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1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

-     หนาที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง การปรับแผนใชเงิน ประจําปงบประมาณ 2551 จากจํานวนเงิน 
40,00 บาท แกไขเปน 40,000 บาท  

-     หนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  
ขอ 4.4  การจัดตั้งศูนย Research Unit  
ตามที่หลักสูตรฯ ไดเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศลาวในระหวางวันที่ 8-11 สิงหาคม ที่ผานมานั้น 

รศ.รวี หาญเผชิญ ประธานหลักสูตรฯ ไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยวิจัยสําหรับหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนา
หนวยงานตาง ๆ ที่สนใจใหหลักสูตรเขาไปชวยเหลือในการจัดการระบบเมืองหรือการวางผังเมือง ภายใตการดําเนินงาน
ของหลักสูตรฯ  ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยในหลักการเบื้องตนและจะไดปรึกษาหารือในวาระการประชุมครั้งตอไป 

แกไขเปน 
ขอ 4.4 การจัดตั้งหนวยวจิัย Research Unit 
ตามที่หลักสูตรฯ ไดเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศลาวในระหวางวันที่ 8-11 สิงหาคม ที่

ผานมานั้นประธานหลักสูตรฯ ไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยวจิัยสําหรับหลักสูตรฯ เพ่ือการพัฒนา
หนวยงานตาง ๆ ที่สนใจใหหลักสูตรเขาไปชวยเหลือในการจัดการระบบเมืองหรือการวางผังเมือง ภายใตการ
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ดําเนินงานของหลักสูตรฯ  ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยในหลักการเบ้ืองตนวาควรดําเนนิการในลักษณะหนวยวิจัย 
(Research Unit) 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การซกัซอมความเขาใจในการเดนิทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ฮองกง มาเกา 
  ประธานฯ ขอใหนายกิฐิกรณ ยุติการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สรุปผลการดําเนินการจัดโครงการใน
ครั้งนี้กอนเดินทาง โดยนายกิฐิกรณ ยุติการ ไดสรุปวา เงินงบประมาณที่ใชในการจัดโครงการในครั้งนี้จํานวนทั้งหมด 
272,500 บาท โดยไดรับเงินเพิ่มจํานวน 20,000 บาท จากหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ ซึ่งมี ผศ.
ดร.นพดล ตั้งสกุล และ อ.สิทธา กองสาสนะ สังกัดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จึงเห็นควรใหใชงบในสวนนี้ 
  ในสวนของการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 5 กันยายน ไดนัดหมายใหอาจารยและ
นักศึกษาพรอมกันที่หนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร เวลา 03.00 น. และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 
10.00 น. และในเวลา 13.45 น. ขึ้นเครื่องสายการบิน Emirates เขาพักที่ฮองกง 3 คืนที่โรงแรม Wing Sing Hotel วันที่   
5 – 6- 7 กันยายน และเขาพักที่ มาเกา 1 คืน ที่โรงแรม Master Hotel วันที่ 8 กันยายน และเดินทางกลับโดยสายการบิน
เดียวกันในวันที่ 9 กันยายน ถึงประเทศไทยเวลา 00.05 น. โดยจะมีรถตูจางเหมาจํานวน 2 คัน รอรับอยูที่สนามบินฯ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การโอนยายขาราชการ 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาเรื่องการรับการโอนยายขาราชการซึ่งไดมีการปรึกษาหารือ
กันในเบื้องตนเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 โดย นางวาสนา รําเพยพล เลาขานุการหลักสูตรฯ ไดทําบันทึกสรุปมาใหที่
ประชุมพิจารณาถึงขั้นตอนตาง ๆ ในการรับโอนในครั้งนี้ และที่ประชุมเห็นวา ถาหากทางคณะฯ จะรับโอนตองดําเนินการ
ทําหนังสือแจงความประสงคในการขอรับโอนยาย / ตัดอัตราขาราชการถึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหพิจารณากอน โดยในขั้นตอนตอไปจะไดเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ  และ
มอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ทําหนังสือแจง ดร.สญชัย ลบแยม เพื่อใหทราบวาทาง
หลักสูตรฯ กําลังดําเนินการอยู 

