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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
4. นางพรรณี

ตั้งสกุล
วีระทวีมาศ
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กรรมการประจาคณะจากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2559
มติ ทีป่ ระชุมให้แก้ไข ดังนี้
หน้า 2 บรรทัดที่ 20 วาระที่ 3.2 ให้แก้ไขคาว่า “ปีการศึกษา 2559” เป็น “ปีการศึกษา 2558”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลต้นแบบของหน่วยงานและเชิญชวนบุคลากรร่วมกันตั้งปณิธานความดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมจัดสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
เปิดตัวโครงการความร่วมมือ “70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เสด็จสวรรคต เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมสานักและนาแนวทางการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภายใต้โครงการ
“ทาดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทา” จึงเชิญมหาวิทยาลัย /สถาบันสมาชิก ทปอ. เสนอชื่อบุคคลต้นแบบของหน่วยงานที่น้อมนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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หลักธรรมคาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการทางานและดาเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นที่
ประจักษ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ดังนี้
1. ด้านพอเพียง เสนอชื่อ ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
2. ด้านจิตอาสา เสนอชื่อ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
2.2 ขอให้พิจารณาปรับปรุง อาคารกิจกรรม (สิมหลังเล็ก)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ฝ่ายอาคารและสถานที่ ได้เข้าทาการซ่อมแซมบูรณะอาคารกิจกรรม (สิมหลังเล็ก)
จานวน 2 หลัง โดยได้ทาการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ครอบสันหลังคา เฉพาะแผ่นที่ตกและชารุด รื้อผนังบางส่วน ประตู และ
หน้าต่างออก รื้อฝ้าเพดานภายใน ซ่อมเชิงชายส่วนที่ ชุดรุดเสียหายใหม่ทั้งหมด และทาสีใหม่ทั้งหมด เป็นต้น รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดทาผังรวมอาคารกิจกรรม (สิมหลังเล็ก) โดยรอบ รวม
อาคารที่ยังมิได้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย ภาพรวมการจัดกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้ง การใช้พื้นที่ด้านนอก
โดยรอบอาคาร ทั้งนี้ ให้นาเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป
2.3 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ จานวน 1 ราย ได้ยื่นคารองขอสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ซึ่งงาน
บริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัส
ประจาตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นางสาววัชราภรณ์ นิตยะไพบูลย์

รหัสประจาตัวนักศึกษา
543200062-4

GPA.
2.33

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รายดังกล่าว ตามที่เสนอ
2.4 ขออนุมัติเทียบเท่ารายวิชา 803 328 การออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติด้วยโปรแกรมเรวิท 3-D
Architectural Design and Drafting with Revit Program กับ รายวิชา 806 315 การออกแบบและ
เขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร 3D building design and drafting
with Building Information Modeling technology
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามมติคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29
กรกฏาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา 806 315 การออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร 3D building design and drafting with Building Information Modeling technology ในหมวดวิชา
เลือกทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
เพื่อทดแทนรายวิชา 803 328 การออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติด้วยโปรแกรมเรวิท 3-D Architectural Design
and Drafting with Revit Program ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2542) นั้น เนื่องจาก มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 803
328 การออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติด้วยโปรแกรมเรวิท 3-D Architectural Design and Drafting with Revit
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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Program คงค้างอยู่ และเพื่อไม่เป็นการซ้าซ้อนในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว จึงเสนอขอความเห็ นชอบขออนุมั ติ
เทียบเท่ารายวิชา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง 2555) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 803 328
การออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติด้วยโปรแกรมเรวิท 3-D Architectural Design and Drafting with Revit
Program โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542)
หมวดวิชาเลือกทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
803 328 การออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 (2-3-0)
๓ มิติด้วยโปรแกรมเรวิท
3-D Architectural Design
and Drafting with Revit Program

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
หมวดวิชาเลือกทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
806 315 การออกแบบและเขี ย นแบบอาคาร ๓ มิ ติ ด้ ว ย 3 (2-2-5)
เทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร 3D building
design and drafting with Building Information
Modeling technology

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2560 แล้ว จึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เทียบเท่ารายวิชาดังกล่าวได้ ตามที่เสนอ
2.5 ปรับปรุงปฎิทินเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการ
รายงานผลการปฏิบัติ/รายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน ดังนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงขอ
ปรับปรุงปฏิทินการนาเสนอวาระตามปฏิทินคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงปฏิทินเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การประกันคุณภาพภายใน
3.3 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
3.4 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอถอนวาระ ตามมติวาระที่ 2.5
3.5 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ในปีงบประมาณ
2559 จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
นั้น งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้จัดทารายงานฐานะทางการเงินของทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดย
สรุปได้ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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หลักสูตร
1. ผ.ม. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
2. สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
3. สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

