
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  (โครงการพเิศษ) 

คร้ังที่ 2 / 2555 
วนัองัคารที่ 27 มนีาคม 2555 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานคณบด ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

****************************************************************** 
ผู้มาประชุม 
  1. อ.ดร.สญชยั ลบแยม้     ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล ตั้งสกลุ   กรรมการ 
  3. ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธา กองสาสนะ   กรรมการ 
  4. อ.สุกญัญา พรหมนารท     กรรมการ 

5. นางวาสนา ร าเพยพล     เลขานุการ 
6. นายกิฐิกรณ์ ยติุการ     ผูช่้วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
1. อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ     กรรมการ (ติดราชการ) 
 

  
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2555 
 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
วาระที่ 2.1 การสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอสิระ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ของนกัศึกษาใน
หลกัสูตรฯ ซ่ึงไดรั้บผลการประเมิน S ครบ ประจ าภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2554 โดยรายละเอียดต่าง ๆ เป็น
ดงัน้ี 
  

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ 
คณะกรรมการ

สอบ 
แผนการ
ศึกษา 

ก าหนดส่ง
เล่มฉบับ
สมบูรณ์ 

ก าหนดการสอบ
คร้ังที ่1 

ก าหนดส่งเล่ม
แก้ไข 
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1 515200021-9 นายทองมว้นนามบา้นคอ้ 

ดร.วนฐั  / 
ประธานฯ 

ข 
31 มีนาคม 

2555 
22 เมษายน 2555   

ดร.สญชยั / 
กรรมการ 

รศ.รว ี / กรรมการ 

2 525200003-2 
นายภาณุวฒัน์ ประจุด

ทะเน 

ดร.สญชยั/ 
ประธานฯ 

ก 
31 มีนาคม 

2555 
22 เมษายน 2555   

ดร.สกัรินทร์ /
กรรมการผูท้รงฯ 

ผศ.ดร.นพดล/
กรรมการ 

 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 
วาระที่ 2.2 การรับสมคัรคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 

ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีใหป้ระชุมทราบถึงก าหนดการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555 
รอบท่ี 2 ท่ีทางบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นผูด้  าเนินการรับสมคัร นั้น และทางหลกัสูตรฯ ไดพิ้จารณา
แลว้มีมติ เปิดรับสมคัรผูส้นใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ รอบท่ี 2 เพ่ิมเติม เน่ืองจาก การรับสมคัรในรอบท่ี 1 จ านวน
นกัศึกษาท่ีสมคัรในหลกัสูตรฯ ตามท่ีไดป้ระกาศรับสมคัรไม่ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ โดยก าหนดการต่าง ๆ เป็น
ดงัน้ี 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ วนั เดือน ปี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 ขายใบสมคัร 
 30 มีนาคม - 22 เมษายน 2555  
(ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. ยกเวน้วนัท่ี 13-16 เมษายน 
2555) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

2 การยื่นใบสมคัรท่ีบณัฑิตวิทยาลยั 
 30 มีนาคม - 22 เมษายน 2555  
(ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. ยกเวน้วนัท่ี 13-16 เมษายน 
2555) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

3 การยื่นใบสมคัรทางเวบ็ไซด ์
 30 มีนาคม-17 เมษายน 2555 (กรณีส่งเอกสารประกอบ การ
สมคัรทางไปรษณีย ์โดยถือวนัประทบัตราส่งของ ไปรษณีย์
ตน้ทาง วนัสุดทา้ยคือวนัท่ี 17 เมษายน 2555) 

บณัฑิตวิทยาลยั 
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 30 มีนาคม - 22 เมษายน 2555 (กรณีส่งเอกสารประกอบการ
สมคัร ดว้ยตนเองท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
(ทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. ยกเวน้วนัท่ี 13-16 เมษายน 
2555) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

4 การยื่นใบสมคัรทางไปรษณีย ์
 30 มีนาคม -17 เมษายน 2555  
(โดยถือวนัประทบัตราส่งของ ไปรษณียต์น้ทาง วนัสุดทา้ยคือ
วนัท่ี 17 เมษายน 2555) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

5 
ประกาศรายช่ือผูส้มคัรเขา้สอบ
คดัเลือก 

 25  เมษายน  2555 บณัฑิตวิทยาลยั 

6 สอบคดัเลือก     

   -วิชาพ้ืนฐาน/วิชาเฉพาะ 
 28 เมษายน 2555 เวลา 08.30-12.00 น. (เฉพาะหลกัสูตร ป.
โท) 

คณะ 

    

  

 -สอบวดัความรู้ความสามารถ 
ทางภาษาองักฤษ (ส าหรับ
ผูส้มคัรท่ีไม่มี ผลทดสอบทาง
ภาษา) 

 28 เมษายน 2555                                      
เวลา 13.00-15.00 น. (ป.โท)                         
เวลา 13.00-16.00 น. (ป.เอก) 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สงัคมศาสตร์ และคณะ ท่ี
เปิดรับนกัศึกษา 

 
 -สอบสมัภาษณ์ ป.โท 

 29 เมษายน 2555  
เวลา 08.30-16.30 น.  

   -สอบสมัภาษณ์ ป.เอก 
 28 เมษายน 2555  
เวลา 08.30-12.00 น. 

