รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2561
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รองศาถยราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาถยราจารย์เขมโชย
3. ผู้ช่วยศาถยราจารย์พรถวัถดิ์
4. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถญ
ั ชัย
5. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ธนถิทธิ์
7. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ทรงยศ
8. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถรุ กานย์
8. นางพรรณี

ทองคาถมุทร
ภู่ประเถริฐ
พิริยะศรัทธา
ถันยิเวถ
จันทะรี
วีระทวีมาศ
รวยถูงเนิน
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าถานักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาถยราจารย์นพดล

ยั้งถกุล

2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าถาขาวิชาถาาปตยยกรรม ผังเมือง
และออกแบบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมยามระเบียบวาระการประชุมดังย่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมยิรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 กาหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ-แจ้งแนวทางและกาหนดการ การประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงกระบวนการกาหนดนโยบบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ
โดยคณะได้มีการทบทวนโครงร่างองค์กร วิถัยทัศน์ โดยเถนอให้คงวิถัยทัศน์เดิม และเพิ่มรายละเอียดความชัดเจนของเป้าประถงค์
เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นาเถนอรายการ ประกอบด้วย
1. การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ ทบทวน ผลการดาเนินงานและยัวชี้วัดด้านประกัน
คุณภาพ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัยิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัยิการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัยิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22
กรกฎาคม 2561
3. รวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรด้วยแบบถารวจ
จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณา มีมยิเห็นชอบยามที่เถนอ
2.2 กรอบคาของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ยามที่กองยุทธศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้คณะฯ จัดทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 1

แผนปฏิบัยิการ และแผนงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ยุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เถนอ
ย่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนงบประมาณ ภายในวันศุกร์ 29 มิาุนายน 2561 และฝ่ายแผนได้ดาเนินการจัดเยรียมข้อมูล
พร้อมนาเถนอให้มีการทบทวน และพิจารณาย่อคณะผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 มิาุนายน 2561 แล้วนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงขอเถนอข้อมูลดังกล่าวย่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดทาแผนปฏิบัยิการและแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้) (1
ยุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยถรุปได้ ดังนี้
แผนประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562
รายการ
งบประมาณ
ร้อยละ
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
20,980,752
78.74
การศึกษา
อื่นๆ
2,566,500
9.63
งบประมาณแผ่นดิน
3,100,000
11.63

แผนรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
หมวดที่ 1 บริหารถ่วนกลาง
20,902,253
หมวดที่ 2 งบจัดการศึกษา
หมวดที่ 3 โครงการยามแผนยุทธศาถยร์

ร้อยละ

4,252,000
1,493,000

78.44
15.96
5.60

รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบกรอบคาของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ยามที่เถนอ
2.3 แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ในภาระงานด้านการ
บริหาร รอบประเมิน 2/2561 ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ด้วยคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัยิ
ราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ในรอบ ประเมินที่ 2/2561 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 าึง 31 พฤษภาคม 2561) และ
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัยิราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้
ดารงยาแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ และประธานกรรมการบริหาร
หลักถูยรทุกหลักถูยร ในรอบประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม จึงขอให้คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาเถนอชื่อ แย่งยั้งผู้ทาหน้าที่ประเมิน ผลการปฏิบัยิราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงาน
ทางด้านการบริหาร ของผู้ดารงยาแหน่งบริหาร ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ประเมิน คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์
1. ประธานกรรมการบริหารหลักถูยรทุกหลักถูยร
2. ผู้รักษาการแทน หัวหน้าถานักงานคณบดี
3. หัวหน้างานทุกงาน
4. ยัวแทนบุคลากรถายผู้ถอน จานวน 3 ท่าน
5. ยัวแทนบุคลากรถายถนับถนุน จานวน 3 ท่าน
กลุ่มผู้ประเมิน ประธานกรรมการบริหารหลักถูยร (แยกเป็นรายหลักถูยร)
1. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.บ. ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ จานวน 2 ท่าน
2. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.บ. ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม จานวน 2 ท่าน
3. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ผ.ม. ถาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จานวน 2 ท่าน
4. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.ม. ถาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จานวน 2 ท่าน
5. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.ม. ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ จานวน 2 ท่าน
6. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ถา.ม. ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม จานวน 2 ท่าน
7. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ปร.ด. ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ จานวน 2 ท่าน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 2

