การจัดทําคําสั่ง
การจัดทําคําสั่งภายในคณะฯ โดยสวนใหญเปนการแตงตั้งบุคคลเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูมีอํานาจสั่งการ
มอบหมาย เชน แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางาน/ คณะอนุกรรมการ, ใหบุคลากรเขารวมสัมมนา ฯลฯ
สาระที่สําคัญในการจัดทําคําสั่ง
1) การตั้งชื่อเรื่อง
- ควรเขียนใหสั้น กะทัดรัด และไดใจความตรงประเด็น
กรณีเปนการออกคําสั่งฉบับแรก เชน
ตัวอยางที่ 1
เรื่อง “แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ”
ตัวอยางที่ 2
เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง”
กรณีเปนการออกคําสั่งในเรื่องเดียวกันที่เคยมีมากอนหนานี้ เชน
ตัวอยางที่ 3
เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (เพิ่มเติม)”
ตัวอยางที่ 4
เรื่อง “เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบการศึกษาอิสระ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
ตัวอยางที่ 5
เรื่อง “แกไขคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 810/2557 เปนการเฉพาะราย”
หมายเหตุ
- การใชคําวา “เปลี่ยนแปลง” โดยทั่วไปมักใชกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมที่ตางไปจากที่มีอยูเดิม เพียง
บางสวน หรือเล็กนอย โดยที่เนื้อหาสวนใหญยังคงเปนไปตามคําสั่งฉบับเดิม แตหากเปนการเปลี่ยนแปลงโดยที่
เนื้อหาสวนใหญตางไปจากที่มีอยูเดิมมาก ควรยกเลิกคําสั่งฉบับเดิม และจัดทําคําสั่งฉบับใหมแทน
- การใชคําวา “แกไข” โดยทั่วไปมักใชกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งใหมที่ตางไปจากเดิม เนื่องจากคําสั่ง
เดิมมีขอมูลที่คลาดเคลื่อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลยอนหลัง ภายหลังจากที่ออกคําสั่งไปแลว เชน
- การแกไขคําสั่งลาศึกษาตอในประเทศ ของผูที่ลาศึกษา เนื่องจากคําสั่งเดิมมีขอความคลาดเคลื่อนเรื่อง
จํานวนปของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา
- การแกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรบางราย โดยที่มีคําสั่งภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว
ใหบุคลากรไดรับการปรับวุฒิยอนหลังกอนวันเลื่อนเงินเดือน ทําใหไดรับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น จึงจําเปนตอง
แกไขคําสั่งใหถูกตองเสียใหม (กรณีคําสั่งเดิม เปนคําสั่งที่มีผลตอบุคลากรมากกวา 1 ราย หากมีการแกไข
ขอมูลจากคําสั่งเดิมเฉพาะบางราย ใหระบุลงไปดวยวา “เปนการเฉพาะราย” เชน “แกไขคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ .........../2557 เปนการเฉพาะราย” เปนตน)

