
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 

ครั้งที่ 1/2552 
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 

ณ หองประชมุชั้น 2  สํานกังานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

****************************************************************** 
ผูมาประชุม 
  1.  รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ    ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   กรรมการ 
  3.  นายธรรมวฒัน  อินทจักร    กรรมการ  

4.  นางสาวสุกญัญา พรหมนารท    กรรมการ 
5.  นายสิทธา  กองสาสนะ     กรรมการ  

 

ผูไมมาประชมุ 
  1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ   กรรมการ (ติดราชการ) 
  2. นางวาสนา รําเพยพล     เลขานุการฯ (ติดราชการ) 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 
1. ผูมาประชุม 
 4. นางสาวสุกัญญา กองสาสนะ  กรรมการ   

แกไขเปน 
4. นางสาวสุกัญญา พรหมนารท กรรมการ 

 
2. ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2551  

แกไขเปน   
 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2551 

  
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 ระเบียบวาระที่ 2.1 การปรับอัตราคาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
  ประธานฯ ไดพิจารณาเสนอการปรับอัตราคาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรประจําเดือน  
 
 ระเบียบวาระที่ 2.2 การกําหนดหนาที่กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
  ที่ประชุมไดพิจารณารวมกันถึงการกําหนดหนาที่ของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  โดยสรุปแลวแบงงานได
เปน 5 กลุมงาน และมีกรรมการผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การเรียนการสอน กรรมการผูรับผิดชอบ คือ รศ.รวี หาญเผชิญ มีหนาที่  
- การจัดตาราง / ตารางสอบ 
- การจัดการสอบประมวลความรู 
- เชิญอาจารยพิเศษ 

  2.    วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ กรรมการผูรับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล มีหนาที่ 
         - นัดหมาย / กําหนดการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
         - ระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ในการทําวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
         - แตงตั้งกรรมการสอบ / จัดปฏิทินการสอบ / จดัทําคูมือนักศึกษา ความกาวหนาวิทยานิพนธ / 
การศึกษาอิสระ 
         - การตีพิมพผลการ / นําเสนอผลงาน วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
  3.   กิจกรรมนักศึกษา กรรมการผูรับผิดชอบ คือ อ.สิทธา กองสาสนะ มีหนาที่ 
         - จัดหา อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา (หนังสือ ส่ือประกอบการเรียน) 
         - จัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 
         - จัดทําคูมือนักศึกษา 
         - Trip 
  4.   แผน + วิเทศสัมพันธ กรรมการผูรับผิดชอบ คือ อ.ธรรมวัฒน อินทจักร และ อ.สุกัญญา พรหมนารท 
มีหนาที่  
         - งบประมาณ + บุคลากร 
         - ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ / การตลาดเชิงรุก 
         - สรางความรวมมือกับสถาบันภายนอก 
         - ปรับปรุงหลักสูตร / ประเมินอาจารย / PMQA 
  5. บริหารงานทั่วไป กรรมการผูรับผิดชอบ คือ อ.เขมโชต ภูประเสริฐ มีหนาที่ 
         - ระเบียบ ขอบังคับ ของนักศึกษา 
         - ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
         - การลงทะเบียนเรียน 
         - ทะเบียนประวัตินักศึกษา เขา-ออก 
         - นัดหมายการประชุม / กําหนดการประชุม / รายงานการประชุม / ตรวจรายงานการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 อนึ่ง หลังจากที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาภาระหนาที่ของกรรมการเสร็จแลวนั้น เนื่องจาก
ภาระงานที่แจกแจงออกมานั้น มีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงมติเสนอแตงตั้ง อ.เขมโชต ภูประเสริฐ เปน
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กรรมการบริหารหลักสูตรอีกหนึ่งทาน และไดมอบหมายงานใหตามที่รายงานแลวขางตน ทั้งนี้ไดมอบหมายใหเลขานุการ
หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงตั้งกรรรมการทานดังกลาวตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ 2.3 การสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ รายงานผลการ
สอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ไดหนวยกิต S สะสม ครบตามเกณฑที่
กําหนดไว ในรายวิชาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ วาผลเปนอยางไร ซึ่งนายกิฐิกรณ ไดรายงานผลดังกลาวเปนดังนี้ 
  1. การสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 

ที่ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา แผนการศึกษา วันที่สอบ ผลการสอบ 
1 Mr.Anousa Khammounghoun 485200008-8 ก แบบ ก(2) 29 พ.ย.51 ผานแบบมีเงื่อนไข 

/ Excellent 
2 นายปญญา บุญประคม 485200007-0 ก แบบ ก(2) 29 พ.ย.51 ไมผาน 
3 นายสมบูรณ แกวลมัย 485200004-6 ข 30 พ.ย.51 ผานแบบมีเงื่อนไข 

/ Pass 
4 นายฉัตรพงษ เฉยไสย 495200004-7 ข 30 พ.ย.51 ผานแบบมีเงื่อนไข 

/ Good 
    
 โดยนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ผานแบบมีเงื่อนไข ในครั้งนี้ ตองสงรูปแบบวิทยานิพนธ / 
การศึกษาอิสระ ภายในวัน 14 มกราคม 2552 (45 วัน หลังจากสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ผาน) ในสวนของ
นักศึกษาที่สอบไมผานในครั้งนี้ ตองดําเนินการสอบครั้งที่สองภายใน 60 วัน ซึ่งก็คือ นายปญญา บุญประคม ตองดําเนินการ
สอบในวันที่ 25 มกราคม 2552  

2. การสอบวิทยานพินธ / การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 2 
ที่ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา แผนการศึกษา วันที่สอบ ผลการสอบ 
1 นายปญญา บุญประคม 485200007-0 ก แบบ ก(2) 25 ม.ค.52 ผานแบบมีเงื่อนไข 

