
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 

ครั้งที่ 5/2552 
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 

ณ หองประชมุชั้น 2  สํานกังานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

****************************************************************** 
ผูมาประชุม 
  1.  นางสาวสุกัญญา พรหมนารท    ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ   กรรมการ  
  3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล   กรรมการ  
  4. นายธรรมวฒัน อินทจักร    กรรมการ 
  5. นายสิทธา กองสาสนะ     กรรมการ 
  6. นายเขมโชต ภูประเสริฐ     กรรมการ 
  7. นายกิฐิกรณ ยุติการ     เลขานุการ 
  
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552 
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 2.1 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
 ประธานฯ ไดสรุปรายวิชาที่เปดสอนของหลักสูตรฯ ประจําภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 เปน
ดังนี้ 
 
ลําดับที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา อ.เจาของวิชา 

1 804891 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง อ.เขมโชต 
2 804723 นิเวศวิทยาเมือง รศ.รวี 
3 804704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1 รศ.รวี 
4 804718 หัวขอเรื่องพิเศษในการวางแผนและออกแบบ อ.สุกัญญา 
5 804899 วิทยานิพนธ รศ.รวี 
6 804897 การศึกษาอิสระ รศ.รวี 

  
 
 
 



 2
ทั้งนี้ ในสวนของตารางสอน เปนดังนี้ 
 

วัน 09.00-12.00 12.00-
13.00 

13.00-16.00 16.00-19.00 

เสาร 804718 Special Topic  
อ.สุกัญญา พรหมนารท 

 804723 Urban Ecology 
รศ.รวี หาญเผชิญ  

804891 Seminar 
อ.เขมโชต และ อ.สิทธา 
นัดหมายบางสัปดาห 

อาทิตย 
804704 Studio I 

รศ.รวี หาญเผชิญ และ อ.เขมโชต ภู
ประเสริฐ 

 804704 Studio I 
รศ.รวี หาญเผชิญ และ อ.เขมโชต ภูประเสริฐ 

 

 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.2 ผลการสอบประมวลความรู 
  ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับท่ีประชุมถึงผลการสอบประมวลรูประจําภาคการศึกษา ตน ป
การศึกษา 2552 วาควรดําเนินการอยางไร เนื่องจากผลการสอบทั้ง 2 ครั้ง ที่ผานมามีนักศึกษาสอบไมผาน อีกทั้ง
การสอบในครั้งที่ 2 ซึ่งเปนการเขียนและวิพากษบทความ มกีารคัดลอกบทความโดยไมมกีารอางอิงแหลงที่มา 
นอกจากนี้แลว งานยังไมมีคุณภาพเปนอยางมาก ทีป่ระชมุจึงเห็นควรใหมีการนัดพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว โดยจะนัดกับนักศึกษาในวันอาทิตยที่ 18 ต.ค. 2552 เวลา 11.00 น. เพื่อใหคําแนะนําและหาแนวทางการ
สอบในครั้งตอไป 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2.3 การแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาการศึกษาอิสระ 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับท่ีประชุมถึงการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระสําหรับนักศึกษารหัส 
51 ซึ่งนักศึกษาจะตองมอีาจารยที่ปรึกษาฯ กอนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 804897 การศึกษาอิสระ ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 ได โดยกอนหนานี้นักศึกษาไดยื่นแบบเสนอเคาโครงการศึกษาอิสระใหกับ
ทางเลขานุการหลักสูตรฯ เพื่อที่จะไดเสนอตออาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ และสนใจรับเปนที่ปรึกษา
ใหกับนักศึกษา ซึ่งหลังจากการเสนอเคาโครงการศึกษาอิสระใหกับอาจารยทุกทานแลว ปรากฏวาจากการอานเคา
โครงการศึกษาอิสระ นั้น นักศึกษาจํานวนมากมีการลอกงานกัน และเขียนเคาโครงฯ ยังไมชัดเจน อีกทั้งรูปแบบการ
เขียนเคาโครงยังไมถูกตองตามหลักเกณฑที่ระบุไว ไมมีการเขียนแหลงอางอิงที่มาของขอมูล เปนตน ดวยเหตุนี้ที่
ประชุมจึงไดปรึกษาหารือกันแลวมีมติวา ใหนกัศึกษาเขียนเคาโครงการศึกษาอิสระมาใหมและตองใหถูกตองตาม
หลักการเขียนเคาโครงการศึกษาอิสระทุกอยาง และจะตองใหนักศึกษาเขามาพบอาจารยที่ปรึกษาที่เสนอเปน
อาจารยที่ปรึกษาดวยตนเอง หากอาจารยตรวจแลวเห็นวาเปนงานที่นาสนใจและสามารถทําได จึงจะอนมุัติให
นักศึกษาคนนั้นลงทะเบียนเรียนรายวิชา 804897 การศึกษาอิสระ ในภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 ได 
ทั้งนี้ที่ประชุมยงัไดมีการนัดหมายใหนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระเขาพบไดในวันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม เวลา 13.00 
น. เพื่อจะไดเตรียมความพรอมและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการทําการศึกษาอิสระ กอนเสนอใหอาจารยตอไป 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
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 ระเบียบวาระที่ 2.4 การสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับท่ีประชุมถึงกําหนดการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ สําหรับภาค
การศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2552 เนื่องจากนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนและเก็บหนวยกิต S สะสมครบตามเกณฑ
ที่กําหนดไว จํานวน 3 คน โดยกําหนดการตาง ๆ เปนดังนี้ 
 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะกรรมการสอบ แผนการศึกษา กําหนดการสอบ
ครั้งที ่1 

