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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
คร้ังท่ี  1/2561 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 
ณ  ห้องประชุม 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

---------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์   ทองค าสมุทร    คณบด ี     ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต  ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัญชัย  สันติเวส   รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตั้งสกุล   หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ  กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรกานต ์ รวยสูงเนิน  กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
8. นางพรรณ ี   จรดอน    ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนรากร พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นายวรัฐ  ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 

ประธานกลา่วเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 12/2560  เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2560  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1  พนักงานมหาวิทยาลัยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่ นายนยทัต  ตันมิตร  พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจ าต าแหน่ง 2160 สังกัดสายวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ในการขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2560 โดยคณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาแล้ว และมีมติให้ นายนยทัต ตันมิตร ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
น าส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ของผู้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกันกับบทความทางวิชาการที่เสนอ เนื่องจาก
มีข้อสังเกตว่า ช่ือบทความทางวิชาการที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีความคล้ายกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าเดือน มกราคม 2561 นั้น เนื่องจากผู้ก าหนดต าแหน่งทาง
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วิชาการ ได้ด าเนินการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ล่าช้า จึงท าให้คณะกรรมการประจ าคณะ ไม่สามารถพิจารณาได้ทันเวลาภายในเดือน 
มกราคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจัดส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์และบทความทางวิชาการของ 
ราย นายนยทัต ตันมิตร ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาโดยวิธีเวียน และเสนอผลการ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 

2.2  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงานในภาระงานด้านการบริหาร
รอบประเมิน 1/2561 (1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2560) ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

2560 มีมติเห็นชอบเสนอรายช่ือผู้ท าหน้าที่ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอนด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 
ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร โดยวิธีลับ นั้น บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

  

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. การประเมินผลการปฏิบตัิราชการของประธานหลักสูตร เสนอใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้นๆ เป็นผู้ 

ประเมิน 
2. ให้เปลี่ยนช่ือหัวข้อ จากเดมิ “ประเมินความพึงพอใจ” เป็น “ประเมนิผลสัมฤทธ์ิ หรือประสิทธิภาพของการ 

ท างาน” 
ทั้งนี้ ประธานรับจะน าข้อเสนอแนะดังกล่าว เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ า 

คณะ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  ขอความเห็นชอบการรับสมคัรเพ่ือคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางคณะฯ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสายสนับสนุน จ านวน 3 

อัตรา ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เลขประจ าต าแหน่ง แหล่งเงิน หมายเหต ุ
1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 4107 เงินงบประมาณ อัตราเดิม นายเกรียงพงษ์ 
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 809 เงินรายได้คณะ อัตราเดิม นายกิฐิกรณ์ 
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 808 เงินรายได้คณะ อัตราเดิม นส.ฉัตรฤดี 

 

ในการนี้  จึงมีความประสงค์จะขอให้ทางมหาวิทยาลัย ด าเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตามข้อ 6 
ของประกาศฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดสัดส่วนจ านวนอัตราเพื่อให้คณะฯ ได้คัดเลือกบุคลากรได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกรอบอัตรา
ว่างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีอยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี ้
หากเห็นชอบขอใหพ้ิจารณา ดังนี ้

1. ช่ือต าแหน่งท่ีจะคณะฯ ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายในฯ ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับท่ี 3/2560)   
จ านวน 1 ใน 3 อัตรา ตามรายละเอียดช่ือต าแหน่งข้างต้น 
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2. ช่ือผู้แทนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก  จ านวน 1 คน (หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับหมาย 
หมาย) 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร  (เช่น สาขาท่ีจะรับสมัคร ความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น) 

4. ระยะเวลาการรับสมัคร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้
1. เห็นชอบให้เปิดรับสมัคร ล าดับท่ี 1 ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ เลขประจ าต าแหน่ง 4107 
2. มอบหมายให้ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก 
3. เห็นควรให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
4. ระยะเวลาการรับสมัคร จ านวน 30 วัน 

 