2) ในสวนของเนื้อหาขอความ
2.1) การอางเหตุที่ออกคําสั่ง
กรณีเปนการออกคําสั่งฉบับแรก
- มักใชคําขึ้นตนวา “ดวย” หรือ “เนื่องดวย” หรือ “เนื่องจาก” หนาประโยคขอความ เชน
ตัวอยางที่ 1
“ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะดําเนินการประเมินผลการสอน เพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
รองศาสตราจารย ราย ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจําตําแหนง 381 สังกัด
สายวิ ชาสถาป ตยกรรมศาสตร และเพื่อให การดั งกลาวเป นไปด วยความเรี ยบรอย ตามหลักเกณฑ และวิ ธีการที่กําหนด
เกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1191/2549) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย”
ตัวอยางที่ 2
“เนื่องจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับรายงานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 ถึงความผิดปกติของบัญชีการรับสงเงินในราชการของคณะ ซึ่งรับผิดชอบโดยกลุมงานคลังและทรัพยสิน จึงเห็นสมควรดําเนินการเพื่อใหไดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว”
กรณีเปนการออกคําสั่งในเรื่องเดียวกับที่เคยมีมากอนหนานี้
- มักใชคําขึ้นตนวา “ตาม” หรือ “ตามที่” หนาประโยคขอความ และลงทายประโยคดวยคําวา “นั้น” เชน
ตัวอยางที่ 3
“ตามคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 32/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 แตงตั้งคณะกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 3 ราย ในวันจันทรที่ 21 เมษายน 2557 ณ
หองประชุม 1201 อาคารสํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น เนื่องจาก.......(ระบุเหตุผล)............... จึง
เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาสอบของนักศึกษาแตละราย และสถานที่สอบจากเดิมเสียใหม เพื่อใหการดําเนินสอบ
ครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย”
ตัวอยางที่ 4
“ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 810/2557 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 นั้น ปรากฏวา มีพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย คือ นาย
พีรนิธิ อักษร ไดรับการปรับวุฒิยอนหลังกอนวันที่ 1 มกราคม 2557 จึงจําเปนตองแกไขใหมใหถูกตอง”
2.2) การอางถึงอํานาจของผูออกคําสั่ง
- ตองทราบขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องผูออกคําสั่ง โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได
- ตองทราบสวนเพิ่มเติมอื่นที่ใชประกอบอํานาจของผูออกคําสั่ง (ถามี) ซึ่งอาจกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ มติที่ประชุม ฯลฯ ที่ใหดําเนินการโดยออกเปนคําสั่ง หรือเพื่อสนับสนุนความสําคัญของเรื่องที่จะออก
คําสั่ง

กรณีการจัดทําคําสั่งคณะ
- เปนอํานาจของคณบดี (มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 : ใหมีคณบดี เปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ)
- สวนเพิ่มเติมประกอบอํานาจของคณบดี เชน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติที่ประชุม ฯลฯ ที่กําหนดใหคณะ
ตองทําเปนคําสั่ง (ถามี)
ตัวอยางที่ 1
“ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
ประกอบดวยขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2549 จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อและ
ตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
ประกอบดวย”
ตัวอยางที่ 2
“ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 แหงประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2554) จึงมอบ
อํานาจใหคณะผูบริหารที่เกี่ยวของ ทําหนาที่แทนคณบดี ในการพิจารณาตัดสินผลประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย”
ตัวอยางที่ 3
“ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จึงให
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสอบการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข หลักสูตรการวางแผน
ภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556
ราย นาย......................................... จากเดิม เปนดังนี้
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว คงใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ”
ตัวอยางที่ 4
“ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2541 ประกอบดวย ขอ........................................... จึงใหแกไขเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนการเฉพาะราย ตามรายละเอียดในบัญชีแนบทาย
นอกเหนือจากการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว คงใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ”
หมายเหตุ ตัวอยางที่ 3 และ 4 เปนการเปลี่ยนแปลง/แกไข คําสั่ง หากสวนใหญของคําสั่งเดิมมิไดมีการ
เปลี่ยนแปลง/แกไข และยังมีผลบังคับใชอยู ใหระบุขอความ วา “นอกเหนือจากการแกไข
เปลี่ยนแปลงดังกลาว คงใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ” ไวในสวนทายสุดทายของการจัดทํา
คําสั่งฉบับนี้ เพื่อใหครอบคลุมถึงคําสั่งเดิมดวย

