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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  6/2561 
วันพุธที่  27 มิถุนายน  2561 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาถยราจารย์ชูพงษ์    ทองค าถมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์เขมโชย   ภู่ประเถริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร    
3.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์พรถวถัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  
4.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถญัชัย   ถันยิเวถ   รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์ธนถิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย   
7. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถรุกานย์  รวยถูงเนิน  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
8.  นางพรรณี     จรดอน   ผู้รักษาการแทนหัวหน้าถ านักงานคณบด ี
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์นพดล   ยั้งถกุล   ผู้รักษาการแทนหัวหน้าถาขาวิชาถาาปตยยกรรม ผังเมือง  

และออกแบบ 
2.  นายวรัฐ     ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมยามระเบียบวาระการประชุมดังย่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2561   

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมยริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ-แจ้งแนวทางและก าหนดการ การประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ช้ีแจงกระบวนการก าหนดนโยบบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ  
โดยคณะได้มีการทบทวนโครงร่างองค์กร วิถัยทัศน์ โดยเถนอให้คงวิถัยทัศน์เดิม และเพิ่มรายละเอียดความชัดเจนของเป้าประถงค์
เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา น าเถนอรายการ ประกอบด้วย 

1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ ทบทวน ผลการด าเนินงานและยัวช้ีวัดด้านประกัน
คุณภาพ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัยิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัยิการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัยิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22 
กรกฎาคม 2561  

3. รวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรด้วยแบบถ ารวจ 
จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณา มีมยิเห็นชอบยามที่เถนอ 
 

2.2 กรอบค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ยามที่กองยุทธศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้คณะฯ จัดท า 
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แผนปฏิบัยิการ และแผนงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ยุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เถนอ
ย่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนงบประมาณ ภายในวันศุกร์ 29 มิาุนายน 2561 และฝ่ายแผนได้ด าเนินการจัดเยรียมข้อมูล 
พร้อมน าเถนอให้มีการทบทวน และพิจารณาย่อคณะผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 20 มิาุนายน 2561 แล้วนั้น  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงขอเถนอข้อมูลดังกล่าวย่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัยิการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้) (1 
ยุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยถรุปได้ ดังนี้ 
 

แผนประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562 แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
รายการ งบประมาณ

(บาท) 
ร้อยละ รายการ งบประมาณ

(บาท) 
ร้อยละ 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

20,980,752 78.74 หมวดท่ี 1 บริหารถ่วนกลาง 20,902,253 78.44 

อื่นๆ 2,566,500 9.63 หมวดท่ี 2 งบจัดการศึกษา 4,252,000 15.96 
งบประมาณแผ่นดิน 3,100,000 11.63 หมวดท่ี 3 โครงการยามแผนยุทธศาถยร์  1,493,000 5.60 

 

รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบกรอบค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ยามที่เถนอ 
 

2.3 แต่งต้ังผู้ท าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ในภาระงานด้านการ
บริหาร รอบประเมิน 2/2561 ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ด้วยคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัยิ

ราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ในรอบ ประเมินที่ 2/2561 (ผลงานระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 าึง 31 พฤษภาคม 2561) และ
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัยิราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้
ด ารงย าแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ และประธานกรรมการบริหาร
หลักถูยรทุกหลักถูยร  ในรอบประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม  จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเถนอช่ือแย่งยั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัยิราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงาน
ทางด้านการบริหาร ของผู้ด ารงย าแหน่งบริหาร   ประกอบด้วย 

กลุ่มผู้ประเมิน  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  และหัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ 
1. ประธานกรรมการบริหารหลักถูยรทุกหลักถูยร   
2. ผู้รักษาการแทน หัวหน้าถ านักงานคณบดี 
3. หัวหน้างานทุกงาน 
4. ยัวแทนบุคลากรถายผู้ถอน จ านวน 3 ท่าน  
5. ยัวแทนบุคลากรถายถนับถนุน จ านวน 3 ท่าน 

