
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 
ครั้งที่ 4/2551 

วันที่  22  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. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ผูไมเขารวมประชุม
1.  ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตัง้สกุล   ไปราชการตางประเทศ 

   

เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องสืบเนื่อง 
 1.1 รายละเอียด/ขอกําหนด/แนวทางในการทําการศึกษาอิสระและการทําวิทยานิพนธ 
     ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของอาจารยที่
ปรึกษา ในการดําเนินการในการทําการศึกษาอิสระ  (IS) ของนักศึกษา/การทําวิทยานิพนธของนักศึกษานั้น  จึงขอแจงให
ที่ประชุมทราบวา ถึงเงื่อนไข 
  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 

2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น 
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  อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
  1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท และมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือผูที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยขึ้นไป 
  2. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง 
  ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา 
  อาจารยประจํา 1  คน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไมเกิน 5 คน หรือ เปนที่ปรึกษาการศึกษาอิสระได
ไมเกิน 15 คน    (นักศึกษาวิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทาการศึกษาอิสระ 3 คน) 
  สามารถขยายเพิ่มจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาได แตไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 วาระที่  2.2  กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2551 
  ประธานฯ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบ เพื่อใหการดําเนินการปฐมนิเทศเปนไปดวยความเรียบรอยและ
เหมาะสม  จึงขอใหพิจารณาปรับกําหนดการปฐมนิเทศใหม   
  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหปรับกําหนดการวันปฐมนิเทศใหม เปนดังนี้ 
 เวลา  13.00  น. นักศึกษาใหมลงทะเบียนรับเอกสาร 
 เวลา  13.10 น.      อ.ธรรมวัฒน  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กลาวตอนรับ 
              เวลา   13.20 น.     รศ.รวี  ประธานหลักสูตรฯ กลาวตอนรับและแนะนํากรรมการบริหารหลักสูตร  คณาจารย 
  เวลา  13.30 น.      อ.สุกัญญา  แนะนําโครงสรางหลักสูตร 
              เวลา  13.50 น.      อ. สิทธา  แนะนําการใชหองเรียน, สถานที่จอดรถ,กิจกรรมนักศึกษา 
              เวลา   15.00 น.     รุนพี่แนะนํารุนนอง 
 เวลา  15.30 น.      นักศึกษาใหมแนะนําตนเอง 
วาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

2.1 การปรับแผนการใชจายเงิน 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  เนื่องจากทางหลักสูตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคาธรรมเนียม 

การศึกษาเพิ่มขึ้น  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อปรับแผนการใชจายเงิน.ใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหปรับแผนการใชจายเงินเปนตามรายการดังตอไป  โดยนับตั้งแตเดือน 
มิถุนายน  2551   
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รายการ จํานวนเงิน หมายเหต ุ
1. คาสอนพิเศษ 291,200.-  
2.  คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษ 30,000.-  
3. คาเดินทางและที่พัก 30,000.-  
4. คาวัสดุการสอน 15,000.-  
5. ถายเอกสาร 30,000.-  
6. คาวัสดุการเรียน (นักศึกษา) 30,000.-  
7. ทัศนศึกษา 70,000.-  
    7.1  สําหรับรายวิชา อ.ธรรมวัฒน      20,000.-   
    7.2  สําหรับรายวิชา อ.สิทธา            40,000.-   
   7.3 สําหรับรายวิชา อ.สุกัญญา         10,000.-   
8. คาตอบอาจารยที่ปรึกษา   IS 17,500.-  
9. คาตอบแทนกรรมการสอบ IS   2,500.-  
10. คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 28,000.-  
11. คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ (รวมคาเดินทางและ
คาที่พัก) 

64,500.-  

                                              รวมเงิน 608,700.-  
 
 วาระที่  2.2  คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอัตราคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการบริหารหลักสูตร 
จากงบประมาณที่ตั้งไวเดือนละ 20,000.-  บาท   

ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนดังนี้ 
ประธานคณะกรรมการ  คาตอบแทนเดือนละ             5,600.-  บาท 
กรรมการบริหารหลักสูตร   (4 คน)   “                            3,500.- บาท  (ตอคน) 
เลขานุการหลักสูตร   “                            1,500.- บาท 

                             หน.กลุมงานบริหารฯ                                        “                           1,000.- บาท 
  เนื่องจาก หวัหนากลุมงานบริหารฯ ไมไดเปนกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึงใหทางเลขานุการหลักสูตร
ดําเนินเบิกจายคาตอบแทนรวมอัตราคาตอบแทนของเลขานุการหลักสูตร คือ  2,500.- บาท แลวจึงนํามาจายใหแก
หัวหนากลุมงานบริหารฯ ตอไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 3  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
  วาระที่  3.1 การบรรจุเจาหนาที่ใหมเพ่ือประสานงานในระดับบัณฑิตศึกษา   
                              ประธานฯ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  บัดนี้ทางคณะฯ ไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาทํา
หนาที่ประสานงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ  ทั้ง 2 หลักสูตรฯ  เรียบรอยแลว คือ นายกิฐิกรณ    ยุติการ   ตําแหนง 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สังกดักลุมงานวิชาการ    
              ที่ประชุมรับทราบ 
  วาระที่ 3.2  ทุนสนับสนุนผูชวยสอน TA 
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุททราบวา  ในปการศึกษา 2551  นี้  ทางบัณฑิตวิทยาลัย  ไดพิจารณาอนุมัติ
ทุนสนับสนุนผูชวยใหทางหลักสูตร จํานวน 1 ทุน และทางคณะฯ ไดแจงรายชื่อผูที่เหมาะสมที่จะรับทุกน  คือ    
Mr. SENGPHATID  PIMMARSON 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
  
 
                     (นางวาสนา  รําเพยพล) 
       เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