8. ยัวแทนผู้ประเมิน หลักถูยร ปร.ด. ถาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองจานวน 2 ท่าน
จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบแย่งยั้งผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัยิราชการของบุคลากรถายผู้ถอน ด้าน
คุณภาพงาน ในภาระงานด้านการบริหาร รอบประเมิน 2/2561 ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ดารงยาแหน่งบริหาร
ยามรอบประเมินที่ 1/2561 ดังเดิม
2.4 รับรองผลการศึกษาภาคพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอาอนวาระ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.5 เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ประจาปีงบประมาณ
2561
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ถมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรยิ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ประจาปี 2561 (ผลงาน 1 ยุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561) ถาหรับบุคลากรผู้ถร้างผลงาน
เป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ยามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2559) ลงวันที่ 27 ยุลาคม พ.ศ.2559 บุคลากร
ที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรยิคุณจากหน่วยงานภายนอกระดับชายิและนานาชายิทั้งภาครัฐและเอกชน ยลอดจนบุคลากรที่ประถบ
ผลถาเร็จในหน้าที่ การงานและการศึกษา โดยถ่งเอกถารดังกล่าวไปที่งานถวัถดิการและถิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 5 ยุลาคม 2561 (พร้อมไฟล์ข้อมูล PDF ลงแผ่น CD) หากพ้นกาหนดจะาือว่าถละถิทธิ์ในการ
เถนอชื่อ รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิไม่เถนอชื่อ
2.6 พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาลาศึกษา
ประธาน แจ้งว่า ด้วยมีพนักงานมหาวิทยาลัยถายวิชาการ จานวน 2 ราย ขออนุมัยิขยายเวลาศึกษาในระดับปริญญา
เอก ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถิทธา กองถาถนะ ผู้ได้รับอนุมัยิให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักถูยรปรัชญาดุษฎีบัณฑิย
ถาขาวิชาการจัดการมรดกทางถาาปตยยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักถูยรนานาชายิ) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนโครงการพัฒนา
กาลังคนด้านมนุษยศาถยร์และถังคมศาถยร์ (ทุนเรียนดี มนุษยศาถยร์และถังคมศาถยร์แห่งประเทศไทย) ประจาปี การศึกษา 2556
ทุนศึกษาย่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ถาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2556 และทุนถ่วนยัว มีกาหนด 5 ปี 14 วัน
นับยั้งแย่วันที่ 17 มิาุนายน 2556 าึงวันที่ 30 มิาุนายน 2561 ขออนุมัยิขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ
ถาานศึกษาเดิม ด้วยทุนถ่วนยัว มีกาหนด 6 เดือน นับยั้งแย่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 าึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเวลาศึกษา
ทั้งถิ้น 5 ปี 6 เดือน 15 วัน เนื่องจากยังไม่ถาเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ผ่านการถอบอนุมัยิหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นยอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับเขียนยัวเล่มวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักชาวย่างชายิที่พานักอาศัยอยู่
ย่างประเทศ ซึ่งย้องมีการปรับเปลี่ยนขอบเขย โครงถร้างเนื้อหา และรูปแบบการเขียน (ภาษาอังกฤษ) อย่างย่อเนื่อง โดยการขอ
ขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20
มิาุนายน 2561 แล้ว
2. นายฐานันดร์ ศรีธงชัย ผู้ได้รับอนุมัยิให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชา Built Environment ณ The University
of Nottingham ประเทศอังกฤษ ด้วยทุน The University of Nottingham และทุนศึกษาย่อระดับปริญญาเอก ณ ย่างประเทศถาหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2558 มีกาหนด 3 ปี 10 วัน นับยั้งแย่วันที่ 21 กันยายน 2558 าึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ขอ
อนุมัยิขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ ถาานศึกษาเดิม ด้วยทุนถ่วนยัว มีกาหนด 1 ปี นับยั้งแย่วันที่ 1
ยุลาคม 2561 าึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมเวลาศึกษาทั้งถิ้น 4 ปี 10 วัน เนื่องจากยังไม่ถาเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า งานวิจัยใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 3