กลุ่มผู้ประเมิน  ประธานกรรมการบริหารหลักถูยร (แยกเป็นรายหลักถูยร) 
1. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.บ. ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ จ านวน 2 ท่าน 
2. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.บ. ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม จ านวน 2 ท่าน 
3. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ผ.ม. ถาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จ านวน 2 ท่าน 
4. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.ม. ถาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จ านวน 2 ท่าน 
5. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.ม. ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ จ านวน 2 ท่าน 
6. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.ม. ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม จ านวน 2 ท่าน 
7. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ปร.ด. ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ จ านวน 2 ท่าน 
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8. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถยูร ปร.ด. ถาขาวิชาการวางแผนภาคและเมอืงจ านวน 2 ท่าน 
จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบแย่งยั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัยิราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ด้าน
คุณภาพงาน ในภาระงานด้านการบริหาร รอบประเมิน 2/2561 ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ด ารงย าแหน่งบริหาร 
ยามรอบประเมินท่ี 1/2561 ดังเดิม 

 

2.4 รับรองผลการศึกษาภาคพิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอาอนวาระ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

2.5 เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ถมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรยิ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปี 2561 (ผลงาน 1 ยุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561) ถ าหรับบุคลากรผู้ถร้างผลงาน
เป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ยามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1787/2559) ลงวันท่ี 27 ยุลาคม พ.ศ.2559 บุคลากร
ที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรยิคุณจากหน่วยงานภายนอกระดับชายิและนานาชายิทั้งภาครัฐและเอกชน ยลอดจนบุคลากรที่ประถบ
ผลถ าเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา โดยถ่งเอกถารดังกล่าวไปที่งานถวัถดิการและถิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันท่ี 5 ยุลาคม 2561  (พร้อมไฟล์ข้อมูล PDF ลงแผ่น CD) หากพ้นก าหนดจะาือว่าถละถิทธิ์ในการ
เถนอช่ือ รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมยิไม่เถนอช่ือ  
 

2.6 พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาลาศึกษา 
 ประธาน แจ้งว่า ด้วยมีพนักงานมหาวิทยาลัยถายวิชาการ จ านวน 2 ราย ขออนุมัยิขยายเวลาศึกษาในระดับปริญญา

เอก ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถิทธา กองถาถนะ  ผู้ได้รับอนุมัยิให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักถูยรปรัชญาดุษฎีบัณฑิย  

ถาขาวิชาการจัดการมรดกทางถาาปตยยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักถูยรนานาชายิ)  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนโครงการพัฒนา
ก าลังคนด้านมนุษยศาถยร์และถังคมศาถยร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาถยร์และถังคมศาถยร์แห่งประเทศไทย) ประจ าปีการศึกษา 2556 
ทุนศึกษาย่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ถ าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2556 และทุนถ่วนยัว มีก าหนด 5 ปี  14 วัน 
นับยั้งแย่วันที่ 17 มิาุนายน 2556 าึงวันที่ 30 มิาุนายน 2561 ขออนุมัยิขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ 
ถาานศึกษาเดิม ด้วยทุนถ่วนยัว มีก าหนด 6 เดือน นับยั้งแย่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 าึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเวลาศึกษา
ทั้งถิ้น 5 ปี 6 เดือน 15 วัน  เนื่องจากยังไม่ถ าเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ผ่านการถอบอนุมัยิหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นยอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับเขียนยัวเล่มวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักชาวย่างชายิที่พ านักอาศัยอยู่
ย่างประเทศ ซึ่งย้องมีการปรับเปลี่ยนขอบเขย โครงถร้างเนื้อหา และรูปแบบการเขียน (ภาษาอังกฤษ) อย่างย่อเนื่อง   โดยการขอ
ขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 
มิาุนายน 2561 แล้ว 

2. นายฐานันดร์  ศรีธงชัย  ผู้ได้รับอนุมัยิให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชา Built Environment ณ The University  

of Nottingham ประเทศอังกฤษ ด้วยทุน The University of Nottingham และทุนศึกษาย่อระดับปริญญาเอก ณ ย่างประเทศถ าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีก าหนด 3 ปี 10 วัน นับยั้งแย่วันที่ 21 กันยายน 2558 าึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ขอ
อนุมัยิขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ ถาานศึกษาเดิม ด้วยทุนถ่วนยัว มีก าหนด 1 ปี นับยั้งแย่วันท่ี 1 
ยุลาคม 2561 าึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 รวมเวลาศึกษาทั้งถิ้น 4 ปี 10 วัน เนื่องจากยังไม่ถ าเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า งานวิจัยใน
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ระดับปริญญาเอก ได้ด าเนินการาึงขั้นยอนการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนวิทยานิพนธ์ และจากการ
ประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา เห็นว่า ถมควรให้มีการขยายเวลาศึกษาย่ออีก 1 ปี เพื่อให้ผลลัพธ์ของการศึกษานั้นเป็นไปอย่างย่อเนื่อง 
โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันท่ี 20 มิาุนายน 2561 แล้ว 

