
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพเิศษ) 

คร้ังที่ 1 / 2554 
วนัพฤหัสบดทีี่ 17 กมุภาพนัธ์ 2554 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2  ส านักงานคณบด ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

****************************************************************** 
ผู้มาประชุม 
  1. อ.สุกญัญา พรหมนารท     ประธานกรรมการ 
  2. อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร     กรรมการ 

3. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้     กรรมการ 
  4. อ.สิทธา กองสาสนะ     กรรมการ 
  5. อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ     กรรมการ 
  6. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ     เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล ตั้งสกลุ    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2553 
 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 2.1 การด าเนินงานปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจารณาถึงผลการพิจารณาหลกัสูตรฯ ของกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก คือ ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท ์ถึงค าแนะน าในการปรับปรุงหลกัสูตรฯ ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา
แลว้มีมติแกไ้ขตามค าแนะน าของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุฯ ดงัน้ี 
  หมวดท่ี 2 ขอ้ 1.1 ตดัขอ้ความค าวา่ “เป็นผูน้ าท่ีสมบูรณ์”  เป็น  “ปฏิบติัวิชาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ”
  ในส่วนของค าแนะน าในขอ้อ่ืน ๆ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรไม่แกไ้ขในเล่ม มคอ.2 แต่
จะน าเนินการในส่วนของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ตามขอ้แนะน าของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุฯ 
  

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 



 2 
ระเบียบวาระที่ 2.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2553 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการสอบของ นายเดชชาติ นิยมตรง นกัศึกษา
ของหลกัสูตรฯ ท่ีไดจ้ดัใหมี้การสอบในคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2553 ท่ีผา่นมา ซ่ึงผลการสอบ คือ สอบผา่น
แบบมีเง่ือนไข นกัศึกษาจะตอ้งส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์พร้อมแบบ บว.28 ใบรับรองการแกไ้ขวิทยานิพนธ์ 
ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2554 แต่เน่ืองจากนกัศึกษาไม่ไดติ้ดต่อหรือด าเนินการใด ๆ จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2554 
หลกัสูตรฯ จึงไดแ้จง้ไปยงันกัศึกษาวา่ ผลการสอบในคร้ังท่ี 1 ถือวา่ สอบไม่ผา่น และจะตอ้งมาการด าเนินการยื่นเร่ือง
ขอข้ึนสอบในคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ย ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา 

ก าหนดส่งเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดการสอบ
คร้ังที ่2 

ก าหนดส่งเล่มแก้ไข 

1 505200008-0 นายเดชชาติ นิยมตรง 

ดร.สญชยั ลบแยม้ / 
ประธานฯ 

ก 
15 มีนาคม 

2554 
2 เมษายน 2554   

ดร.ธราวฒิุ บุญเหลือ / 
กรรมการผูท้รงฯ 

รศ.รว ีหาญเผชิญ / 
กรรมการ 

    
  ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดเ้สนอใหน้กัศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์มายงัหลกัสูตรฯ ภายในวนัท่ี 
15 มีนาคม 2554 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาก่อนวา่เล่มวิทยานิพนธ์ มีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะ
ข้ึนสอบอีกคร้ังหรือไม่ หากไม่ส่งเล่มมาในวนัดงักล่าว คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบและจะถือว่าการสอบในคร้ังท่ี 2 ไม่ผา่น ผลกคื็อ นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโดย
อตัโนมติั 
 

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.3 การรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีใหป้ระชุมทราบถึงก าหนดการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554 
ท่ีทางบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นผูด้  าเนินการรับสมคัร นั้น ก าหนดการต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 

ล าดบัที่ รายการ ภาคต้น 

1 ประกาศรับสมคัร 

1 ธนัวาคม 2553  
**ขยายเวลาถึงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 ไม่เวน้
วนัหยดุราชการ (โดยหยดุวนัท่ี 18 ก.พ. 2554 
เท่านั้น) 

2 
ขายใบสมคัรทางไปรษณีย์
และทางเวบ็ไซด ์

1 ธนัวาคม 2553-11 กมุภาพนัธ์ 2554 
**ส าหรับผูส้มคัรทาง online ขยายเวลาถึงวนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2554 โดยตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานดว้ย
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ตวัเอง 

