
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพเิศษ) 

คร้ังที่ 2 / 2554 
วนัพุธที่ 16 มนีาคม 2554 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2  ส านักงานคณบด ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

****************************************************************** 
ผู้มาประชุม 
  1. อ.สุกญัญา พรหมนารท     ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล ตั้งสกลุ   กรรมการ   
  3. อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร     กรรมการ 

4. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้     กรรมการ 
  5. อ.สิทธา กองสาสนะ     กรรมการ 
  6. อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ     กรรมการ 
  7. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ     เลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2554 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
 หนา้ท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 2.1 การด าเนินงานปรับปรุงหลกัสูตรฯ  
 แกไ้ขจาก น าเนินการ เป็น ด าเนินการ 
 
หลงัจากแกไ้ขแลว้ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 

วาระที่ 2.1 การด าเนินงานปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาอนุมติัหลกัสูตรฯ จากสภามหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2554 วา่ ทางสภาฯ ไดพิ้จารณาอนุมติัหลกัสูตรฯ ให้
เปิดรับนกัศึกษาใหม่ได ้ดงันั้น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงขั้นตอนการรับสมคัรท่ีทางมหาวิทยาลยัจะ
ประกาศรับรอบท่ี 2 ในช่วงเดือนเมษายน น้ี โดยท่ีประชุมไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการหลกัสูตรฯ ประชาสมัพนัธ์ไปยงั
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงศิษยเ์ก่า เป็นตน้ ในส่วนของการจดัท าโปสเตอร์ แผน่พบัประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรฯ นั้น       
อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ไดจ้ดัท าเอกสารดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ และจะไดเ้สนอโครงการเพ่ือจดัพิมพต่์อไป 
  

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 



 2 
ระเบียบวาระที่ 2.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ของ
นกัศึกษาในหลกัสูตรฯ ซ่ึงไดรั้บผลการประเมิน S ครบ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 โดยรายละเอียด
ต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 
  

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ 
คณะกรรมการ

สอบ 
แผนการ
ศึกษา 

ก าหนดส่ง
เล่มฉบับ
สมบูรณ์ 

ก าหนดการสอบ
คร้ังที ่1 

ก าหนดส่งเล่ม
แก้ไข 

1 495200003-9 นายจีรวฒัน์ ประยรูเจริญ 

อ.ธรรมวฒัน์/ 
ประธานฯ 

ข 
24 มีนาคม 

2554 
23 เมษายน 2554   

ผศ.สิทธา / 
กรรมการ 

ผศ.ดร.นพดล / 
กรรมการ 

2 505200002-2 นายธราดล ตาละลกัษณ์ 

ดร.สรนาถ/ 
ประธานฯ 

ก 
24 มีนาคม 

2554 
23 เมษายน 2554   

รศ.วรีวรรณ/
กรรมการผูท้รงฯ 

รศ.รว/ีกรรมการ 

3 505200012-9 
นายอดุลย ์วสุิทพิพฒัน์

สกลุ 

ผศ.ดร.นพดล / 
ประธานฯ 

ข 
24 มีนาคม 

2554 
23 เมษายน 2554   ดร.วรัฐ/กรรมการ 

ผศ.สิทธา /
กรรมการ 

4 505200015-3 นายเมธาวนิ เถาวช์าลี 

ดร.วรัฐ / ประธาน
ฯ 

ข 
24 มีนาคม 

2554 
23 เมษายน 2554   

ผศ.ดร.นพดล/
กรรมการ 

อ.ธรรมวฒัน์ /
กรรมการ 

 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 
 



 3 
ระเบียบวาระที่ 2.3 การรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554 รอบที่ 2 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีใหป้ระชุมทราบถึงก าหนดการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554 
รอบท่ี 2 ท่ีทางบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นผูด้  าเนินการรับสมคัร นั้น ก าหนดการต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 

ล าดบัที่ รายการ วนั เดอืน ปี หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

1 ขายใบสมคัร 
 1-25 เมษายน 2554 (ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. 
ยกเวน้วนัท่ี 13-17 เมษายน 2554) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

