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

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

  5. อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ     กรรมการ 
  6. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ     เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธา กองสาสนะ   กรรมการ (ติดราชการ) 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2554 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
 วาระที่ 2.1 งบประมาณประจ าปี 2554 
 ข้อความ “โดยโยกจากหมวดส ารอง” แก้ไขเป็น โดยปรับยา้ยจากหมวดส ารอง 
 วาระที่ 2.2 โครงการตามแผนคณะฯ ที่เสนอประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ 
 ตดัข้อความจาก “รองคณบดีฝ่ายวางแผน ยงักล่าวอกีว่า ขอใหท้างหลกัสูตรฯ เร่งด าเนินการ

โครงการต่าง ๆ เพ่ือใหท้นัภายในปีงบประมาณ 2554 น้ี”  
เป็น รองคณบดีฝ่ายวางแผน ขอใหท้างหลกัสูตรฯ เร่งด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพ่ือใหท้นัภายใน

ปีงบประมาณ 2554 น้ี 
วาระที่ 2.4 การประเมนิหลกัสูตรฯ เพือ่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

 ข้อความ “เพ่ือใหเ้ข่าข่ายประเมิน” แก้ไขเป็น เพ่ือใหเ้ขา้ข่ายประเมิน 
 
 หลงัจากแกไ้ขแลว้ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

วาระที่ 2.1 สรุปโครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ  
  ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงการจดัโครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน

หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2554 ณ 
ร้านอาหารบา้นโนนม่วง โดยมีอาจารยแ์ละนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ ทุกรุ่น เขา้ร่วมงานดงักล่าว ส าหรับวตัถุประสงค์
ของการจัดงานคือ เพ่ือการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังน้ีจะเป็นการอธิบายเหตุผล เป้าหมาย และ
รายละเอียดการด าเนินการของหลกัสูตร พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารยท์ั้งภายในและภายนอกคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีมีส่วนร่วมในการสอน บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน และนกัศึกษาทั้ง 6 รุ่น เพ่ือน ามาประกอบการ
วางแผนการด าเนินการของหลกัสูตรฯ รวมทั้งการเตรียมขอ้มูลเพ่ือการประเมินหลกัสูตรในอนาคต ซ่ึงการจดังานใน
คร้ังน้ีใชง้บประมาณทั้งส้ิน 8,039 บาท (แปดพนัสามสิบเกา้บาทถว้น)  

 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
วาระที่ 3.1 มคอ.3 หลกัสูตรฯ ที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบั มคอ.3 ของหลกัสูตรฯ ท่ีเปิดสอนประจ าภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2554 วา่ ขอใหอ้าจารยท่ี์เป็นเจา้ของวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาน้ี ส่งแผนการสอนหรือ มคอ. 3 
มาท่ีเลขานุการหลกัสูตรฯ ภายในวนัจนัทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2554 เพ่ือท่ีทางเลขานุการจะได้ด าเนินการส่งให้ทาง
มหาวิทยาลยัด าเนินการเปิดรายวิชา ใหท้นัต่อการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาในหลกัสูตรฯ ท่ีจะลงทะเบียนในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 10-19 ตุลาคม 2554 และเปิดภาคการศึกษาในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2554 น้ี  
 

  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 3.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 804704 การวางแผนภาคและเมอืงเชิงบูรณาการ 1 
 ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา 804704 การวางแผนภาค

และเมืองเชิงบูรณาการ 1 ซ่ึงจะเปิดสอนในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 และแนวทางในการด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนของรายวิชาน้ีว่าควรเป็นอย่างไร ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให ้อาจารยธ์รรมวฒัน์ อินทจกัร เป็นอาจารย์
เจ้าของวิชา ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน จะใช้พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเลย เป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา เน่ืองจากมี
นกัศึกษาของหลกัสูตรฯ ท างานอยู่ท่ีเทศบาลเมืองเลย จึงอาจจะต่อการติดต่อประสานงาน ทั้งน้ี ในรายละเอียดการ
จดัการเรียนการสอน อาจารยธ์รรมวฒัน ์จะไดน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป  

 
 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
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วาระที่ 3.3 รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 

 ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือต่อท่ีประชุมถึงแผนการศึกษาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ถึง
รายวิชาท่ีเปิดสอนของหลกัสูตรฯ โดยท่ีประชุมไดส้รุปรายวิชาท่ีเปิดสอนเป็นดงัน้ี 
 

ล าดบัท่ี 
รหสั
วิชา 

ช่ือวิชา หน่วยกิต 
จ านวน
นกัศึกษา 

อาจารยผ์ูส้อน หมายเหตุ 

1 804702 
ระเบียบวิธีวิจยัในการวางแผนภาค
และเมือง 

3(3-0-6)  อ.ดร.สญชยั 
  

2 804704 
การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณา
การ 1 

3(1-4-4)  อ.ธรรมวฒัน์ 
 

3 804732 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 3(3-0-6)  ผศ.ดร.นพดล   

5 804899 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-12)  ผศ.ดร.นพดล   

6 804897 การศึกษาอิสระ 6(0-0-6)  ผศ.ดร.นพดล   
 
 ในส่วนของตารางสอนรายวิชาต่าง ๆ ใหดู้รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบรายงานการประชุมคร้ังท่ี 
6/2552 ท่ีแนบพร้อมน้ี 
 

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
วาระที่ 3.4 งบประมาณประจ าปี 2554 

อ.ธรรมรัตน ์อินทจกัร กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ผูรั้บผิดชอบเร่ืองการเงินของหลกัสูตรฯ ได้
รายงานการใชเ้งินประจ าปีงบประมาณ 2554 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554 ดงัน้ี 
 

รหสั 
รายการ 

งบประมาณ 
รวมผูกพนัและ

เบิกจ่าย 
คงเหลอื 

  งบอุดหนุนงบการจดัการเรียนการสอน 35% หลงั       

0701 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายใน            110,000            110,000.00  

0702 ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพิเศษภายนอก                         -    

0703 ค่าวสัดุรายวิชา            93,000          93,000.00  

0704 จดัท าเอกสารประกอบการสอน             15,000             15,000.00  

0705 วสัดุการเรียนรายวิชาปฏิบติั                       -                          -    

0706 ค่าทศันศึกษารายวิชา             80,000             80,000.00  

0707 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์             30,000  18,000.00          12,000.00  

0708 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์             14,000             14,000.00  
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0709 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ            18,000             18,000.00  

0710 ส ารอง              28,221  17,368.00          10,852.81  

รวม     388,220.81           35,368.00          352,852.81  
   

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 1. การด าเนินโครงการวางผงัศูนย์ราชการจงัหวดัขอนแก่น 
 อาจารย์ธรรมวฒัน์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีประธานหลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์
ธรรมวฒัน์ใหด้ าเนินการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการการวางผงัศูนยร์าชการจงัหวดัขอนแก่นนั้น อาจารย์
ธรรมวฒัน์ไดด้ าเนินการประสานงานกบัธนารักษจ์งัหวดัขอนแก่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดข้อ้สรุป
เบ้ืองตน้วา่ โครงการดงักล่าวจะเป็นโครงการในลกัษณะต่อเน่ือง ในปีแรก จะเป็นการเก็บขอ้มูลและศึกษาหน่วยงาน
ในศูนยร์าชการจดัหวดัขอนแก่นโดยละเอียดเพ่ือจดัท าความตอ้งการพ้ืนท่ีของหน่วยงานนั้น ๆ และแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีถดัไป ท่ีเป็นโครงการระยะท่ี 2 จะเป็นการวางผงัการออกขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุงพ้ืนท่ีของศูนยร์าชการต่อไปในอนาคต ทั้งน้ี งบประมาณในปีแรกไดรั้บเป็นเงิน
จ านวน 1 ลา้นบาท ส่วนในระยะถดัไป จะได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นในการจัดสรร
งบประมาณใหมี้ความเหมาะสมกบัรายละเอียดโครงการ 
 ทั้งน้ี กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ตอ้งการท่ีจะใหเ้ป็นโครงการของหลกัสูตรฯ โดยใหค้ณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรทุกท่านเขา้ร่วมเป็นคณะท างานตามโครงการดงักล่าว  
 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
      
 

                            (นางสาวสุกญัญา พรหมนารท) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์  ยติุการ 
เลขานุการหลกัสูตรฯ 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


