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****************************************************************** 
ผูมาประชุม 
  1.  รองศาสตราจารยรวี  หาญเผชิญ    ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   กรรมการ 
  3.  นายธรรมวฒัน  อินทจักร    กรรมการ  

4.  นายสิทธา  กองสาสนะ     กรรมการ  
5.  นางวาสนา  รําเพยพล     เลขานุการ  

 

ผูไมมาประชมุ 
  1.  นางสาวสุกัญญา กองสาสนะ    กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 
  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ ถามี 

1. การรับโอนยายขาราชการ แกไขเปน การจัดตั้งหนวยวิจัย Research Unit 
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2551 เรื่องการจัดตั้งหนวยวิจัย Research Unit ซึ่งไดมีการปรึกษาหารือกัน

ในเบื้องตนครั้งที่แลว และในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติในเบื้องตนวา ควรจัดการบริหารจัดการภายใน และใหหนวย
วิจัย ทํางานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา RDI โดยประธานหลักสูตรฯ เปนผูประสานงานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  แกไขเปน 

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2551 เรื่องการจัดตั้งหนวยวิจัย Research Unit ซึ่งไดมกีาร
ปรึกษาหารือกันในเบ้ืองตนครั้งที่แลว และในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติในเบ้ืองตนวา ควรบริหารจัดการ
ภายใน และใหหนวยวิจัย ทํางานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา RDI โดยประธานหลักสูตรฯ เปนผู
ประสานงานกบัสํานักบริหารงานวิจัย 
 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ 2.1 การโอนยายขาราชการ 

ประธานฯ แจงใหทราบวา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ที่ผานมานั้น ดร.สญชัย ลบแยม ไดเขามาพบ
กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อสอบถามความเปนไปไดในการมาทํางานในตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรฯ ซึ่ง
การพูดคุยไดขอสรุปในเบื้องตนวา ถาหากจะโอนยายมาทําที่งานเดิมคงไมได แตถาเปดรับสมัครในตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยคงไมมีปญหา ซึ่ง ดร.สญชัย ลบแยม ก็ยินดีที่จะมารวมงานในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

ในสวนของการดําเนินการ หลักสูตรฯ  ประธานฯ รับปากวาจะไปคุยกับ อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร ประธานหลักสูตรการออกแบอุตสาหกรรม ซึ่งกําลังเปดรับสมัครอาจารยอยู โดยจะขอให ดร.สญชัย เขามาสมัคร
ในตําแหนงนี้กอน  

ในสวนของนางสาววันเสด็จ แกวดก ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประธานฯ รับปากวาจะไป
คุยกับ อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานหลักสูตรการออกแบอุตสาหกรรม ซึ่งกําลังเปดรับสมัครอาจารยอยู โดย
จะขอให นางสาววันเสด็จ แกวดก เขามาสมัครในตําแหนงนี้กอนเชนเดียวกัน  
  วาระที่ 2.2 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณารายวิชาที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจําป
การศึกษา 2551 ซึ่งไดมีการพิจารณาเบื้องตนแลวในการประชุมคณะกรรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 7/2551 ซึ่งที่
ประชุมมีมติใหเปดสอนในรายวิชาดังตอไปนี้ 

วิชา อาจารยเจาของวิชา 

804 704 3(0-6-3) 
Integrative Urban and Regional Planning I 

รศ.รวี หาญเผชิญ   
อ.สิทธา กองสาสนะ 

 อ.เขมโชต ภูประเสริฐ 
804 706 2(2-0-3) 

Techniques in Urban and Regional Planning  
อ.สุกัญญา พรหมนารท 

อ.พิเศษ 

804891 1(1-0-3) 
Seminar in Urban and Regional Planning 

รศ.วีรวรรณ ศีติสาร 
 อ.เขมโชต ภูประเสริฐ 
อ.สิทธา กองสาสนะ 

804711 3(3-0-3) 
Regional Planning 

รศ.รวี หาญเผชิญ   
อ.พิเศษ 

804721 3(3-0-3) 
Behavior and Environment ผศ.ดร.นพดล ต้ังสกุล 

804718 3(3-0-3) 
Special Topics in Planning and Design อ.ธรรมวัฒน อินทจักร 

  
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การออกรานของหลักสูตรฯ ในงาน ISACS 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะฯ จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ISACS) 2551 ระหวางวันที่ 20-23 
ตุลาคม 2551 นี้ โดยทางหลักสูตรฯ จะไดนําเสนอผลงานของหลักสูตรฯ ในงานดังกลาวดวย โดยจะเปนการจัดบูต
ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ และนําเสนอผลงานของหลักสูตรฯ ที่ไดทําในชวงที่ผานมา ซึ่งหลักสูตรฯ ไดจองไว 2 โซน คือ 
โซน C และ E ในสวนของการทํางาน จะประสานใหนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปรวมกันจัดงาน และจะขอใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เขามาชวยงานดวย  