3.2  พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาในประเทศ 
ประธาน แจ้งว่า ผศ.สิทธา กองสาสนะ  พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้วยทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2556 และทุน
ส่วนตัว มีก าหนด 4 ปี 6 เดือน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขออนุมัติขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 รวมเวลาศึกษาทั้งสิ้น 5 ปี 14 วัน เนื่องจากยังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับเขียนตัวเล่มวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชาวต่างชาติที่พ านักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนขอบเขต โครงสร้างเนื้อหา และรูปแบบการเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
อย่างต่อเนื่อง  โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี เวียนพิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 แล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผศ.สิทธา กองสาสนะ ขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศเพื่ออยู่ศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิมด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ได้ 
ตามที่เสนอ 

 

3.3  เชิญเข้าร่วม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พร้อมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “นักบริหาร 
 ดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” 

ประธาน แจ้งว่า มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณ
แผ่นดิน พร้อมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม 
ให้ก าลังใจ บุคคล และองค์กรที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ ดังนั้น จึง
ได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยการน าส่งผลงานของคณะ หรือ พิจารณาคัดเลือกบุคคลภายในองค์กร หรือ พิจารณา
บุคคลที่เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 
EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” กับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 

  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอช่ือ 
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3.4  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย” 
ประธาน แจ้งว่า สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้จัดท าโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้ปัญหาความขัดแจ้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. จัดอบรมผู้บริหารคณะและระดับมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2 
2. เพื่อด าเนินการไปสู่การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ย ที่สามารถจะด าเนินการระงับข้อพิพาท 

ทางเลือกได้ 
4. การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ย 
5. การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลและคลังความรู้ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท 
6. พัฒนาน าไปสู่การวิจัยเชิงสถาบันและการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทใน

สถาบันการศึกษา 
โดยก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม พันล้านบูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย ศาลจังหวัดขอนแก่น 
และโรงเรียนพัฒนาผู้น าและสร้างสันติธรรม สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเชิญคณบดีและรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง คณะละ 2 
ราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่อไป 
 

3.5  เสนอขอรับทุนสนับสนนุเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  
 การออกแบบสถาปัตยกรรม นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ า 
 งวดที่ 3/2561 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การให้เสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการ
น าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 3/2561 นั้น รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล ได้ยื่นแบบเสนอขอรับเสนอ
ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบ
สถาปัตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 3/2561  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ
แสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
ประจ างวดที่ 3/2561 ก าหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

3.6  ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชา AR 021 103 Computer Software for Design 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้ระดับคะแนนผลการเรียน  ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชา  AR 021 
103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับนักออกแบบ ( Computer Software for Design )  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2560  เมื่อวันท่ี  27  ธันวาคม  2560 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากอาจารย์ประจ าวิชาได้กรอกคะแนนเก็บในโปรแกรม  Excel  ผิดพลาด นักศึกษาได้คะแนนเก็บ  19  
คะแนน  แต่อาจารย์ประจ าวิชากรอกคะแนนเก็บในโปรแกรม  Excel  เป็น  1.9  คะแนน  จึงท าให้ระดับคะแนน (เกรด) ของ
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นักศึกษาคลาดเคลื่อน  ในการนี้  เพื่อให้การคิดค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์
การคิดคะแนน  จึงขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว  จ านวน  1  ราย  คือ  

 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล ระดับคะแนนเดิม ระดับคะแนนท่ีแก้ไข 
603200156-1 นายปิยวัฒน์ นันธิสิงห์ C+ A 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาการ AR 021 103 Computer 
Software for Design จ านวน 1 ราย ได้ ตามที่เสนอ 

 