ระดับปริญญาเอก ได้ดาเนินการาึงขั้นยอนการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนวิทยานิพนธ์ และจากการ
ประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา เห็นว่า ถมควรให้มีการขยายเวลาศึกษาย่ออีก 1 ปี เพื่อให้ผลลัพธ์ของการศึกษานั้นเป็นไปอย่างย่อเนื่อง
โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิ ชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 20 มิาุนายน 2561 แล้ว
จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิดังนี้
1. อนุมัยิให้ ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถิทธา กองถาถนะ ขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ
ถาานศึกษาเดิม ด้วยทุนถ่วนยัว มีกาหนด 6 เดือน นับยั้งแย่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 าึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. อนุมัยิให้ นายฐานันดร์ ศรีธงชัย ขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก ถาขาวิชาเดิม ณ ถาานศึกษาเดิม ด้วย
ทุนถ่วนยัว มีกาหนด 1 ปี นับยั้งแย่วันที่ 1 ยุลาคม 2561 าึงวันที่ 30 กันยายน 2562
โดยขอให้เร่งรัดการศึกษาด้วย
2.7 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาถยราจารย์ถักการ ราษีถุทธิ์ ผู้ได้รับอนุมัยิให้ไปปฏิบัยิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการใน
ประเทศ เพื่อเขียนหนังถือ เรื่อง ปรากฏการณ์ความร้อนในถาาปตยยกรรม มีกาหนด 1 ปี นับยั้งแย่วันที่ 1 ถิงหาคม 2560 าึงวันที่
30 กรกฎาคม 2561 ได้ถ่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วย เนื้อหาของหนังถือบทที่ 5 และบทที่ 6
(รวม 6 บท จาก 8 บท) คิ ด เป็ น ความก้ า วหน้ า รวมไม่ ย่ ากว่ า ร้ อ ยละ 75 และเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปยามระเบี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัยิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเยิม) พ.ศ.
2524 และฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่ งก าหนดให้ เถนอรายงานความก้ าวหน้าของโครงการฯ ย่ อคณะกรรมการประจาคณะเพื่ อ
พิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเถนอผลงานโครงการที่ถาเร็จถมบูรณ์ย่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาย่อไป ดังนั้น จึง
เถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการดังกล่าว ยามรายละเอียดในเอกถารประกอบการประชุม
มติ ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิ เห็ นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัยิให้ ไปปฏิบัยิงานเพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 3 ยามที่เถนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีและการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ยามที่คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ได้จัดทาโครงการยามแผนปฏิบัยกิ าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ดาเนินการยิดยามการดาเนินโครงการ รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ยุลาคม 2560 – 19
มิาุนายน 2561 ถรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ที่ได้ดาเนินการ รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 แจ้งกาหนดการการประกันคุณภาพภายใน-แจ้งแนวทางและกาหนดการการประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้คณะ
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ จัดกิจกรรมการให้คาปรึกษา EdPEx Coaching ขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยมี รศ.พญ.ถุพินดา
คูณมี คณะแพทยศาถยร์ มาเป็นที่ปรึกษา ซึ่ง รศ.พญ.ถุพินดา ได้ให้คาแนะนาย่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ย่อการรับการยรวจประเมิน
EdPEx ประจาปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การเขียนรายงานโครงร่างองค์การ และการประเมินยนเอง หมวด 1 - 6 จะย้องแถดงให้
เห็นความเชื่อมโยงกับวิถัยทัศน์ของคณะ และการรายงานผลลัพธ์ หมวด 7 ให้แถดงแนวโน้มให้ชัดเจน และมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
กับถาาบันอื่น โดยไม่จาเป็นย้องเปรียบเทียบทุกยั วบ่งชี้ ให้เลือกเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลที่ถาคัญและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 4

