
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 
ครั้งที่ 3/2551 

วันที่  6  พฤษภาคม  2551 
ณ หองประชมุชั้น 2  สํานกังานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
****************************************************************** 

ผูมาประชุม 
  1.  รองศาสตราจารยรวี  หาญเผชิญ    ประธานกรรมการ 
  2.  นายธรรมวฒัน  อินทจักร    กรรมการ 
  3.  นายสิทธา  กองสาสนะ     กรรมการ 
  4.  นางสาวสุกญัญา  พรหมนารท    กรรมการ 
  5.  นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวอรจิตรา  ศรีทรงเมือง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
2. นายกิติกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ผูไมเขารวมประชุม
1.  ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตัง้สกุล   ไปราชการ 

   

เริ่มประชุมเวลา   14.30 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหมในครอบครัวของ อ.สิทธา  กองสาสนะ 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ทางหลักสูตรฯ  ยินดีดวยกับ อาจารยสิทธา  กองสาสะ  คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรฯ ที่ไดบุตรสาว  นองมาตา  มาเปนสมาชิกใหมของครอบครัว    
       ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 ผลการสอบการศึกษาอิสระของนางสาวทิพวรรณ  ไชยศิริ 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ไดดําเนินการสอบการศึกษาอิสระของ นางสาวทิพวรรณ  ไชยศิริ  

ในวันที่  26 เมษายน 2556 นั้น  จึงขอแจงผลการสอบของนางสาวทิพวรรณฯ คือ ผลการสอบคือ   Good   ในกรณีที่ 1 
คือสอบผานโดยมีเงื่อนไข  และตองสงเลมรายงานการศึกษาอิสระในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 
        ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 2.1  แนวทางในการจัดทําการศึกษาอิสระ IS ของนักศึกษา 
     ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการทําการศึกษาอิสระ  (IS) ของนักศึกษาในหลักสูตร โดยให
ทําการศึกษาให  แคบและลึก ตรงประเด็น  และชี้ใหชัดวา  ในการทําวิทยานิพนธและการทํา IS มีความแตกตางกัน
อยางไร    ในการทํา IS  ใหดูที่วัตถุประสงคของงาน,  การพัฒนาและประโยชนที่ไดรับ    และใหแตงตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจ   IS  จํานวน  5  คน  ซึ่งคณะกรรมการอยางนอย   3 ใน 5  คน นั้น  ตองมาจากอาจารยในสาขาวิชาผังเมือง  
    ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ  และประธานหลักสูตรรับไปประสานงานกับอาจารยผูสอน ( ผศ.นพดล) 
ในรายละเอียดทีเกี่ยวของกับแนวทางในการทํา  IS  ตอไป 

2.2 สรุปจํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาปการศึกษา 2551 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ในปการศึกษา 2551  ไดรับนักศึกษาใหม จํานวนทั้งส้ิน   18  คน   

อ.ธรรมวัฒน  อินทจักร  ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวา  ในจํานวนนักศึกษาใหม นั้น  จะมีนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน
การศึกษา จาก อบต.  โดยมีระยะเวลาการใหทุน  จํานวน  2  ป     
  ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานพินธและการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
เพื่อใหการดําเนินการติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธและการศกึษาอิสระของนักศึกษาใน 

หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย  ที่ประชุมจึงพิจารณาแนวทางในการดําเนินการในปการศึกษา 2551 ดังนี้ 
1. นักศึกษารุนที่ 1  ตองจัดทําแบบรายงานความกาวหนาของงาน 
2. ทําแผนในการจัดทํา วิทยานิพนธ และ การศึกษาอิสระของนักศึกษา 

2.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันศุกรที่ 23  พฤษภาคม 2551  เปนวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปน 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โดยแบงเปน ชวง ดังนี้ 
  ระหวางเวลา 09.00-12.00  ปฐมนิเทศรวม ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก 
  ระหวางเวลา 13.00-16.00   ปฐมนิเทศแยกตามหลักสูตร  คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
        ที่ประชุมพิจารณาแลว   เห็นควรใหมีการดําเนินการดังนี้ 

1. ทําหนังสือเชิญอาจารยในหลักสูตรเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
2. ทําหนังสือเชิญ  รศ.วีรวรรณ  ศีติสาร  มารวมงานฯ 
3. แจงใหนักศึกษารุนพี่มารวมงานฯ  
4. สถานที่คือหอง LAB สาขาผังเมือง  ชั้น 2 
5. ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบรรยายในหัวขอตางๆ เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรับทราบ ตาม

รายละเอียดดังนี้ 
5.1 แนะนําอาจารย,  ภาพรวมในการจัดการการศึกษาของหลักสูตร  โดย  รศ. รวี ประธาน

หลักสูตรฯ 
5.2 แนะนําโครงสรางหลักสูตร  โดย  อ.สุกัญญา   
5.3 การประยุกตใช, ทิศทาง, ประโยชนพื้นที่    โดย  อ.ธรมวัฒน  อินทจักร 
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5.4 กิจกรมนักศึกษา, การทัศนศึกษาและดูงาน  โดย  อ.สิทธา 
5.5 การทําวิทยานิพนธ, IS  โดย  ผศ.ดร.นพดล 
5.6  แนะนําวิธีการเรียน    โดย นักศึกษารุนพี่ 
5.7  จัดเตรียมหองประชุม, อุปกรณ,อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, หนังสือเชิญ  โดยเลขานุการ
หลักสูตร 

   
 2.5  การจัดการเรียนการสอนแบบ Block  ในปการศึกษา 2551 
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมรับทราบ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหดําเนินการจัดทํารางการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Block ในปการศึกษา 2551  นั้น  บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอยแลว  โดยไดกําหนดการ
สอบวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนาอิสระ ลงในตารางดวย  ดังรายละเอียดในเอกสารที่แจกในที่ประชุม     
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติ ใหอาจารยเจาของวิชาเพิ่มเติมรายละเอียดลงใน Block  สําหรับวิชาของ
ตนเอง  และสงใหกับคุณอรจิตร  เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย และใหนําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
   
ปดประชุมเวลา  16.50  น. 
 
 
                     (นางวาสนา  รําเพยพล) 
       เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