นอกจากนี้แลว ประธานฯ ไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมในกรณีที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรฯ จะพิจารณารับหรือไม ซึ่งมี นางสาววันเสด็จ แกวดก ไดสงประวัติสวนตัวมาใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาควรปรึกษากับทางการเจาหนาที่ของคณะฯ เพื่อขอทราบรายละเอียดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งไดผลอยางไรแลวจะไดนําเสนอในที่ประชุมในการประชุมคราวตอไป  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง วิชาที่เปดสอนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ป

การศึกษา 2551 วา ควรจะมีรายวิชาใดบางที่จะเปดสอนและอาจารยทานใดจะเปนอาจารยเจาของวิชา แตเนื่องจากยัง
ไมไดขอสรุป ประธานฯ จึงนัดหมายที่จะปรึกษาหารือในเรื่องนี้ในคราวประชุมครั้งตอไป 

   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
  ประธานฯ แจงใหทราบวา ประธานฯ ติดประชุมที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอออกจากที่ประชุมกอนและ
มอบหมายให ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล เปนประธานฯ ในที่ประชุมดําเนินการประชุมใหเสร็จตามวาระ หลังจากนั้น ผศ.ดร.
นพดล ตั้งสกุล จึงดําเนินการประชุมตอ  

1. การรับโอนยายขาราชการ 
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2551 เรื่องการจัดตั้งหนวยวิจัย Research Unit ซึ่งไดมีการปรึกษาหารือกัน

ในเบื้องตนครั้งที่แลว และในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติในเบื้องตนวา ควรจัดการบริหารจัดการภายใน และใหหนวย
วิจัย ทํางานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา RDI โดยประธานหลักสูตรฯ เปนผูประสานงานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 2. การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาในภาคการศึกษา ปลาย ปการศึกษา 2551 
       ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศกึษาในภาคการศึกษาที่ผานมา วาได
เกิดปญหาขึ้นวา นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนตามที่มีการกําหนดไว และทางหลักสูตรฯ ไมสามารถไดวานักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนหรือไมในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือจะลาพักการศึกษา จึงประชุมจึงเห็นวา ควรมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาววา จะเปดใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดจนถึงวันสุดทายที่มีการเปดใหลงทะเบียนเรียนชา และหลังจาก
นั้นจะถือวานักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนและลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และแจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบถึง
หลักกการดังกลาวนี้เพื่อใหถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3. การสอบโครงรางวทิยานิพนธ รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธและรายงานการศึกษาอิสระ 
      ตามที่ทางหลักสูตรฯ จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธและรายงาน
การศึกษาอิสระ ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2551 นั้น หลักสูตรฯ เห็นวานกัศึกษาคนใดที่คิดวาจะจบการศึกษาในภาค
การศึกษา 1/2551 นี้ ขอใหนักศึกษาไปพบอาจารยที่ปรึกษาและใหอาจารยที่ปรึกษาไดตรวจรายงานฯ และพิจารณาวา
นักศึกษาควรจะจบการศึกษาหรือไม โดยขอใหแจงไปยัง นายกิฐิกรณ ยุติการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ทราบเพื่อจะได
แจงตอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธฯ วานักศึกษาคนนั้น ๆ จะขอสอบประมวลความรูโดยจะไมรายงาน
ความกาวหนา กอนวันที่ 3 ตุลาคม 2551 นี้ และนอกจากนี้แลว ยังไดมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ยุติการ ทําหนังสือแจง
อาจารยที่ปรึกษาฯ ทุกทานทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดวย  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.30  น. 
  
 
                     (นางวาสนา  รําเพยพล) 
                       เลขานุการหลักสูตรฯ 
         
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


