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

4.  นายสิทธา  กองสาสนะ     กรรมการ  
5.   นายเขมโชต ภูประเสริฐ    กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุ 
  1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ   กรรมการ (ติดราชการ) 
  2. นางสาวสุกัญญา พรหมนารท    กรรมการ (ติดราชการ) 

3.  นางวาสนา รําเพยพล     เลขานุการฯ (ติดราชการ) 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 
 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 
 แกไขเปน 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 1. การแตงตั้งอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมวา 
อาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
อิสระไดหรือไม ที่ประชุมจึง ไดมอบหมาย ใหนายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ ไปตรวจสอบกับ
ทางบัณฑติวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตอไป โดยจะไดนําเรยีนใหทีประชุมทราบในการประชุมฯ คราวตอไป 
 
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 ระเบียบวาระที่ 2.1 การแตงตั้งอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
  ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ รายงานเรื่องการแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ถึงคุณสมบัติของอาจารยที่สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาได โดยนายกิฐิกรณ ไดรายงานวา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 936/2550 เร่ือง การเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ขอ 4.1 กลาวไววา 
เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย หรือผูทีม่ีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือผูที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.2 การสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
  ตามที่ไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา 804899 วิทยานิพนธ / 804897 การศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษา 
ปลาย ปการศึกษา 2551 นี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ไดรายงานผลการศึกษาในรายวิชาดังกลาว
มาแลว และมีหนวยกิต S สะสมครบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงไดรวมกันพิจารณาแตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอบฯ ดังนี้ 
 

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

รศ.วีรวรรณ ศีติสาร กรรมการผูทรงฯ 
รศ.รวี หาญเผชิญ กรรมการ 

10.30-12.00 น. นายภัทระ ไมตระรัตน ก แบบ ก(2) ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล ประธานฯ 
ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ กรรมการผูทรงฯ 
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ 

วันเสารที่ 25 
เมษายน  
2552  

13.00-14.30 น. นายสุรพงษ เลงอัจฉริยะกุล ข ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ประธานฯ 
รศ.วีรวรรณ ศีติสาร กรรมการ 
รศ.รวี หาญเผชิญ กรรมการ 

  
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2.3 โครงการจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ 

  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา หลักสูตรฯ ไดดําเนินการขอจัดทําเว็บไซตผานรองคณบดีฝายวิเทศ
สัมพันธแลว และไดรับการอนุมัติใหจัดทําโดยใชงบประมาณ 50 % ดานบริหารจัดการ (บน) และมอบหมายให อ.เขมโชต   
ภูประเสริฐ ดําเนินการศึกษารูปแบบและขอมูลที่จะจัดทําในเว็บไซตและติดตอผูรับจัดทําเว็บไซตมาดําเนินการจัดทําตอไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการขอจัดซื้อครุภัณฑหลักสูตรฯ กับรองคณบดีฝายวิชาการ
แลว โดยงบประมาณที่จัดซื้อเปนจํานวนเงิน 35,000 บาท ซึ่งครุภัณฑที่จัดซื้อ ไดแก ชุดรับแขก คอมพิวเตอรจํานวน 3 ชุด 
และโปรเจคเตอร ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนใน
รายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรฯ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2551 
  ประธานฯ ไดแจงผลการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่เปดสอนในภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 
2551  โดยผลการศึกษาเปนดังนี้ 
 วิชา 804704 Integrative Urban and Regional Planning อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ  
   เกรด  I ได 17 คน 
  *เนื่องจากนักศึกษายังไมไดสงงานชิ้นสุดทาย 
  

 วิชา 804706 Techniques in Urban and Regional Planning  อาจารยเจาของวิชา อ.สุกัญญา พรหมนารท 
   เกรด A ได 7 คน 
   เกรด B+ ได 7 คน 
   เกรด B ได 3 คน 
 

 วิชา 804891 Seminar in Urban and Regional Planning อาจารยเจาของวิชา รศ.วีรวรรณ ศีติสาร 
   เกรด B+ ได 4 คน 
   เกรด B ได 9 คน 
   เกรด  C+ ได 4 คน 
 วิชา 804721 Behavior and Environment อาจารยเจาของวิชา ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 
   เกรด A ได 9 คน 
   เกรด B+ ได 3 คน 
   เกรด B ได 7 คน 
   เกรด  C+ ได 1 คน 
   เกรด W ได 1 คน 
   เกรด  K ได 1 คน 
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 วิชา 804897 Independent Study (สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ) อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ 
   เกรด S ได U 1 คน คือ นายจักรพันธ คําลาภ 
    