3.7  ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาการ 807 241 Basic Textiles and Fashion Design 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้ระดับคะแนนผลการเรียน  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560  ในรายวิชา  807 
241  Basic  Textiles  and  Fashion  Design  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  12/2560  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2560  ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องจากอาจารย์ประจ าวิชามีความ
ผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดคะแนนสะสมของนักศึกษาไม่ครบถ้วน  จึงท าให้ ระดับคะแนน  (เกรด)  ของนักศึกษา
คลาดเคลื่อน  ในการนี้เพื่อให้การคิดค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์การคิด
คะแนน  จึงใคร่  ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว  จ านวน  1  ราย  คือ   

 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล ระดับคะแนนเดิม ระดับคะแนนท่ีแก้ไข 
593200051-4 นายธนกฤต  เครื่องตรงจิตร B+ A 

 

โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 17  มกราคม  2561  
ทั้งนี้  หลักสูตรได้มีมติที่จะป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ในภาคการศึกษาต่อไป โดยการก าหนด
ปฏิทินให้อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศคะแนนเก็บให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า  พร้อมท้ังก าหนดวันท่ีนักศึกษาสามารถแย้งหรือขอ
แก้ไขคะแนนเก็บได้  ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดปฏิทินในการด าเนินการส่งผลการเรียน  
(เกรด)  ดังนี ้

1. วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศคะแนนเก็บให้นักศึกษาทราบ 

2. ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสามารถแย้งหรือขอแก้ไขคะแนนเก็บได้ 
3. วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรับรองผลการเรียน (เกรด) 

และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม  
2561 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาการ 807 241 Basic Textiles 
and Fashion Design จ านวน 1 ราย ได้ ตามที่เสนอ 

 

3.8  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ เร่ือง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ 
 พัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้เสนอขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   
2066/2556)  ลงวันที่  18  กันยายน  2556  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และต่อมา คณะฯ ได้ขออนุมัติออกประกาศคณะ (ฉบับที่ 20/2556)  ลงวันที่  29  
พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และประกาศคณะ (ฉบับท่ี 31/2559)  ลงวันท่ี  12  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม  
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ฉบับที่ 2)  เพื่อเป็นช่องทางให้คณะฯ สามารถใช้จ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  ได้คล่องตัวยิ่งขึ้นแต่เนื่องจาก  
ตามข้อ  4  ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1858/2560  ลงวันที่  11 กันยายน 2560)  เรื่อง  ก าหนดการออก
ประกาศ  หลักเกณฑ์ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558   
“ก าหนดให้ส่วนงานทบทวนและด าเนินการเสนอจัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การงบประมาณ  การเงิน  การ
พัสดุ  และทรัพย์สิน  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558  โดยเสนอต่อกรรมการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561”  นั้น 
            เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง คณะฯ จึงได้จัดท าจึง (ร่าง)  
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจ าปีงบประมาณ  2561  โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

ท่ีมา จากเดิม ปรับแก้ไขเป็น 
ข้อ 11  เงินสมทบ เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
ต า ม แ ผ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจ าปีของคณะ      
 

4)  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภายใต้โครงการรับตรงอาชีวะ  
เงื่อนไข 
1) จัดสรรจ านวน 10 ทุนต่อปีการศึกษา ทุนละไม่เกิน 
10,000  บาท 

 
 
 
เงื่อนไข 
1) จัดสรรจ านวน 5 ทุนต่อปีการศึกษา ทุนละ
ไม่เกิน 10,000  บาท 

ข้ อ  1 3   เงิ น ส ม ท บ เพื่ อ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
นักศึกษา ในโครงการท่ีคณะ
ให้ความเห็นชอบ  

1)  เงินสมทบบางส่ วน เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในการท า
วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เงื่อนไข 
จัดสรรจ านวน 10 ทุนต่อปีการศึกษา ทุนละไม่เกิน 
10,000 บาท ดังน้ี 
1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 50,000 
บาท 
2) สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวนเงิน 
50,000 บาท 

 
 
เงื่อนไข 
จัดสรรจ านวน 10 ทุนต่อปีการศึกษา ทุนละไม่
เกิน 10,000 บาท ดังน้ี 
1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 
50,000 บาท 
2) สาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม จ านวนเงิน 50,000 
บาท 