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ   ประธาน
กรรมการ 

ก แบบ ก(2) เสารที่ 28 พ.ย.52 

รศ.วีรวรรณ ศีติสาร  กรรมการผูทรงฯ   10.30-12.00 น. 1 505200006-4 นายกิตติ หนองพล 

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล  กรรมการ     
ดร.วรัฐ ลาชโรจน  ประธานกรรมการ ข เสารที่ 28 พ.ย.52 
ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล  กรรมการ   13.00-14.30 น. 2 495200007-1 นายวีระพงษ หวังดี 
นายสิทธา กองสาสนะ  กรรมการ     

ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ  ประธานกรรมการ ก แบบ ก(2) เสารที่ 28 พ.ย.52 
รศ.วีรวรรณ ศีติสาร  กรรมการผูทรงฯ   09.00-10.30 น. 3 505200005-6 นายอภินันท สีมวงงาม 

รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ  กรรมการ     
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2.5 งบประมาณประจําป 2553 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือถึงแผนการใชเงินประจําปงบประมาณ 2553 โดยไดคํานวณจากรายไดนักศึกษาที่
จะตองจายคาธรรมเนียม และทางหลักสูตรฯ ไดกําหนดแผนการใชเงินในหมวดตาง ๆ คราว ๆ เปนดังนี้ 

รหัส รายการ งบประมาณ 
งบอุดหนนุงบบริหารจัดการ 65% แรก 1,161,875 

1 คาจางลูกจางชัว่คราว 1/2 คน         48,000  
2 คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร        252,000  
3 คาเบี้ยประชมุกรรมการและคาอาหารวาง         27,300  
4 คาสอบบัญช ี         10,000  
5 คาลวงเวลาเจาหนาที่         50,000  
6 คาพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรฯ ( 5 คน)         50,000  
7 คาพัฒนานักศึกษา ป.โท (Trip)       200,000  
8 สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร       120,000  
9 งบสวนกลาง สํานักงานคณบดี (เงินใหเปลาคณะ โดยหักใหตามสัดสวน 10%)       116,188  

10 งบสวนกลาง วเิทศ ประชาสัมพันธ คูมอื น.ศ. (เงินใหเปลาคณะ โดยหักใหตามสัดสวน 2%)         23,238  
11 กองทุนวิจัย(เงินใหเปลาคณะ โดยหักใหตามสัดสวน 3%)         34,856  
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12 คาเสื่อมราคา   
13 สํารอง   
  รวมเงิน 931,581 

งบอุดหนนุงบการจัดการเรยีนการสอน 35% หลัง 625,625 
1 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษภายใน 450,000 
2 คาตอบแทนอาจารยสอนพิเศษภายนอก 150,000 
3 คาวัสดุรายวิชา 30,000 
4 จัดทําเอกสารประกอบการสอน 30,000 
5 วัสดุการเรียนรายวิชาปฏิบัต ิ 30,000 
6 คาทัศนศึกษารายวิชา 50,000 
7 คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู 20,000 
8 คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 14,000 
9 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 60,000 

10 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 25,000 
11 คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 36,000 
12 คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอีสระ 15,000 
13 คาดําเนินการในการในการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 20,000 
14 สํารอง   
  รวมเงิน -304,375 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

1. การปดรับนักศึกษาใหมหลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ประจาํปการศึกษา 
2553 
ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชมุถึงการรับสมัครนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2553 ซึ่งจะเปดรับ

สมัครพรอมกันทั้งมหาวิทยาลัยประมาณเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติ
เห็นควรปดรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษา 2553 ไปกอน เนื่องจากหลักสูตรฯ จะตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ฯ ที่ครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรฯ 5 ป ในปการศึกษา 2553 นี้ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

ปดประชมุเวลา 16.30  น. 
  
 

(นายกิฐิกรณ  ยุติการ) 
เลขานุการหลักสูตรฯ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


