
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพเิศษ) 

คร้ังที่ 4 / 2554 
วนัพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2  ส านักงานคณบด ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

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

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล ตั้งสกลุ   กรรมการ   
3. ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธา กองสาสนะ   กรรมการ  
4. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้     กรรมการ 
5. อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร     กรรมการ 

  6. อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ     กรรมการ 
  7. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ     เลขานุการ 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2554 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
 วาระท่ี 2.1 การด าเนินการรีบนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554  
  แก้ไขจาก อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร เป็นกรรมการและเขานุการ 
  เป็น อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 

วาระที่ 2.1 ผลการสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ประจ าภาค

การศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 ดงัน้ี 
 

ผลการสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ 

หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2553 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ คณะกรรมการสอบ 
แผนการ
ศึกษา 

วนัทีส่อบ คร้ังทีส่อบ ผลการสอบ 
ก าหนดส่ง
เล่มแก้ไข 

1 505200008-0 นายเดชชาติ นิยมตรง 
ดร.สญชยั ลบแยม้ / 
ประธานฯ 

ก 2-เม.ย.-54 2 
ผา่น แบบมี
เง่ือนไข 

18-พ.ค.-54 
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รศ.วรีวรรณ ศีติสาร / 
กรรมการผูท้รงฯ 
รศ.รว ีหาญเผชิญ / 
กรรมการ 

1 505200012-9 นายอดุลย ์วสุิทพิพฒัน์สกลุ 

ผศ.ดร.นพดล / 
ประธานฯ 

ข 23-เม.ย.-54 1 
ผา่น แบบมี
เง่ือนไข 

6-มิ.ย.-54 ดร.วรัฐ / กรรมการ 

ผศ.สิทธา / กรรมการ 

1 505200002-2 นายธราดล ตาละลกัษณ์ 

ดร.สรนาถ / ประธาน
ฯ 

ก 23-เม.ย.-54 1 ไม่ผา่น - 
รศ.วรีวรรณ / 
กรรมการผูท้รงฯ 
รศ.รว ีหาญเผชิญ / 
กรรมการ 

1 495200003-9 นายจีรวฒัน์ ประยรูเจริญ 

อ.ธรรมวฒัน์ / 
ประธานฯ 

ข 23-เม.ย.-54 1 
ผา่น แบบมี
เง่ือนไข 

6-มิ.ย.-54 ผศ.ดร.นพดล / 
กรรมการ 

ผศ.สิทธา / กรรมการ 

1 505200015-3 นายเมธาวนิ เถาวช์าลี 

ดร.วรัฐ / ประธานฯ 

ข 23-เม.ย.-54 1 
ผา่น แบบมี
เง่ือนไข 

6-มิ.ย.-54 
ผศ.ดร.นพดล / 
กรรมการผูท้รงฯ 
อ.ธรรมวฒัน์ / 
กรรมการ 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.2 ผลการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเมือง
จนัทร์ น่ิมนวน รหสันกัศึกษา 525200004-0 ซ่ึงไดท้ าการสอบไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2554 ท่ีผา่นมา โดยมี
คณะกรรมการสอบดงัน้ี 

1. ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพนัธ์ เป็นประธานกรรมการ 
2. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร  เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
3. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้  เป็นกรรมการ (อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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  โดยผลการสอบของนกัศึกษา คือ ผา่น และไดรั้บการประเมิน S เป็น 3 หน่วยกิต และในขั้นตอน
ต่อไปนกัศึกษาจะตอ้งเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือท าวิทยานิพนธ์และเก็บสะสม S ใหค้รบซ่ึงเหลืออีก 9 
หน่วยกิต ต่อไป 
   

ท่ีประชุม รับทราบ 
  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1 สรุปผลการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงสรุปผลการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 เป็นดงัน้ี 
 
สาขาวิชา การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(1) ภาคปกต ิ รหัสสาขาวิชา 2003211 

ล าดบัที่ 
เลขที่นั่ง
สอบ 

ช่ือ-สกลุ 
เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษ 

อนัดบั
ส ารอง 

เงือ่นไขการรับเข้า 

1. 794001 นายสิปปวิชญ ์สาธารณ์ ไม่ผา่น  ใหเ้ปล่ียนเป็นแผน ข โครงการพิเศษ 
2. 794002 นางสาวสโรชินี แกว้ธานี ไม่ผา่น  ใหเ้ปล่ียนเป็นแผน ก แบบ ก(2) 

โครงการพิเศษ 
รวมทั้งส้ิน 2 คน 
 
สาขาวิชา การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(2) โครงการ
พเิศษ 

