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ผูมาประชุม 
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  2.  ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   กรรมการ 
  3.  นายธรรมวฒัน  อินทจักร    กรรมการ  
  4.  นางสาวสุกญัญา  พรหมนารท    กรรมการ 

5. นายสิทธา  กองสาสนะ    กรรมการ 
  6.  นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
   

เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

-     หนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 2.2 การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากจํานวน
เงิน 40,00 บาท เปน 40,000 บาท และ 2. มาเกา เปน ฮองกง มาเกา 

-     หนาที่ 4 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  
ขอ 3.2 การเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการเขาพบอาจารยที่

ปรึกษาของนักศึกษาที่ทํารายงานการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธนั้น นักศึกษาจะตองมีกรอกแบบฟอรมการเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยเก็บไวเปนหลักฐานวานักศึกษาไดเขาพบแลว เพื่อที่จะไดเปนหลักฐานในกรณีที่นักศึกษา
ฟองดําเนินคดีกับอาจารย ในกรณีที่ไมจบการศึกษาตามที่กําหนด  ซึ่งจะไดมีหลักฐานยืนยันในชั้นศาลตอไป เปน 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ทํารายงานการศึกษาอิสระ
และวิทยานพินธนั้น นักศึกษาจะตองมีกรอกแบบฟอรมการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหอาจารยเกบ็ไวเปน
หลักฐานวานักศึกษาไดเขาพบแลว  

ขอ 3.3 อ.ธรรมวัฒน อินทจักร ไดเสนอตอที่ประชุมทราบวา ในการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ และ
การศึกษาอิสระนั้น นักศึกษาควรที่จะไดรับเกรดในเทอมแรกนั้น 3 หนวยกิต เพื่อที่จะใหสามารถจบการศึกษาใน
ระยะเวลาที่กําหนด 2 ป โดยจะเริ่มในปการศึกษา 2552 เปน หลักสูตรฯ ไดพิจารณารวมกันเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรฯ แลวเห็นวา ควรมีการจัดการเรียนการสอน โดยพยายามผลักดันใหนกัศึกษา
สามารถจบการศึกษาไดภายใน 2 ป  

 



ขอ 3.4 การเบิกคาสอนพิเศษ เปน ขอ 3.5 การเบิกคาสอนพิเศษ 
ขอ 3.5 การเบิกคาตอบแทนแกเจาหนาสายสนับสนุน เปน ขอ 3.6 การเบิกคาตอบแทนแกเจาหนา

สายสนับสนุน 
 หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การใชจายเงินในการเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ฮองกง มาเกา 
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  เนื่องจากทางหลักสูตรฯ ไดตรวจสอบงบประมาณคงเหลือทั้งจาก
สวน 50 % ดานงบอุดหนุนบริหารการจัดการ และ 50 % ดานการจัดการเรียนการสอน และนอกจากนี้แลวในสวนของ อ.
สิทธา กองสาสนะ ซึ่งสังกัดอาจารยประจําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร ภาคปกติ และมีงบพัฒนาอาจารยในสวนนี้ 
10,000 บาท ดังนั้นจึงให อ.สิทธา กองสาสนะ ใชเงินสวนนี้ดวย โดยสรุปแลวยอดเงินจะเพิ่มขึ้นจากเดมิที่ตั้งไวเปน 
262,500 บาท  
 ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3  
  

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การปรับแผนใชเงิน ประจําปงบประมาณ 2551  
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการใชเงินประจําปงบประมาณ 2551 โดยในสวน 50 % 

ดานงบอุดหนุนบริหารการจัดการ ยอดเงินคงเหลือ 188,900 บาท และไดจัดสรรงบสวนนี้ไปใชในการเดินทางไปทัศน
ศึกษา ณ ฮองกง มาเกา ในสวนของ 50 % ดานการจัดการเรียนสอน ยอดเงินคงเหลือ 63,666.40 บาท ซึ่งจะไดนําเงิน
สวนนี้ไปรวมเขากับยอด 50 % ดานงบอุดหนุนบริหารการจัดการ เพื่อเปนงบประมาณในการเดินทางไปทัศนศึกษา
ดังกลาว และยอดสวน 50 % ดานการจัดการเรียนการสอนนี้ คาดวาจะมีเงินคงเหลือเพิ่มเขามาอีกประมาณ 10,000 บาท 
เนื่องจากการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศลาว ไดใชจายไมหมดตามที่ของบไปในเบื้องตน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง การจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ 
 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซตหลักสูตรฯ  วาเนื่องจากงบประมาณที่ทาง

