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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  10/2562 
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย  สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 ทูลเกล้าฯ ถวายของในวันพระราชทานปริญญาบัตร 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562  ส านักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ  จึงขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงาน ที่ประสงค์
จะทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และรายนามผู้ที่
จะทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 และคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
4 กันยายน 2562 ได้มีมติมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ทุกท่าน เสนอของที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฯ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้ด าเนินการดังกล่าวเ สร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามการน าเสนอต่อที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอภาพวาดสีน้ า “พระธาตุพนม” โดย ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2563 
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ และส านักงานงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ 
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  มาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาแล ะ
แผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภาก าหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยจึงได้ก ากับติดตามให้คณะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท าภายใต้ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน เป็นตัวช้ีวัดและเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังนี้ 
Devotion by Design 

1. Cultural Impacts สร้างองค์กรสร้าง Cultural assets สร้างจิตน าสึก ตระหนัก รับรู้ในคุณค่าภูมิปัญญา สืบ 
สานต่อยอด 

2. Social Impacts  สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สร้างความร่วมมือ สร้างการมี 
ส่วนร่วม ใช้โจทย์ ปัญหา จากสถานการณ์จริง แก้ไขปัญหาได้จริง 

3. Economic Impacts ใช้กระบวนการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ 
ชุมชน  

ทั้งนี้ คณะฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน  12 โครงการ  รวมงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน   
950,000 บาท  ดังนี้  

 

โครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ : 

1) โครงการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างอัตลักษณ์ ใน
พื้นท่ีน าร่องอ าเภอภูเวียงและอ าเภอเวียงเก่า 

100,000.00 ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโซลาเซลล์ 60,000.00 ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   

3) โครงการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 60,000.00 
ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี และ 
 ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 

4) โครงการพัฒนาทางกายภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ: บ้านสวายสอและบ้านหนองมะเขือ ริมอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 

100,000.00 ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ 

5) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตเครื่องเรือนและปรับสภาพแวดล้อมภายในท่ีพัก
อาศัยส าหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดบ้านและติดเตียง ให้แก่ นายช่างเทคนิค 
ผู้ดูแล ในท้องถิ่น  

100,000.00 
ผศ.ดร.สุรกานต์  รวยสู งเนิน/ 
นางสาวอภิญญา อาษาราช 

6) โครงการทัศนศึกษาด้านการเรียนการสอน สถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

150,000.00 ผศ.พรสวัสด์ิ พิริยะศรัทธา 

7) โครงการบูรณาการการออกแบบชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 150,000.00 รศ.วารุณี หวัง 

8) การสัมมนาปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

30,000.00 รศ.วารุณี หวัง 

9) คณะสีเขียว 150,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

10)  Universal Design 50,000.00 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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โครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ : 

11)  GG - โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ระยะท่ี 2 (โชว์ห่วย)  

คณบดี 

12)  GG - Geo park 
 

คณบดี 

รวม (บาท) 950,000.00 
 

 

รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2563 ตามที่เสนอ 
 

3.2 แผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ปีงบประมาณ 2563 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายแผนและงบประมาณได้รายงาน แผนงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อเห็นชอบในการรายงานแผนงบประมาณเงินรายได้ ต่อ
ทางมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดให้คณะส่งแผนงบประมาณเงินรายได้ 2563 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  นั้น บัดนี้ ทางฝ่ายแผน
และงบประมาณ ได้ประสานงานจากหน่วยงานภายในคณะด าเนินการ จัดท าแผนรายจ่ายประจ าปี 2563 โดยแบ่งออกเป็นหมวด
รายจ่าย 3 หมวด ดังนี้  

หมวดรายจ่าย งบประมาณจัดสรร (บาท) 

1. บริหารจัดการส่วนกลาง 20,495,336.00 

2. บริหารจัดการหลักสูตร 4,005,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ 950,000.00 

รวม หมวดรายจ่าย 25,450,336.00 
 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ปีงบประมาณ 2563 ตามที่เสนอ 
 

