
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพเิศษ) 

คร้ังที่ 5 / 2554 
วนัศุกร์ที่ 17 มถุินายน 2554 

ณ ห้องประชุมช้ัน 1 ส านักงานคณบด ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

****************************************************************** 
ผู้มาประชุม 
  1. อ.สุกญัญา พรหมนารท     ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล ตั้งสกลุ   กรรมการ   
3. ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธา กองสาสนะ   กรรมการ  
4. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้     กรรมการ 
5. อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร     กรรมการ 

  6. อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ     กรรมการ 
  7. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ     เลขานุการ 
 
เข้าเข้าร่วมประชุม 
  1. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์     รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2554 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
 วาระท่ี 2.2 ผลการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 
  แก้ไขจาก 3. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ เป็นกรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  เป็น 3. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ เป็นกรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
 วาระท่ี 3.3 รายวิชาท่ีเปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 
แก้ไขจาก 

วนั 09.00-12.00 น. 

12.00-13.00 น. 

13.00-16.00 น. 
เสาร์  

 
 

 

804891 Seminar in Urban and 
Regional Planning 
อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร และคณะ 

804891 Seminar in Urban and Regional Planning 
อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร 

 
 



 2 
เป็น 

วนั 09.00-12.00 น. 

12.00-13.00 น. 

13.00-16.00 น. 
เสาร์  

 
 

 

804891 Seminar in Urban and 
Regional Planning 
อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร 

804891 Seminar in Urban and Regional Planning 
อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร 

หลงัจากแกไ้ขแลว้ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเสนอเพือ่พจิารณา 
 

วาระที่ 2.1 งบประมาณประจ าปี 2554 
  อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ผูรั้บผิดชอบเร่ืองการเงินของหลกัสูตรฯ ได้
รายงานการใชเ้งินเงินประจ าปีงบประมาณ 2554 ดงัน้ี 
 

รหสั 
รายการ 

งบประมาณ 
รวมผูกพนั
และเบิกจ่าย 

คงเหลอื 

  งบอุดหนุนงบการจดัการเรียนการสอน 35% หลงั       

0701 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายใน 110,000  110,000.00 

0702 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายนอก 60,000  60,000.00 

0703 ค่าวสัดุรายวิชา 30,000  30,000.00 

0704 จดัท าเอกสารประกอบการสอน 15,000  15,000.00 

0705 วสัดุการเรียนรายวิชาปฏิบติั -  - 

0706 ค่าทศันศึกษารายวิชา 20,000  20,000.00 

0707 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 10,000 18,000.00 -8,000.00 

0708 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 35,000  35,000.00 

0709 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 60,000  60,000.00 

0710 ส ารอง 48,221 17,368.00 30,852.81 

รวม 388,220.81  
         
35,368.00          352,852.81  

0711 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้   5,000.00 -5,000.00 

0712 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   20,000.00 -20,000 

0713 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ   10,500.00 -10,500 

  รวม 0.00 35,500.00 -35,500.00 

รวมทั้งส้ิน      388,220.81  
         
70,868.00          317,352.81  
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  ทั้งน้ี ท่ีประชุมเห็นวา่ ในบางหมวด ยอดเงินเบิกจ่ายติดลบ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ 
ไปปรับงบประมาณใหม่ โดยโยกจากหมวดส ารอง ซ่ึงยงัมียอดเงินคงเหลือไปใส่ในหมวดท่ีติดลบ ก่อนเสนอใหฝ่้าย
การเงินน าไปปรับใชต่้อไป 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

วาระที่ 2.2 โครงการตามแผนคณะฯ ที่เสนอประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ 
 ประธานฯ ไดเ้ชิญรองคณบดีฝ่ายวางแผน เขา้ร่วมประชุมเพ่ือสอบถามถึงโครงการตามแผน

ยทุธศาสตร์ท่ีทางคณะไดว้างไว ้วา่หลกัสูตรฯ ไดด้ าเนินการจดัท าโครงการใดไปบา้งแลว้ และโครงการใดท่ีหลกัสูตร
ฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ รองคณบดีฝ่ายวางแผน แจง้วา่ หลกัสูตรฯ ตอ้งตรวจสอบไปยงัเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและ
แผนของคณะฯ (น.ส.กตญัชลี ประนม) ซ่ึงรับผิดชอบดูแลโครงการทั้งหมดของคณะฯ และทราบวา่โครงการท่ี
ด าเนินการไปแลว้หรือยงัไม่ไดด้ าเนินโครงการ และรองคณบดีฝ่ายวางแผน ยงักล่าวอีกวา่ ขอใหท้างหลกัสูตรฯ เร่ง
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพ่ือใหท้นัภายในปีงบประมาณ 2554 น้ี 

 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2.3 วสัดุ / ครุภัณฑ์หลกัสูตรฯ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัการจดัซ้ือวสัดุรายวิชาประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปี

การศึกษา 2554 วา่ หากคณาจารยท่์านใดตอ้งการสัง่ซ้ือ ขอใหแ้จง้ไปท่ีเลขานุการหลกัสูตรฯ เพ่ือจะไดเ้สนอใบจดัหา
และกรอกรายละเอียดรายการท่ีตอ้งการจดัซ้ือต่อไป ในส่วนของครุภณัฑท่ี์ทางหลกัสูตรฯ มีความประสงคน์ั้น ไม่
สามารถจดัซ้ือได ้เน่ืองจาก หากเป็นครุภณัฑ ์ใหข้อจดัซ้ือในส่วนของงบประมาณ 65 % ดา้นการบริหารจดัการ  ท่ี
ประชุมเสนอใหท้ าเร่ืองไปยงัผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาต่อไป 

   
 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
วารที่ 2.4 การประเมนิหลกัสูตรฯ เพือ่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงเกณฑก์ารประเมินหลกัสูตรฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงหลกัสูตรฯ ไดรั้บการอนุมติปรับปรุงหลกัสูตรฯ ใหเ้ขา้ตามเกณฑม์าตรฐานน้ี
แลว้ โดยการประเมินหลกัสูตรฯ มีเกณฑก์ารประเมินและการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดย
ก าหนดไวว้า่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสูตรฯ ซ่ึงประธานฯ ไดเ้สนอใหมี้การเชิญอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ ท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ เขา้ร่วมประชุม หรือสมัมนา ตามท่ีหลกัสูตรฯ จดัข้ึน เพ่ือใหเ้ข่าข่ายประเมินในขอ้ดงักล่าว ในส่วนของ
การประเมินในขอ้อ่ืน ๆ ทางหลกัสูตรฯ เห็นวา่สามารถท าไดต้ามท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด 
 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
      
 

                            (นางสาวสุกญัญา พรหมนารท) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์  ยติุการ 
เลขานุการหลกัสูตรฯ 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