 

จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมยิดังนี ้
1. อนุมัยิให้ ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถิทธา กองถาถนะ ขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ  

ถาานศึกษาเดิม ดว้ยทุนถ่วนยัว มีก าหนด 6 เดือน นับยั้งแย่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 าึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
2. อนุมัยิให้ นายฐานันดร์  ศรีธงชัย ขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ ถาานศึกษาเดิม ด้วย 

ทุนถ่วนยัว มีก าหนด 1 ปี นับยั้งแย่วันที่ 1 ยุลาคม 2561 าึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
โดยขอให้เร่งรัดการศึกษาด้วย 
 

2.7 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
 ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถักการ  ราษีถุทธิ์  ผู้ได้รับอนุมัยิให้ไปปฏิบัยิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการใน

ประเทศ เพื่อเขียนหนังถือ เรื่อง ปรากฏการณ์ความร้อนในถาาปตยยกรรม มีก าหนด 1 ปี นับยั้งแย่วันที่ 1 ถิงหาคม 2560 าึงวันที่ 
30 กรกฎาคม 2561 ได้ถ่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วย เนื้อหาของหนังถือบทที่ 5 และบทที่ 6  
(รวม 6 บท จาก 8 บท) คิดเป็นความก้าวหน้า รวมไม่ย่ ากว่าร้ อยละ 75  และเพื่อด าเนินการให้ เป็นไปยามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัยิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ .ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเยิม) พ.ศ. 
2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งก าหนดให้เถนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ย่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเถนอผลงานโครงการที่ถ าเร็จถมบูรณ์ย่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาย่อไป ดังนั้น จึง
เถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการดังกล่าว ยามรายละเอียดในเอกถารประกอบการประชุม 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมยิเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัยิให้ไปปฏิบัยิงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 3 ยามที่เถนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการปฏิบัติงานตามข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน 
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ยามที่คณะถาาปตยยกรรมศาถยร ์ได้จัดท าโครงการยามแผนปฏิบัยกิาร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ด าเนินการยิดยามการด าเนินโครงการ รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ยุลาคม 2560 – 19 
มิาุนายน 2561 ถรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ที่ได้ด าเนินการ รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2  แจ้งก าหนดการการประกันคุณภาพภายใน-แจ้งแนวทางและก าหนดการการประกันคุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้คณะ

ถาาปตยยกรรมศาถยร์ จัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษา EdPEx Coaching ขึ้นในวันจันทร์ที่ 2  กรกฎาคม 2561 โดยมี รศ.พญ.ถุพินดา  
คูณมี คณะแพทยศาถยร์ มาเป็นที่ปรึกษา ซึ่ง รศ.พญ.ถุพินดา ได้ให้ค าแนะน าย่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ย่อการรับการยรวจประเมิน 
EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การเขียนรายงานโครงร่างองค์การ และการประเมินยนเอง หมวด 1 - 6 จะย้องแถดงให้
เห็นความเช่ือมโยงกับวิถัยทัศน์ของคณะ และการรายงานผลลัพธ์ หมวด 7 ให้แถดงแนวโน้มให้ชัดเจน และมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
กับถาาบันอื่น โดยไม่จ าเป็นย้องเปรียบเทียบทุกยัวบ่งช้ี ให้เลือกเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลที่ถ าคัญและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ
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คณะ และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้คณะฯ รับการยรวจประเมิน EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.3  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ยามที่กองยุทธศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้คณะ

ถาาปตยยกรรมศาถยร์ จัดท าแผนปฏิบัยิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เถนอย่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น ฝ่ายแผนได้
ด าเนินการ (ร่าง)ก าหนดการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัยิการ เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัยิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี
วัยาุประถงค์ เพื่อจัดท าแผนปฏบัยิการประจ าปีฯ  โดยก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20  - 22 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดยาม
เอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายต่าง ๆ 
  3.3.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
    1.  ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 

 การศึกษา 2561 ภาคการศึกษาย้น 
 โดยมีก าหนดการเบื้องย้น ดังน้ี 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 

2561 
2. เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 6 ถิงหาคม 2561 (ทุกคณะ) 
3. พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 พิธีไหว้ครู บายศรีถู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แย้ม 13.00 

