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4.  นางสาวสุกญัญา กองสาสนะ    กรรมการ 
5. นายสิทธา  กองสาสนะ     กรรมการ  
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ผูไมมาประชมุ 
 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิฐิกรณ    ยุติการ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
   

เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2551 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้ 

  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
 ในสวนของ นางสาววันเสด็จ แกวดก ใหมาดําเนินการสมัครสอบคัดเลือก โดใหเปนไปตามประกาศ

ของทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยตอไป 
 แกไขเปน 

  ในสวนของ นางสาววันเสด็จ แกวดก ใหมาดําเนินการสมัครสอบคัดเลือก โดยใหเปนไปตามประกาศ
ของทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยตอไป 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ 2.1 การโอนยายขาราชการ 

ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงขั้นตอนการ
โอนยายขาราชการ คือ ดร.สญชัย ลบแยม ในฐานะคณบดีวา ทางสํานักงานคณบดีไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครใน
คราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ แลวเห็นวาคุณสมบัติของผูสมัครที่จะโอนยายมารับราชการสังกัดหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมือง มีคุณสมบัติสามารถโอนยายมารับราชการได โดยไดประสานงานกับทางเลขานุการคณะฯ ใหชวย
พิจารณาถึงแนวปฏิบัติวาควรดําเนินการอยางไร ซึ่งทางเลขานุการคณะฯ ไดประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
คําปรึกษาในเรื่องดังกลาวแลว ปรากฏวาสามารถดําเนินการรับสมัครและบรรจุในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณได แตเนื่องจากอัตราของคณะยังไมวางจึงขออัตราวางของหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหบุคคล
ดังกลาวสามารถบรรจุไดไปกอน โดยประสานใหนายอนุวัฒน กิจโกศล ไดดําเนินการเรื่องนี้และผลเปนอยางไรจะได
รายงานใหที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทราบตอไป  

 

  วาระที่ 2.2 รายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณารายวิชาที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาปลาย              
ปการศึกษา 2551 ซึ่งไดมีการพิจารณาเบื้องตนแลวในการประชุมคณะกรรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 8/2551 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 

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

    

  ในสวนของรายวิชาที่เปดการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 มี 2 รายวิชา คือ 
 

804711 3(3-0-3) 
Regional Planning 

รศ.รวี หาญเผชิญ 
อ.พิเศษ 

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

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2.3 แผนการสอนรายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 

  ดูในเอกสารประกอบรายงานการประชุม  
   

วาระที่ 2.4 ตารางสอน / เรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 
  ดูในเอกสารประกอบรายงานการประชุม  

 

วาระที่ 2.5 ผลการเรียนของนกัศึกษาฯ ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 
  วิชา 804701 Urban and Regional Planning Theory  อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ มี
นักศึกษาทั้งหมด 18 คน 
   เกรด A ได 5 คน 
   เกรด B+ ได 4 คน 
   เกรด  B ได 8 คน 
   เกรด  F ได 1 คน 
  วิชา 804702 Fundamental of Planning อาจารยเจาของวิชา อ.ธรรมวัฒน อินทจักร มีนักศึกษาทั้งหมด 
18 คน 
   เกรด A ได 18 คน 
 วิชา 804703 Research Methodology in Urban and Regional Planning อาจารยเจาของวิชา ผศ.ดร.นพดล 
ตั้งสกุล มีนักศึกษาทั้งหมด 18 คน 
   เกรด A ได 4 คน 
   เกรด B+ ได 6 คน 
   เกรด B ได 7 คน 
   เกรด F ได 1 คน 
 วิชา 804705 Integrative Urban and Regional Planning  อาจารยเจาของวิชา อ.สุกัญญา พรหมนารท มี
นักศึกษาทั้งหมด 10 คน 
   เกรด I ได 10 คน 
 วิชา 804712 Urban Design อาจารยเจาของวิชา อ.สิทธา กองสาสนะ มีนักศึกษาทั้งหมด 6 คน 
   เกรด I ได 6 คน 
 วิชา 804714 Landscape Ecology อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ มีนักศึกษาทั้งหมด 6 คน 
   เกรด  A ได 6 คน 
 วิชา 804721 Behavior and Environment อาจารยเจาของวิชา ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล มีนักศึกษาทั้งหมด    
2 คน 
   เกรด I ได 2 คน 
 วิชา 804897 Independent Study อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ มีนักศึกษาทั้งหมด 3 คน   
(รหัส 49) 
  นายฉัตรพงษ เฉยไสย   495200004-7 ได S (4) *หนวยกิตครบ 
  นายวีระพงษ หวังดี  495200007-1 ได S (1)  *เหลือ 4 หนวยกิต 
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  นายสุรพงษ เลงอัจฉริยะกุล 495200009-7 ได S (4)  *หนวยกิตครบ   
  