 วิชา 804899 Thesis (สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ)  อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ 
   เกรด  S ได S สะสม 3 หนวยกิต 1 คน คือ นายประภัทรพงษ อดทน 
  
 วิชา 804897 Independent Study (สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ) อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ 
    

ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ได S สะสม * 
(หนวยกิต) 

ลงทะเบียน 
(หนวยกิต) 

ผานการ
ประเมิน S 
(หนวยกิต) 

ได S สะสม 
ถึงปจจุบัน 
(หนวยกิต) 

นายจีรวัฒน ประยูรเจริญ 495200003-9 2 4 1 3 
นายวีระพงษ หวังดี 495200007-1 2 4 1 3 
นายสุรพงษ เลงอัจฉริยะกุล 495200009-7 5 1 1 6 
นายชาตรี ควบพิมาย 505200007-2 - 6   
นางสาวทวีรัตน อินทรพวงรัตน 505200009-8 - 6   
นายอดุลย วิสุทพิพัฒนสกุล 505200012-9 - 6   
นายอลงกรณ ถนิมกาญจน 505200013-7 - 6   
นายเมธาวิน เถาวชาลี 505200015-3 - 6   

  
 **หมายเหตุ นักศึกษารหัส 50 ยังไมไดรับการประเมิน S เนื่องจากยังไมไดสอบประมวลความรู 
(Comprehensive) และไดแจงไปทางสํานักทะเบียนแลววาจะรีบดําเนินการจัดสอบประมวลความรูและแจงผลการประเมิน
นักศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 
    

 วิชา 804899 Thesis (สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ)  อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ 

ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ได S สะสม * 
(หนวยกิต) 

ลงทะเบียน 
(หนวยกิต) 

ผานการ
ประเมิน S 
(หนวยกิต) 

ได S สะสม 
ถึงปจจุบัน 
(หนวยกิต) 

นายธีระศักดิ์ คุณดี 495200001-3 2 11 U 2 
นายเผาเกษตร ทองสุทธิ์ 495200005-5 11 1 1 12* 
นายภัทระ ไมตระรัตน 495200006-3 7 5 5 12* 
นางสาวสมชญา มีโชค 505200004-8 3 9 5 8 
นายอภินันท สีมวงงาม 505200005-6 3 9 5 8 
นายกิตติ หนองพล 505200006-4 3 9 2 5 
นายเดชชาติ นิยมตรง 505200008-0 3 9 5 8 

 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2551   

  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา หลักสูตรฯ จะเปดสอนในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551  จํานวน 2 วิชา 
คือ  

1. 804897 Independent Study 6 หนวยกิต 
2. 804899 Thesis   12 หนวยกิต 
โดยทั้ง 2 วิชานี้ จะเปดใหนักศึกษาภาคพิเศษ ของหลักสูตรฯ ที่มีรหัส 48 เทานั้น ซึ่งก็คือ นายจักรพันธ 

คําลาภ (IS) และนายประภัทรพงษ   อดทน (THESIS) ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและจบ
การศึกษาภายใน 4 ป  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 3.3 การรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2552 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการรับบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรฯ เปนดังนี้ 
   - แผนการศึกษา ก แบบ ก(2)   จํานวนที่รับ 5  คน 
   - แผนการศึกษา ข    จํานวนที่รับ  12 คน        
   - รวมทั้งหมด      17 คน  
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ระเบียบวาระที่ 3.4 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 
  ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมถึงรายวิชาที่จะเปดทําการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 
2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    
ลําดับที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช้ันป อาจารยผูสอน หมายเหตุ

1 804701 
Urban and Regional Planning 
Theory 3(3-0-3) 1 รศ.รว ี   

2 804702 Fundamental of Planning 3(3-0-3) 1 อ.ธรรมวัฒน   

3 804703 
Research Methodology in Urban 
and Regional Planning 3(3-0-3) 1 

ผศ.ดร.ทรงยศ (วี) 
และคณะ   

4 804705 
Integrative Urban and Regional 
Planning II 3(0-6-3) 2 

อ.สุกัญญา อ.
สิทธา รศ.รว ี

บังคับ
เลือก ป 2 

5 704706 
Techniques in Urban and 
Regional Planning 2(2-0-3) 1 อ.สุกัญญา   

6 804712 Urban Design 3(2-2-3) 2 อ.สทิธา   
7 804711 Regional Planning 3(3-0-3) 2 รศ.รว ี   