2.3) รูปแบบการพิมพชื่อคณะกรรมการ คณะทํางาน ฯลฯ ที่ไดรับแตงตั้งในคําสั่ง
ใหพิมพคําวา “เปน” ไวหนาตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น ๆ ดวย เชน
ตัวอยาง
1. รองคณบดีฝายบริหาร
เปนประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ
เปนกรรมการ
3. หัวหนางานบริการการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
4. นางทัศวรรณ ศราภัย
เปนผูชวยเลขานุการ
3. วันที่มีผลบังคับใช
ตัวอยางที่ 1
กรณีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ผูมีอํานาจลงนามในคําสั่ง เชน
“ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป”
สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557
ตัวอยางที่ 2
กรณีใหมีผลบังคับใชตามระยะเวลาที่กําหนด เชน
“ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 เปนตนไป”
สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557
ตัวอยางที่ 3
กรณีใหมีผลบังคับใชตามวาระการดํารงตําแหนง เชน
“ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558”
สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557

ตัวอยางการจัดทําคําสั่ง

ตัวอยางที่ 1

คําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่
/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
………………………..
เพื่อใหการบริหารงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปดวย
ความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอทางราชการ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร เพื่ อให ส อดคลองตามข อ 7 แห ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยขอนแกน (ฉบั บที่ 2066/2556) เรื่ อง
หลั กเกณฑ การใช เงิ นกองทุ นส งเสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ตบั ณ ฑิ ต คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น และ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุ ม คณะกรรมการประจําคณะสถาปต ยกรรมศาสตร ในคราวประชุม ครั้ งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2556
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
ประกอบดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 จึง
แตงตั้งใหผูมีรายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ประกอบดวย
1. คณบดี
เปนประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ
เปนกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ เปนกรรมการ
4. นางสาวรุงจิต จารุพงษทวิช
เปนกรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
เปนกรรมการ
6. นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร
เปนกรรมการ
7. รองคณบดีฝายบริหาร
เปนกรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนาการเงิน บัญชี และพัสดุ
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการ มีหนาที่
1) จัดทําแผนการใชจายเงินกองทุนเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อการวางแผนงบประมาณ
เงินรายไดประจําป
2) พิจารณาการใชเงินกองทุนและควบคุมดูแลการใชเงินกองทุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 2066/2556)
3) เสนอรายงานการใชเงินกองทุนฯ ตอคณะกรรมการประจําคณะ ทุก 6 เดือน
4)...

-24) กําหนดหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และวิธีการพิจารณาคําขอใชเงินกองทุนฯ โดยจัดทําเปนประกาศของ
คณะ
ใหคณะกรรมการ อยูในวาระ 2 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ตัวอยางที่ 2

คําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่
/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2557
………………………..
ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน จะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2557 และขอความรวมมื อใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ อ
บุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดเขารับรางวัลในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกฯ เปนไปดวย
ความเรียบรอย และไดบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 จึงแตงตั้ง
ใหผูมีรายชื่อและดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล
“เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2557 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองคณบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ
ผูชวยศาสตราจารย รอยโทอรรถ ชมาฤกษ
นางวาสนา รําเพยพล
นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
เลขานุการคณะ
นางกาญจนา จันทรสมบัติ

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ดําเนินการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการเสนอชื่อฯ แลวเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับรางวัลตอที่
ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ.2557

(ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ตัวอยางที่ 3

คําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่
/2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2557
………………………..
ตามคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 9/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 แตงตั้งให นางกาญจนา
จันทรสมบั ติ เป นเลขานุ การคณะกรรมการดํ าเนิ นการกลั่ นกรองผู สมควรไดรั บ การเสนอชื่ อเพื่ อรั บ รางวัล “เชิ ดชู เ กีย รติ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2557 นั้น เนื่องจากเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงผูทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
ชุดดังกลาว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 จึงให
เปลี่ยนแปลงผูทําหนาทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “เชิดชูเกียรติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2557 ตามคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 9/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.
2557 จากเดิม นางกาญจนา จันทรสมบัติ เปน นางสาววิไล โพธิ์เตมิ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหเปนไป
ตามคําสั่งเดิมทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

(ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา ตัวอยางที่ 1

ปญหาที่พบ และขอเสนอแนะ
1. การตัง้ ชื่อเรือ่ ง ควรสั้น กระชับ ไดใจความ
2. ในสวนของเนือ้ หาขอความ การอางเหตุที่ออกคําสัง่ ไม
ควรมีคําวา “บรรลุวัตถุประสงค” เนือ่ งจากไมไดบอก
วัตถุประสงคไวในตอนตน
3. การตัง้ ชื่อเรือ่ ง กรณีมีคณะกรรมการหลายชุด อาจ
บอกในภาพรวมวาแตงตัง้ “คณะกรรมการดําเนินการ
สอบ” สวนการแจกแจงวามีชุดใดบาง ใหใสลงไปตอน
พิมพชื่อ/ ตําแหนงของกรรมการแตละชุด
4. คณะกรรมการตามขอ 2 ของคําสั่ง ควรใชคําวา “ผู
ประสานงานในการสอบและคุมสอบ” กรณีหากใชคํา
วาคณะกรรมการ ตองมีผเู ปนประธาน/ กรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ (ถามี)

ขอเสนอในการปรับปรุง จากกรณีศึกษาตัวอยางที่ 1

คําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่ 37/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบประมวลความรู
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
………………………..
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตร กําหนดจัดการสอบประมวลความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 ราย
นายธเนศ นาระคล รหัสประจําตัวนักศึกษา 555200017-4 ในวันจันทรที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ
หองประชุม 1111 อาคารสํานักงานคณบดี ชั้น 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อใหการสอบครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบประมวลความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 ราย นายธเนศ นาระคล
ดังนี้
1. คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ ประกอบดวย
1.1 นายสักการ ราษีสุทธิ์
เปนประธานกรรมการ
1.2 ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
เปนกรรมการ
1.3 ผูชวยศาสตราจารยกฤตภัทร ถาปาลบุตร
เปนกรรมการ
1.4 ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง
เปนกรรมการ
2. ผูประสานงานการสอบและคุมสอบ ประกอบดวย
2.1 นางวาสนา รําเพยพล
2.2 นางสาวชุดาภา มาลีทิพยวรรณ คลังแสง
สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
มนสิชา เพชรานนท
(ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

กรณีศึกษา ตัวอยางที่ 2

ปญหาที่พบ และขอเสนอแนะ
1. การสรุปรายละเอียดลงตาราง ขอมูลยังไมสัมพันธกัน
เชน ชือ่ นักศึกษา ควรอยูชอ งเดียวกับรหัสนักศึกษา
2. คํา หรือขอความ ซ้ํา ๆ เชน นักศึกษาทีจ่ ะสอบ เรียน
แผน ข ทุกคน ควรระบุไวที่ใดทีห่ นึ่งโดยไมตอ งพิมพซ้ํา
เหมือนกันทุกคน
3. หัวตาราง ระบุวา “คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/
การศึกษาอิสระ” ไมสัมพันธกับคําสั่งซึ่งเปนการแตงตั้ง
เพียง “คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ” เทานั้น
4. ในชองแตงตัง้ คณะกรรมการสอบฯ ควรใสลําดับของ
กรรมการ และใสคําวา “เปน” ไวหนาตําแหนงของผู
ไดรับแตงตั้งนั้น ๆ ดวย

ขอเสนอในการปรับปรุง จากกรณีศึกษาตัวอยางที่ 2

คําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่ 33/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
………………………..
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตร กําหนดจัดการสอบการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน
4 ราย ในวันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2557 ณ หองบัณฑิต 5 อาคารสํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อให
การสอบครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 4 ราย ดังนี้
ลําดับ รหัสประจําตัว/ ชือ่ นักศึกษา
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
1 525200027-8
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
นายคชา แสนทวีสุข

เวลาสอบ
09.00 – 10.00 น.

2

525200008-2
นายธีรเดช ชางอินทร

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

10.00 – 11.00 น.

3

525200031-7
นายครวรรธก ศรเสนา

ผศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร

11.00 – 12.00 น.