 วิชา 804897 Independent Study อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ มีนักศึกษาทั้งหมด 2 คน (รหัส 48) 
  นายจักรพันธ คําลาภ  485200001-2 ได S (4)   *เหลือ 1 หนวยกิต 
  นายสมบูรณ แกวลมัย  485200004-6 ได S (2)   *หนวยกิตครบ 
 
 วิชา 804899 THESIS อาจารยเจาของวิชา อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีนักศึกษาทั้งหมด 10 คน 
(รหัส 49,50)  
  นายธีระศักดิ์ คูณดี  495200001-3 ได S (1)     * เหลือ 11 หนวยกิต 
  นายเผาเกษตร ทองสุทธิ์ 495200005-5 ได S (6)     * หนวยกิตครบ 
  นายภัทระ ไมตระรัตน  495200006-3 ได S (3)    * เหลือ 5 หนวยกิต 
  นายสันติพงษ วงศคําจันทร 495200008-9 ได S (1)     * เหลือ 11 หนวยกิต 
  *นักศึกษารหัส 50 จํานวน 6 ราย ได 3 หนวยกิต คงเหลือ 9 หนวยกิต 
 วิชา 804899 THESIS   อาจารยเจาของวิชา รศ.รวี หาญเผชิญ มีนักศึกษาทั้งหมด 4 คน (รหัส 48) 
  นายประภัทรพงษ อดทน 485200006-2 ได S (5)     *เหลือ 5 หนวยกิต 
  นายปญญา บุญประคม 485200007-0 ได S (10)    * หนวยกิตครบ 
  Mr.ANOUSA KHAMMOUNGKHOUN  485200008-8 ได S (4)    * หนวยกิตครบ 
  Mr.SENGPHATID PIMMARSON  485200009-6           ได S (1)     *เหลือ 8 หนวยกิต 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
 ประธานฯ ไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมถึงการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ถึงความพรอมในดานตาง ๆ 
เชน จํานวนนักศึกษาที่จะขึ้นสอบฯ กําหนดวันสอบ การแตงตั้งกรรมการสอบฯ เปนตน โดยนางวาสนา รําเพยพล 
เลขานุการหลักสูตรฯ ไดสรุปถึงแนวปฏิบัติและระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบฯ ดงันี้ 

1. การสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ตองดําเนินการสอบภายใน 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผานการ
ประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรฯ นั้น ๆ 

2. นักศึกษาตองมาดําเนินการเขียนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ ภายใน 20 วันหลังจากได
สัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต                                                                                                                         

3. ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในการประเมินครั้ง
สุดทายเปนโมฆะ 

4. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ 
4.1 วิทยานิพนธ  
4.1.1     ใหคณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมได

เปนอาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาไมนอย
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กวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม เปน
กรรมการสอบดวยก็ได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาเปนประธาน
กรรมการสอบ 

4.1.2 อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

4.2 การศึกษาอิสระ 
4.2.1      ใหคณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมไดเปน

อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระและอาจารยที่ปรึกษา
รวม โดยใหคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ 

4.2.2      ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 2 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่ปรึกษาอิสระ จึงจะถือวาการสอบ
นั้นมีผลสมบูรณ ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเล่ือนการสอบ
ออกไป ในกรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้
จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใช
ตรวจอานรายงานการศึกษาอิสระได 

5. ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันสอบ 

6. ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้งมีการอธิบายชี้แจง
ใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จและคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 
45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานการสอบในครั้ง
นั้น ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี 

7. กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรรายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการภายใน 15 วัน 

8. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 
9. ผูสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระครั้งแรกไมผาน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วันหลังวันสอบ 

และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ 
10. การขอสอบทั้ง 2 ครั้ง ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนดหากไมดําเนินการ

ตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
11. กรณีที่นักศึกษาขึ้นสอบครั้ง 2 ครั้งแลว ไมผาน ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง จํานวนนักศึกษาที่ไดหนวยกิตครบและขอสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิระ 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงจํานวนนักศึกษาที่จะขึ้นสอบวิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ มีจํานวนทั้งหมด 6 