หนี้สินและทุน
1,688,946.91
4,081,415.94
528,185.01

รายได้
965,050.00
1,157,400.00
1,279,675.00

รายจ่าย
538,635.90
884,656.67
903,453.63

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
426,414.10
272,743.33
376,221.37

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.6 แผนจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ 2560
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “การถ่ายทอด
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ประจาปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
1. คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจาคณะหน่วยงาน จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจาคณะหน่วยงาน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
2. คณะหน่วยงานกาหนดโครงการที่ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจบุคลากรในสังกัดของคณะหน่วยงาน อย่างน้อย
จานวน 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
3. มีการกาหนดเรื่องจรรยาบรรณเป็นระเบียบในวาระการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ อย่างน้อย 6
ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
4. คณะหน่วยงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณประจาคณะหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
2560 ภายในเดือน กันยายน 2560
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายต่างๆ
3.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจาคณะ และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจาปี 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “คืนสู่เหย้า เรารัก
มข. ประจาปี พ.ศ. 2560” ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลาเดิม) ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์
เก่าที่ได้รับคัดเลือก โดยศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 รางวัล ดังต่อไปนี้
1) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจาคณะ 1 ท่าน ได้แก่
นางสาวกมลชนก ภาณุเวศย์
ศิษย์เก่าของคณะ รุ่นที่ 19
2) รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ 2 ท่าน ได้แก่
1. นายคารณ
สุทธิ
ศิษย์เก่าของคณะ รุ่นที่ 8
2. นายธนพงศ์ วิชคาหาญ
ศิษย์เก่าของคณะ รุ่นที่ 10
2. สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงแปรอักษร มข. ราลึก
สานึกองค์ภูมิพล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการแสดงแปรอักษร “ร่วมสร้างตานาน ขับขานบทเพลงถึงพ่อ มข.
ราลึก สานึกองค์ภูมิพล” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬา 50 ปี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแสดง 6 คณะ ได้แก่ คณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามลาดับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแสดงโดย
เป็นการแปรอักษรพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความอาลัยน้อมเกล้าฯ ถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช”
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.7.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. ปฏิทินสอบคัดเลือกศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
ฝ่ า ยวิ ชาการ ได้ จั ด ท าปฏิ ทิ น ก าหนดการสอบคั ด เลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 ปฏิทินอื่นๆที่ประกอบการรับเข้าศึกษา พร้อมคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
2. สรุปแผนการและจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี
ฝ่า ยวิ ชาการ ได้ จั ด ท าสรุ ป แผนการและจ านวนรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัย
จานวน 70 คน
- จานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
จาวนวน 32 คน
2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัย
จานวน 100 คน
- จานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
จาวนวน 49 คน
3. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
1. สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
ระดับคุณภาพของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จานวน 340 หลักสูตร อยู่
ในระดับดีมาก จานวน 11 หลักสูตร ระดับดี จานวน 223 หลักสูตร ระดับปานกลาง จานวน 99 หลักสูตร และระดับน้อย จานวน
7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน (ผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1) ผ่านการกากับมาตรฐาน จานวน
320 หลักสูตร และไม่ผ่านการกากับมาตรฐาน จานวน 20 หลักสูตร
2. แนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร Thai Qualifications Register (TQR)
1) ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร 2 ปีการศึกษา
- ปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (ตรวจประเมินไปแล้ว)
- ปีการศึกษา 2559 (ใช้ผลการตรวจประเมินในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการ
กลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการอบรมและมีคาสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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- หลักสูตรตั้งคณะกรรมการกลางจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) อย่างน้อย
3 คน ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักสูตรของ สกอ. และมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. กาหนด
เข้าตรวจประเมินซ้าในปีการศึกษา 2559
- หากหลักสูตรไม่ต้องการถูกประเมินซ้า ก็สามารถดาเนินตรวจประเมิ นคุณภาพภายในโดยใช้
คณะกรรมการกลางจาก สกอ. เข้ า ประเมิ น คุ ณ ภาพในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ เ ลย หาก
หลักสูตรมีผลการดาเนินงานของทุกตัวชี้วัดเป็นไปตามแนวทางที่ สกอ. กาหนด
2) รายงานผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการกลางจาก (สกอ.)
3) แจ้งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
3. แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประเมินคุณภาพ
1. การประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตาม
องค์ ป ระกอบที่ 1 (12 ตัว บ่ งชี้ต ามเกณฑ์
อุดมศึกษา 2548)
2. การประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตาม
องค์ประกอบที่ 2-6 (ดูพัฒนาการหลักสูตร)

การดาเนินการ
กรอบเวลา
ทุก หลัก สูตรต้ อ งประเมิน และเผยแพร่ ประเมินทุกปี
ผ่านระบบ CHE
มีวิธีการดาเนินการ 3 แบบแล้วแต่เงือน ป ร ะ เ มิ น ต า ม ร อ บ
ไขหลักสูตร
เวลาที่กาหนด