คณะ 

7 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา  10 พฤษภาคม 2555 บณัฑิตวิทยาลยั 

8 
รายงานตวัข้ึนทะเบียน เป็น
นกัศึกษาทาง Website 

 15-17 พฤษภาคม 2555 
ส านกับริหารและ พฒันา
วิชาการ 

9 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  21 พฤษภาคม 2555 บณัฑิตวิทยาลยัและคณะ 

 
ทั้งน้ีในส่วนของจ านวนท่ีประกาศรับเพ่ิมเติม เป็นดงัน้ี 
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แผนการศึกษา จ านวนรับ ระบบการศึกษา หมายเหตุ 

แผน ก แบบ ก 1 - ภาคปกติ  

แผน ก แบบ ก 1 - โครงการพิเศษ  

แผน ก แบบ ก 2 2 ภาคปกติ รับเพ่ิมจากรอบท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 3 โครงการพิเศษ รับเพ่ิมจากรอบท่ี 1 

แผน ข - ภาคปกติ  

แผน ข 12 โครงการพิเศษ รับเพ่ิมจากรอบท่ี 1 

รวมทั้งหมด 17   

 
 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 
วาระที่ 2.3 รายวชิาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2555 

ประธานฯ ไดส้รุปรายวิชาท่ีเปิดสอนของหลกัสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษา ตน้ ปีการศึกษา 2555 
ดงัน้ี 

 ปี 1 

ล าดบั
ที่ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ช้ันปี กลุ่ม จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

1 804701 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง 1 1  รศ.รว,ี อ.สุกญัญา 
2 804703 สถิติเพ่ือการวางแผนภาคและเมือง 1 1  อ.ดร.สญชยั 
3 804891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมือง 1 1  อ.ธรรมวฒัน์ 

4 804 722  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนภาค

และเมือง 
1 1  

อ.สุกญัญา 

 

 ปี 2 

ล าดบั
ที่ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ช้ันปี กลุ่ม จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

1 804 712 การวางแผนการขนส่งในเมือง 2 1  อ.ดร.สญชยั 
2 804 734 นิเวศวิทยาเมือง 2 1  รศ.รว,ี อ.เขมโชต 
3 804 722 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนภาค 2 1  อ.สุกญัญา 
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และเมือง 
4 804897 การศึกษาอิสระ 2 ข้ึนไป 1  ผศ.ดร.นพดล 
5 804899 วิทยานิพนธ์  2 ข้ึนไป 1  ผศ.ดร.นพดล 

 
ทั้งน้ี ในส่วนของตารางการจดัการเรียนการสอน ท่ีประชุมไดเ้สนอใหมี้การพิจารณาในการสัมมนาหลกัสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2555 ณ โรงแรมอินภาวา อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น ในวนัท่ี 30 เมษายน 2555 น้ี  
  

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
วาระที่ 2.4 แนวปฏิบัตใินการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ 
  ประธานฯ ไดป้รึกษาหารือกบัท่ีประชุมถึงแนวปฏิบติัในการจดักาเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 ซ่ึงในปีการศึกษาน้ี จะมีนกัศึกษาท่ีตอ้งเรียนรายวิชาบรรยาย จ านวน 2 ชั้นปี จึงท าใหเ้กิด
ปัญหาเก่ียวกบัจดัหอ้งเรียน ซ่ึงทางหลกัสูตรฯ มีหอ้งเรียนเพียง 1 หอ้ง ท่ีประชุมจึงไดพิ้จารณาแนวทางดงักล่าว คือ 
อาจจดัใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 2 เรียนในหอ้งเรียนของหลกัสูตรฯ ท่ีเป็นหอ้งเลก็ หรืออาจใชห้อ้งประชุมชั้น 2 เป็น
หอ้งเรียนไปก่อน 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ยงัมอบหมายใหท้างฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ 
ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งเรียนในเร่ืองต่าง ๆ เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นตน้ ใหมี้ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน หากอุปกรณ์ชนิดใดไม่เพียงพอ ขอใหแ้จง้ทางประธานหลกัสูตรฯ เพ่ือจะไดป้ระสานไปยงัคณะฯ 
ต่อไป 

 
ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
วาระที่ 2.5 โครงการทัศนศึกษาของหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 ผศ.สิทธา กองสาสนะ ไดน้ าเสนอโครงการทศันศึกษาของหลกัสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 โดย

จะจดัระหวา่งวนัท่ี 14-19 พฤษภาคม 2555 ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึง
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวจะเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของหลกัสูตรฯ และอาจารยท่ี์ร่วมเดินทางในคร้ังน้ีมี 2 ท่าน คือ 
ผศ.สิทธา กองสาสนะ และ อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ โดยใชใ้ชง้บประมาณในคร้ังน้ีทั้งส้ิน 70,080 บาท (เจด็หม่ืนแปด
สิบบาทถว้น) (รายละเอียดของโครงการ ไดแ้นบมาพร้อมรายงานการประชุมน้ีแลว้) 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดม้อบหมายใหท้างฝ่ายเลขานุการหลกัสูตรฯ เสนอขอ
อนุมติัโครงการกบัทางคณะและประสานงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทราบ
ต่อไป 

  
 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 
 
 



 6 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
    
 

                            (นางวาสนา ร าเพยพล) 
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 
นายกิฐิกรณ์  ยติุการ 
เลขานุการหลกัสูตรฯ 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