8 804718 
Special topics in planning and 
design 3(3-0-3) 2 อ.สุกัญญา   

9 804897 Independent Study 6 3 ข้ึนไป รศ.รว ี   
10 804899 Thesis 12 2 รศ.รว ี   

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 ระเบียบวาระที่ 3.5 การจัดการงบประมาณหลักสูตรฯ 
 
 ระเบียบวาระที่ 3.6 ซักซอมความเขาใจการทัศนศึกษาดูงาน 
  อ.สิทธา กองสาสนะ ไดรายงานเกี่ยวกับการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดภาคใต โดยจะ
จัดระหวางวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2552 ซึ่งกําหนดการคราว ๆ เปนดังนี้ 
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อา 3 พ.ค. 52  
5.00 น. (นักศึกษา) ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครดวยรถบัสปรับอากาศ 
10.50 - 12.15 น. (อาจารย) เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสูภูเก็ตดวยสายการบินแอรเอเชีย 
13.00 -13.30 น. เขาสูที่พักในตัวเมืองเกาภูเก็ต  
13.30 - 14.00 น. เขาสูที่พักในตัวเมืองเกาภูเก็ต / รับประทานอาหารกลางวัน 
14.00 - 17.30 น. (อาจารย) สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
18.00 น. เขาที่พัก 
19.00 น.  (นักศึกษา) เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต / เขาที่พัก 
  
 จ. 4 พ.ค. 52  
9.00 - 10.30 น. เขาฟงบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาเมืองภูเก็ต โดยเทศบาลเมืองภูเก็ต 
11.00 -13.30 เดินเมือง 1 - เดินศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และวิถีชีวิตเมืองยานเกาภูเก็ต: 
 (ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนรัษฎา และถนนเยาวราช) 
 ซึ่งมีกลุมอาคารอนุรักษเการูปแบบชิโน-โปรตุกีส ที่ไดรับรางวับอนุรักษดีเดน  
 จากสมาคมสถาปนิกสยามในป 2536 
13.30 - 14.00 เดินทางสู อ.ถลาง 
14.00 - 15.30 เขาชมนิทรรศการเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ต และแถบฝงทะเลอันดามัน  
 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ณ พิพิธภัณฑแหงชาติถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
16.00 - 16.45 นมัสการ "พระผุด" และชมพิพิธภันฑภายในวัดพระทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
17.00 -17.30 เดินทางสู หาดปาตอง / ชมทัศนียภาพถนนเลียบเกาะดานทิศตะวันตก (สาย 4030) 
17.30 - 18.30 เดินเมือง 2 - ศึกษาพฤติกรรมการใชพื้นที่ชายหาดปาตอง และพื้นที่ธุรกิจตอเนื่อง 
 ซึ่งไดรับการฟนฟูจากเหตุการณสึนามิ พรอมชมทิวทัศนอาทิตยอัสดง 
18.30 - 20.30 รับประทานอาหารเย็น และชมวิถีชิวิตการทองเที่ยวยามค่ําคืนที่มีสีสันบรรยากาศ 
 นานาชาติ ณ หาดปาตอง 
  
อ. 5 พ.ค. 52  
(วันฉัตรมงคล)  
8.00 เดินทางสู อ. ตะกั่วปา จ.พังงา 
10.00 -12.00 เขาชมพิพิธภัณฑสึนามิชุมชนบานน้ําเค็ม แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ 
 ในการฟนฟูชุมชนภายหลังเหตุการณสึนามิ กับศูนยประสานงานชุมชนบานน้ําเค็ม 
12.00 - 13.00 เดินทางสูตัวเมือง อ. ตะกั่วปา จ.พังงา / รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 เดินเมือง 3 - เดินศึกษารูปแบบ และการตั้งถิ่นฐานยานเมืองเกาตะกั่วปา ซึ่งไดรับอิทธิพล 
 จากอุตสาหกรรมเหมืองแรในอดีต และศึกษาวิถีชีวิตการใชพื้นที่ในปจจุบัน 
15.00 - 16.00 เดินทางกลับสูตัวเมืองภูเก็ต 
16.00 - 17.30 แวะเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ "ประตูสูเมืองภูเก็ต"(Phuket gateway):  
 หองรับแขกแหงใหมของเมืองภูเก็ต (ศุนยบริการทองเที่ยว จ. ภูเก็ต)  
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17.30 - 18.00 เดินทางกลับสูที่พักในตัวเมืองภูเก็ต / เขาที่พัก และพักผอนตามอัธยาศัย 
  