- 17.00 น. คณะฯ ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 6 กันยายน 2561 
4. พิธีพระราชทานปริญญาบัยร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันท่ี 3 – 6 ธันวาคม 2561 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิจัย 
1. ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาถ าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม 
   แม่น้ าโขง ประจ าปี 2561 
    ยามที่ คณะฯ ได้พิจารณายอบรับและเถนอช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิยศึกษาที่มีคุณถมบัยิเหมาะถมเข้า

รับทุนการศึกษาถ าหรับบุคลากรจากในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประจ าปี 2561 น้ัน กองการย่างประเทศ จึงได้
แจ้งผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนถนับถนุนการศึกษาและรายละเอียดของทุุนถนับถนุนดังกล่าว โดยรายชื่อทีค่ณะฯ เถนอ
ได้ผ่านการคัดเลือก 1 คน คือ Mr.Briant Wiranata จากประเทศอินโดนีเซีย โดยจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  ในถาขาวิชา
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ หลักถูยรปกยิ 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
1. แย่งยั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าถาขาวิชา  
   ยามที่คณะฯ ได้มีการปรับโครงถร้างการแบ่งหน่วยงานใหม่ ยามประกาศ มข. (ฉบับท่ี 1360/2561) ท า 

ให้ผู้ด ารงย าแหน่งหัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ ยามโครงถร้างเดิม พ้นจากย าแหน่งยามการปรับโครงถร้างใหม่ ซึ่งมีผล
ยั้งแย่วันที่ 8 มิาุนายน พ.ศ.2561 เป็นย้นไป ถ าหรับโครงถร้างใหม่ การบริหารวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน ได้ก าหนดให้มี 1 
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ถาขาวิชา คือ ถาขาวิชาถาาปตยยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ โดยที่ทางคณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินการถรรหาหัวหน้าถาขาวิชา 
และในระหว่างนี้ได้เถนอทางมหาวิทยาลัยแย่งยั้งให้ ผศ.นพดล ยั้งถกุล เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าถาขาวิชาถาาปตยยกรรม ผัง
เมือง และการออกแบบ และแย่งยั้งให้ท าหน้าที่กรรมการคณะ ประเภทหัวหน้าถาขาวิชา อีกย าแหน่งหนึ่งเป็นการช่ัวคราว ยั้งแย่
วันท่ี 8 มิาุนายน 2561 เป็นย้นไป จนกว่าการด าเนินการถรรหาหัวหน้าถาขาวิชาจะแล้วเถร็จ 

 

2. การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ 
    ยามที่  คณะฯ ได้เถนอโครงถร้างและแบ่งหน่วยงานภายใน เพื่อให้เป็นไปยามพระราชบัญญัยิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดยั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งถ่วนงาน 
และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของถ่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 นั้น  กองยุทธศาถยร์ จึงแจ้งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1360/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มายัง
คณะ และยามประกาศดังกล่าว ให้แบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ดังนี้ 

1.  กองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประกอบด้วย 
1.1 งานบริหารและธุรการ 
1.2 งานแผนและงบประมาณ 
1.3 งานวิชาการและวิจัย 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่น 
4.1  สรุปจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ถรุปผลจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับถมัครนักศึกษารับยรงร่วมกัน ระดับปริญญายรี ดังนี ้  
1.1 ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม 

- แผนการรับเข้า จ านวน 75 คน 
- ถรุปผลการรับเข้า ณ ปตจจุบัน จ านวน 80 คน 

1.2 ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์  
- แผนการรับเข้า 70 คน  
- ถรุปผลการรับเข้า ณ ปตจจุบัน จ านวน 74 คน  

ทั้งนี้ รอบที่ 4 ระบบกลาง (Admission) ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม มีแผนการรับเข้า จ านวน 5 คน และถาขาวิชา
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ มีแผนการรับเข้า จ านวน 3 คน รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.2  ขอให้พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นกรณี
พิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ยามที่หลักถูยรในระดับบัณฑิยศึกษา ได้มีการพิจารณาการถมัครบุคคลเข้าศึกษาย่อ

ประจ าภาคย้น ปีการศึกษา 2561  เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
ท่ี ช่ือ-ถกุล เข้าศึกษาระดับ/ถาขาวิชา มยิคณะกรรมการบริหารหลักถูยรฯ 

1 นายอัศวิน  โรจน์ถง่า ปริญญาเอก แบบ 1.1  
ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ 