คณะ และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา กาหนดให้คณะฯ รับการยรวจประเมิน EdPEx ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17
กรกฎาคม 2561 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ช่ว ยคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา แจ้ งว่ า ยามที่ ก องยุ ท ธศาถยร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ก าหนดให้ ค ณะ
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ จัดทาแผนปฏิบัยิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เถนอย่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น ฝ่ายแผนได้
ดาเนินการ (ร่าง)กาหนดการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัยิการ เรื่องการจัดทาแผนปฏิบั ยิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
วัยาุประถงค์ เพื่อจัดทาแผนปฏบัยิการประจาปีฯ โดยกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดยาม
เอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายต่าง ๆ
3.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี
การศึกษา 2561 ภาคการศึกษาย้น
โดยมีกาหนดการเบื้องย้น ดังนี้
1. ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง ประจาปี การศึกษา 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม
2561
2. เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 ถิงหาคม 2561 (ทุกคณะ)
3. พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 พิธีไหว้ครู บายศรีถู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แย้ม 13.00
- 17.00 น. คณะฯ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561
4. พิธีพระราชทานปริญญาบัยร ประจาปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัย
1. ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาถาหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง ประจาปี 2561
ยามที่ คณะฯ ได้พิจารณายอบรับและเถนอชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิยศึกษาที่มีคุณถมบัยิเหมาะถมเข้า
รับทุนการศึกษาถาหรับบุคลากรจากในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ประจาปี 2561 นั้น กองการย่างประเทศ จึงได้
แจ้งผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนถนับถนุนการศึกษาและรายละเอียดของทุุนถนับถนุนดังกล่าว โดยรายชื่อทีค่ ณะฯ เถนอ
ได้ผ่านการคัดเลือก 1 คน คือ Mr.Briant Wiranata จากประเทศอินโดนีเซีย โดยจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ในถาขาวิชา
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ หลักถูยรปกยิ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. แย่งยั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าถาขาวิชา
ยามที่คณะฯ ได้มีการปรับโครงถร้างการแบ่งหน่วยงานใหม่ ยามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1360/2561) ทา
ให้ผู้ดารงยาแหน่งหัวหน้าถายวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์ ยามโครงถร้างเดิม พ้นจากยาแหน่งยามการปรับโครงถร้างใหม่ ซึ่งมีผล
ยั้งแย่วันที่ 8 มิาุนายน พ.ศ.2561 เป็นย้นไป ถาหรับโครงถร้างใหม่ การบริหารวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน ได้กาหนดให้มี 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 5

ถาขาวิชา คือ ถาขาวิชาถาาปตยยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ โดยที่ทางคณะฯ อยู่ระหว่างดาเนินการถรรหาหัวหน้าถาขาวิชา
และในระหว่างนี้ได้เถนอทางมหาวิทยาลัยแย่งยั้งให้ ผศ.นพดล ยั้งถกุล เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าถาขาวิชาถาาปตยยกรรม ผัง
เมือง และการออกแบบ และแย่งยั้งให้ทาหน้าที่กรรมการคณะ ประเภทหัวหน้าถาขาวิชา อีกยาแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว ยั้งแย่
วันที่ 8 มิาุนายน 2561 เป็นย้นไป จนกว่าการดาเนินการถรรหาหัวหน้าถาขาวิชาจะแล้วเถร็จ
2. การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์
ยามที่ คณะฯ ได้ เถนอโครงถร้ า งและแบ่ งหน่ ว ยงานภายใน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปยามพระราชบั ญ ญั ยิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดยั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งถ่วนงาน
และหน่ ว ยงานกั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยของถ่ วนงานในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. 2560 นั้ น กองยุ ท ธศาถยร์ จึ งแจ้ งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1360/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ มายัง
คณะ และยามประกาศดังกล่าว ให้แบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ดังนี้
1. กองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารและธุรการ
1.2 งานแผนและงบประมาณ
1.3 งานวิชาการและวิจัย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น
4.1 สรุปจานวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งว่า ถรุปผลจานวนการรับ บุ คคลเข้าศึกษาในคณะถาาปต ยยกรรมศาถยร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับถมัครนักศึกษารับยรงร่วมกัน ระดับปริญญายรี ดังนี้
1.1 ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม
- แผนการรับเข้า จานวน 75 คน
- ถรุปผลการรับเข้า ณ ปตจจุบัน จานวน 80 คน
1.2 ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์
- แผนการรับเข้า 70 คน
- ถรุปผลการรับเข้า ณ ปตจจุบัน จานวน 74 คน
ทั้งนี้ รอบที่ 4 ระบบกลาง (Admission) ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม มีแผนการรับเข้า จานวน 5 คน และถาขาวิชา
ถาาปตยยกรรมศาถยร์ มีแผนการรับเข้า จานวน 3 คน รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 ขอให้พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นกรณี
พิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ยามที่หลักถูยรในระดับบัณฑิยศึกษา ได้มีการพิจารณาการถมัครบุคคลเข้าศึกษาย่อ
ประจาภาคย้น ปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ จานวน 3 ราย ดังนี้
ที่

ชือ่ -ถกุล

เข้าศึกษาระดับ/ถาขาวิชา

มยิคณะกรรมการบริหารหลักถูยรฯ

1

นายอัศวิน โรจน์ถง่า

ปริญญาเอก แบบ 1.1
ถาขาวิชาถาาปตยยกรรมศาถยร์

เห็ น ชอบ การประชุ ม ที่ พิ เศษ/2561
เมื่อวันที่ 24 มิาุนายน 2561

2

นางถาวธีรดา ประวะเถนัง

ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2

เห็ น ชอบ การประชุ ม ที่ พิ เศษ/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 6

