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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  5/2562 
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวสัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  ผศ.ดร.สัญชัย   สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 ขอทบทวนการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธาน แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559  และ 
คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการด าเนินการสรรหาผู้สมควรสมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเสนอให้มีการทบทวนการเสนอ
ช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ทบทวนการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
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2.1 เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 

2.2 เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 4 ราย ดังนี ้
1. นางเกศรา     มัญชุศรี  ด้านบริหารการเงิน ทรัพย์สินและการ 

ลงทุน 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์  ด้านการศึกษาวิจัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย    บุญแสง  ด้านการศึกษาวิจัย 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ   บุนนาค  ด้านการศึกษาวิจัย 

 

2.2 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 1703 
  ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 1703 และคณะกรรมการคัดเลื อกฯ ตามค าสั่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 101/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560  และที่ 51/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้
ด าเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่า นางสาวลัทธพร  จันทองหลาง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อพิจารณาประกาศผล และบรรจุแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 
1703 ราย นางสาวลัทธพร  จันทองหลาง ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  ขอความร่วมมือจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในช่วงเช้า  
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาโดยออกเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 975/2562) ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2562 ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รับการปฐมนิเทศจากคณะหรือพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 
2562 และวันเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคต้น ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งท าให้ช่วงเวลาส าหรับ
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 มีระยะเวลาที่จ ากัด
ในการจัดกิจกรรมนั้น 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความร่วมมือมายังคณะในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ด าเนินกิจกรรม
เตรียมความพร้อมและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.2  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
  - ไม่มีการรายงาน -  
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  14.40  น. 
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                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


