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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  8/2561 
วันพุธที่  25 กรกฎาคม  2561 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาถยราจารย์ชูพงษ์    ทองค าถมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์เขมโชย   ภู่ประเถริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร    
3.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์พรถวถัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  
4.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์ธนถิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย   
5. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถรุกานย์  รวยถูงเนิน  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถญัชัย   ถันยิเวถ   รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
 

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 6/2561 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2561  และครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมยริับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มี 
ถิทธิ์เถนอช่ือยามข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิยยิมศักดิ์ และรางวัลพระธายุพนมทองค า 
พ.ศ.2560 เถนอช่ือบุคคลผู้ถมควรได้รับปริญญากิยยิมศักดิ์ ประจ าปี 2560 (โดยวิธีลับ) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดี
โดยความ เห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณ ะฯ ซึ่ งเป็นผู้ มี ถิทธิ์ เถนอ ช่ือยามข้อ 14 แห่ งข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิยยิมศักดิ์ และรางวัลพระธายุพนมทองค า พ.ศ.2560 พิจารณาเถนอช่ือผู้ถมควร
ได้รับรางวัลพระธายุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2560 รวมแล้วไม่เกิน 3 รายชื่อ (โดยวิธีลับ) จากกรณีบุคคล หรือกรณีบุคคลที่เป็น
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกรณีนิยิบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร  ภายในวันที่ 10 ถิงหาคม 2561 รายละเอียดยาม
เอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณา มีมยิดังนี ้
1. มีมยิเถนอช่ือ รศ.วิชัย คลังบุญครอง  เป็นผู้ถมควรได้รับปริญญากิยยิมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 คือ โดยมอบหมาย 

ให้ ผศ.ถัญชัย ถันยิเวถ จัดหาข้อมูลและจัดท าแบบเถนอช่ือ เพื่อให้ทางคณะเถนอย่อมหาวิทยาลัยฯ ย่อไป 
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2. รางวัลพระธายุพนมทองค า ประจ าปี 2561 มีมยิไม่เถนอช่ือ 
 

2.2 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 
ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางคณะฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การถรรหาหัวหน้าถาขาวิชา คณะถาาปตยยกรรม 

ศาถยร์  (ฉบับที่ 11/2561) ซึ่งมีผลบังคับใช้ยั้งแย่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็นย้นไป และโดยที่ยามข้อ 8 ของประกาศฉบับ
ดังกล่าว ก าหนดให้มีคณะกรรมการถรรหา โดยคณบดีเป็นผู้แย่งยั้ง เพื่อด าเนินการถรรหาหัวหน้าถาขาวิชา ประกอบด้วย 

1. คณบดี              เป็นประธาน 
2. กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน 1 คน 
3. รองคณบดี      จ านวน 1 คน 
4. อาจารย์ประจ า      จ านวน 2 คน 

ในการนี้  จึงเถนอที่ประชุมเพื่อทราบประกาศหลักเกณฑ์ฉบับข้างย้น และขอเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
คณะกรรมการถรรหา ยามข้อ 2 – 4 เพื่อจะได้ด าเนินการออกค าถั่งแย่งยั้งและด าเนินการถรรหาหัวหน้าถาขาวิชา ย่อไป ท้ังนี้  ผู้ที่
เป็นกรรมการถรรหา ไม่มีถิทธ์ิเถนอช่ือหรือได้รับการเถนอช่ือเป็นผู้ถมควรด ารงย าแหน่งหัวหน้าถาขาวิชา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการถรรหาหัวหน้าถาขาวิชา ดังนี้ 
1. คณบดี       เป็นประธาน 
2. กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน   เถนอช่ือ  ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ 
3. รองคณบดี จ านวน 1 คน     เถนอช่ือ  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4. อาจารย์ประจ า จ านวน 2 คน     เถนอช่ือ  1. อ.มนย์ธิดา  เลิศนิมานรด ี

                                                                 2. อ.ปตทมพร  วงศ์วิริยะ 
 

2.3 ขอให้รับรองโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งให้คณะฯ 

ประชาถัมพันธ์ให้ผู้ถนใจเถนอโครงการบริการวิชาการแก่ถังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเยิม) นั้น ผศ.ถุรกานย์ รวย
ถูงเนิน ได้ถนใจเถนอโครงการบริการวิชาการแก่ถังคมเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯจ านวน 2 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัยิการเรื่องการผลิยเฟอร์นิเจอร์ถ าหรับผู้ป่วยและผู้ถูงอายุท่ีมีภาวะยิดเยียง ใน  
ย.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ”   จ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแถนบาทา้วน) 

2. โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัยิการเรื่องการผลิยเครื่องเรือนถ าหรับผู้ป่วยและผู้ถูงอายุท่ีมีภาวะยิดเยียง ใน  
ย.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น” จ านวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทา้วน) 
จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิรับรองโครงการบริการวิชาการแก่ถังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 
โครงการ ยามที่เถนอ 
 

2.4 เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 ประธาน แจ้งว่า ถมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะฯ พิจารณาเถนอช่ือบุคลากรในถังกัดที่เป็นศิษย์

เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรยิยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยาม
ระเบียบถมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรยิยศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 โดยศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับโล่พระราชทานจากพระหัยา์ผู้แทน
พระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัยรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าเกียรยิยศจะได้รับโล่จากถมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ การเถนอช่ือดังกล่าว คณะจะย้องถ่งประวัยิและผลงานของผู้ได้รับการเถนอช่ือยามรูปแบบที่ถมาคม
ก าหนด  ภายในวนัท่ี 7 กันยายน 2561 รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยใิห้แย่งยั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ดังนี ้
1. ผู้บริหาร  ได้แก ่  รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา      เป็นประธาน 
2. คณาจารย์ ได้แก่  1 .ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์                  เป็นกรรมการ 

                             2. อ.มนย์ธิดา เลศินิมานรด ี                 เป็นกรรมการ 
                              3. อ.อานัยิ วัฒเนถก์                          เป็นกรรมการ    

3. ยัวแทนจากองค์กรศิษย์เก่า ได้แก่ นายกถมาคมศิษย์เกา่ถาาปตยยกรรมศาถยร ์ เป็นรองประธาน  
4. นางถาวอรถา   จุลมา        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เข้าศึกษา
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักเรียนจากถาธารณรัฐประชาธิปไยยประชาชนลาว  คือ  (Mr.Thanakone  

Liengsitham)  ได้ยื่นความประถงค์ขอเข้าศึกษาในหลักถูยรถาาปตยยกรรมศาถยรบัณฑิย  ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์  ในปี
การศึกษา  2561  คณะกรรมการบริหารหลักถูยรฯ  ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่  
10  กรกฎาคม  2561  ได้พิจารณาด าเนินการยามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  724/2548)  เรื่อง  การรับนักศึกษา
ชาวย่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้ด าเนินการแย่งยั้งคณะกรรมการถอบคัดเลือกนักเรียนชาวย่างประเทศ  
เข้าศึกษาย่อในหลักถูยรถาาปตยยกรรมศาถยรบัณฑิย  ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์  หลักถูยรปกยิ  คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา  2561  ยามค าถั่งคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์  ท่ี 84/2561  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  
พ.ศ.2561   และได้ด าเนินการถอบคัดเลือก ในวันที่  24  กรกฎาคม  2561  บุคคลดังกล่าวผ่านการถอบถัมภาษณ์  และผ่านการ
ถอบวัดความถามาราทางด้านถาาปตยยกรรม  (ได้ 62 คะแนน จากคะแนนเย็ม 100 คะแนน)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการถอบคัดเลือก  ได้พิจารณาแล้วมีมยิรับบุคคลดังกล่าว เข้าศึกษาในหลักถูยร
ถาาปตยยกรรมศาถยรบัณฑิย ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์  พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักเรียนชาวย่างประเทศ (ถาธารณรัฐประชาธิปไยยประชาชน
ลาว) เข้าศึกษาในหลักถูยรถาาปตยยกรรมศาถยรบัณฑิย  ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมยิให้ความเห็นชอบรับนักเรียนชาวย่างประเทศ (ถาธารณรัฐประชาธิปไยย
ประชาชนลาว) เข้าศึกษาในหลักถูยรถาาปตยยกรรมศาถยรบัณฑิย ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประจ าปีการศึกษา  2561 
จ านวน 1 ราย ยามที่เถนอ 

 

2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
ระดับปริญญาตรี  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ยามที่ นายขาม  จายุรงคกุล ได้ให้ระดับคะแนนผลการเรียน  ประจ าภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชา 807 231 Basic Graphic Design โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว นัน้ แย่เนื่องจากนักศึกษาถ่งงาน
ไม่เป็นไปยามวิธีและกระบวนการถ่งงานยามที่อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนด ท าให้อาจารย์ประจ ารายวิชาไม่พบผลงานท่ีนักศึกษา
ถ่ง จึงไม่มีคะแนนจากการถ่งงาน ท าให้ระดับคะแนน(เกรด) ของนักศึกษาคลาดเคลื่อน ในการนี้เพื่อให้การคิดค่าคะแนน(เกรด) ใน
รายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความาูกย้องและเป็นไปยามเกณฑ์การคิดคะแนน จึงใคร่ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาใน
รายวิชาดังกล่าว  จ านวน  1  ราย  คือ   

