
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 

ครั้งที่ 5/2551 
วันที่  15 กรกฎาคม  2551 

ณ หองประชมุชั้น 2  สํานกังานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

****************************************************************** 
ผูมาประชุม 
  1.  รองศาสตราจารยรวี  หาญเผชิญ    ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   กรรมการ 
  3.  นายธรรมวฒัน  อินทจักร    กรรมการ  
  4.  นางสาวสุกญัญา  พรหมนารท    กรรมการ 
  5.  นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ 
 
ผูไมมารวมประชุม

1. นายสิทธา  กองสาสนะ    ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

-     หนาที่ 4 ระเบียบวาระที่ 3.2 ทุนสนับสนุนผูชวยสอน TA บรรทัดที่ 2 จาก “ทุนสนับสนุนผูชวยให
ทางหลักสูตร เปน ทุนสนับสนุนผูชวยสอนใหทางหลักสูตร” 

-     หนาที่ 4 ระเบียบวาระที่ 3.2 ทุนสนับสนุนผูชวยสอน TA บรรทัดที่ 2 จาก “ผูที่เหมาะสมที่จะรับ    
ทุกน เปน ผูที่เหมาะสมที่รับทุน” 

 หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 2.1 การปรับแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2551 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  เนื่องจากทางหลักสูตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อปรับแผนการใชจายเงิน.ใหสอดคลองกับงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร 



  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหปรับแผนการใชจายเงินเปนตามรายการดังตอไป  โดยนับตั้งแตเดือน 
มิถุนายน  2551   
   
   

รายการ จํานวนเงิน หมายเหต ุ
1. คาสอนพิเศษ 262,400.-  
2.  คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษ 30,000.-  
3. คาเดินทางและที่พัก 30,000.-  
4. คาวัสดุการสอน -  
5. ถายเอกสาร 5,000.-  
6. คาวัสดุการเรียน (นักศึกษา) 5,000.-  
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 -  
9. คาตอบแทนกรรมการสอบ IS   3,500.-  
10. คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ -  
11. คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ (รวมคาเดินทางและ
คาที่พัก) 

-  

                                              รวมเงิน 405,900.-  
 
 วาระที่  2.2 การศึกษาดูงานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
  - ภายในประเทศ 
   ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเดินทางไปทัศนศึกษาภายในประเทศของ อ.
ธรรมวัฒน อินทจักร วาจะเดินทางไปทัศนศึกษา ณ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในรายวิชา 804 703 พื้นฐานในการ
วางแผน ซึ่ง อ.ธรรมวัฒน อินทจักร ก็ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา จะเดินทางไปในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2551 นี้ โดยจะใช
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาํนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีกําหนดการเดินทางดังนี้ 
วันเสารที่ 2 ส.ค. 51 
08.30 น.   ออกเดินทางจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
10.30 – 11.00 น.  เขาที่พักและแจงรายละเอียดในการลงพื้นที่เก็บขอมูล  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร 
13.00 – 16.30 น.   ลงพื้นที่สํารวจ / เก็บขอมูล ณ เทศบาล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
16.30 – 17.00 น.  เขาที่พัก 
17.00 – 18.30 น.  สรุปผลการลงพื้นที่ 
 
 



วันอาทิตย ที่ 3 ส.ค. 51 
08.30 – 12.00 น.  ลงพื้นที่สํารวจ / เก็บขอมูล ณ เทศบาล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร 
13.00 – 15.00 น.  สรุปผลการลงพื้นที่ทั้ง 2 วัน 
15.00 น.   เดินทางกลับ  
  - ภายนอกประเทศ 
   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ ซึ่งในป
การศึกษา 2551 นี้ จะไดเดินทางไป 2 ที่ คือ  

1. วังเวยีง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี อ.สิทธา กองสาสนะ เปน
ผูรับผิดชอบในการเดินทางไปครั้งนี้ แตเนื่องจาก อ.สิทธา กองสาสนะ ติดราชการ ไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ได ที่
ประชุมจึงไดมีการพูดคุยเปนการเบื้องตนกอนวา จะใชงบประมาณ 40,00 บาท โดยจะมอบหมายให อ.สิทธา กองสาสนะ 
ดําเนินการในรายละเอียดตอไป  

2. มาเกา ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา การเดินทางไปทัศนศึกษาที่มาเกาในครั้งนี้ 
กําหนดการเดินทางยังไมแนนอน แตจะอยูในชวงตนเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะใชงบประมาณ ประมาณ 180,000 บาท โดย
จะไดประชุมปรึกษาหารือในรายละเอียดการใชเงินในการประชุมครั้งตอไป และจะมีนักศึกษาป 1 หลักสูตรการวางแผน
ภาคและเมืองมหาบัณฑิต จํานวน 18 คน และอาจารยจํานวน 5 คน ทั้งนี้ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบดวยวาใหแจง
ผานไปยังอาจารยพิเศษทานใดที่สนใจเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ก็ใหติดตอกลับมายังหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการตอไป 
      