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ / รายงานความกาวหนาวทิยานิพนธ 2551 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2551 ที่จะมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / 

การศึกษาอิสระ และรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ
ดังกลาว ไดสรุปรายชื่อนักศึกษาพรอมวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 
กําหนดการสอบโครงรางวทิยานิพนธ 
(สอบหองประชุมชั้น 2 สํานกังานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
 

วัน เวลา รายชื่อนักศึกษา / รหัสนักศึกษา หมายเหตุ 
เสารที่ 11 ตุลาคม 2551 
09.00 น. เปนตนไป 

1.นายธราดล ตาละลักษณ          505200002-2 
2.นายราโชทัย สุทธิวงศ             505200003-0 
3.นางสาวสมชญา มีโชค            505200004-8 
4.นายอภินันท สีมวงงาม           505200005-6    
5. นายกิตติ หนองพล               505200006-4   
6.นายเดชชาติ นิยมตรง            505200008-0 
7. นายชาตรี ควบพิมาย            505200007-2 
8.นางสาวทวีรัตน อินทรพวงรัตน 505200009-8 
9.นายอดุลย วิสุทพิพัฒนสกุล      505200012-9 
10. นายอลงกรณ ถนิมกาญจน    505200013-7 
11. นายเมธาวิน เถาวชาลี         505200015-3 

วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 

การศึกษาอิสระ 
การศึกษาอิสระ 
การศึกษาอิสระ 
การศึกษาอิสระ 
การศึกษาอิสระ 

 
กําหนดการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 
(สอบหองประชุมชั้น 2 สํานกังานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
 

วัน เวลา รายชื่อนักศึกษา หมายเหตุ 
09.00-09.40 น. นายประภัทรพงษ  อดทน  
09.40-10.20 น. นายปญญา บญุประคม  
10.20-11.00 น. นายเผาเกษตร ทองสุทธิ์  
11.00-11.40 น. นายภัทระ ไมตระรัตน  
11.40-12.20 น. นายสันติพงษ วงศคําจันทร  

อาทิตย ที่ 12 ตุลาคม 
2551  

12.20-13.00 น. นายธีระศักดิ์ คุณดี  
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13.00-13.40 น. Mr.ANOUSA KHAMMOUNGKHO  
13.40-14.20 น. Mr.SENGPHATID PIMMARSON  

 
กําหนดการรายงานความกาวหนาการศึกษาอิสระ 
(สอบหองประชุมชั้น 2 สํานกังานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
 

วัน เวลา รายชื่อนักศึกษา หมายเหตุ 
14.20-15.00 น. นายฉัตรพงษ เฉยไสย  
15.00-15.40 น. นายวีระพงษ หวังดี  
15.40-16.20 น. นายสุรพงษ เลงอัจฉริยะกุล  
16.20-17.00 น. นายจักรพันธ คําลาภ  

อาทิตย ที่ 12 ตุลาคม 
2551  

17.00-17.40 น. นายสมบูรณ แกวลมัย  
 

และเพื่อใหเกิดความเรียบรอยและไมมีอุปสรรคในวันดังกลาว ประธานฯ ไดมอบหมายให นายกิฐิกรณ ยุติการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประสานกับนักศึกษาใหมาพรอมกัน เวลา 09.00 น. เพราะถาเกิดใครไมมาตามเวลาที่ไดนัด
หมายไวนี้ จะไดเล่ือนใหคนถัดไปขึ้นมาสอบแทน และในกรณีของ นายสมบูรณ แกวลมัย ซึ่งมี รศ.วีรวรรณ ศีติสาร เปน
อาจารยที่ปรึกษา และ อาจารยไดแจงมาวาในวันดังกลาวจะไมอยูจนถึงเวลา 17.00 น. จึงขอใหกรรมการไดเล่ือนสอบ 
นายสมบูรณ แกวลมัย ขึ้นมาไวในตอนเชา ซึ้งจะไดมอบหมายใหนายกิฐิกรณ ไดไปประสานกับนักศึกษาคนดังกลาวตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง การพิจารณานักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2551 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 

2551 วา ไมมีนักศึกษาคนใดที่คาดวาจะจบการศึกษานี้ เนื่องจากไดมอบหมายให นายกิฐิกรณ ยุติการ เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ไปประสานกับนักศึกษาและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว และนักศึกษาไดแจงวา จะไมจบการศึกษา
ในภาคการศึกษานี้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่อง การเตรียมแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2552 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในปงบประมาณ 2552 ที่จะเริ่มใชจายเงินในเดอืนตุลาคมนี้ หลักสูตรฯ 