 

ชื่อ – ถกุล  รหัถประจ ายัวนักศึกษา ระดับคะแนนเดิม ระดับคะแนนท่ีแก้ไข 

นายอภิวัฒน์  หาญจ่า 593200203-7 F B 
 

โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักถูยรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 มิาุนายน 2561  
และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ท้ังนี ้ที่ประชุมได้มีมยิที่
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จะป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการให้ระดับคะแนน(เกรด) ในภาคการศึกษาย่อไป โดยให้อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศคะแนน
เก็บให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งก าหนดวันท่ีนักศึกษาถามาราแย้งหรือขอแก้ไขคะแนนเก็บได้ และจะมีการเพิ่มผู้ช่วยถอน
ในรายวิชาดังกล่าว จึงเถนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมยิให้ความเห็นชอบการแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560 ระดับปริญญายรี รายวิชา 807 231 Basic Graphic Design จ านวน 1 ราย ยามที่เถนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  แผนพัฒนาบุคลากรฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 

2563 ชุดปรับปรุง (25 กรกฎาคม 2561) 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยแจ้งขอให้ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ชุดปรับปรุง (25 กรกฎาคม 2561) โดยถรุปได้ดังยาราง ดังนี้ 
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ล าดับ รายชื่อบุคลากรที่เข้ารบัการศึกษา หัวข้อ (ชุดเดิม) หัวข้อ (ชุดเสนอที่ประชมุ กก.คณะ) หัวข้อ (ชุดสง่กองทรัพยากรบุคคล) 

1 1. รองรับอัยราใหม่ ถาาปตยยกรรมศาถยร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  
(การออกแบบถภาพแวดล้อม ภูมิ
ถาาปตยยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง การ
วางแผนภาคและเมือง built-environment  
ศิลปะถาาปตยยกรรมและศิลปะวัฒนธรรม 
ประวัยิศาถยร์ ทฤษฎี การออกแบบ การ
บริหารและจัดการงานก่อถรา้ง 
Construction Management  Facility 
Management ถาาปตยยกรรมภายใน) 

ถาาปตยยกรรมศาถยร์  
 2 1. นางถาวนิชา  ยันยิเวถถ 

2. นางถาวดารารัยน์   ค าเชียงยา 
 

ถาาปตยยกรรมศาถยร์ การออกแบบถภาพแวดลอ้ม 
ภูมิถาาปตยยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง การ
วางแผนภาคและเมือง  

3 1. นายฐานันดร์  ศรีธงชยั 
2. รองรับอัยราใหม่ 

ถาาปตยยกรรมศาถยร์ การออกแบบถภาพแวดลอ้ม 
built-environment ศิลปะถาาปตยยกรรมและ
ศิลปะวัฒนธรรม ประวัยิศาถยร์ ทฤษฎี การออกแบบ  

4 1. รองรับอัยราใหม่ การบริหารและจัดการงานก่อถร้าง Construction 
Management  Facility Management  

5 1. นางถาวถินินาา  โคยรรุฉิน 
2. รองรับอัยราใหม่ 

ถาาปตยยกรรมภายใน 

6 1. ผศ.วาริน  บุญญาพุทธพิงศ์ 
2. นางถาวขวญัหทัย  ธาดา 
3. รองรับอัยราใหม่ 

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ศิลปกรรมและ
การออกแบบ 

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม 
ศิลปกรรมและการออกแบบ 

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม 
ศิลปกรรมและการออกแบบ 

7 1. นางถาวเกศินี  ศรีถองเมือง 
2. นางถาวมนย์ธิดา เลิศนิมานรดี 
3. นายชิงชัย  ศิริธร 
4. รองรับอัยราใหม่ 

ออกแบบอุยถาหกรรม ออกแบบผลิยภณัฑ์ เซรามิก 
เครื่องปต้นดินเผา ถิ่งพิมพ์ กราฟฟกิ ถื่อดิจิยอล แอนิ
เมชั่น คอมพิวเยอร์ ถิ่งทอ แฟชั่น การศึกษาวจิัยดา้น
การออกแบบและศิลปะวัฒนธรรม  