4

535200018-0
นายวีรยุทธ พันธศรี

ผศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร

13.00 – 14.00 น.

คณะกรรมการสอบฯ
1. ผศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร เปนประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
เปนกรรมการ
3. อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
เปนกรรมการ
1. ผศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร เปนประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
เปนกรรมการ
3. อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
เปนกรรมการ
1. ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
เปนประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร เปนกรรมการ
3. อ.นรากร พุทธโฆษ
เปนกรรมการ
1. ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ เปนประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร เปนกรรมการ
3. อ.นรากร พุทธโฆษ
เปนกรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

มนสิชา เพชรานนท
(ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

กรณีศึกษา ตัวอยางที่ 3

ปญหาที่พบ และขอเสนอแนะ
1. การตัง้ ชื่อเรือ่ งไมสื่อความหมาย (เปลี่ยนแปลงเวลา และ
สถานที่สอบ)
2. การตัง้ ชื่อเรือ่ งไมตอ งมีคําวา “ขอ” เนือ่ งจากผูออกคําสั่ง
มีอํานาจสูงสุดในการสั่งอยูแลว จึงไมจําเปนตองขอจาก
ใครอีก
3. ขอความทั้งหมดในทอนของการอางอํานาจของผูมอี ํานาจ
อานแลวไมไดใจความ ไมไดบอกถึงสาระสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง
4. การสรุปรายละเอียดลงตาราง ควรมีเฉพาะขอมูลที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงจากเดิม (เวลาและสถานที)่ โดยอาจมี
รายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบวา เดิมเปนเชนไร และ
เปลี่ยนแปลงใหมเปนเชนไร ดวย สวนใดทีไ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลง เชน รายชือ่ กรรมการสอบ ก็ไมควรนํามาใส
อีก เพราะอาจทําใหเกิดความสับสนกับคําสัง่ เดิม
5. ตองระบุขอ ความ วา “นอกเหนือจากการแกไข
เปลี่ยนแปลง ดังกลาว คงใหเปนไปตามคําสัง่ เดิมทุก
ประการ” ไวในสวนทายสุดทายของการจัดทําคําสั่งฉบับ
นี้ เพื่อใหครอบคลุมถึงคําสั่งเดิมดวย เนือ่ งจากบางสวน
ของคําสั่งเดิมที่มิไดมกี ารเปลี่ยนแปลงยังมีผลบังคับใชอยู

ขอเสนอในการปรับปรุง จากกรณีศึกษาตัวอยางที่ 3

คําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่ 34/2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบการศึกษาอิสระ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
………………………..
ตามคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 32/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 4 ราย ในวันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2557 ณ หองบัณฑิต 5
อาคารสํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น เนื่องจากเห็นสมควรใหขยายเวลาในการสอบนักศึกษาแตละ
ราย และเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบจากเดิม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
จึงใหเปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่สอบ ตามคําสั่งขางตนจากเดิม เปนดังนี้
ลําดับ รหัสประจําตัว/ ชือ่ นักศึกษา
1
2
3
4

525200027-8
นายคชา แสนทวีสุข
525200008-2
นายธีรเดช ชางอินทร
525200031-7
นายครวรรธก ศรเสนา
535200018-0
นายวีรยุทธ พันธศรี

เวลาสอบ
เดิม
เปลี่ยนแปลงเปน
09.00 – 10.00 น. 09.00 – 10.30 น.
10.00 – 11.00 น.

10.30 – 12.00 น.

11.00 – 12.00 น.

13.00 – 14.30 น.

13.00 – 14.00 น.

14.30 – 16.00 น.

สถานที่สอบ
เดิม
หองบัณฑิต 5 อาคารสํานักงาน
คณบดี ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร

นอกเหนือจากการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว คงใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2557
มนสิชา เพชรานนท
(ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

เปลี่ยนแปลงเปน
หองประชุม 1201 อาคาร
สํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร

