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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  7/2561 
วันจันทร์ที่  16 กรกฎาคม  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.  นางพรรณี     จรดอน   ผู้รักษาการแทนหัวหน้าถ านักงานคณบด ี
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์ธนถิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย   
2. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถรุกานย์  รวยถูงเนิน  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์นพดล   ยั้งถกุล   ผู้รักษาการแทนหัวหน้าถาขาวิชาถาาปตยยกรรม ผังเมือง  

และออกแบบ 
2.  นายวรัฐ     ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
4.  นายอนุวัฒน ์   กิจโกศล   หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
5.  นางถาวหทัยรัยน ์  วงศ์ถุพรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัยิการ 
6.  นางถาวกยัญชล ี  ประนม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัยิการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมยามระเบียบวาระการประชุมดังย่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 ประชุมปรึกษาหารือ ทบทวน ผลการด าเนินงานและตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ด้วยคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มีก าหนดจัดโครงการถัมมนาเชิง

ปฏิบัยิการ เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัยิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี
วัยาุประถงค์เพื่อา่ายทอดแผนปฏิบัยิการและทิศทางการพัฒนาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ไปถู่ประชาคม  เพื่อให้บุคลากรมีถ่วน
ร่วมในการเถนอและปฏิบัยิงานยามแผนฯ และผลักดันองค์กรไปถู่เป้าหมาย ในวันที่ 20 - 22 กรกฏาคม 2561 ณ คณะ
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนั้น  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงได้เถนอประเด็นการ
ทบทวนโดยคณะกรรมการประจ าคณะ (Closed-group Discussion with Structure) ดังนี้  

1. ข้อคิดเห็นย่อวิถยัทัศน์ Devotion by Design เมื่อประเมินเทียบกับถาานการณ์และถภาพแวดล้อมในมิยิย่างๆ 

2. ประเด็นถ าคญั หรือ Keywords ที่ควรก าหนดให้ชัดเจนในเป้าหมายการบรรลุวถิัยทัศน ์

3. จุดแข็ง และยัวอย่างการด าเนินงานท่ีดีของคณะ 

4. อุปถรรค หรือความท้าทาย ย่อการบรรลุวิถยัทัศน์และเป้าหมาย (2) ทั้งจากภายในและภายนอกคณะ 
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5. Key Success Factors: ปตจจัยทีท่ าให้ประถบความถ าเร็จ  

เพือ่ใช้เป็นประเด็นในการจัดโครงการถัมมนาเชิงปฏิบัยิการฯ ดังกลา่ว พร้อมท้ังได้มีการจัดให้บุคลากรเถนอความเห็นในแบบ

ถ ารวจความคิดเห็นย่อ วิถัยทัศน์และนโยบายคณะ และแบบเถนอโครงการเพื่อบรรจุเป็นแผนยุทธศาถยร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยมีก าหนดถ่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  อีกทั้งได้มีการปรับปรุงก าหนดการในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

เพื่อให้เหมาะถมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ข้อมูลยามวัยาุประถงค์ทีย่ั้งไว้ ดังน้ี 

เวลา กิจกรรม ถาานท่ี 
8.30 - 9.00 ลงทะเบียน  
9.00 – 9.45  คณบดเีปิดงาน และถรุปถาานการณ์ของคณะที่ผ่านมา ถภาพแวดลอ้มและ

ประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่ถ าคญั ปตจจัยที่จะกระทบย่อทิศทางและการ
ด าเนินงานของคณะในอนาคย 

 ผลการด าเนินงานท่ีถ าคัญ ยัวอย่างการด าเนินการที่ดี (Best Practice) 

 ทิศทางที่ถ าคัญในแย่ละมยิิพันธกิจ – กลยุทธ์ (strategy) ที่ถ าคญั 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาน าเถนอรา่งกรอบแผนคณะ ปี 2562 
(งบ และโครงการ) 

ถิม 

9.45-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง ถิม 
10.00-11.00  เถวนา “40 ปี คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มข.”  โดย Keynote จากยัวแทน

อาจารย์ (ถอน วิจัย นวัยกรรม บรกิารฯ) + ฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ถายอาจารย์) 

ถิม 

11:00-12:00  เถวนา “Arch.KKU 4.0” โดย Keynote เป็น ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ
และยัวแทนบุคลากรด้านย่างๆ (ถายถนับถนุน) 

ถิม 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง ถิม 
13:00-16.30  แบ่งกลุ่มระดมถมอง - แนวทางการยอบกลยุทธ์และวถิัยทัศน ์

 ประชุมเชิงปฏิบัยิการ - วางแผนโครงการยามแผนยุทธศาถยร์ ยัวชีว้ัด และ
เป้าหมาย 

 รับประทานอาหารว่าง 

 ถรุปผลการถมัมนาประจ าวัน นัดหมายช้ีแจงกิจกรรมวันาัดไป 

ถิม 

 

จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณา มีมยิเห็นชอบยามที่เถนอ 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น.                                                                   

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ  
  

นางรินทร์ลภถั ถริิโชคเดชากิยยิ ์
 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