2 
การยื่นใบสมคัรท่ีบณัฑิต
วิทยาลยั 

 1-25 เมษายน 2554 (ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. 
ยกเวน้วนัท่ี 13-17 เมษายน 2554) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

3 การยื่นใบสมคัรทางเวบ็ไซด ์

 1-18 เมษายน 2554 (กรณีส่งเอกสารประกอบการ
สมคัรทางไปรษณีย ์โดยถือวนัประทบัตราส่งของ
ไปรษณียต์น้ทาง วนัสุดทา้ยคือวนัท่ี 18 เมษายน 
2554) 

บณัฑิตวทิยาลยั 

    

 1-25 เมษายน 2554 (กรณีส่งเอกสารประกอบการ
สมคัร ดว้ยตนเองท่ีบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. 
ยกเวน้วนัท่ี 13-17 เมษายน 2554) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

4 
การยื่นใบสมคัรทาง
ไปรษณีย ์

 1-18 เมษายน 2554 (โดยถือวนัประทบัตราส่งของ
ไปรษณียต์น้ทาง วนัสุดทา้ยคือวนัท่ี 18 เมษายน 54) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

5 
ประกาศรายช่ือผูส้มคัรเขา้
สอบคดัเลือก 

 27  เมษายน  2554 บณัฑิตวิทยาลยั 

6 สอบคดัเลือก     

   -วิชาพ้ืนฐาน/วิชาเฉพาะ  30 เมษายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น. คณะ 

  
 -สอบวดัความรู้
ความสามารถทาง 
ภาษาองักฤษ  

 30 เมษายน 2554                                     
เวลา 13.00-15.00 น. (ป.โท) 
เวลา 13.00-16.00 น. (ป.เอก) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ และคณะท่ีเปิดรับ
นกัศึกษา 

   -สอบสมัภาษณ์  1 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. คณะ 

7 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้
ศึกษา 

 10 พฤษภาคม 2554 บณัฑิตวิทยาลยั 

8 
รายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาทาง Website 

 14-18 พฤษภาคม 2554 ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 

9 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  23 พฤษภาคม 2554 บณัฑิตวิทยาลยัและคณะ 

  
ท่ีประชุม รับทราบ 



 4 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 1. จ านวนรับสมคัรนักศึกษาใหม่ของหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงจ านวนนกัศึกษาใหม่ท่ีทางหลกัสูตรฯ จะเปิดรับสมคัร
ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยสรุปเป็นดงัน้ี 
 

ที ่ หลกัสูตร 
โครงการ 

แผน ก แบบ 
ก 1 

แผน ก แบบ 
ก 2 

แผน ข รวม 

ปกติ 5 - - 5 
พิเศษ - 5 15 20 

1 การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต  25 
 

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 2. รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 
 ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 โดยจะ
เปิดการเรียนการสอนจ านวน 6 รายวิชา   ดงัน้ี 
ล าดบั
ที่ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา อาจารย์ผู้สอน 

1 804701 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง อ.สุกญัญา 
2 804703 สถิติเพ่ือการวางแผนภาคและเมือง อ.ดร.สญชยั 
3 804891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมือง อ.ธรรมวฒัน์ 
4 804 731  การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม - 
5 804897 การศึกษาอิสระ ผศ.ดร.นพดล 
6 804899 วิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.นพดล 

  
  ในส่วนของรายวิชา 804731 การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม นั้น ยงัไม่มีอาจารยเ์จา้ของวิชาท่ี
แน่นอน ประธานฯ จึงมอบหมายให ้ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกลุ ทาบทามไปยงั ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญในรายวิชาน้ี วา่จะรับเป็นอาจารยเ์จา้ของวิชาหรือไม่ ไดผ้ลเป็นประการใดจะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ไปยงัอาจารยเ์จา้ของวิชาวา่ขอใหจ้ดัท าเอกสาร มคอ.3 ฉบบัสมบูรณ์ ส่งมาท่ี
เลขานุการหลกัสูตรฯ เพ่ือจะไดด้ าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
  ท่ีประชุมมติ เห็นชอบ 
 

 
 



 5 
ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
      
 

                            (นางสาวสุกญัญา พรหมนารท) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์  ยติุการ 
เลขานุการหลกัสูตรฯ 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


