
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 

ครั้งที่ 2/2551 
วันที่  13  มีนาคม  2551 

ณ หองประชมุชั้น 2  สํานกังานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

****************************************************************** 
ผูมาประชุม 
  1.  รองศาสตราจารยรวี  หาญเผชิญ    ประธานกรรมการ 
  2.  นายธรรมวฒัน  อินทจักร    กรรมการ 
  3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  ตั้งสกุล   กรรมการ 
  4.  นายสิทธา  กองสาสนะ     กรรมการ 
  5.  นางสาวสุกญัญา  พรหมนารท    กรรมการ 
  6.  นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ 
   

เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 รายงานสถานะการเงินรายไดหลักสูตร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ณ  ขณะนี้  ทางหลักสูตรไดมีการใชจายเงินไปแลว ดังนี้ 

  ในสวน 50% แรกในดานการบริหารจัดการ     ใชไปเปนเงิน           168,460.60  บาท 
       คงเหลือผูกพัน      471,886.40  บาท 
  ในสวน 50%หลัง ดานการจัดการเรียนการสอน  ใชไปเปนเงิน        77,418.63  บาท 
       คงเหลือผูกพัน          566,581.37  บาท 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 2.1 รายงานการตรวจสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2550 
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ฝายการเงินไดดําเนินการจัดทํางบบัญชีของทางหลักสูตรฯ 
ประจําปงบประมาณ 2550 เรียบรอยแลว  และไดสงใหทางผูตรวจสอบบัญชีดําเนินการตรวจสอบบัญชีเรียบรอยแลว 
ปรากฏวา ทางหลักสูตรมีงบรายไดต่ํากวาคาใชจายจํานวน  226,052.25 บาท  (สองแสนสองหมื่นหกพันหาสิบ
สองบาทยี่สิบหาสตางค) 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติหากทางหลักสูตรมีเงินคงเหลือในปงบประมาณ 2551  ขอใหเฉล่ีย 
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นําเงินงบประมาณรายไดประจําป 2551  ที่เหลือไปใชคืนจํานวนเงินที่ติดลบแกทางคณะฯ จนกวาจะหมด 
2.2 การปรับแผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2551 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดประมาณการรายไดของทางหลักสูตรประจําป 
งบประมาณ 2551  คือ 
50%   ดานการบริหารจัดการ  จํานวน  640,037.- บาท    ใชไป  168,460.60  บาท  คงเหลือ  471,886.40  บาท 
50%   ดานจัดการเรียนการสอน  จํานวน  644,000.- บาท ใชไป  77,418.63  บาท   คงเหลือ  566,581.37 บาท 
  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจาณาปรับงบประมาณรายไดของทางหลักสูตรตามเอกสารที่แนบ 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ 

2.3 เจาหนาที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ 
เนื่องจากนายบัณฑิต  สิขัณฑกสมิธ  ไดขอลาปวยเนื่องจากไดรับอุบัติเหตุ   และทางหลักสูตรไดคง 

สภาพการจางไวจนถึงเดือนมิถุนายน 2551  นั้น  แตเนื่องจากทางหลักสูตรจําเปนตองมีบุคลากรทํางานประสานงานใหแก
ทางหลักสูตรฯ 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นควรใหประธานหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
กับประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประสานงานและปรึกษาหารือแนวทาง
ในการจางบุคลากรมาทํางานในระดับบัณฑิตศึกษา 
วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 
 3.1  การสอบประมวลความรูของนักศึกษาชั้นปที่  2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันสอบประมวลความรู  (IS) ของนักศึกษาชั้นปที่ 2  จํานวน  
5   คน  คือ  1. นายจักรพันธ  คําลาภ,  2. นายจีรวัฒน  ประยูรเจริญ, 3. นายฉัตรพงษ  เฉยไสย, 4. นายวีระพงษ  หวังดี 
และ 5 นายสุระพงษ  เลงอัจฉริยะกุล  พรอมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว   จึงกําหนดวันสอบและคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 
วันสอบ   วันที่  26  เมษายน  2551  เวลา 09.00-12.00  น.   
คณะกรรมการสอบ       1.  รศ.รวี  หาญเผชิญ  เปนประธานกรรมการ 
    2. นายธรรมวัฒน อินทจักร  เปนกรรมการ 
   4. นายสิทธา  กองสาสนะ  เปนกรรมการ 
   5. นางสาวสุกัญญา  พรหมนารท เปนกรรมการ 
  และใหนางวาสนา  รําเพยพล  เปนผูประสานงานในการที่สวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการสอบ
ในครั้งนี้ดวย รวมถึงการเบิกจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการตอไปดวย 

3.2 การสอบการศึกษาอิสระ (สอบวัดคุณสมบัติ)  ของนางสาวทิพวรรณ  ไชยศิริ 
ดวยนางสาวทิพวรรณ  ไชยศิริ  ไดยื่นความประสงคขอสอบการศึกษาอิสระ  และทางอาจารยที่ปรึกษา 

ไดแจงใหทราบวา ผลงานของนางสาวทิพวรรณฯ  อยูในเกณฑขอสอบการศึกษาอสิระได  
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  จึงกําหนดวันสอบและคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ดังนี้ 
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วันสอบ   วันที่  26  เมษายน  2551  เวลา 13.00-16.00  น.   
คณะกรรมการสอบ       1.  รศ.รวี  หาญเผชิญ  เปนประธานกรรมการ 
    2. ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล  เปนกรรมการ ( อาจารยที่ปรึกษา) 
   3. นายเขมโชต  ภูประเสริฐ  เปนกรรมการ  (อาจารยที่ปรึกษารวม) 
  และใหนางวาสนา  รําเพยพล  เปนผูประสานงานในการที่สวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการสอบ
ในครั้งนี้ดวย  รวมถึงการเบิกจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการตอไปดวย 

3.3 การจัดการเรียนการสอนในภาคตน  ปการศึกษา 2551 
ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2551  

นั้น ขอใหพิจารณาวิธีการในการจัดการศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  ( รหัส 51) ใหมีการจัดการศึกษาแบบ Block  
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ  และขอใหประธานหลักสูตรพิจารณาจัดระบบการสอนแบบ 
Block  ในรายวิชาที่เปดสอน และขอใหนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวตอไป  
 
ปดประชุม เวลา  16.30 น. 
 
 
 
      (นางวาสนา  รําเพยพล) 
                        เลขานุการหลักสูตร 

ผูจดรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 


