
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 

ครั้งที่ 4/2552 
วันที่ 9 ตุลาคม 2552 

ณ หองประชมุชั้น 2  สํานกังานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

****************************************************************** 
ผูมาประชุม 
  1.  รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ    ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ   กรรมการ  
  3. นางสาวสุกัญญา พรหมนารท    กรรมการ  

 
 

ผูไมมาประชมุ 
  1. นายเขมโชต ภูประเสริฐ      กรรมการ (ติดราชการ) 
  2. นางวาสนา รําเพยพล      เลขานุการ (ติดราชการ) 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 
 หนา 4 ระเบียบวาระที่ 2.4 การปรับอัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
  4.2 คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่ทุกระดับใหไดรับคาตอบแทน 1 
คาย การปฏิบัติงาน 1 คาบ ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 
  แกไขเปน 
  4.2 คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่ทุกระดับใหไดรับคาตอบแทน 1 
คาบ การปฏิบัติงาน 1 คาบ ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 2.1 ผลการสอบประมวลความรู 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงผลการสอบประมวลความรูครั้งที่ 1 (ยอย) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ซึ่งเปนการสอบ
กอนกําหนด ผลการสอบเปนดังนี้ 

ที่ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ผลการสอบ หมายเหต ุ
1 นายชาญ พันธุเพ็ง 515200017-0 ไมผาน  
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2 นายชินกร คํามี 515200018-8 ไมผาน  
3 นายเติมศักดิ์ ฉาสูงเนิน 515200019-6 ไมผาน  
4 นายทวี ชิณะวิ 515200020-1 ไมผาน  
5 นายทองมวน นามบานคอ 515200021-9 ไมผาน  
6 นายเทอดศักดิ์ พลอาสา 515200022-7 ไมผาน  
7 นางสาวนงพะงา ศิริคุณ 515200023-5 ไมผาน  
8 นายนัฐพงษ ลุนพุฒ 515200024-3 ไมผาน  
9 นายวรรณลภ บุญหลาย   515200025-1 ไมผาน  
10 นายศักดา ไชยะมาตย 515200028-5 ไมผาน  
11 นายศุกล สุยังกุล 515200029-3 ไมผาน  
12 นายศุภวุฒิ จันทรบุตร 515200030-8 ผาน  
13 นายสัณฑฏฐ ดวงแพง 515200032-4 ไมผาน  
14 นายเสกสรร มาลาเพชร 515200033-2 ไมผาน  
15  นางสาวอารยา มหาแสง 515200034-0 ไมผาน  

   
ทั้งนี้ที่ประธานไดหารือกับที่ประชุมถึงการสอบครั้งที่ 2 (ยอย) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2552 เกี่ยวกับนักศึกษาคนที่ยัง

ไมผานวาจะทําอยางไร ที่ประชุมเห็นชอบใหทําขอสอบชุดเดิมในขอสอบที่ยังไมผาน โดยการสอบเปนลักษณะ Take home 
ซึ่งจะตองทําใหผาน มิฉะนั้น จะถือวาการสอบครั้งที่ 1 ไมผาน และจะตองทําการสอบในครั้งที่ 2 ตอไป 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.2 กําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงกําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 
เปนดังนี้ 

ท่ี เวลาสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะกรรมการสอบ 

ดร.วรัฐ / ประธาน 
รศ.วีรวรรณ /   กรรมการผูทรงฯ 

รศ.รวี  กรรมการ 
1 

วันอาทิตยท่ี 11 
ต.ค.52 

09.00-10.30 น. 
515200003-1 นายนิตพิัฒน ภูผาใจ 

ผศ.ดร.นพดล  กรรมการ 
ดร.วรัฐ / ประธาน 

รศ.วีรวรรณ /   กรรมการผูทรงฯ 
รศ.รวี  กรรมการ 

2 
วันอาทิตยท่ี 11 

ต.ค.52 
10.30-12.00 น. 

515200006-9 นายวริน ศิริพานิช 

ผศ.ดร.นพดล  กรรมการ 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2.3 ผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 

ประธานไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 โดยสรุปเปน
ดังนี้ 

เอกสารประกอบรายงานการประชุมไดแนบมาพรอมนี้  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.4 แผนการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมถึงแผนการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 ถึงรายวิชา
ที่เปดสอนของหลักสูตรฯ โดยที่ประชุมไดสรุปรายวิชาที่เปดสอนเปนดังนี้ 
 

ลําดับที่ รหัส
วิชา ช่ือวิชา หนวยกิต จํานวน

นักศึกษา อาจารยผูสอน 
หมายเหต ุ

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 
การวางแผนภาคและเมืองเชงิบูรณา
การ 1 3(0-6-3)   

รศ.รวี และ
คณะ   

5 804899 วิทยานิพนธ 
12(0-0-

12)   
รศ.รวี, 

คณาจารย   

6 804897 การศึกษาอิสระ 6(0-0-6)   
รศ.รวี, 

คณาจารย   
 
 ในสวนของตารางสอนรายวิชาตาง ๆ ใหดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ 
4/2552 ที่แนบพรอมนี้ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2.5 ผลการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
 ประธานฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ประจําภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 
2552 เปนดังนี้ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คณะกรรมการสอบ แผนการ
ศึกษา 

กําหนดการสอบครั้ง
ท่ี 1 ผลการสอบ กําหนดสง

เลมแกไข 

1 นางสาวสมชญา มี
โชค 

ผศ.ดร.นพดล / ผศ.ดร.ทรงยศ  ประธาน 
รศ.วีรวรรณ  กรรมการผูทรงฯ 

รศ.รวี  กรรมการ 

ก แบบ ก(2) 
  
  

วันอาทิตยที่ 27 
กันยายน 2552 

  
  

ผานแบบมี
เงื่อนไข  

  
  

  
19 ต.ค.52  

  

2 นายชาตรี ควบพิ
มาย 

รศ.รวี   ประธาน 
ผศ.ดร.นพดล  กรรมการ 
อ.ธรรมวัฒน  กรรมการ 

ข 
  
  

วันอาทิตยที่ 19 
กันยายน 2552 

  
  

  
ผานแบบมี
เงื่อนไข  

  
  

19 ต.ค.52  
  
  
  

3 นายอลงกรณ 
ถนิมกาญจน 

รศ.รวี   ประธาน 
ผศ.ดร.ทรงยศ  กรรมการ 
อ.เขมโชต  กรรมการ 

ข 
  
  

วันอาทิตยที่ 19 
กันยายน 2552 

  
  

  
ผานแบบมี
เงื่อนไข  

 
  

  
11 พ.ย.52 

  
  

  
 ทั้งนี้ประธานฯ ยังไดแจงตอที่ประชุมอีกวา ในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2552 จะมีนักศึกษาที่ขึ้นสอบ
วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ อีก 2 คน คือ 

ท่ี ชื่อ-สกุล คณะกรรมการสอบ แผนการ
ศึกษา 

กําหนดการสอบครั้ง
ท่ี 1 ผลการสอบ กําหนดสง

เลมแกไข 

4 นายจกัรพันธ คํา
ลาภ 

ดร.วรัฐ  ประธาน 
รศ.รวี  กรรมการ 

อ.ธรรมวัฒน  กรรมการ 

ข 
  
  

  
วันเสารที่ 17 ต.ค.52  

  

  
  
  

  
  
  

5 นายประภัทรพงษ 
อดทน 

ดร.วรัฐ  ประธาน 
รศ.รวี  กรรมการ 

รศ.วีรวรรณ กรรมการผูทรงฯ 

ก แบบ ก(2) 
  
  

 วันเสารที่ 17 ต.ค.
52  

 
  
  

  
  
  

  
  
  

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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 ระเบียบวาระที่ 2.6 งบประมาณประจําป 2553 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือถึงแผนการใชเงินประจําปงบประมาณ 2553 โดยไดคํานวณจากรายไดนักศึกษาที่
จะตองจายคาธรรมเนียม และทางหลักสูตรฯ ไดกําหนดแผนการใชเงินในหมวดตาง ๆ คราว ๆ เปนดังนี้ 
 
รหัส รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุนงบบริหารจัดการ 65% แรก   
1 คาจางลูกจางชั่วครราว 1/2 คน 48,000 
2 คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร  139,200 
3 คาเบี้ยประชุมกรรมการและคาอาหารวาง 18,000 
4 คาสอบบัญชี 10,000 
5 คาลวงเวลาเจาหนาที่ 50,000 
6 คาพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 3 คน 30,000 

7 
คาพัฒนาอาจารยที่สอนในหลักสูตร ป โท 20000 ตอคน (20000 บาท * 5 
คน) 100,000 

8 สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร 120,000 

9 
งบสวนกลาง สํานักงานคณบดี (เงินใหเปลาคณะ โดยหักใหตามสัดสวน 
10%) 140,000 

10 
งบสวนกลาง วิเทศ ประชาสัมพันธ คูมือ นศ(เงินใหเปลาคณะ โดยหักให
ตามสัดสวน 2%) 28,000 

11 กองทุนวิจัย(เงินใหเปลาคณะ โดยหักใหตามสัดสวน 3%) 42,000 
12 ครุภัณฑเพื่อการพัฒนาหลักสูตร   150,000 
13 หนังสือถายเอกสาร THSIS IS 100,000 
14 คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู 20,000 
15 คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 14,000 
16 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 60,000 
17 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 25,000 
18 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 36,000 
19 คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอีสระ 15,000 
20 คาดําเนินการในการในการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 20,000 
21 คาวัสดุรายวิชา 30,000 
22 จัดทําเอกสารประกอบการสอน 30,000 
23 วัสดุการเรียนรายวิชาปฏิบัติ 30,000 
24 สํารอง 21,500 
  รวมเงิน 1,276,700 

งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง  
1 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษภายใน 450,000 
2 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษภายนอก 150,000 
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3 คาพัฒนานักษา ป.โท (Trip) 200,000 
4 คาทัศนศึกษารายวิชา 50,000 
  รวมเงิน 850,000 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
  
 1. การคัดเลือกกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2552 ซึ่งจะตองมีการเลือกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชุดใหมโดยมอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรฯ 
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป 
 
  
ปดประชุมเวลา 14.00  น. 
  
       
 
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