ออกแบบอุตสาหกรรม  
(ออกแบบผลิยภัณฑ์ เซรามิก เครื่องปต้นดินเผา 
ถิ่งพิมพ์ กราฟฟิก ถือ่ดิจิยอล แอนิเมชั่น 
คอมพิวเยอร์ ถิ่งทอ แฟชั่น ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ ออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบ
ยกแย่งภายใน) 

ออกแบบอุยถาหกรรม  
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3.4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายต่าง ๆ 
  3.3.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
    1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัยิการการเขียนแบบ Shop Drawing ของงานก่อถร้าง งานถุขาภิบาลและงาน 

        ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเยอร์ ให้กับครูผู้ถอนแผนกช่างก่อถร้าง แผนกช่างโยธา และแผนกช่างเทคนิค 
        ถาาปตยยกรรม ท่ีถอนในระดับ ปวช., ปวถ. และระดับปริญญายรีถายเทคโนโลยีปฏิบัยิการ ในถังกัด 
        ถ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

          คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการจัดคณะวิทยากรบรรยายและถาานที่
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัยิการการเขียนแบบ Shop Drawing ของงานก่อถร้าง งานถุขาภิบาลและงานไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเยอร์ ให้กับครูผู้ถอนแผนกช่างก่อถร้าง แผนกช่างโยธา และแผนกช่างเทคนิคถาาปตยยกรรม ที่ถอนในระดับ 
ปวช., ปวถ. และระดับปริญญายรถีายเทคโนโลยีปฏิบัยิการ ในถังกัดถ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 31 
ถิงหาคม าึงวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 45 คน โดยคัดเลือก
มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ 

 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และ ผศ.ถุรกานย์ รวยถูงเนิน กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เถนอให้
คณะฯ เขียนโครงการดังกล่าวเพื่อบรรจุในหลักถูยรระดับปริญญายรี เพื่อพัฒนาการเรียนการถอนของคณะฯ ในอนาคยย่อไป 

 

3.3.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ 
1. รับนักศึกษาย่างชายิ โครงการ IAESTE 2018 เพิ่มอีก 1 ราย 
    คณะฯ ได้พิจารณารับนักศึกษาย่างชายิในโครงการ IAESTE 2018 เพิ่มอีก 1 ราย คือ Miss LOTI 

MILOSEVIC จากประเทศเซอร์เบีย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาในระดับหลักถูยร รายละเอียดยามเอกถารน าเถนอ
ในที่ประชุม 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิจัย 
  1. โครงการถัมมนาเชิงปฏิบัยิการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยถู่การยีพิมพ์เผยแพร่  
      ผลงาน : คลินิกวิจัย 
   คณะฯ ก าหนดจัดโครงการถัมมนาเชิงปฏิบัยิการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยถู่การ 

ยีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน : คลินิกวิจัย เพื่อถนับถนุนการถร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการ
ถร้างผลงานทางวิชาการถ าหรับบุคลากรถายผู้ถอน คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ เป็นไปอย่างย่อเนื่องและมีประถิทธิภาพ  โดย
มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้ถามาราเขียนบทความวิจัย และถามาราผลิยผลงานการยีพิมพ์ให้เป็นไปยามเป้ าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ถามาราเพิ่มถัดถ่วนบทความที่ได้รับการยีพิมพ์ย่อจ านวนอาจารย์ รวมทั้งการเพิ่มจ านวนงานวิจัยที่ยีพิมพ์
วารถารระดับนานาชายิในฐาน Scopus หรือ ISI ได้ โดยถอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาขอนแก่นที่ก าหนดให้ทุกคณะย้องมี
จ านวนผลงานยีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน Scopus  ที่มีถัดถ่วนถอดคล้องกับอัยราก าลังที่มีอยู่ ยามโครงการ Paper Deployment ได้
อย่างมีประถิทธิภาพ ณ คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้ด าเนินการถ าหรับโครงการดังกล่าวในระยะที่ 1 
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และมีก าหนดจะด าเนินโครงการระยะที่ 2 ในวันที่ 28 ถิงหาคม 2561  เวลา 9.00 – 09.30 
น.   ณ อาคารถิม คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิยศึกษา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ คร้ังที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 7 

 

    คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าห้องพักถ าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิยศึกษา โดยได้มีการกั้นแบ่งพื้นที่ภายใน
บริเวณห้อง 24 น. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการฯ โดยผู้รับเหมา 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
 

 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
                                                                         

                                                                              
                         (นางพรรณี จรดอน) 

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
นางรินทร์ลภถั ถริิโชคเดชากิยยิ ์

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


