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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  3/2562 
วันพุธที่ 27 มีนาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 ปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2562 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่งานนโยบายและแผนได้ด าเนินการก ากับติดตาม โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 – รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) นั้น พบว่ามีการด าเนินโครงการ
แล้วจ านวน 7 โครงการ  และยกเลิกจ านวน 1 โครงการ เมื่อตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินโครงการดังกล่าว รวม
เป็นเงินจ านวน 150,000 บาท  จึงเห็นควรน ามาจัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นต่อไป  โดยสรุปได้ ดังนี้ 

 

ตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงรายจ่ายกลางปี ระหว่างหมวดรายจา่ยที่ 1 และ 3 
หมวดรายจ่าย งบประมาณ-ต้นปี งบประมาณ-กลางปี* ใช้ไป คงเหลือ 

หมวด 1 บริหารจัดการส่วนกลาง 21,577,993 21,727,993 7,422,302 14,305,691 

หมวด 2 บริหารจัดการหลักสูตร 4,252,000 4,252,000 1,727,729 2,524,271 
หมวด 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์ 817,260 667,260 247,455 419,805 
รวม หมวดรายจ่าย 26,647,253 26,647,253 9,397,486 17,249,767 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2562 ตามที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ฉบับผ่านการรับรอง   หน้า 2 

 

2.2 ขอใช้งบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีความประสงค์ใช้งบประมาณจ านวน 29,960 

บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการใบจัดหา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบกาประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการขอใช้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จ านวน 
29,960 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามที่เสนอ 
 

2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษา 
  ประธาน แจ้งว่า นางสาวดารารัตน์  ค าเชียงตา  ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctoral 

Degree สาขาวิชา Energy (Energy Policy, Planning and Economics) ณ Asian Institute of Technology ด้วยทุน Royal Thai 
Government (RTG) Fellowships, Asian Institute of Technology (AIT) Fellowship scheme และทุนศึ กษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีก าหนด 3 ปี 9 เดือน 19 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 
สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 ขออนุมัติขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม 
ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รวมเวลาศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี 3 
เดือน 19 วัน  เนื่องจากยังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ผ่านการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (Course works) ตามที่ทาง
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ครบเรียบร้อย ปัจจุบันก าลังศึกษาและด าเนินงานวิจัยในหัวข้อ “Characteristic of urban heat island, 
local climate classification and policy for Bangkok” โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนร่างตัวเล่ม
วิทยานิพนธ์ และการส่งบทความวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อส าเร็จการศึกษา โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2562 แล้ว จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวดารารัตน์  ค าเชียงตา ขยายเวลา
เพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 
2562 ถึงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ตามที่เสนอ 
 

2.4 โปรดเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประธาน แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559  

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2559 และตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 
2559 จึงขอให้ส่วนงาน/องค์กรที่มีสิทธิเสนอช่ือ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิ
1. ให้ก าหนดวิธีการที่จะไดร้ายชื่อสมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภา 

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ โดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่  
1) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ  
2). การลงคะแนนแบบออนไลน ์

2. ผู้มีสิทธ์ิในการเสนอรายชื่อ ประกอบด้วย 

2.1 หลักสตูร ทุกหลักสูตร 
2.2 คณาจารย ์
2.3 บุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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3. ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบการตัดสินใจ 
 ทั้งนี้ ให้สรุปผลการเสนอช่ือฯ น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในเดือน เมษายน 2562 

 

2.5 (ร่าง) ระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การขอใช้ห้อง การขอยืมและส่งคืน
อุปกรณ์ห้องคลังเคร่ืองมือกลาง พ.ศ. 2562 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะจัดตั้งห้องคลังเครื่องมือกลาง ข้ึน 
เพื่อรวบรวมครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะฯ มีนโยบายในการบริหารเครื่องมือ โดยยึดหลักการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงได้รวบรวมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีการ
บริหารจัดการใช้ครุภัณฑ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร จึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การขอใช้ห้อง การขอยืมและส่งคืนอุปกรณ์ห้องคลังเครื่องมือกลาง พ.ศ. 
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการห้องคลังเครื่องมือกลาง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการเวียนขอมตินอกวาระการประชุม  เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 แล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบกาประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี ้
1. เห็นชอบโดยหลักการใน ร่างระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การขอใช้ห้อง  