4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2559) เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวทางด้านการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นหลาย
สาขาวิชา จึงสมควรที่จะได้กาหนดระบบรหัสวิชาใหม่ โดยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2559) ประกาศ ณ วันที่
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา ให้ใช้บังคับกับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจานวน 2 ตัว ตามด้วยตัวเลขจานวน 6 หลัก ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กาหนด
ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ คือ AR และสาหรับวิชาใดที่คณะเปิดสอน แต่ไม่ได้สังกัดสาขาวิชาใดในคณะ ให้ใช้ตัวเลขหลักที่ 1 และ
หลักที่ 2 เป็น 00
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.7.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย /สถาบัน
ต่างประเทศ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่ น กับ The Department of Architecture,
Mandalay Technology University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar
ตามที่ คณะได้ เ ดิ น ทางร่ ว มลงนามเพื่ อ ท าความข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ กั บ The
Department of Architecture, Mandalay Technology University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar
ภายใต้โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย /สถาบันต่างประเทศ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ The Department of Architecture, Mandalay Technology University (MTU), The
Republic of The Union of Myanmar ในวันที่ 8 – 11 มกราคม 2560 โดยผู้ร่วมเดินทางประกอบกด้วยผู้บริหารของคณะที่
เกี่ยวข้อง และผู้แทนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นั้น คณะฯ ได้นาเสนอข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย คณะ และกิจกรรม
ต่างๆ ที่มี รวมถึงโครงการและกิจกรรม รวมทั้งทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของ The Department of
Architecture, Mandalay Technology University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar แต่ทั้งนี้ ข้อจากัด
ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ มีบุคลากรสายผู้สอนน้อยมากทาให้การแลกเปลี่ยนหรือไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลานานมีความเป็นไปได้
ยาก ทัง้ นี้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากรัฐบาล หากเรียบร้อยทาง The Department
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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of Architecture, Mandalay Technology University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar จะจัดส่งมาให้
ทางคณะต่อไป
2. การศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของคณะ และขณะนี้
อยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาข้อมูลและแนวทางการจัดตั้ง และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมผู้บริหารคณะ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการวิ ชาการและวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
วันที่ 24 มกราคม 2556 ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ศูนย์วิ จัยและบริการวิชาการ ซึ่งได้มีก ารบรรยายและนาชมการบริ หารจัดการภายในของศูนย์วิ จัยและบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะผู้ดูงานได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้รับการบรรยายพิเศษจาก
อ.วัชระ ลอยสมุทร ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์รังสิต เจียมปัญญา ผู้ดูแลศูนย์บริการ
วิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้น จึงเดินทางไปเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ให้การ
ต้อนรับและบรรยายสรุป ซึ่งในส่วนท้ายของการปรึกษาหารือ คณะผู้บริหารได้เห็นพ้องให้มีการพิจารณาการจัดทาความร่วมมือทาง
วิชาการใหม่อีกครั้ง
วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะผู้ดูงานได้เดินทางไปยัง SoA+D School of Architecture and Design
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ตลอดจนบรรยายและนาชม ในการนี้ คณะ
ผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้มีการพิจารณาเรื่องการทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันด้วย
3. การจัดประชุมนานาชาติ “The 9th ARCASIA Committee on Green and Sustainable
Architecture (ACGSA) Round Table”
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสภาสถาปนิกเอเชีย (Architects Regional
Council Asia) ได้กาหนดให้มีการจัดประชุมนานาชาติ “The 9th ARCASIA Committee on Green and Sustainable
Architecture (ACGSA) Round Table” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม รีเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
โดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ ายระหว่างประเทศสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้เ กี่ยวกั บ
สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับวิชาชีพสู่สากล จึงประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.7.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ตามที่ ฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (AR 07) และ อาคาร
AR 05 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 แล้ว นั้น ขณะนี้ ได้
มีความก้าวหน้าในการดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยสรุปได้ ดังนี้
- อาคารอเนกประสงค์ (AR 07) ดาเนินการไปแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์
- อาคาร AR 05 ดาเนินการไปแล้วประมาณ 35 - 40 เปอร์เซ็นต์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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- การต่อเติมชายคาอาคาร AR 03 ได้ดาเนินการไปแล้วประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ อาคาร สนพ. ผู้เช่าอยู่ระหว่างดาเนินการปรับ ปรุงร้าน คาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน มีนาคม 2560