/ Good 
 
 โดยปรากฏวาผลการสอบของนักศึกษา คือ นายปญญา บุญประคม ซึ่งดําเนินการสอบครั้งที่ 2 และผลการสอบ
เปนสอบผานแบบมีเงื่อนไข ซึ่งนายปญญา จะตองสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหกับบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 60 วัน
นับจากวันสอบ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 การสอบประมวลความรูนักศึกษารหัส 50 
  ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมเรื่องการจัดสอบประมวลความรูของนักศึกษาในหลักสูตรฯ 
ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งในการจัดสอบประมวลความรูนี้จะจัดสอบเฉพาะนักศึกษาในแผนการศึกษา ข เทานั้น และที่
ประชุมไดมีมติรวมกันแตงตั้งกรรมการผูออกขอสอบและกรรมการผูสอบสัมภาษณ เปนดังนี้ 
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รายชื่ออาจารยผูออกขอสอบประมวลความรู  
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2551   
ลําดับ
ที่ 

ราช่ืออาจารย หมายเหต ุ

1 รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ สงขอสอบภายในวันที่ 16 มี.ค.52 
2 อ.ธรรมวัฒน อินทจักร ออกขอสอบคนละ 1 ขอ 
3 อ.สุกัญญา พรหมนารท สอบวันที่ 21 มี.ค. 52 / แจงผลการสอบภายในวันที่ 25 มี.ค.52 
     

     
รายชื่ออาจารยผูสอบสัมภาษณในการสอบประมวลความรู 
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2551   
ลําดับ
ที่ 

รายชื่ออาจารย หมายเหต ุ

1 รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ 
2 อ.ธรรมวัฒน อินทจักร 
3 อ.สุกัญญา พรหมนารท 

กรณีสอบขอเขียนไมผาน ใหสอบสัมภาษณในวันที่ 28 มี.ค.52 

   
  ทั้งนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายให นายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ ไปดําเนินการจัดทํา
ประกาศแตงตั้งกรรมการผูออกขอสอบและกรรมการผูสอบสัมภาษณในการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ฯ แผนการศึกษา ข ประจําปการศึกษา 2551 ตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ
  
 ระเบียบวาระที่ 3.2 แบบฟอรมสมุดบันทึกความกาวหนาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ   
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอแบบฟอรมสมุดบันทึก
ความกาวหนาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแกไข / เพิ่มเติม  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรให
เพิ่มเติมขอมูลในสวนของผลการศึกษา และขอมูลสวนตัวของนักศึกษา โดยไดมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ 
ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ ไปดําเนินการแกไขในสวนที่เพิ่มเติมตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ 3.3 การรับสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดสอบถาม นายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ  จํานวนผูสมัครลาสุด ณ วันที่ 18 
กุมภาพันธ 2552 วามียอดผูสมัครจํานวนเทาไหร ซึ่ง นายกิฐิกรณ ไดรายงานตอที่ประชุมวา มียอดผูสมัครจํานวน 10 คน 
แบงเปน แผน ก แบบ ก(2) จํานวน 3 คน และแผน ข จํานวน 7 คน ซึ่งระยะเวลาการรับสมัครจะดําเนินไปจนถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2552 และ ประธานฯ ไดฝากใหกรรมการทุกทานชวยชาสัมพันธการรับสมัครดังกลาวดวย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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 ระเบียบวาระที่ 3.4 การปรับแผนการใชเงินงบประมาณประจําป 2552 
  ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาถึงแผนการใชเงินงบประมาณประจําป 2552 ซึ่งผลการ
พิจารณาแผนการใชเงินงบประมาณประจําป 2552 ดูเอกสารประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 ที่แนบมาพรอมนี้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 1. การแตงตั้งอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมวา ตามที่ไดรับขาว
มาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ วา อาจารยที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระไดหรือไม ซึ่งที่
ประชุมไดปรึกษาหารือวาไมนาจะเปนไปได เพราะการที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตองเปนอาจารยที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตง ผูชวยศาสตราจารย ขึ้นไป อยางไรก็ตาม ที่ประชุม ได
มอบหมาย ใหนายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ ไปตรวจสอบกับทางบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตอไป 
โดยจะไดนําเรียนใหทีประชุมทราบในการประชุมฯ คราวตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 2. การสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
 ตามที่ไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา 804899 วิทยานิพนธ / 804897 การศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษา ปลาย ป
การศึกษา 2551 นี้ อาจารยที่มีตําแหนงเปนอาจารยที่ปรึกษาวิยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ไดรายงานผลการศึกษาใน
รายวิชาดังกลาวมาแลว และมีหนวยกิต S สะสมครบแลว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงไดรวมกันพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอบฯ ดังนี้ 
 

กําหนดวันสอบ เวลา รายชื่อนักศึกษา แผนการศกึษา กรรมการสอบ 
09.00-10.30 น. นายเผาเกษตร ทองสุทธิ์ ก แบบ ก(2) ดร.สรนาถ สินอุไรพนัธุ ประธานฯ 

รศ.วีรวรรณ ศีติสาร กรรมการผูทรงฯ 
รศ.รวี หาญเผชิญ กรรมการ 

10.30-12.00 น. นายภัทระ ไมตระรัตน ก แบบ ก(2) ผศ.ดร.นพดล ต้ังสกุล ประธานฯ 
ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ กรรมการผูทรงฯ 
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ 
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13.00-14.30 น. นายสุรพงษ เลงอัจฉริยะกุล ข ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ประธานฯ 
รศ.วีรวรรณ ศีติสาร กรรมการ 
รศ.รวี หาญเผชิญ กรรมการ 

 
ปดประชุมเวลา 14.00  น. 
  
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