3.3 ขอความเห็นชอบพิจารณาทบทวนภารกิจของต าแหน่งที่ได้รับการประเมินค่างานผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือ
ยืนยันจ านวนกรอบต าแหน่งท่ีสูงขึ้นที่จะขอคงไว้ต่อมหาวิทยาลัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินค่างาน
และการใช้กรอบต าแหน่งสูงขึ้นที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้กรอบต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับกรอบท่ีผ่านการประเมินค่างานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2559-2562 จากเดิมที่ก าหนดระยะเวลาภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 ทั้งนี้ ให้ส่วนงานที่ได้รับอนุมัติกรอบต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว  ต้องด าเนินการทบทวนภารกิจของงานอีกครั้ง พร้อมทั้งให้
ยืนยันจ านวนกรอบต าแหน่งสูงขึ้นที่จะขอคงไว้ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการอนุมัติต่อไป 

2. กรณีส่วนงานท่ียืนเสนอขอประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559- 
2562 ต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดให้แล้วเสร็จ และเมื่อ ก.บ.ม. อนุมัติแล้ว ให้ส่วนงานสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 

3. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์และจัดท ากรอบต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  
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ตลอดจนด าเนินการประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2566 ตามกรอบเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยให้ด าเนินการควบคู่ไป 
 

ทั้งนี้ การทบทวนภารกิจเพื่อขอคงกรอบต าแหน่งสูงขึ้นจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบภารกิจของต าแหน่งที่ได้รับการประเมินค่างานผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อ
ยืนยันจ านวนกรอบต าแหน่งที่สูงข้ึนท่ีจะขอคงไว้ต่อมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ 

 

3.4 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะด าเนินการขอท า 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ University of Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia 
จ านวน 2 คณะ ดังนี้ 

1.  Faculty of Geography, University of Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia 
2.  Faculty of Engineering, University of Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia 

 

เพื่อเป็นการประสานในความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน โดยได้มีเจตจ านงร่วมกันในการที่จะมีข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการร่วมกันในหลากหลายแนวทาง ทั้งความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม หรือการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา เป็นต้น โดยฝ่ายวิจัยได้ท าจัดท า(ร่าง)ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ตามที่
เสนอ 

 

3.5 ขอความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้ทุนการศึกษา
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่า  ตามที่คณะฯ ได้ออกระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่าด้วย 
ทุนการศึกษา บริษัท  หลุยส์  ตี .เลียวโน เวนส์  (ประเทศไทย) จ ากัด  พ .ศ .2554 และได้ รับอนุมั ติ ให้ ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 778/2553 เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษา “อาจารย์พณวรรธ  พุ่มพวง” และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 777/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษา “อาจารย์ ดร.สุกัญญา  นุตา
ลัย” ซึ่งเป็นบัญชีทุนการศึกษาคงยอดเงินต้น รหัสบัญชี 314-01-00 มีจ านวนเงินคงเหลือในบัญชี เพียง ณ วันท่ี15 กันยายน 2562 
ดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 2562 ทุนหลุยส์ ทุนพณวรรธ ทุนสุกัญญา รวม 

ยอดยกมา ปี 2561 878,268.87 466,037.57 330,982.17 1,675,288.61 

บวก ดอกเบี้ยรับปี 2562 (รอปิดบัญชี ปี 62 ก่อน) - - - - 

รวมเงินปี 2562 878,268.87 466,037.57 330,982.17 1,675,288.61 
 

โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งดอกผลที่ได้รับ
จากการคงยอดเงินต้นไม่สามารถน ามาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับได้รับการติดต่อจากผู้บริจาคทุนฯ 
ยินดีให้คณะฯ สามารถน าเงินทุนมาใช้จ่ายได้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการศึกษาและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตามเจตนารมย์ของผู้บริจาคทุนฯ อีกทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ ที่ประสงค์จะบริจาคเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา แต่ยังไม่มี
ช่องทางที่สามารถจ่ายเงินทุนการศึกษาได้  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ.2559 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินทุนฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเสนอ(ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนการศึกษานักศึ กษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งการออกประกาศฯ ดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า ก่อนเสนอไปยังคณะ
กรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้
ทุนการศึกษานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยให้มีการแก้ไขเล็กน้อย ดังน้ี 

1. ให้แก้ไขข้อ 5 ประเภททุนการศึกษา โดยให้จัดกลุ่มประเภทของทุนการศึกษาให้ชัดเจน 

2. ให้แก้ไขข้อ 7.2 จากเดิม จ านวนไม่น้อยกว่า 9 คน แก้ไขเป็น จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

  

3.6 ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนศิษย์เก่า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562  