จําเปนตองมีการวางแผนการใชเงินเพื่อการดังกลาวใหเกิดเรียบรอย ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําแผนงบประมาณไวคราว ๆ ไป
กอน โดยสรุปไดดังนี้ 

50 % งบอุดหนุนงบบริหารจัดการ รายได 732,806 บาท 
   

รายการ จํานวนเงิน หมายเหต ุ
คาจางชั่วคราว+สมทบประกันสังคม 4 คน 50,016  
คาตอบแทนนอกเวลา 30,000  
คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร  277,200  
คาเบี้ยประชุมกรรมการและคาอาหารวาง 24,000  
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คาสอบบัญชี 10,000  
พัฒนาอาจารย 30,000  
พัฒนาอาจารยในหลักสูตรฯ  65,000  
พัฒนานักศึกษา 100,000  
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรฯ 30,000  
งบสวนกลาง สํานักงานคณบดี 88,000  
งบสวนกลาง วิเทศ ประชาสัมพันธ คูมือ นศ 30,000  
กองทุนวิจัย 22,000  
                                              รวมเงิน 756,216  

 
 
 
50 % ดานการจัดการเรียนการสอน รายได 732,806 บาท 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหต ุ
คาสอนพิเศษ (อาจารยภายใน) 450,000  
คาบรรยายพิเศษ Lecture Series 35,000  
คาเดินทางและที่พักการบรรยายพิเศษ Lecture Series 25,000  
วัสดุการสอน (รายวิชาที่เปดสอน) 5,000  
ถายเอกสาร (คาจัดทําเอกสารประกอบการสอน) 10,000  
วัสดุการเรียน (ใชในภาคปฏิบัติ) 5,000  
ทัศนศึกษา (ในรายวิชา) 50,000  
คาตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู 5,000  
คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 2,000  
คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 44,000  
คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 70,000  
คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 14,600  
คาตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอีสระ 16,000  
คาตอบแทนอื่นๆ 20,000  
                                              รวมเงิน 751,600  

 
 
ระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการศึกษาของนักศึกษาที่เขามาเรียนวานักศึกษามีแนวโนม

ที่จะเขามาศึกษาในแผนการศึกษา ข (การศึกษาอิสระ) เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว คณะกรรมการเห็นวา
อาจมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ เล็กนอยในรายวิชาแกนของหลักสูตรฯ ใหเปนวิชาปฏิบัติการมากขึ้น แตยังคงยึดปรัชญาเดิม
ของหลักสูตรฯ ที่มุงผลิตนักวิจัย โดยจะมีการนัดสัมมนาหลักสูตรฯ ชวงปลายป 2551 นี้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

1. แนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งกลุมวิจัยและศูนยวิจัย 
ประธานฯ ไดนําประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 566/2549 เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดตั้ง

กลุมวิจัยและศูนยวิจัย และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1059/2550 เรื่อง รับสมัครขอเสนอโครงการจัดตั้ง
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง / ศูนยวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2550 มาใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาถงึ
แนวทางในการจัดตั้งหนวยวิจัย (Research Unit) ที่ไดมีการพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่
ผาน วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว หนวยวิจัยที่หลักสูตรฯ กําลังจะจัดตั้งนั้น เขาขาย กลุมวิจัย 
ซึ่งหมายถึง การรวมตัวของนักวิจัยจํานวนหนึ่งที่มีความมุงมั่นและแผนที่ชัดเจนในการรวมดําเนินการวิจัยดานใดดานหนึ่ง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยประธานฯ รับปากวาจะไปปรึกษากับ รศ.กิตติชัย และมีความคืบหนาอยางไรจะนํามา
เรียนใหที่ประชุมรับทราบในคราวตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
2. หองทํางานของประธานหลักสูตรฯ 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก อ.ธรรมวัฒน อินทจักร ไดโทรศัพทมาหาประธานฯ เกี่ยวกับการ

ยายเขามาทํางานในหองทํางานดังกลาว ซึ่งในเบื้องตนประธานฯ ก็อนุญาตตามที่ขอ แตพอมาดูจริงประธานฯ เห็นวาหอง
ของ อ.ธรรมวัฒน อินทจักร ไดมีเจาหนาที่ในโครงการของ อ.ธรรมวัฒนเขามาทํางานดวย ประธานฯ จึงเห็นวาไมเหมาะสม
ในการใชหองดังกลาว จึงขอให อ.ธรรมวัฒน ยายออกไปพักที่หองของ อ.ธรรมวัฒนและใหใชหองของประธานฯ ไดดวย 
โดยหองประธานฯ นี้จะเก็บไวทําเปนหอง Lecture ของหลักสูตรฯ ตอไป  

ที่ประชมุรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา 15.30  น. 
  
 
                     (นางวาสนา  รําเพยพล) 
                       เลขานุการหลักสูตรฯ 
         
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