เห็นชอบ การประชุมท่ีพิเศษ/2561 
เมื่อวันท่ี 24 มิาุนายน 2561 
 

2 นางถาวธีรดา  ประวะเถนัง ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2  เห็นชอบ การประชุมท่ีพิเศษ/2561 
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ท่ี ช่ือ-ถกุล เข้าศึกษาระดับ/ถาขาวิชา มยิคณะกรรมการบริหารหลักถูยรฯ 

ถาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง โครงการพิเศษ เมื่อวันท่ี 23 มิาุนายน 2561 
3 นายธนรัยน์  ถงวนยระกูล ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2  

ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม  โครงการพิเศษ 
เห็นชอบ การประชุมท่ีพิเศษ/2561 
เมื่อวันท่ี 23 มิาุนายน 2561 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการถอบคัดเลอืกฯ /คณะกรรมการบริหารหลักถยูรฯ ได้ท าการถอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะถมในการเข้า
ศึกษาย่อ มีมยิให้รับถมัครบุคคลดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยอิงยามประกาศบัณฑิยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
20/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับถมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิยศึกษา ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษายลอดปี หมายความว่า 
การรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด าเนินการยามประกาศการรับถมัครนักศึกษาเพ่ิมเยิมจากการรับในระบบปกยิ 
จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบรับบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิยศึกษา ประจ าภาคการศึกษาย้น ปีการศึกษา 
2561 เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย ยามที่เถนอ 

 

4.3  รางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ซึ่งเป็นผู้มีถิทธิ์เถนอช่ือยามข้อ 8 (5) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 470/2559) เรื่อง คุณถมบัยิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัยิการคัดเลือกผู้ถมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาเถนอช่ือ
บุคคล หรือนิยิบุคคล หรือองค์กรที่กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ย่อถังคมภาคยะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นผู้ถมควร
ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวนประเภทละ 1 รายช่ือ (โดยวิธีลับ) ทั้งนี้ การเถนอช่ือผู้ถมควรได้รับ
รางวัลนี้ คณะจะย้องกรอกข้อมูลยามแบบเถนอช่ือ แบบประวัยิและผลงาน พร้อมจัดท าค าประกาศเกียรยิคุณ โดยให้มีความยาวไม่
เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบเอกถารเชิงประจักษ์หรือถื่อย่างๆ ที่จะเป็นข้อมูลถนับถนุนเพิ่มเยิม ทั้งนี้เอกถารทั้งหมด 
นอกจากย้นฉบับแล้ว โปรดจัดถ่งในรูปแบบไฟล์ PDF บันทึกลง CD ROM ด้วย รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึง
เถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิไม่เถนอช่ือ 
 

4.4  รางวัล “ศรีมอดินแดง” 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศยนเพื่อ

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจ าปี 2561 โดยแบ่งกลุ่มการคัดเลือกเป็น 2 รางวัล ดังนี้ 
 

1. รางวัลถ าหรับบุคลากรย าแหน่งวิชาการ        จ านวน 1 รางวัล 
2. รางวัลถ าหรับบุคลากรย าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  จ านวน 1 รางวัล 

 

โดยให้ถ่งเอกถารดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากพ้นก าหนดนี้แล้วจะาือว่าคณะ/หน่วยงานไม่
ประถงค์จะเถนอช่ือบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกฯ รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยไิม่เถนอช่ือ  
 

4.5 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2561 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ถมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรยิ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปี 2560 (ผลงาน 1 ยุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561) ถ าหรับบุคลากรผู้ถร้างผลงาน
เป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ยามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1787/2559) ลงวันท่ี 27 ยุลาคม พ.ศ.2559 บุคลากร
ที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรยิคุณจากหน่วยงานภายนอกระดับชายิและนานาชายิทั้งภาครัฐและเอกขน ยลอดจนบุคลากรที่ประถบ
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ผลถ าเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา โดยจัดท าเป็นฉบับจริง 1 ชุด ถ าเนา 1 ชุด และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาโปรดแนบ
เอกถารเชิงประจักษ์ หรือถื่อย่างๆ ที่เป็นข้อถนับถนุน ท้ังนี้เอกถารทั้งหมด นอกจากย้นฉบับและถ าเนาแล้ว โปรดจัดท าในรูปแบบ
ไฟล์ PDF บันทึกลง CD ROM ด้วย ภายในวันที่ 31 ยุลาคม 2561 รายละเอียดยามเอกถารประกอบกาประชุม จึงเถนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา  

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิไม่เถนอช่ือ 
 

4.6 จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานจ านวนผู้มีถิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิยศึกษา คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าภาคการศึกษาย้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ  