 พ. 6 พ.ค. 52  
8.00 ออกเดินทางจากที่พัก จ.ภูเก็ต 
9.30 - 14.00 เดินทางถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติอาวพังงา จ.พังงา / ลงเรือที่ทาเรือในที่ทําการอุทยาน 
 ชมภูมิทัศนของเหลาหมูเกาะเขาหินปูน (กลุมเขาหมาจู - เขาพิงกัน) 
 และศึกษาวิถีชีวิตชาวมุสลิมบนเกาะปนหยี (รับประทานอาหารกลางวันอยางงายบนเกาะ) 
 (เขาหมาจู - เขาเขียน - เกาะทะลุนอก - ถ้ําลอด - เขาตาปู -  
 เขาพิงกัน (แวะขึ้นเกาะ 30 นาที) - เกาะปนหยี (แวะขึ้นเกาะ 1 ชม.) 
14.00 - 15.30 เดินทางสู จ.กระบี่ 
15.30 - 16.30 ชมทิวทัศน และทัศนียภาพอาวนพรัตนธารา บริเวณหาดนพรัตนธารา 
16.30 - 17.30 เดินทางสูตัวเมือง จ.กระบี่ / เขาที่พัก 
17.30 - 20.00 ชมทัศนียภาพยามเย็นริมแมน้ํากระบี่ บริเวณสวนเจาฟา - สวนธารา  
 พรอมทั้งรับประทานอาหารเย็นบริเวณตลาดโตรุงทาเจาฟา / เขาที่พัก 
  
 พฤ. 7 พ.ค. 52  
8.00 ออกเดินทางจากที่พัก จ.กระบี่ 
9.00 - 12.00 เขาศึกษาระบบนิเวศนปาทุงเตียว และสระมรกต (ปาดงดิบชื้นที่ราบต่ําผืนสุดทาย 
 แหลงที่พักอาศัยของนกแตวทองดําที่กําลังจะสูญพันธุ)  
 พรอมเดินศึกษาเสนทางศึกษาธรรมชาติทีนา โจลิฟฟ (นักอนุรักษปาเขตรอนชาวอังกฤษ) 
 ยาวกวา 2.7 กิโลเมตร และสัมผัสสระนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ 
 (กวาง 25 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 1.50 - 2.00 เมตร) ที่ใสสามารถมองเห็นใตทองน้ําราวกับมรกต 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (ที่ตัวเมือง อ.คลองทอม) 
13.30 - 14.30 เขาชมพิพิธภัณฑวัดคลองทอม แหลงรวบรวมโบราณวัตถุอารยธรรมสายลูกปดที่พบบริเวณ 
 ควนลูกปด แหลงโบราณคดีที่สําคัญของประเทศไทย (อยูติดกับวัดคลองทอม) 
14.30 - 16.00 ออกเดินทางสูหาดเจาไหม 
16.00 - 16.30 เขาที่พักในอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
16.30 - 18.30 เลนน้ําทะเล สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตยตกดินบริเวณริมหาดเจาไหม 
18.30 เปนตนไป รับประทานอาหารเย็น (ริมทะเลในอุทยานหาดเจาไหม)/ เขาที่พัก 
  
ศ. 8 พ.ค. 52  
(วันวิสาขบูชา)  
8.30 ออกเดินทางจากที่พักในอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 

9.00 - 12.00 
ศึกษานิเวศธรรมชาติดวยการพายเรือแคนูลองคลองเจาไหม (คลองจระเขขาว) ชมความ
สมบูรณ 

 ของปาชายเลนสองผั่งคลอง และเขาชมถ้ําเจาไหม และถ้ําเจาคุณ 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน / กลับที่พักในอุทยานเจาไหม / อาบน้ํา และเก็บของสัมภาระ 



