
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพเิศษ) 

คร้ังที่ 7 / 2554 
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ณ ห้องประชุมช้ัน 1 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 6/2554 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
วาระที่ 2.1 สรุปโครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ 
 ตดัข้อความ “ส าหรับวตัถุประสงคข์องการจดังานคือ เพ่ือการสมัมนาการจดัการเรียนการสอนใน

คร้ังน้ีจะเป็นการอธิบายเหตุผล เป้าหมาย และรายละเอียดการด าเนินการของหลกัสูตร พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
จากคณาจารยท์ั้งภายในและภายนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีมีส่วนร่วมในการสอน” 

 เพิม่เตมิข้อความ “บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน ศิษย์เก่า และนกัศึกษาทั้ง 6 รุ่น” 
 
วาระที่ 3.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 804704 การวางแผนภาคและเมอืงเชิงบูรณาการ 1 
 เพิม่เตมิข้อความ “จึงอาจจะสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน” 
 
 หลงัจากแกไ้ขแลว้ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
 
 
 
 



 2 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

วาระที่ 2.1 แจ้งข่าวจากบัณฑิตวทิยาลยั  
 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เม่ือวนัพุธท่ี 17 สิงหาคม 2554 ณ บณัฑิตวิทยาลยั นั้น ประธานฯ จึงไดส้ าเนาเอกสาร
ประกอบการประชุมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ตามเอกสารท่ีมอบใหใ้นการประชุมคราวน้ี โดยมี
วาระท่ีส าคญัหลายเร่ือง จึงขอใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาท าความเขา้ใจตามความเหมาะสมต่อไป 

 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
วาระที่ 3.1 การเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ชุดใหม่ 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ี 4511 / 2552 ลงวนัท่ี 16  ตุลาคม 2552 เร่ือง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบ ริหารหลัก สูตร การวางแผนภาคและ เ มืองมหาบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยใหมี้วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลาคม 2552 ถึงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2554 
นั้น เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะครบวาระแลว้ ท่ีประชุมจึงเห็นควรให้มีการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ ชุดใหม่ ซ่ึงจะไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไป โดยไดม้อบหมายให้เลขานุการหลกัสูตรฯ จดัท าเร่ืองเพ่ือ
เสนอใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ต่อไป 

 

 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
  
วาระที่ 3.2 การด าเนินการรายงานความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระของหลกัสูตรฯ ประจ าปี

การศึกษา 2554 
 ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงการด าเนินการรายงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ของนกัศึกษาในหลกัสูตรฯ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 804897 การศึกษาอิสระ 804899 วิทยานิพนธ์ ประจ าภาค
การศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงท่ีประชุมก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งมารายงานความกา้วหนา้ ก่อนท่ีจะประเมินผล
การศึกษา S ในภาคการศึกษาน้ี โดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ก าหนดใหมี้การสอบ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  

ล าดบั
ที่ 

รายช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา 
แผนการ
ศึกษา 

เวลาสอบ 
คณะกรรมการสอบ 

1 นายชินกร ค ามี 515200018-8 ข 09.00-09.25 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
3.อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 

2 นายทวี ชิณะวิ 515200020-1 ข 
09.25 -09.50 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 

2 

1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
3.อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 
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3 นายทองมว้น นามบา้นคอ้ 515200021-9 ข 09.50-10.15 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
3.อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 

4 นางสาวนงพะงา ศิริคุณ 515200023-5 ข 10.15-10.40 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
3.อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 

5 นายศุกล สุยงักลุ 515200029-3 ข 10.40-11.05 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
3.อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 

6 นายศุภวฒิุ จนัทรบุตร 515200030-8 ข 11.05-11.30 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
3.อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 

7 นายสณัทิฏฐ ์ดว้งแพง 515200032-4 ข 11.30-11.55 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2  
1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
3.อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 

8 นายนฐัพงษ ์ลุนพุฒ 515200024-3 ข 09.00-09.25 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 1 
1. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 
2. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 

9 นายวรรณลภ บุญหลาย 515200025-1 ข 
09.25 -09.50 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 

1 
1. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 
2. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 

10 นางสาวอารยา มหาแสง 515200034-0 ข 09.50-10.15 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 1 
1. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 
2. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 

11 นายณรงคศ์กัด์ิ พฤกษา 525200018-9 ข 10.15-10.40 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 1 
1. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 
2. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 

12 นางสาวเมืองจนัทร์ น่ิมนวน 525200004-0 ก 13.00-13.25 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน ์ 
2. รศ.รวี หาญเผชิญ 
3. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกลุ 

13 นายนิติพฒัน ์ภูผาใจ 515200003-1 ก 13.25-13.50 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกลุ 
2. รศ.รวี หาญเผชิญ 
3. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 

14 นายวริน ศิริพานิช 515200026-9 ก 
13.50 -14.15 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 

2 

1. รศ.รวี หาญเผชิญ 
2. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกลุ 
3. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 

15 นายภานุวฒัน ์ประจุดทะเน 525200003-2 ก 14.15-14.40 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
1. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกลุ 
2. รศ.รวี หาญเผชิญ 
3. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 
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ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
วาระที่ 3.3 รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 

  ประธานฯ ไดส้รุปใหท่ี้ประชุมทราบถึงรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 
โดยจะเปิดการเรียนการสอนจ านวน 5 รายวิชา   ดงัน้ี 
ล าดบั
ที่ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา อาจารย์ผู้สอน 

1 804702 Research Methodology in Urban and Regional Planning อ.ดร.สญชยั 
2 804704 Integrative Urban and Regional Planning I อ.ธรรมวฒัน์               
3 804732 Human Behavior and Environment ผศ.ดร.นพดล 
4 804899 Thesis ผศ.ดร.นพดล 
5 804897 Independent Study ผศ.ดร.นพดล 

  
  ทั้งน้ี ในส่วนของตารางสอนในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554   ทางหลกัสูตรฯ ก าหนดมี
การจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 
วนั 09.00-12.00 น. 

12.00-13.00 น. 

13.00-16.00 น. 

เสาร์ 

 
804704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1   

อาจารยผ์ูส้อน 
อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร 

 

804704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1     
อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ธรรมวฒัน ์อินทจกัร 

อาทิตย ์

 
804702 ระเบียบวิธีวิจยัในการวางแผนภาคและเมือง 

อาจารยผ์ูส้อน 
อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ 

 

804732 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 
อาจารยผ์ูส้อน 

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกลุ 

 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 
 
 
 



 5 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

1. รายงานการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ สมาคมนักผังเมอืงไทย 
อ.ดร.สญชยั ลบแยม้ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีไดเ้ขา้ร่วมเสวนา

วิชาการ เร่ือง วิชาชีพนกัผงัเมือง : อนาคตและผลประโยชนข์องประเทศชาติ จดัโดยสมาคมนกัผงัเมืองไทย เม่ือวนัท่ี 
3 กนัยายน 2554 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นั้น อ.ดร.สญชยั ไดส้รุป
สาระส าคญัตามท่ีไดป้ระชุมโดยไดม้อบเอกสารมาพร้อมกบัการประชุมคราวน้ี  

 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
    
 

                            (นางสาวสุกญัญา พรหมนารท) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
นายกิฐิกรณ์  ยติุการ 
เลขานุการหลกัสูตรฯ 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