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7 แต่งต้ังหัวหน้างาน กองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ แจ้งว่า ยามที่คณะฯ ได้มีการปรับโครงถร้างองค์กรใหม่ ซึ่ง 

กองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานย่อยภายใย้กองบริหารงานคณะฯ จากเดิมมีหน่วยงาน
ย่อย 5 หน่วยงาน เปลี่ยนเป็น 3 หน่วยงาน นั้น คณะผู้บริหาร ได้ท าการหยั่งเถียงเพื่อถรรหาผู้ถมควรได้รับการพิจารณาด ารง
ย าแหน่งหัวหน้างานยามการปรับโครงถร้าง ภายใน จ านวน 2 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (เถนอช่ือโดยการ
ลงคะแนนและให้เหยุผลถนับถนุน)  และครั้งที่ 2 โดยวิธีลับ เมื่อวันที่ 3-4 มิาุนายน 2561 (เถนอช่ือโดยวิธีลับ) และได้มีการถรุป
คะแนนการหยั่งเถียงน าเถนอพิจารณาในที่ประชุมคณะผู้บริหาร เมื่อวันท่ี 26 มิาุนายน 2561 ซึ่งท่ีประชุมได้มีมยิเห็นชอบให้เถนอ
เชื่อหัวหน้างานและรองหัวหน้างาน ดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ 

นายเรืองศักดิ์  ไชยดวงศรี  พนักงานมหาวิทยาลยั ย าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ช านาญงาน  

เป็นหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

2. งานแผนและงบประมาณ 

นายอนุวัฒน์  กิจโกศล  พนักงานมหาวิทยาลัย ย าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ    

 เป็นหัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

3. งานวิชาการและวิจัย 

นางวาถนา  ร าเพยพล พนักงานมหาวิทยาลัย ย าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ เป็นหัวหน้างานวิชาการ 

และวิจัย 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปยามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดยั้ง การรวม การยุบเลิก 
การแบ่งถ่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของถ่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิาุนายน 
พ.ศ.2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1360/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะ
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิาุนายน พ.ศ.2561 จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ
พิจารณาเถนอช่ือหัวหน้างานและรองหัวหน้างานกองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิดังนี้ 
1. เห็นชอบรายช่ือย าแหน่งหัวหน้างาน ยามที่เถนอ 
2. ให้มีวาระการด ารงย าแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี โดยถามาราด ารงย าแหน่งวาระยิดย่อกันได้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 9 

 

4.8 ขอให้พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นกร ณี
พิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิยศึกษา คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จ านวน 5 ราย ได้ยื่น

ค าร้องขอถ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิยศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ด าเนินการ
ยรวจถอบคุณถมบัยิ หนี้ถินกับทางคณะฯ ห้องถมุด มหาวิทยาลัย และยรวจถอบความาูกย้องของช่ือ – ถกุล รหัถประจ ายัว
นักศึกษา ถาขาวิชา และค่าคะแนนถะถม กับทางถ านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณถมบัยิในการถ าเร็จ
การศึกษาได้ ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารับรองการเถนอช่ือผู้ถ าเร็จก ารศึกษา เพื่อเถนอถภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นย่อไป ดังนี ้
 

ล าดับ รหัถนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ถาขาวิชา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 
ระดับปริญญาเอก 
1 557200001-3 นายดนัย นิลถกุล ถาาปตยยกรรมศาถยร์ 2.1/ ภาคปกยิ 4.00 
ระดับปริญญาโท 
1 575200027-3 นายนิยิ นิมะลา การออกแบบอุยถาหกรรม ก 2/ ภาคปกยิ 3.88 
2 585200028-2 นางถาวพรชนก ปลัดกอง การออกแบบอุยถาหกรรม ก 2/ โครงการพิเศษ 3.81 
3 565200008-6 นางถาวศิรินภา จันทรโคยร เทคโนโลยีอาคาร ก 2/ โครงการพิเศษ 3.83 
4 565200027-2 นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัถ เทคโนโลยีอาคาร ก 2/ โครงการพิเศษ 3.56 

 

จึงเถนอย่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิรับรองการเถนอช่ือผู้ถ าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาย้น ปีการศึกษา 2560 เป็น
กรณีพิเศษ จ านวน 5 ราย ยามที่เถนอ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  15.40  น. 
 

                                                                         

                                                                              
                         (นางพรรณี จรดอน) 

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
นางรินทร์ลภถั ถริิโชคเดชากิยยิ ์

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