รหัสสาขาวิชา 2003226 

ล าดบัที่ 
เลขที่นั่ง
สอบ 

ช่ือ-สกลุ 
เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษ 

อนัดบั
ส ารอง 

เงือ่นไขการรับเข้า 

1. 489001 นายเฉลิมพล แสงศิลา ไม่ผา่น  ใหเ้ปล่ียนเป็นแผน ข โครงการพิเศษ 
2. 489002 นางสาวธญัรดา สีตา ไม่ผา่น   
3. 489003 นายภูริพงศ ์คณะวาปี ไม่ผา่น  ใหเ้ปล่ียนเป็นแผน ข โครงการพิเศษ 
4. 489004 นายพลพฒัน ์ตนัติเสรี ไม่ผา่น  ใหเ้ปล่ียนเป็นแผน ข โครงการพิเศษ 
5. 489005 นายพิสุทธ์ิ พนูปริญญา ไม่ผา่น  ใหเ้ปล่ียนเป็นแผน ข โครงการพิเศษ 
6. 489006 นางสาวปนิดา มาตนอก ไม่ผา่น   
7. 489007 นายเดชะวรรษ จุลลษั ผา่น   

รวมทั้งส้ิน 7 คน 
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สาขาวิชา การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต แผน ข โครงการพเิศษ รหัสสาขาวิชา 2003236 

ล าดบัที่ 
เลขที่นั่ง
สอบ 

ช่ือ-สกลุ 
เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษ 

อนัดบั
ส ารอง 

เงือ่นไขการรับเข้า 

1. 490001 นายณฐัวฒิุ ทนัวงษา ไม่ผา่น   
2. 490002 นางสาวรับขวญั ฤกษรุ์จิพิมล ไม่ผา่น   
3. 490003 นางสาวบ ารุงรัตน ์แสงวงศ์ ไม่ผา่น   
4. 490004 นายฉตัรดนยั เสนีกิจเกษตร ไม่ผา่น   
5. 490005 นายภูริพงศ ์กมลเพชร ไม่ผา่น   
6. 490006 นายวินยั ศรีอุฬารวฒัน์ ไม่ผา่น   
7. 490007 นางสาวณฏัฐา หาปัญนะ ไม่ผา่น   
8. 490008 นางสาวภทัรียา ปากแกว้ ไม่ผา่น   

รวมทั้งส้ิน 8 คน 

 
 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2 หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 
 ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการจดัท าประกาศหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ท าวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต ซ่ึงทางหลกัสูตรฯ จะเปิดรับสมคัร
นกัศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1 ในภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 นั้น ท่ีประชุม ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ
หลกัสูตรฯ ไปศึกษาเทียบเคียงกบัคณะต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนแลว้ใหจ้ดัท าร่างประกาศหลกัเกณฑด์งักล่าวเสนอต่อท่ี
ประชุมในการประชุมคราวต่อไป 

 

  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัรายวิชาท่ีเปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปี

การศึกษา 2554 ซ่ึงเปิดสอนทั้งหมด 6 รายวิชา ดงัน้ี 
 

ล าดบั
ที่ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ช้ันปี กลุ่ม จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

1 804701 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง 1 1 20 อ.สุกญัญา 
2 804703 สถิติเพ่ือการวางแผนภาคและเมือง 1 1 20 อ.ดร.สญชยั 
3 804891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมือง 1 1 20 อ.ธรรมวฒัน์ 
4 804 731  การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 1 1 20 ผศ.ดร.ทรงยศ 
5 804897 การศึกษาอิสระ 2 ข้ึนไป 1 20 ผศ.ดร.นพดล 
6 804899 วิทยานิพนธ์  2 ข้ึนไป 1 20 ผศ.ดร.นพดล 
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 ในส่วนของตารางสอน ซ่ึงเปิดสอนส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลกัสูตรฯ ไดจ้ดัใหมี้การเรียนการ

สอนแบบสลบัรายวิชาเรียนวนัละ 1 วิชา โดยรายละเอียดตารางเรียน เป็นดงัน้ี 
  

วนั 09.00-12.00 น. 

12.00-13.00 น. 

13.00-16.00 น. 
เสาร์  

 
 
 

เวน้ 
 
 
 

 เสาร์ 

804891 Seminar in Urban and 
Regional Planning 
อาจารย์ผู้สอน 

อ.ธรรมวฒัน์ อนิทจกัร และคณะ 
 
 

804703  Statistics for Urban and 
Regional Planning 
อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม และคณะ 

804891 Seminar in Urban and Regional 
Planning 

อาจารย์ผู้สอน 
อ.ธรรมวฒัน์ อนิทจกัร และคณะ 

 
 

804703  Statistics for Urban and Regional 
Planning 

อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม และคณะ 

 
อาทิตย ์

 
 

เวน้ 
 
 

อาทิตย ์

804701 Urban and Regional 
Planning Theory 
อาจารย์ผู้สอน 

อ.สุกญัญา พรหมนารท และคณะ 
 

804731 Cultural Heritage 
Conservation 
อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ทรงยศ วรีะทวมีาศ และคณะ 

 
804701 Urban and Regional Planning Theory 

อาจารย์ผู้สอน 
อ.สุกญัญา พรหมนารท และคณะ 

 
 

804731 Cultural Heritage Conservation 
อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ทรงยศ วรีะทวมีาศ และคณะ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
      
 

                            (นางสาวสุกญัญา พรหมนารท) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์  ยติุการ 
เลขานุการหลกัสูตรฯ 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