หลักสูตรฯ ไดตั้งไวเพื่อการนี้ ไดถูกนําไปใชแลวโดยคณะฯ จึงทําใหไมสามารถทําได ประธานฯ จึงมีความเห็นวาควรที่จะ
ทําหนังสือถึงคณะฯ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่ทางหลักสูตรฯ ไดกันไวแลว เพื่อใหทางคณะฯ  ได
ชี้แจง และจะไดนําเงินในสวนที่คณะฯ ใชไปมาคืนในปงบประมาณถัดไป 

 ตอมา นางวาสนา รําเพยพล เลขานุการหลักสูตรฯ ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับการจัดจางเว็บไซตวา โดย
ระเบียบแลวถามีการจัดจางในราคาที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไป ตองมีการยื่นซองประมูลซึ่งเปนขั้นตอนที่ยุงยากมากขึ้น 

 ตอมา อ.ธรรมวัฒน อินทจักร ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซตวา การที่หลักสูตรฯ จะจัดทํา
เว็บไซตได ตองรูกอนวาเราอยากใหเว็บไซตมีเนื้อหาเปนอยางไร ประกอบไปดวยสวนไหนบาง เพื่อที่จะใหทางผูจัดทํา
สามารถประเมินราคาได และผูจัดทําจะไดรูวาควรจะทําในลักษณะไหน 

  ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

1. การรับโอนยายขาราชการ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดมีขาราชการสังกัดสํานักพัฒนาระบบขนสงและจราจร สํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม ไดสงประวัติการทํางาน การศึกษา มาใหพิจารณาเพื่อรับการ



โอนยายมาเปนอาจารยสังกัดหลักสูตรฯ ซึ่งประธานไดปรึกษาหารือในที่ประชุมวา สนใจบุคคลดังกลาวหรือไม และถา
สนใจรับโอนยายจะมีวิธีการอยางไรในการจัดการดังกลาว โดยประธานขอให นางวาสนา รําเพยพล เลขานุการหลักสูตรฯ 
ไปศึกษาระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับการโอนยายดังกลาว ซึ่งจะเหมือนในกรณีที่อาจารยสังกัดหลักสูตรฯ ที่ขอโอนยาย
ไปหรือไม ซึ่งรายละเอียดจะไดนําแจงใหที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 2. เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การศึกษาอิสระฯ 
       ตามที่ทางหลักสูตรฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การศึกษาอิสระฯ เพื่อจะดําเนินการ
สอบในวันที่ 11-12 ตุลาคม นี้นั้น ที่ประชุมเห็นแลวมีมติเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ดังนี้  
  เปล่ียนแปลงตําแหนง 
  อ.เขมโชต ภูประเสริฐ ตําแหนง กรรมการ เปน กรรมการและเสขานุการ 
  นายกิฐิกรณ ยุติการ ตําแหนง เลขานุการ เปน ผูชวยเลขานุการ 
  เพิ่มเติม 
  อ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ เปน กรรมการ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3. การจัดทําแผนงบประมาณประจําป 2/2551 
    เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษา 1/2551 ในเรื่องของการใชจายเงินในงบประมาณ 50 % 
งบอุดหนุนดานการบริหารจัดการ ที่ประชุมจึงมีมติใหเพิ่ม หมวดพัฒนาอาจารยผูสอนในหลักสูตร หมวดจัดซื้อหนังสือเขา
หองสมุด เพื่อจะไดจัดสรรเงินในสวนนี้บริหารจัดการตอไป ซึ่งจะไดจัดทําในการประชุมครั้งตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 4. การจัดตั้งศูนย Research Unit 
    ตามที่หลักสูตรฯ ไดเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศลาวในระหวางวันที่ 8-11 สิงหาคม ที่ผานมานั้น รศ.รวี 
หาญเผชิญ ประธานหลักสูตรฯ ไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยวิจัยสําหรับหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนาหนวยงาน
ตาง ๆ ที่สนใจใหหลักสูตรเขาไปชวยเหลือในการจัดการระบบเมืองหรือการวางผังเมือง ภายใตการดําเนินงานของ
หลักสูตรฯ  ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยในหลักการเบื้องตนและจะไดปรึกษาหารือในวาระการประชุมครั้งตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 5. การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 7/2551 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจําเดือนสิงหาคม 
ครั้งที่ 7/2551 ในวันพธุที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.30  น. 
  
 
                     (นางวาสนา  รําเพยพล) 
                       เลขานุการหลักสูตรฯ 
         
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