 3)  เงินสมทบบ างส่ วน เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในการท า
วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
เงื่อนไข 
จัดสรรจ านวนไม่เกิน 1 ทุนต่อภาคการศึกษา  ทุนละ
ไม่เกิน  30,000 บาท 

 
 
เงื่อนไข 
จัดสรรจ านวนไม่เกิน 2 ทุนต่อภาคการศึกษา  
ทุนละไม่เกิน  30,000 บาท 

 8)  เงินสมทบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
เงื่อนไข 
วันละ  200  บาท 

 
 
เงื่อนไข 
การเบิ กจ่ าย เงินตามระ เบี ยบราชการ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้ อ  1 5   เงิ น ส ม ท บ เพื่ อ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ

1) เงินสมทบ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ส าหรับนักศึกษาระดับ

1) เงินสมทบ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การน าเสนอผลงาน ใน ท่ีประชุมสัมมนา 
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ท่ีมา จากเดิม ปรับแก้ไขเป็น 
เข้าประชุมสัมมนาวิชาการ
ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 
 

บัณฑิตศึกษา 
เงื่อนไข 
1) )   ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราท่ีก าหนด
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 
2)   ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามจ่ายจริง แต่ไม่

เกินอัตราท่ีก าหนดส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 

 
 

วิชาการ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เงื่อนไข 
1)   ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราท่ี

ก าหนดส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
มห าวิ ท ย าลั ย  ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ง าน /
ปฏิบัติการ  

2)   ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามจ่าย
จริง แต่ไม่เกินอัตราท่ีก าหนดส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 

3)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
     ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น   
     พิจารณาเป็นกรณีไป 

ข้อ 19  เงินสมทบ ในการ
จั ด ซ้ื อ ครุ ภั ณ ฑ์  ป รั บป รุ ง
ห้ อ ง เรี ย น  อ า ค า ร แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา และการเรียน
การสอน 

ข้อ 19  เงินสมทบ ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ปรับปรุง
ห้องเรียน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และการเรียนการสอน 

 
 
ตัดข้อความน้ีออก 

ข้ อ  2 0   เงิ น ส ม ท บ  เพื่ อ
สนับสนุนโครงการอื่นๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่ อคณ ะ ตาม ท่ี
คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

เงินสมทบ เพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อคณะ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 
 

เงินสมทบเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อคณะ 

 1)  เงินสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาส าหรับบุคลากรสาย
ผู้สอนท่ีลาศึกษาต่อโดยไม่ได้รับทุนอื่นใด หรือได้รับทุน
แต่ทุนท่ีได้รับไม่เพียงพอ 
เงื่อนไข 
1) สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาท่ีคณะก าหนดไว้ 
2 )  อ า ยุ ร า ช ก า ร ข อ งก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใน คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3) เป็นอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศในสาขาท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4) ความจ าเป็นของคณะ ในการน ามาใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงานของคณะ 
จ านวนเงิน 
1) เป็นเงินสมทบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ 
ต่างประเทศ ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา ค่าเดินทาง ค่าท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัดข้อความน้ีออก 
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ท่ีมา จากเดิม ปรับแก้ไขเป็น 
พัก และหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัววงเงินทุนละไม่ เกิน 
500,000 บาท ต่อคนต่อปี  และมีระยะเวลาการ
สนับสนุนไม่เกิน 3 ป ี
2) ผู้มีสิทธิขอใช้เงินกองทุน เป็นผู้ยื่นเรื่องขออนุมัติใช้
เงินผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3) หลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ด าเนินการตามระเบียบ
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 

4.1.1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
1. การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านมีเดีย ประเทศไทย 
 เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านมีเดีย ประเทศไทย  เมื่อ

วันท่ี 26 มกราคม 2561 ณ ห้องลักษมี ช้ัน 1 โรงแรมนารายณ์ กทม. ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความรว่มมือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระบบฐานข้อมูล การขอต าแหน่งวิชาการ Software Resource and Lab Sharing การจัดการ
ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ เป็นต้น 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
                