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ขึ้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและการพัฒนาของ
คณะ เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา และวัตถุประสงค์อื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยได้ขออนุมัติออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557 และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่  8124/2557 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ.2559 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเสนอ(ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2562” ซึ่งการออกประกาศฯ ดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนเสนอไปยังคณะ
กรรมการบริหารการคลังและพัสด ุมหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อพิจารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบกาประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ 

 

3.7 ขออนุมัติออกประกาศคณะฯ เร่ือง เกณฑ์การคิดภาระงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่า เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การคิดภาระงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 7/2558 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอ(ร่าง)
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การคิดภาระงานในกาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. ให้แก้ไขประกาศฯ ตามค าแนะน าของที่ประชุม 
2. ให้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ ไปยังบุคลากรสายสนับสนุนอีกครั้ง 
3. ให้น าฉบับแก้ไขเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในเดือน ตุลาคม 2562 
 

3.8 แนวทางการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 577/2559 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 
2559 แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2558 และเพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับฯ คณะฯ ต้องจัดท าจุดอ่อน จุดแข็งของคณะและส่งไปยังส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดท า(ร่าง)กิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 

ประชุมผู้บริหาร-คณะกรรมการประจ าคณะ 11-25 กันยายน 2562 

แต่งตั้งคณะท างาน 26-30 กันยายน 2562 

ประชุมคณะท างาน  
 
 

26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 

เสนอแนวทางต่อกรรมการคณะ 

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี และการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็ง  (หนังสือเชิญ, 
โปสเตอร์, เสียงตามสาย, เว็ปไซต์, email) 

จัดท าแบบสอบถามส าหรับใช้ในการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็ง 

ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมการประชุมและสัมมนา 

ประชุมชี้แจงและแจกเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วิธีการ หรือแบบสอบถาม 
สัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็ง 

รวบรวมและวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม 15 – 21 ตุลาคม 2562 

รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดท ารูปเล่ม  21-24 ตุลาคม 2562 

ส่งรายงานการด าเนินการจัดท าจุดอ่อน จุดแข็งของคณะส่งไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัย     24 ตุลาคม 2562 
 

และคณะฯ ต้องด าเนินการ ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะท างาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดท าจุดอ่อน จุดแข็งคณะ  
3. (ร่าง) ก าหนดการการด าเนินกิจกรรม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะท างาน ดังนี ้

1) หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ เป็น ประธานคณะท างาน 
2) คณะท างาน ตัวแทนหลักสูตร ได้แก่     1. ผศ.ดร.นพดล   ตั้งสกุล 

   2. อ.ดร.ชลวุฒิ   พรหมสาขา ณ สกลนคร 
   3. อ.ดร.ปัทมพร   วงศ์วิริยะ 

3) คณะท างาน ตัวแทนสายสนับสนุน ได้แก่  1. นายสุระพล   มุสิกะสาร 
   2. นางกาญจนา   จันทรสมบัติ 
   3. นางทัศวรรณ   ศราภัย 

4) ผู้อ านวยการกองบริการงานคณะ เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
5) คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่   1. หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

  2. นางสาวหทัยรัตน์  วงศ์สุพรรณ 
  3. นางสาวกตัญชลี ประนม 

    4. นายอนุพันธ์   พันธ์อมร 
2. เห็นชอบ(ร่าง)ก าหนดการกิจกรรม 
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3. ก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อวาระดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 
 

3.9 รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นค าร้องขอส าเรจ็

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท สาขาวิชการออกแบบอุตสาหกรรม 
แผน ก 2 โครงการพิเศษ จ านวน 1 ราย ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติสามารถเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ รายละเอียด ดังน้ี 
 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา GPA 

585200021-6 นายเศรษฐรัฐ วงศ์ศรีม ี 3.69 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ราย ได้ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1 รายงาน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ฝา่ยวางแผนและพัฒนา ขอรายงานในการประชุมครั้งถัดไป 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างไม่เป็นทางการ   
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลสรุปการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับหลักสุตร ประจ าปีการศึกษา 

2561 โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 

หลักสูตร คะแนนประเมิน 61 หมายเหตุ 

1. สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.43 > (ปี 60: 3.19) ตรวจเอง 

2. ออ.บ. การออกแบบ 3.57 < (ปี 60: 3.61) ตรวจเอง 

3. ผ.ม. การวางแผนภาคและเมือง ยังไม่ประเมิน 
(ปี 60: ไม่ผ่าน เนื่องจากผลการด าเนินการองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านตามเกณฑ์) 

สุ่มตรวจ 

4. สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร ยังไม่ประเมิน 
(ปี 60: 3.60) 

ตรวจเอง 

5. สถ.ม. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.42 < (ปี 60: 3.51) ตรวจเอง 

6. ออ.ม. การออกแบบ ยังไม่ประเมิน 
(ปี 60: 2.97) 

ตรวจเอง 

7. ปร.ด. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.56 > (ปี 60: 3.45) สุ่มตรวจ 

8. ปร.ด. การวางแผนภาคและเมือง ยังไม่ประเมิน 
(ปี 60: 3.10) 

ตรวจเอง 

 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.3 รายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงานด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร รอบประเมินที่ 2/2562 ข้อ  
 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
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 ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะ มีมติตั้งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากร
สายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน (ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร) รอบประเมินที่ 2/2562 (1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 
2562)  ตามค าสั่งคณะฯที่ 99/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากร
สายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน (ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร) รอบประเมินท่ี 2/2562 นั้น บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อย และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ จึงรายงานผลต่อการประเมินดังกล่าวมายัง
คณะกรรมการประจ าคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ  
5.1  พิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกบุคลการสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 2562  
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(ปขมท.) จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคมและ
ประเทศชาติในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ 

1. ด้านบริการดีเด่น 

2. ดา้นบริหารดีเด่น 

3. ดา้นวิชาชีพดีเด่น 

4. ดา้นสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  

5. ลกูจ้างผู้มีผลงานดีเด่น 

พร้อมรายละเอียดประวัติและผลงานให้กับสภาพนักงาน ด้านละ 1 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรในวันจัด
ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2562 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยพิจารณาเสนอช่ือบุคลากรสาย
สนับสนุนในสังกัดฯ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลกูจ้างมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี 2562 ภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ได้แก่ นายอภิวัฒน์ คงอุดม โดยมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการที่ประชุม ประสานงานและด าเนินการ ต่อไป 

 

5.2  ขอความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) แขนงวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน ในหมวดวิชาชีพเลือก
เรียน จ านวน 4 รายวิชา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องจากหลักสูตรออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) วิชาเอกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน ได้ก าหนดเนื้อหารายวิชาในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับตามวิชาเอก ในรายวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 1 - 5 (Furniture and 
Interior Environmental Design I - V) ในค าอธิบายรายวิชาระบุในเนื้อหาสาระว่า...น าเสนอและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM)  และ...การน าเสนองานออกแบบและโครงงานออกแบบโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร (BIM)  แต่ปรากฏว่าในแขนงวิชาดังกล่าวไม่มีรายวิชาที่สอนการใช้งานโปรแกรมแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเลย ที่
ผ่านมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้นักศึกษาช้ันปี 1 เทอมปลายลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ได้แก่ วิชา 806317 การออกแบบ
บ้าน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้นักศึกษาช้ันปี 2 เทอมต้นลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ วิชา 
806315 การออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จึงขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตร (เปิด
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เพิ่มรายวิชาใหม่) หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิชาการและวิจัยคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 จ านวน 4 รายวิชา 
ดังนี้    

1.  รายวิชา การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน 3 มิติด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 1 
(3D Interior Design  and Drafting with Building Information Modeling Technology I) 

2.  รายวิชา การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน 3 มิติด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 2 
(3D Interior Design  and Drafting with Building Information Modeling Technology II) 

3. รายวิชา การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน 3 มิติด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 3 
(3D Interior Design  and Drafting with Building Information Modeling Technology III) 

4. รายวิชา การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน 3 มิติด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 4 
(3D Interior Design  and Drafting with Building Information Modeling Technology IV) 
 

  รายละเอียดตาม มคอ. 3 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. ให้เปลี่ยนช่ือรายวิชา ไม่ให้ช่ือมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกัน 
2. ให้ตรวจทานเนื้อหาของแต่ละรายวิชาอีกครั้ง ไม่ให้มีความต่อเนื่องกัน 
3. ให้น าเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 

 
เลิกประชุมเวลา  16.35  น.                                                                                               
                                                                           
 
 

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