2. การเข้าปรับปรุงห้องน้าคณะ โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอโครงการเข้าปรับปรุงห้องน้าคณะ ณ อาคาร สนพ.
ทั้งนี้ คณะ มีกาหนดการประชุมร่วมกันกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจารอบประเมินที่ 2/2556 (พ.ย.58 –
พ.ค.59) และรอบประเมิน 1/2560 (มิ.ย .- พ.ย.59)
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจาคณะ มีมติตั้งแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน (ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร) รอบประเมินที่ 2/2559 และ 1/2560 ตามคาสั่ง
คณะฯ ที่ 61/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้าน
คุณภาพงาน (ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร) รอบประเมินที่ 2/2559 และ คาสั่งคณะฯ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 4 มกราคม
2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน (ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้าน
การบริหาร) รอบประเมินที่ 1/2560 นั้น
บัดนี้ ผู้ทาหน้าที่ประเมินได้ดาเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงานแนวทางการบริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังการแยกคณะออกแบบ
ประธาน แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองแผนงาน ได้ขอเชิญ คณะผู้บริหารและหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันหารือการจัดทารายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ และการเตรียมการแยกการบริหาร
จัดการคณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั้ งคณะออกแบบ ทั้ งนี้ มหาวิ ทยาลัย ได้ ม อบหมายให้คณะผู้บ ริหารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทารายงานแนวทางการบริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังการแยกคณะออกแบบ เพื่อรายงาน
ต่อ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวางแผนยุท ธศาสตร์ ด้ ว ย บัด นี้ ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒนา ได้จั ด ทารายงานดังกล่ า วเสร็จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานแนวทางการบริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังการแยก
คณะออกแบบ ตามที่เสนอ
4.3 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดารัส
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลต้นแบบ หมายถึง เด็ก
เยาวชน ประชาชน ที่นาแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับคุณธรรม 9 ประการ มาประพฤติปฏิบัติจนเป็นปกติและประสบความสาเร็จ
ในการดาเนินชีวิต สามารถถ่ายทอดแนวทางและเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม ประกอบด้วย 1)
พากเพียร 2) เสริมสร้างความดี 3) รักสามัคคี 4) มีน้าใจ 5) ใฝ่ประหยัด 6) ซื่อสัตย์สุจริต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 8) เรียงร้อยไมตรี
9) หวังดีเมตตา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
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4.4 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ
ประธาน แจ้ งว่ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดตั้งคณะออกแบบปรับปรุงเอกสาร
โครงการจั ด ตั้ ง คณะออกแบบ และก่ อ นที่ จ ะเสนอเอกสารโครงการจั ด ตั้ ง คณะออกแบบ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจาคณะฯ ต้องมีส่วนร่วมรับรู้และตรวจกลั่นกรอง รายละเอี ยดที่เกี่ยวข้องกับคณะก่อน
การเสนอเอกสารดังกล่าว นั้น คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ ได้ดาเนินการปรับปรุงเอกสารโครงการจัดตั้ง
คณะออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
4.5 การจัดการแสดงละครเวที คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่อยู่ระหว่างการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทางคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอความร่วมมือให้คณะต่างๆ งดกิจกรรมการจัด
แสดงละครเวที แต่ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแสดงละครเวทีคณะ ปี 2559 นี้ ได้ดาเนินการจัดทาฉากประกอบละคร
เวทีไปแล้วประมาณ 40 – 50 % ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ จึงได้เสนอให้จัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตจัดการแสดงละครเวที
เป็นกรณีพิเศษไปยังมหาวิทยาลัย และแนะนาให้มีการปรับแนวทางการแสดงละครเวทีให้สอดแทรกพระราชกรณียกิจ และ
พระจริยวัตรต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในบทละครด้วย ดังความแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ด าเนิ น การออก
(ร่ า ง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระหว่างการไว้ทุกข์ โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
- ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ทุกข์มีกาหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
- ให้งดการจัดงานรื่นเริง มหรสพ และงานบันเทิงต่างๆ
- ให้งดการสวมใส่ชุดแฟนซีหรือชุดล่อแหลมในกิจกรรมต่างๆ
- งดการใช้กลองหรือเครื่องดนตรีที่มีเสียงอึกทึก การเปิดเพลงเสียงดัง การร้องราทาเพลง การเต้นนันทนากร
หรือการแสดงกิริยาไม่สุภาพ
- งดการแสดงที่เน้นความบันเทิง
- ให้งดการจัดแสดงละครเวที
โดยฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได้ แ จ้ งแนวปฏิ บั ติ ดั งกล่ า วให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ท ราบแล้ ว ตามบั น ทึ ก คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบริการการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ ศธ 0514.19.1.2/ว 961 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 แต่ทั้งนี้ มี
นัก ศึ ก ษาคณะ ได้ ข อปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด แสดงละครเวที ว่ า สามารถจั ด การแสดงภายนอกคณะ โดยไม่ ใ ช้ ชื่อ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หรือไม่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่สนับสนุนให้จัดแสดงละครเวที กรณีภายนอกคณะ ในช่วงระยะเวลาการไว้ทุกข์
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาววิไล โพธิ์เตมิ)
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ
ผู้จดบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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