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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  4/2563 
วันที ่27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์(สิม) 

 
 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
3. ผศ.ดร.สัญชัย   สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 
เมษายน 2563 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไมม่ีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศและขอสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกในประเทศส าหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 
 ประธาน แจ้งว่า ด้วยนายวรพล  ไทยเอื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 5536 บรรจุ

เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ขออนุญาตลาศึกษาฯ และขอสมัครขอรับทุนศึกษาต่อฯ ดังนี ้
1. ขออนุญาตลาศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์รา้ง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  

2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แบบเต็มเวลา และได้แนบหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา พร้อมรายช่ือ
ผู้ปฏิบัติงานแทนในระหว่างลาศึกษา มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและวิจัยประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 แล้ว 

2. ขอสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศส าหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี  
2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษาตามข้อ 1. ข้างต้น  
และโดยที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2747/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารย์และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 ก าหนดให้การยื่นใบสมัคร
ขอรับทุนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต้นสังกัดด้วย  ดังนั้น จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขออนุญาตในการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อครั้งนี้ของพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้ นายวรพล  ไทยเอื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

สิ่งแวดล้อมสรรค์สรา้ง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบ
เต็มเวลา และ 

2.  เห็นชอบการสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศส าหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าปี 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ได้ตามที่เสนอ 
 

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
      ประธาน แจ้งว่า ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  แจ้งความประสงค์ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “การวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และโดยที่ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 ข้อ 6.4 (ตามประกาศ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2552 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 อนุมัติให้กรณีไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ว่าด้วยการใดที่ใช้กับการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะ ให้
ถือหลักปฏิบัติตามระเบียบของข้าราชการได้โดยอนุโลม) ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ดังน้ี 

“การให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องอยู่ในจ านวนไม่เกินร้อยละ
สิบของจ านวน คณาจารย์ที่เป็นข้าราชการและที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบันนั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่
พิจารณา และจ านวนดังกล่าวให้นับรวมอยู่ในจ านวนโควต้าของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ….. ” (การอนุมัติให้ไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ อนุมัติได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกันกับผู้ที่ขอไป
ศึกษา) ซึ่ง  ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ปฏิบัติงานประจ าอยู่ 50 คน จึงอาจพิจารณาให้ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ได้ทั้งหมด 5 คน มีผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแล้ว 1 คน และ ไม่มี
ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศส าหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดังนั้น 
คณะจึงอาจพิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้ไม่เกิน 4 คน  

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 แล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อ
เขียนหนังสือ เรื่อง “การวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 ได้ตามที่เสนอ 

 

2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ 
 ประธาน แจ้งว่า นางสาวขวัญหทัย  ธาดา  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์  ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด 2 ปี 6 
เดือน 23 วัน ด้วยทุนส่วนตัว นับตั้งแต่วันท่ี 8 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2561 และด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน
ประเทศ ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 7558/2560 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 และที่ 1437/2562 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2562 แจ้งว่าขณะนี้ ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาและ
สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 4 เดือน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 รวม
เวลาศึกษาทั้งสิ้น 3 ปี 11 เดือน 23 วัน โดยได้ผ่านการศึกษารายวิชาของหลักสูตร (Course works) การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying examination - QE) และผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Thesis topic examination) เรื่อง “รูปแบบและ
คติความเช่ือในเครื่องบูชา นครหลวงพระบาง สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (Patterns and beliefs in the offering, 
Luang Prabang city to design souvenir products.)” เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อม
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กับเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ (ตามโครงร่างท่ีได้วางไว้) กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม ซึ่งมีการส่งความคืบหน้าและปรับแก้
อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และพร้อมนี้ ได้แนบเอกสารมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประกอบด้วย 

1. ใบรายงานผลการศึกษา 
2. หนังสือแจ้งการขอขยายเวลาศึกษาต่อจากสถาบันที่เข้าศึกษา 
3. เอกสารรายงานความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ ์

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นางสาวขวัญหทัย  ธาดา ขยายเวลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาและ
สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 4 เดือน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ได้ตามที่
เสนอ 

 

2.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-
19) 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) จึงได้จัดให้มีเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยการจัดสรรทุนสนับสนุน (ทุนให้เปล่า) จ านวน 200 ทุน ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 
1,000,000 บาท ทั้งนี้ ทุนการศึกษาอาจจัดสรรไม่ครบตามจ านวนเงินที่ระบุ ในกรณีที่นั กศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มี
จ านวนไม่ครบหรือขาดคุณสมบัติ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงได้
ด าเนินการเสนอขออนุมัติ “ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ตามที่เสนอ 

  

2.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ส าหรับอาจารย์ผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนเพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) จึงได้จัดให้มีเงินทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ส าหรับอาจารย์ผู้สอน โดยการจัดสรรทุนสนับสนุน (ทุนให้เปล่า) จ านวน 60 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 
600,000 บาท เพื่อด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงได้ด าเนินการจัดท า “ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ส าหรับอาจารย์
ผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือด้านอุปกรณ์หรือเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอนระบบออนไลน์” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ส าหรับอาจารย์ผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือด้านอุปกรณ์หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ได้ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1 การปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีผลกระทบต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า กองอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งการด าเนินการปรับปรุงถนนพ้ืนท่ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาด าเนินงาน 90 วัน เริ่มต้น 19 มีนาคม 2563 ถึง 16 มิถุนายน 2563 โดย
เนื้องานมีดังนี้ 

1. รื้อผิวจราจร 
2. ซ่อมถนนส่วนที่ช ารุด 
3. ปู Asphaltic Concrete 
4. ทาสีเส้นจราจร 
5. ก่อสร้างทางเดินท้า 

ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว คณะฯ ได้รับผลกระทบ ดังนี้ 
1. ต้องด าเนินการรื้อย้ายศาลาพักผู้โดยสารของคณะฯ เพื่อเว้นพื้นที่ส าหรับการก่อสร้างทางเดินเท้าและวางท่อระบาย

น้ า 
2. บริเวณทางเข้า-ออก ของคณะฯ มิได้รับการด าเนินการอื่นใด ยังคงสภาพเดิม ส่งผลให้อาจมีการท่วมขังของน้ า

เพราะเป็นพื้นที่ต่างระดับ ภายหลังจากก่อปรับปรุงฯ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ติดตามการปรับปรุง
ดังกล่าว หากส่งผลต่อคณะฯ เช่น น้ าท่วมขังบริเวณหน้าคณะ ให้เสนอเรื่องด าเนินการแก้ไขทันที 
 

3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 811/2563) เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 กรณีเพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 
(COVID-19) 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออก “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 811/2563) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน
การสอนและการจัดสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19)” เพื่อใช้เป็นมาตรการให้บุคลากรและนักศึกษาน าไปปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 สรุปจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2563 ระดับปริญญาตรี รายละเอียด ดังน้ี 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบที่ วิธีการรับเข้า 
แผนการ
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนผู้สมัคร 
(คน) 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

และ
ฝึกอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้เข้า
สัมภาษณ์

และ
ฝึกอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้
ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา 

(คน) 

จ านวนผูย้ืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา  

ผ่านระบบ  
Clearing  
house 
(คน) 

รอบที่  
1   

การรับนักเรียนด้วย  
Portfolio  โดยไม่มีการ
สอบข้อเขียน 

20 

สมัคร 283 
ช าระเงิน  246 
ส่ง Portfolio  
236 

40 33 28 28 21 

รอบที่  
2  

การรับระบบโควตาที่มี
การสอบข้อเขยีนหรือ
ปฏิบัติ  (สทศ.จัดสอบ) 

45 
สมัคร 409 
ช าระเงิน  409 

409 45 46 42 41 

รอบที่  
2.2 

การรับระบบโควตาที่มี
การสอบข้อเขยีนหรือ
ปฏิบัติ  (สทศ.จัดสอบ) 

4 
สมัคร 50 
ช าระเงิน  50 

4 6 6 6 6 

รอบที่  
3  

การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงร่วมกัน 

2 
สมัคร 171 
ช าระเงิน  171 

2 2 2 2  

รอบที่  
4  

ระบบกลาง  
(Admissions) 

3       

รอบที่  
5  

รับตรงอิสระ          

อื่นๆ รับนักศึกษาต่างชาต ิ -       

รวมทั้งสิ้น 70      70 
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สาขาวิชาการออกแบบ 
 

 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00  น.             
 
 

                                                              
 
                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

รอบที่ วิธีการรับเข้า 
แผนการ
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนผู้สมัคร 
(คน) 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์และ
ฝึกอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้เข้า
สัมภาษณ์

และ
ฝึกอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้
ยืนยัน

สิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้
ยืนยันสิทธิ์เขา้
ศึกษา  ผา่น

ระบบ  
Clearing  
house 
(คน) 

รอบที่  
1   

การรับนักเรียนด้วย  
Portfolio  โดยไม่มี
การสอบข้อเขยีน 

20 

สมัคร 159  
ช าระเงิน  154 
ส่ง Portfolio  
143 

43 33 27 26 21 

รอบที่  
2  

การรับระบบโควตาที่มี
การสอบข้อเขยีนหรือ
ปฏิบัติ  (สทศ.จัดสอบ) 

30 
สมัคร 325 
ช าระเงิน  325 

35 35 35 32 31 

รอบที่  
3  

การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงร่วมกัน 

20 
สมัคร 156 
ช าระเงิน  156 

20 20 20 20  

รอบที่  
4  

ระบบกลาง  
(Admissions) 

5       

รอบที่  
5  

รับตรงอิสระ   -       

รวมทั้งสิ้น 75      72 