3 
ขายใบสมคัรท่ีบณัฑิต
วิทยาลยั 

1 ธนัวาคม 2553-17 กมุภาพนัธ์ 2554 

4 
สมคัรทางไปรษณียแ์ละทาง
เวบ็ไซด ์

1 ธนัวาคม 2553-11 กมุภาพนัธ์ 2554 

5 ยื่นใบสมคัรท่ีบณัฑิตวิทยาลยั 1 ธนัวาคม 2553-17 กมุภาพนัธ์ 2554 

6 
ประกาศรายช่ือผูส้มคัรเขา้
สอบคดัเลือก 

1 มีนาคม 2554 

7 
สอบคดัเลือกและสอบ
สมัภาษณ์ บางสาขาวชิา 

5-6 มีนาคม 2554 

8 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้
สอบสมัภาษณ์ 

21 มีนาคม 2554 

9 สอบสมัภาษณ์ 26-27 มีนาคม 2554 

10 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้
ศึกษา 

1 เมษายน 2554 

11 
รายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาทาง Website 

18-22 เมษายน 2554 

12 ปฐมนิเทศนกัศึกษา   23 พฤษภาคม 2554 

 

หมายเหตุ   หยดุวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ7์ 
   1. ยกเวน้เดือนมกราคม หยดุวนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษเ์ท่านั้น 
   2. ยกเวน้วนัท่ี 1-17 กมุภาพนัธ์ หยดุวนันกัขตัฤกษเ์ท่านั้น 
 

   
  ทั้งน้ี ในส่วนของหลกัสูตรฯ ท่ียงัไม่ไดมี้การเปิดรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ เพราะอยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรฯ และคาดวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 
นั้น ทางหลกัสูตรฯ จะด าเนินการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ในรอบท่ี 2 ซ่ึงจะเปิดรับสมคัรในช่วงเดือนเมษายน 2554 น้ี 
ดงันั้น ทางหลกัสูตรฯ จึงขอใหท้ าการประชาสมัพนัธ์ไปยงัผูท่ี้สนใจใหเ้ตรียมพร้อมกบัการเปิดรับสมคัรในช่วง
ดงักล่าว 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2.4 แผนการใช้เงนิประจ าปีงบประมาณ 2554 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจารณาถึงแผนการใชเ้งินของหลกัสูตรฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 ก่อนเสนอใหท้างฝ่ายการเงินของคณะฯ ตดัเงินท่ีใชแ้ละเบิกจ่ายตามหมวดต่าง ๆ  เป็นดงัน้ี 
รหัส รายการ งบประมาณ รวมใช้จ่าย คงเหลอื 

งบอุดหนุนงบการจดัการเรียนการสอน 35% หลงั 388,220.-     

1 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายใน 110,000.-     

2 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายนอก 60,000.-     

3 ค่าวสัดุรายวิชา 30,000.-     

4 จดัท าเอกสารประกอบการสอน 20,000.-     

5 วสัดุการเรียนรายวิชาปฏิบติั -     

6 ค่าทศันศึกษา/ดูงานรายวิชา 20,000.-     

7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 10,000.-     

8 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 35,000.-     

9 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 60,000.-     

10 ส ารอง  33,220.-     

  รวมเงนิ 388,220     

1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้      

2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์       

3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอีสระ       
  

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 1. การจดัโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ ของนักศึกษาในหลกัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีนกัศึกษาในหลกัสูตรฯ ชั้นปีท่ี 2 (รหสั 52) ไดท้ าการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 นั้น แต่นกัศึกษา
ชั้นปีดงักล่าวไม่ไดม้ารายงานความกา้วหนา้การท าวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ เลย จึงเกรงวา่
การลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ี นกัศึกษาจะไม่ไดห้น่วยกิต ท่ีประชุมจึงเสนอใหมี้การจดัโครงการสมัมนา
ความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ของนกัศึกษาชั้นปีดงักล่าว ก่อนท่ีจะใหน้กัศึกษาลงทะเบียน
เรียน โดยจะจดัโครงการข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2554 เพ่ือใหน้กัศึกษาไดม้าน าเสนองานวิจยัของตนเอง รวมถึง
พดูคุยปัญหาในการเรียนการสอนรวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยนกัศึกษาไดอี้กหน่ึงทาง 
 

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ภาระงานการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การศึกษา
อิสระของนกัศึกษาในหลกัสูตรฯ เป็นภาระงานท่ีกระจุกตวัอยูก่บัอาจารยท่ี์มีสิทธ์ิรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ  ได้
เท่านั้น จึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ เกิน จากท่ีทางมหาวิทยาลยัได้
ก าหนดไว ้การใหค้ าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อนกัศึกษาอาจไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากมีนกัศึกษาในความรับผิดชอบ
มากเกินไป เป็นตน้ ดงันั้น ท่ีประชุมจึงเสนอใหมี้การส ารวจภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ในปัจจุบนั และเสนอ
คดัเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีสิทธ์ิเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ในคณะฯ ส าหรับนกัศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว โดยไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ สรุปภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ แลว้
น าเสนอในท่ีประชุมคราวต่อไป 
 
  ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
      
 

                            (นางสาวสุกญัญา พรหมนารท) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
(นายกิฐิกรณ์  ยติุการ) 
เลขานุการหลกัสูตรฯ 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