 8
13.00 - 13.30 เดินทางสู อ.กันตัง 
13.00 - 16.30 ศึกษาวิถีชีวิตเมืองทาศูนยกลางเกาแก "กันตัง" 
 ชมตนยางพารารุนแรกของประเทศไทย (ที่เหลือเพียงตนเดียว) อายุกวา 100 ป 
 เขาชมพิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐ (บานพักเจาเมืองตรังดั้งเดิม) 

 
ชมสถาปตยกรรมสถานีรถไฟรูปแบบดั้งเดิมกวา 100 ป (พ.ศ.2456) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
อนุรักษ 

 โดยกรมศิลปากร พรอมทั้งเดินศึกษาบรรยากาศยานตึกเกาในเมืองกันตัง 
16.30 - 17.00 เดินทางสูตัวเมืองตรัง 
17.00 - 17.30 เขาที่พักในตัวเมืองตรัง 
18.00 เปนตนไป รับประทานอาหารเย็นที่ตลาดกลางคืน ถ.ร่ืนรมย / เขาที่พัก 
  
ส. 9 พ.ค. 52  

7.00 - 13.00 
เดินชมยานศูนยกลางเมืองเกา ชิมอาหารขึ้นชื่อเมืองตรัง (แตเตี้ยม, หมูยางเมืองตรัง, เคกเมือง
ตรัง) 

 (อาจเลือกใชบริการรถตุกตุก "หัวกบ" เอกลักษณประจําเมืองตรัง ในการเรียนรูเมืองได) 
13.00 - 13.30 ออกเดินทางไปสูสวนพฤษชาติทุงคาย อ.ยานตาขาว 
13.30 - 16.30 เดินศึกษาพันธุไมในทองถิ่นภาคใต เสนทางปาพรุ ยาว 1.2 กิโลเมตร พรอมทั้งใชสะพานศึกษา 

 
ธรรมชาติบนยอดไม (สูงระหวาง 10-22 เมตร) ในการศึกษาพันธุไมจากระดับความสูงที่แตกตาง
กัน 

16.30 - 17.00 เดินทางกลับตวัเมืองตรัง 
18.00 เปนตนไป รับประทานอาหารเย็นที่ตลาดกลางคืน ถ.ร่ืนรมย / เขาที่พัก 
  
อา. 10 พ.ค. 52  
7.00 น. ออกเดินทางจากที่พักในตัวเมืองตรัง 
9.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุราษฎรธานี / (อาจารย) ขึ้นเครื่องจากสนามบินสุราษฎรธานี  
 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
19.00 น. (นักศึกษา) เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

 
 ระเบียบวาระที่ 3.7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมถึงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯ เนื่องจากตามประกาศ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไววาหลักสูตรที่เปดสอนครบ 5 ป ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิตจะครบรอบ 5 ป ในปการศึกษา 2552 นี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติกําหนดใหวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 
09.00-12.00 น. เปนวันประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยจะเชิญอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ ทั้งหมด
รวมประชุมเพื่อทบทวนภารกิจ วิสัยทัศน ของหลักสูตรฯ กอนที่จะนําเรื่องดังกลาวไปสรุปการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่งไดจัด
โครงการฯ สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2552 ตอไป 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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 ระเบียบวาระที่ 3.8 รายงาน KPI หลักสูตรฯ ประจําป 2551 
  ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมถึงการจัดทํารายงาน KPI ของหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2552 
วาควรดําเนินการจัดทําอยางไร โดยมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ อธิบายถึงขั้นตอนการ
จัดทํารายงานดังกลาว ซึ่งนายกิฐิกรณ ไดรายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
  ทางบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําเว็บไซตชื่อ http://pe.kku.ac.th/ (ระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน) โดยแตละหลักสูตรฯ ตองเขาไปกรอกขอมูลในสวนตาง ๆ เชน กรอกขอมูลหลักสูตร การดําเนินการ
ของหลักสูตรฯ ขอมูลนักศึกษา ผลงานอาจารย ผลงานนักศึกษา เปนตน ซึ่งนายกิฐิกรณ จะตองเก็บรวบรวมขอมูลตามหัวขอ
ตาง ๆ นี้ เพื่อใสขอมูลลงในเว็บไซตดังกลาว โดยจะเปนการประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไดนําขอมูลนี้ไป
พิจารณาถึงหลักสูตรฯ ในขั้นตอนตอไป 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  
ปดประชุมเวลา 14.00  น. 
  
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


