
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 

ครั้งที่ 3/2552 
วันที่ 1 กันยายน 2552 

ณ หองประชมุชั้น 2  สํานกังานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

****************************************************************** 
ผูมาประชุม 
  1.  รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ    ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ   กรรมการ  

3.   นายเขมโชต ภูประเสริฐ    กรรมการ 
  4.   นายธรรมวฒัน  อินทจักร    กรรมการ  
  5. นางสาวสุกัญญา พรหมนารท    กรรมการ  

6.  นางวาสนา รําเพยพล     เลขานุการฯ  
 

 

ผูไมมาประชมุ 
  1. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล    กรรมการ (ติดราชการ) 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 2.1 กําหนดการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
  ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมถึงกําหนดการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ  ของหลักสูตรฯ ประจํา
ภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา  2552 เปนดังนี้ 

ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา กําหนดการสอบ 

 ผศ.ดร.ทรงยศ  ประธาน ก แบบ ก(2) วันที่ 27 ก.ย. 2552 
รศ.วีรวรรณ  กรรมการผูทรงฯ     1 505200004-8 นางสาวสมชญา มีโชค 

รศ.รวี  กรรมการ     
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รศ.รวี   ประธาน ข วันที่ 19 ก.ย. 2552 

ผศ.ดร.นพดล  กรรมการ     2 505200007-2 นายชาตรี ควบพิมาย 
อ.ธรรมวัฒน  กรรมการ     

รศ.รวี   ประธาน ข วันที่ 19 ก.ย. 2552 
ผศ.ดร.ทรงยศ  กรรมการ     3 505200013-7 

นายอลงกรณ ถนิม
กาญจน 

อ.เขมโชต  กรรมการ     
ดร.วรัฐ  ประธาน ข วันที่ 17 ต.ค. 2552  
รศ.รวี  กรรมการ     4 485200001-2 นายจักรพันธ คําลาภ 

รศ.วีรวรรณ  กรรมการ     
ดร.วรัฐ  ประธาน ก แบบ ก(2) วันที่ 17 ต.ค. 2552   
รศ.รวี  กรรมการ     5 485200006-2 นายประภัทรพงษ อดทน 

รศ.วีรวรรณ กรรมการผูทรงฯ     
 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.2 กําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
  ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมถึงกําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ของหลักสูตรฯ ประจําภาค
การศึกษา ตน ปการศึกษา  2552 เปนดังนี้ 

ท่ี รหัสนักศึกษา   แผนการ
ศึกษา 

กําหนดการสงเคาโครง
วิทยานิพนธ (บว.23) 

กําหนดการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ 

1 515200003-1 นายนิตพิัฒน ภูผาใจ ก วันเสารที่ 26 กันยายน 2552 วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2552 
2 515200026-9 นายวริน ศิริพานิช ก วันเสารที่ 26 กันยายน 2552 วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2552 

 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ดังนี้ 

1. ดร.วรัฐ ลาชโรจน    เปนประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ   เปนกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล  เปนกรรมการ 

  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2.3 กําหนดการสอบประมวลความรู 
  ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมถึงกําหนดการสอบประมวลความรู  ของหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา 
ตน ปการศึกษา  2552 จะกําหนดใหนักศึกษาสอบประมวลความรูในวันเสารที่ 17 ตุลาคม 2552 ระหวางเวลา 09.00-12.00 
น. 
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  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ดังนี้ 

1. นายธรรมวัฒน อินทจักร    เปนประธานกรรมการสอบ 
2. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ   เปนกรรมการสอบ 
3. นางสาวสุกัญญา พรหมนารท   เปนกรรมการสอบ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2.4 การปรับอัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
  ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมถึงการปรับอัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การศึกษา
อิสระ และคาใชจายในหมวดอื่น ๆ ของหลักสูตรฯ  ขึ้นมาใหมเพื่อใหเหมาะสม โดยการปรับอัตราใหมในครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

อัตรา
คาใชจายตาม
ประกาศ มข. 