ที่

3

ชือ่ -ถกุล

นายธนรัยน์ ถงวนยระกูล

เข้าศึกษาระดับ/ถาขาวิชา

มยิคณะกรรมการบริหารหลักถูยรฯ

ถาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง โครงการพิเศษ
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2
ถาขาวิชาการออกแบบอุยถาหกรรม โครงการพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 มิาุนายน 2561
เห็ น ชอบ การประชุ ม ที่ พิ เศษ/2561
เมื่อวันที่ 23 มิาุนายน 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการถอบคัดเลือกฯ /คณะกรรมการบริหารหลักถูยรฯ ได้ทาการถอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะถมในการเข้า
ศึกษาย่อ มีมยิให้รับถมัครบุคคลดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยอิงยามประกาศบัณฑิยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
20/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับถมัครบุ คคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิยศึกษา ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษายลอดปี หมายความว่า
การรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ดาเนินการยามประกาศการรับถมัครนักศึกษาเพิ่มเยิมจากการรับในระบบปกยิ
จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิเห็นชอบรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิยศึกษา ประจาภาคการศึกษาย้น ปีการศึกษา
2561 เป็นกรณีพิเศษ จานวน 3 ราย ยามที่เถนอ
4.3 รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ซึ่งเป็นผู้มีถิทธิ์เถนอชื่อยามข้อ 8 (5) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 470/2559) เรื่อง คุณ ถมบัยิ
หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัยิการคัดเลือกผู้ถมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาเถนอชื่อ
บุคคล หรือนิยิบุคคล หรือองค์กรที่ กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ย่อถังคมภาคยะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นผู้ถมควร
ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา ประจาปี พ.ศ.2561 จานวนประเภทละ 1 รายชื่อ (โดยวิธีลับ) ทั้งนี้ การเถนอชื่อผู้ถมควรได้รับ
รางวัลนี้ คณะจะย้องกรอกข้อมูลยามแบบเถนอชื่อ แบบประวัยิและผลงาน พร้อมจัดทาคาประกาศเกียรยิคุณ โดยให้มีความยาวไม่
เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบเอกถารเชิงประจักษ์หรือถื่อย่างๆ ที่จะเป็นข้อมูลถนั บถนุนเพิ่มเยิม ทั้ งนี้เอกถารทั้งหมด
นอกจากย้นฉบับแล้ว โปรดจัดถ่งในรูปแบบไฟล์ PDF บันทึกลง CD ROM ด้วย รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึง
เถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิไม่เถนอชื่อ
4.4 รางวัล “ศรีมอดินแดง”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้ งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศยนเพื่อ
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจาปี 2561 โดยแบ่งกลุ่มการคัดเลือกเป็น 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลถาหรับบุคลากรยาแหน่งวิชาการ
จานวน 1 รางวัล
2. รางวัลถาหรับบุคลากรยาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จานวน 1 รางวัล
โดยให้ถ่งเอกถารดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะาือว่าคณะ/หน่วยงานไม่
ประถงค์จะเถนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกฯ รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิไม่เถนอชื่อ
4.5 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2561
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ถมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรยิ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจาปี 2560 (ผลงาน 1 ยุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561) ถาหรับบุคลากรผู้ถร้างผลงาน
เป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ยามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2559) ลงวันที่ 27 ยุลาคม พ.ศ.2559 บุคลากร
ที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรยิคุณจากหน่วยงานภายนอกระดับชายิและนานาชายิทั้งภาครัฐและเอกขน ยลอดจนบุคลากรที่ประถบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 7

ผลถาเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา โดยจัดทาเป็นฉบับจริง 1 ชุด ถาเนา 1 ชุด และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาโปรดแนบ
เอกถารเชิงประจักษ์ หรือถื่อย่างๆ ที่เป็นข้อถนับถนุน ทั้งนี้เอกถารทั้งหมด นอกจากย้นฉบับและถาเนาแล้ว โปรดจัดทาในรูปแบบ
ไฟล์ PDF บันทึกลง CD ROM ด้วย ภายในวันที่ 31 ยุลาคม 2561 รายละเอียดยามเอกถารประกอบกาประชุม จึงเถนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิไม่เถนอชื่อ
4.6 จานวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ประจาภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ รายงานจ านวนผู้ มี ถิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ย ศึ ก ษา คณะถาาปต ย ยกรรมศาถยร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาภาคการศึกษาย้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดยามเอกถารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 แต่งตั้งหัวหน้างาน กองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ แจ้งว่า ยามที่คณะฯ ได้มีการปรับโครงถร้างองค์กรใหม่ ซึ่ง
กองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานย่อยภายใย้กองบริห ารงานคณะฯ จากเดิมมีหน่วยงาน
ย่อย 5 หน่วยงาน เปลี่ยนเป็น 3 หน่วยงาน นั้น คณะผู้บริหาร ได้ทาการหยั่งเถียงเพื่อถรรหาผู้ถมควรได้รับการพิจารณาดารง
ยาแหน่งหัวหน้างานยามการปรับโครงถร้าง ภายใน จานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (เถนอชื่อโดยการ
ลงคะแนนและให้เหยุผลถนับถนุน) และครั้งที่ 2 โดยวิธีลับ เมื่อวันที่ 3-4 มิาุนายน 2561 (เถนอชื่อโดยวิธีลับ) และได้มีการถรุป
คะแนนการหยั่งเถียงนาเถนอพิจารณาในที่ประชุมคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 26 มิาุนายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมยิเห็นชอบให้เถนอ
เชื่อหัวหน้างานและรองหัวหน้างาน ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ยาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ชานาญงาน
เป็นหัวหน้างานบริหารและธุรการ
2. งานแผนและงบประมาณ
นายอนุ วั ฒ น์ กิ จ โกศล พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ย าแหน่ ง นั ก วิ เคราะห์ น โยบายและแผน ช านาญการ
เป็นหัวหน้างานแผนและงบประมาณ
3. งานวิชาการและวิจัย
นางวาถนา ราเพยพล พนักงานมหาวิทยาลัย ยาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ เป็นหัวหน้างานวิชาการ
และวิจัย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปยามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดยั้ง การรวม การยุบเลิก
การแบ่งถ่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของถ่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิาุนายน
พ.ศ.2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1360/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะ
ถาาปต ยยกรรมศาถยร์ ประกาศ ณ วัน ที่ 7 มิาุนายน พ.ศ.2561 จึงขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในการ
พิจารณาเถนอชื่อหัวหน้างานและรองหัวหน้างานกองบริหารงานคณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จึงเถนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิดังนี้
1. เห็นชอบรายชื่อยาแหน่งหัวหน้างาน ยามที่เถนอ
2. ให้มวี าระการดารงยาแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี โดยถามาราดารงยาแหน่งวาระยิดย่อกันได้
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4.8 ขอให้พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นกร ณี
พิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิยศึกษา คณะถาาปตยยกรรมศาถยร์ จานวน 5 ราย ได้ยื่น
คาร้องขอถาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิยศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ดาเนินการ
ยรวจถอบคุณถมบัยิ หนี้ถินกับทางคณะฯ ห้องถมุด มหาวิทยาลัย และยรวจถอบความาูกย้องของชื่อ – ถกุล รหัถประจายัว
นักศึกษา ถาขาวิชา และค่าคะแนนถะถม กับทางถานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณถมบัยิในการถาเร็จ
การศึ ก ษาได้ ดั งนั้ น จึ งขอให้ ค ณะกรรมการประจ าคณะฯ พิ จ ารณารับ รองการเถนอชื่ อ ผู้ ถ าเร็ จ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ เถนอถภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นย่อไป ดังนี้
ลาดับ
รหัถนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
1
557200001-3
ระดับปริญญาโท
1
575200027-3
2
585200028-2
3
565200008-6
4
565200027-2

ชื่อนักศึกษา

ถาขาวิชา

แผน/ โปรแกรมการศึกษา

GPA

นายดนัย นิลถกุล

ถาาปตยยกรรมศาถยร์

2.1/ ภาคปกยิ

4.00

นายนิยิ นิมะลา
นางถาวพรชนก ปลัดกอง
นางถาวศิรินภา จันทรโคยร
นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัถ

การออกแบบอุยถาหกรรม
การออกแบบอุยถาหกรรม
เทคโนโลยีอาคาร
เทคโนโลยีอาคาร

ก 2/ ภาคปกยิ
ก 2/ โครงการพิเศษ
ก 2/ โครงการพิเศษ
ก 2/ โครงการพิเศษ

3.88
3.81
3.83
3.56

จึงเถนอย่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมยิรับรองการเถนอชื่อผู้ถาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาย้น ปีการศึกษา 2560 เป็น
กรณีพิเศษ จานวน 5 ราย ยามที่เถนอ

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางรินทร์ลภัถ ถิริโชคเดชากิยยิ์
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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