วาระที่ 3  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
  1. ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / 
การศึกษาอิสระ /รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ และ รายงานความกาวหนาการศึกษาอิสระ ซึ่งจะมีการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ /รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ และ รายงานความกาวหนาการศึกษาอิสระในวันที่ 11-
12 ตุลาคม 2551 นี้ โดยรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ /รายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ และ รายงานความกาวหนาการศึกษาอิสระ มีดังนี้ 

1. รศ.รวี หาญเผชิญ     ประธานกรรมการ 
2. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร   กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล   กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ   กรรมการ 
5. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน   กรรมการ 
6. อ.ธรรมวัฒน อินทจักร   กรรมการ 
7. อ.สิทธา กองสาสนะ   กรรมการ 
8. อ.สุกัญญา พรหมนารท   กรรมการ 
9. อ.เขมโชต  ภูประเสริฐ   กรรมการ 

  ในสวนของนักศึกษาใหนักศึกษาที่จะสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ นั้น ที่ประชุมที่แจงวา
นักศึกษาตองสงโครงรางวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ในวันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 2551 ที่ นายกิฐิกรณ ยุติการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 10 ชุด เพื่อที่จะนําไปใหคณะกรรมการฯ พิจารณาในวันสอบตอไป 



  2. ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / 
การศึกษาอิสระ /รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ และ รายงานความกาวหนาการศึกษาอิสระ โดยจะขอนัดคณะ
กรรมการฯ มาประชุม ในวันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
 

3. ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ทํารายงาน
การศึกษาอสิระและวิทยานิพนธนั้น นักศึกษาจะตองมีกรอกแบบฟอรมการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยเก็บไว
เปนหลักฐานวานักศึกษาไดเขาพบแลว เพื่อที่จะไดเปนหลักฐานในกรณีที่นักศึกษาฟองดําเนินคดีกับอาจารย ในกรณีที่ไม
จบการศึกษาตามที่กําหนด  ซึ่งจะไดมีหลักฐานยืนยันในชั้นศาลตอไป 
  4. อ.ธรรมวัฒน อินทจักร ไดเสนอตอที่ประชุมทราบวา ในการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ และ
การศึกษาอิสระนั้น นักศึกษาควรที่จะไดรับเกรดในเทอมแรกนั้น 3 หนวยกิต เพื่อที่จะใหสามารถจบการศึกษาใน
ระยะเวลาที่กําหนด 2 ป โดยจะเริ่มในปการศึกษา 2552 
  5. ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาจะมีการจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ เพื่อการประชาสัมพันธ โดยจะ
ใชงบประมาณ จากงบอุดหนุนงบบริหารจัดการ 50 % แรก จากหมวด งบสวนกลาง วิเทศ ประชาสัมพันธ คูมือ นศ. 
จํานวนเงิน 40,000 บาท โดย นายกิฐิกรณ ยุติการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) เสนอตัวที่จะจัดทําพรอมกับทีมงาน 
และจะไดเขียนโครงการเพื่อเสนอใหประธานฯ ไดพิจารณาตอไป  
  6. ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับอัตราคาสอนในปการศึกษา 2551 โดยขอให นางวาสนา 
รําเพยพล เลขานุการหลักสูตรฯ ไดไปประสานกับ นางทัศวรรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งไดจัดทําไวแลวในป
การศึกษาที่ผานมา ใหชวยจัดทําอีกครั้งในปการศึกษา 2551 นี้ 
  7. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใหเงินคาตอบแทนของเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานในวัน
เสาร-อาทิตย คือ นางสุภาพร โคบุตรี นายเกรียงพงษ ภูศรีโสม และนายชะลอ ซอนเปยยูง ทางหลักสูตรฯ เห็นวาเจาหนาที่
ทั้ง 3 คน ไดชวยเหลืองานในวันเสาร อาทิตย ดวย ดังนั้นจึงจะใหคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกบับุคคลทั้ง 3 ดังนี้คือ 
นางสุภาพร โคบุตรี 1000 บาท นายเกรียงพงษ ภูศรีโสม 2000 บาท และนายชะลอ ซอนเปยยูง 1000 บาท โดยใหเบิกเงิน
จากงบประมาณ 50 % แรก หมวดเงินตอบแทนนอกเวลา จํานวน 4000 บาท  
 
 
ปดประชุมเวลา 17.30  น. 
 
  
 
                     (นางวาสนา  รําเพยพล) 
                       เลขานุการหลักสูตรฯ 
         
 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 



 
 
 
 