(ฉบับที่ 
640/2548) 

อัตราคาใชจายตาม
ประกาศหลักสูตรฯ 
(ฉบับที่ 719/2551) 

อัตราใหม
ที่ขอแกไข 

1 คาใชจายสําหรับการรับนักศึกษาเขาศึกษา    
 1.1 กรรมการออกขอสอบและตรวจกระดาษคําตอบ เหมาจายวิชาละ 12,000 5,000 คงเดิม 
 1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ ตอนักศึกษาที่เขาสอบหนึ่งคน 50 / ตอผูเขา

สอบหนึ่งคน 
50 / ตอผูเขาสอบหนึ่งคน คงเดิม 

 1.3 กรรรมการคุมสอบ คนละ 150 / ชั่วโมง 100 / ชั่วโมง คงเดิม 
2 คาใชจายในการสอน    
 2.1 คาตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี    
  2.1.1 อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ 5,000 1,200 3,000 
  2.1.2 อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ 1,500 600 1,500 
 2.2 คาตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ 500 500 500 
 2.3 กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตอเรื่อง 12,000 3,500 12,000 
 2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตอเรื่อง 12,000 5,600 12,000 
3 คาตอบแทนการสอบตาง ๆ    
 3.1 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอครั้ง 3,500 2,500 3,500 
  3.1.1 กรณีที่มีคณะกรรมการ 2 คน 

               - ประธานกรรมการ 
               - กรรมการ คนละ 

- 
 

1,500 
1,000 

 
2,000 
1,500 

  3.1.2 กรณีที่มีคณะกรรมการ 3 คน 
              - ประธานกรรมการ 
              - กรรมการ คนละ 

- 
 

1,200 
650 

 
1,500 
1,000 

 3.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ตอครั้ง   5,000 สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท คงเดิม 
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นักศึกษา 5 คนแรก คนละ 
700 บาท ถาเกินจายเพิ่ม 
500 / นักศึกษา 1 คน แต
รวมแลวไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดตอการสอบ 1 

ครั้ง 
          3.2.1 กรณีที่มีคณะกรรมการ 3 คน 

               - ประธานกรรมการ 
               - กรรมการ คนละ 

-  
2,000 
1,500 

คงเดิม 

          3.2.2 กรณีที่มีคณะกรรมการ 4 คน  
              - ประธานกรรมการ 
              - กรรมการ คนละ 

-  
1,400 
1,200 

คงเดิม 

 3.3 คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตอครั้ง 3,000 2,000 3,000 
 3.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตอครั้ง 5,000 5,000 คงเดิม 
          3.4.1 กรณีที่มีคณะกรรมการ 3 คน 

              - ประธานกรรมการ 
              - กรรมการ คนละ 

  
2,000 
1,500 

คงเดิม 

         3.4.3 กรณีที่มีคณะกรรมการ 5 คน 
              - ประธานกรรมการ 
              - กรรมการ คนละ 

-  
1,400 
1,200 

คงเดิม 

4 คาใชจายในการบริหารหลักสูตรฯ    

 4.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เหมาจาย เดือนละ 40,000 40,000 คงเดิม 

 4.2 คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่ทุก
ระดับใหไดรับคาตอบแทน 1 คาย การปฏิบัติงาน 1 คาบ ไมนอยกวา 3 
ชั่วโมง 

- 210 / คาบ คงเดิม 

 4.3 คาจางเหมา หรือคาตอบแทนหนวยตรวจสอบภายใน หรือผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาไมเกิน ปละ 

20,000 10,000 คงเดิม 

5 คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง และคาที่พักสําหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตร จายตามจริง 

- 20,000 คงเดิม 

6 คาใชจายอื่น ๆ    
 6.1 คาเลี้ยงรับรองบุคคลที่ไดรับเชิญเกี่ยวกับการสอนหรือการจัดการ

