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์       

1403 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์       

1404 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 50,000.00     

1405 ทศันศึกษา/ ดูงานรายวิชา 
           
15,000.00      

1406 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมวิชาการของนกัศึกษา  15,000.00      
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1407 วสัดุรายวิชาปฏิบติัการ 180,000.00      

1408 ส ารอง        58,497.00      

รวมรายจ่ายหลกัสูตรเทคโนโลยอีาคาร    699,497.00                      -    699,497.00  

     1409 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้       

1410 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์       

1411 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ       

1412 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบประมวลความรู้       

  รวม 0.00 0.00 0.00 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 วาระที่ 2.7 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ (ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์) 
 ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าจะลาออกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

เน่ืองจากมีภาระงานมากข้ึนจากการไดรั้บต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี แต่เน่ืองจากท่ีประชุมเห็นว่าคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
ชุดน้ี ใกลจ้ะหมดวาระแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2555 จึงเห็นควรให ้ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์อยูช่่วยงานหลกัสูตร
ฯ ใหค้รบวาระไปก่อน  
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 
ปิดประชุม 12.00 น.     
 
 
 
       (นางวาสนา ร าเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์ ยติุการ 
ผูช่้วยเลขานุการหลกัสูตรฯ  
จดรายงานการประชุม 
 