ราย แบงเปน THESIS 3 ราย IS 3 ราย พรอมทั้งไดปรึกษาหารือกับที่ประชุมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบฯ ของ
นักศึกษาแตละคนและกําหนดวันสอบฯ โดยสรุปไดดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา แผนการ
ศึกษา 

รายชื่อกรรมการสอบ กําหนดวันสอบ-เวลาสอบ 

Mr.ANOUSA 
KHAMMOUNGKHOUN 

485200008-8 ก แบบ ก(2) 1. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 
เปนประธานกรรมการ 
2. ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ  
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล  
เปนกรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท 
เปนกรรมการ  

วันเสารที่ 29 พ.ย. 51 
เวลา 09.00-10.30 น. 

นายปญญา บุญประคม 485200007-0 ก แบบ ก(2) 1. ดร.วรัฐ ลาชโรจน  
เปนประธานกรรมการ 
2. ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 
เปนกรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท 
เปนกรรมการ  

วันเสารที่ 29 พ.ย. 51 
เวลา 10.30-12.30 น. 

นายสมบูรณ แกวลมัย 485200004-6 ข 1. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล  
เปนประธานกรรมการ 
2. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร  
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รศ.รวี หาญเผชิญ  
เปนกรรมการ 

วันอาทิตยที่ 30 พ.ย. 51 
เวลา 09.00-10.30 น. 

นายเผาเกษตร ทองสุทธิ์ 495200005-5 ก แบบ ก(2) 1. ดร.สรนาถ สินอุไรพันธุ  
เปนประธานกรรมการ 
2. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร  
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รศ.รวี หาญเผชิญ  
เปนกรรมการ 

วันเสารที่ 29 พ.ย. 51 
เวลา 13.00-14.30 น. 

นายสุรพงษ เลงอัจฉริยะกุล 495200009-7 ข 1. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 
เปนประธานกรรมการ 
2. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร  
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รศ.รวี หาญเผชิญ  
เปนกรรมการ 

วันอาทิตยที่ 30 พ.ย. 51 
เวลา 10.30-12.30 น. 
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นายฉัตรพงษ เฉยไสย 495200004-7 ข 1. ดร.วรัฐ ลาชโรจน  

เปนประธานกรรมการ 
2. รศ.รวี หาญเผชิญ  
เปนกรรมการ 
3. นายธรรมวัฒน อินทจักร  
เปนกรรมการ 
 

วันอาทิตยที่ 30 พ.ย. 51 
เวลา 13.00-14.30 น. 

 
 
ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง การเตรียมแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2552 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในปงบประมาณ 2552 ที่จะเริ่มใชจายเงินในเดือนตุลาคมนี้ หลักสูตรฯ 

จําเปนตองมีการวางแผนการใชเงินเพื่อการดังกลาวใหเกิดเรียบรอย ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําแผนงบประมาณไวคราว ๆ ไป
กอน โดยสรุปไดดังนี้ 

50 % งบอุดหนุนงบบริหารจัดการ รายได 732,806 บาท 
   

รายการ จาํนวนเงิน หมายเหต ุ
คาจางชั่วคราว+สมทบประกันสังคม 4 คน 50,016  
คาตอบแทนนอกเวลา 30,000  
คาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร  277,200  
คาเบี้ยประชุมกรรมการและคาอาหารวาง 24,000  
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  
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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 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

1. การปรับอัตราคาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
อ.ธรรมวัฒน อินทจักร กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดตั้งขอสังเกตถึงคาตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ประจําเดือนวาไดคาตอบแทนสูงเกินไปหรือไมเมื่อเทียบกับการทํางาน ซึ่งไดคาตอบแทนฯ เดือนละ 3,500 บาท สําหรับ
กรรมการ และ 5,600 บาท สําหรับประธานกรรมการฯ โดยในสวนของประธานกรรมการฯ นั้น ถือวาเหมาะสมแลว อ.
ธรรมวัฒน จึงมีขอเสนอวาควรจะปรับลดอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการ หรือกรรมการควรมีสวนรวมในการทํางาน
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ดวย ซึ่งในเบื้องตนกรรมการทุกทานเห็นดวยในหลักการและจะไดนําเรื่องนี้เขาสูวาระการประชุมใน
คราวตอไป 

 
ปดประชุมเวลา 16.30  น. 
  
 
                     (นางวาสนา  รําเพยพล) 
                       เลขานุการหลักสูตรฯ 
                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
นายกิฐิกรณ  ยุติการ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