การขอยืมและส่งคืนอุปกรณ์ห้องคลังเครื่องมือกลาง พ.ศ. 2562  
2. น าส่ง (ร่าง) ระเบียบฯ ให้กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของร่าง 

ประกาศฉบับดังกล่าว  
3. เนื่องจากในระเบียบดังกล่าว มีความหลากหลายในเรื่องต่างๆ เช่น การขอใช้ห้องปฏิบัติการ ระเบียบการยืม- 

คืนอุปกรณ์ฯ จึงเห็นควรด าเนินการแยกระเบียบให้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องต่างๆ ไป    
4. ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกขอคืนอุปกรณ์ได้ทันที 
5. น าเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในเดือน เมษายน 2562 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  รายงานสถานะการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 

2561 จ านวน 4 หลักสูตร  ได้แก่ 
1. หลักสตูรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑติ 
2. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
3. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
4. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาการวางแผนภาคและเมือง 

โดยสรุปได้ดังนี้  
หลักสูตร หน้ีสินและทุน รายได้ รายจ่าย รายได้สูงกว่ารายจ่าย 

1. ผ.ม. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 1,959,717.36 804,209.00 612,020.87 192,188.13 

2. สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 4,472,063.98 625,885.00 587,697.54 38,187.46 

3. สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 1,297,072.22 1,398,528.00 1,023,567.08 374,960.92 

4. ปร.ด. สาขาการวางแผนภาคและเมือง 128,983.72 108,300.00 58,964.25 49,335.75 
 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
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3.2  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 – รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  และการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

3.2  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 
       ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอถอนวาระ 
 

3.3  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
3.3.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

1. เลือกตั้งองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา  
 มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดเลือกตั้งองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 

มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยใช้การออกเสียงผ่านระบบอีเมลล์ KKU ของนักศึกษาทุกคน 
2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

 คณะฯ ก าหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 21.00 น.  ณ VOA SPACE จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
เสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศกึษามีความพรอ้มในการเข้าสู่อาชีพได้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวในสังคมทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งได้รับความรู้ค าแนะน าสั่งสอนและข้อคิดในเรื่องต่าง ๆ ท่ีควรรู้ก่อนที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพในสังคมเป็นพลเมืองดีของชาติ และการเตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่อาเซียน และเพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ 
1. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาให้มีการเปิดภาคการศึกษาใน
เดือน มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินก ารศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

2. โครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และ OPEN HOUSE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 คณะฯ ก าหนดจัดโครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และ OPEN HOUSE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และ
ผลงานทางการออกแบบของนักศึกษาทุกช้ันปี  ทั้งในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษา 2561 (OPEN  HOUSE )2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  
2561 เพื่อเป็นการกระชับและส่งต่อความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชากา รเป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการน าเสนอผลงานทางการออกแบบขั้นสุดท้าย และเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมชมกิจกรรมโครงการดังกล่าว 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ฉบับผ่านการรับรอง   หน้า 5 

 

3.3.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง (ด้วยวิธีดิจิทัล) 

 ขอเชิญคณาจารย์(ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย มาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี) เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ด้วยวิธีดิจิทัล  ในวันที่ 10 เมษายน 
2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ไปเป็นด้วยความเรียบร้อย 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเลือกตั้งด้วยวิธีดิจิทัล จะท าการทดสอบระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีดิจิทัล ไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งฯ เป็นรายบุคคล (mail.kku.ac.th) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.  

ในการนี้ จึงขอความกรุณาให้ผู้มีสิทธิทุกท่านโปรดตรวจสอบ และด าเนินการตามค าแนะน าที่แจ้งใน
อีเมลล์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย  

1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การตรวจแบบ จากกองอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.40  น. 
                                         
        
 
                                                                

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