หลักสูตร จายตามจริงครั้งละ 
- 1,000 คงเดิม 
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 ระเบียบวาระที่ 2.5 การประเมินหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2551 
  ประธานฯ ไดสอบถามไปยังเลขานุการหลักสูตรฯ เกี่ยวกับการดําเนินการประเมินหลักสูตรฯ ผานเว็บไซต 
ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งขณะนี้ ทางเลขาหลักสูตรฯ กําลังดําเนินการกรอกขอมูลลงในเว็บไซตประเมินดังกลาว และคาด
วาจะแลวเสร็จประมาณวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยหลังจากกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะไดนําเสนอตอประธาน
หลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.6 การลาออกจากรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงการลาออกของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จํานวน 2 ทาน จากหนังสือ
แสดงความจํานงขอลาออก ดังนี้ 
  1. อ.สิทธา กองสาสนะ ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 
  2. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 
 

  นอกจากนี้แลว อ.ธรรมวัฒน อินทจักร กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยังไดแจงตอที่ประชุมวาจะลาออกจาก
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เนื่องจากมีภาระงานมากขึ้น และจะตองศึกษาตอระดับปริญญาเอกอีกดวย โดยใหมีผลตั้งแต 
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.7 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
  ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมถึงรายวิชาที่จะเปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
เปนดังนี้ 

รายวิชาที่เปดสอน เทอม 2/2552 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

ลําดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต จํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอน 

1 804891 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 1(1-0-3)   อ.เขมโชต 
2 804713 การอนุรักษชุมชนเมืองและชนบท 3(3-0-3)   ผศ.ดร.ทรงยศ 
3 804723 นิเวศวิทยาเมือง 3(3-0-3)   รศ.รวี 
4 804704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1 3(0-6-3)   รศ.รวี และคณะ 
5 804899 วิทยานิพนธ 12(0-0-12)   รศ.รวี, คณาจารย 
6 804897 การศึกษาอิสระ 6(0-0-6)   รศ.รวี, คณาจารย 

  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.8 งบประมาณประจําป 2552 
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  ประธานฯ ไดสรุปการใชเงินประจําปงบประมาณ 2552 เปนดังนี้ 

รหัส รายการ 
งบประมาณ 

รวมผูกพัน
และเบิกจาย 

คงเหลือ 

  
งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 
50% หลัง       

0701 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษภายใน                450,000  399,300.00          50,700.00  
0702 คาใชจายในการบรรยายพิเศษ                  50,000  114,650.00 -        64,650.00  
0703 คาวัสดุรายวิชา                    5,000  12,003.72 -          7,003.72  
0704 จัดทําเอกสารประกอบการสอน                  10,000  4,815.00            5,185.00  
0705 วัสดุการเรียนรายวิชาปฏิบัติ                    5,000  10,893.46 -          5,893.46  
0706 คาทัศนศึกษา/ดูงานรายวิชา                  50,000  33,320.00          16,680.00  
0707 คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู                    5,000  5,000.00                     -    

0708 
คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ                    2,000  2,000.00                     -    

0709 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                  44,000  22,400.00          21,600.00  
0710 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ                  70,000  32,548.00          37,452.00  

0711 
คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการศึกษา
อิสระ                  14,000  10,500.00            3,500.00  

0712 คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ                  16,000  12,612.00            3,388.00  
0713 คาใชจายอื่นๆ                  11,806  31,159.00 -        19,353.00  

รวมรายจายหลักสูตรวางแผนภาคและเมือง     732,806.00  
        
691,201.18           41,604.82  

 
 ทั้งนี้ เลขานุการหลักสูตรฯ เห็นวามีบางรายการที่การใชจายงบประมาณติดลบ จึงรับที่จะไปดําเนินการปรับตัวเลข
ใหทุกรายการไมติดลบ โดยใชหลักการยกยอดเงินรายการที่ไมติดลบมาถัวเฉลี่ยใสรายการที่ติดลบ ซึ่งหลังจากดําเนินการ
เสร็จแลวจะไดรายงานกรรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใหทราบตอไป 
 
  
ปดประชุมเวลา 14.00  น. 
  
       
       (นางวาสนา รําเพยพล) 
         เลขานุการหลักสูตรฯ 
 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