4.1.2 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ตามที่ โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เริ่มด าเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 27 

ธันวาคม 2560 จนวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ขณะนี้ โครงการฯ มีความก้าวหน้าในการด าเนินการร้อยละ 50 

 

2. โครงการปรับปรุงห้องสโมสร(เดิม) อาคาร AR 03 จัดห้อง Studio ส าหรับนักศึกษา ปี 1 
 คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องสโมสร(เดิม) อาคาร AR 03 ช้ัน 3 เพื่อให้เป็นห้อง Control Lab ของ

คณะ และได้ปรับปรุงให้ห้อง Studio สามารถท าเป็นห้องเล็ก และห้องใหญ่ได้ในห้องเดียว 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ(ถ้ามี) 
5.1  การพิจารณารับรองผลการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและ 

  เมือง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า  ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ยังไม่ได้ 

ส่งผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 รายวิชา คือวิชา 821917 Landscape Ecology in Urban 
and Regional Planning (นิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนภาคและเมือง) บัดนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมินผลรายวิชาดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้ง
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ที่เวียนพิเศษ/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ในการนี้ จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารับรองผลการศึกษา
รายวิชาดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

รหัสวิชา 821917 
ช่ือวิชา Landscape Ecology in Urban and Regional Planning  

นิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนภาคและเมือง 
หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
กลุ่ม 1 
อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ 
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 1 คน 
ผลการเรียน A 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดเรียนการสอน และการส่งผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน 
(เกรด) รายวิชาดังกล่าว ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ พร้อมนี้ ได้แนบใบส่งผลการศึกษามาด้วยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ราย เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้อาจารย์ประจ ารายวิชาส่งเกรดให้ตรงตามก าหนดเวลา เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญต่อการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของคณะ 

2. ขอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ช่วยกันทบทวนความถูกต้องของการรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

3. ขอให้เลขานุการหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาของทุก
หลักสูตร โดยต้องตรวจสอบกับระบบทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 
 

5.2  รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 9 

ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึ กษาได้
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัว
นักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
เสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 
1 565200020-6 นายพิพัฒน์พงศ์ ภูมิกอง ข โครงการพิเศษ 3.28 
2 565200024-8 นางสาวศิริวรรณ โรโห ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3.50 
3 565200026-4 นายพงษ์พิชญ์ เอี่ยมสุวรรณ์ ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3.61 
4 575200001-1 นางสาวสุธาสินี ดวงมณี ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3.78 
5 575200022-3 นายปพุทธ์ มีไชยโย ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3.82 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 
6 585200012-7 นางสาวนฤวรรณ มั่งสวัสดิ์ ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4.00 
7 585200013-5 นางสาวพรรัตน์ เรืองเสรี ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3.87 
8 585200034-7 นายสิรภพ ร่มศรี ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3.54 

 

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 
1 575200028-1 นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3.94 

  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 ราย ตามที่เสนอ 

 

5.3  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติงานตาม

นโยบายด้านบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมฯ ได้ขอให้พิจารณาวาระที่ 3.1 
เกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 หัวข้อ “คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการท าวิจัย (แบบ 1)” และตาม “ข้อ 3 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมลู 
ISI Web of Science (SCI)” และ “ข้อ 4 หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือวารสารระดับชาติที่สาขา
ยอมรับ” ในหัวข้อดังกล่าวนั้น พบว่าข้อความที่ระบุดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมต่อการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณา และมีมติดังนี้ 
1. รับทราบปัญหาของคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการท าวิจัย 

(แบบ 1)  
2. ให้เพิ่มเติมข้อความ “หรือหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง” ส าหรับ (ข้อ 4) ดังนี ้ 

เดิม หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ท าวิจัยอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือวารสาร
ระดับชาติที่สาขายอมรับ 

เป็น  หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “หรือหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง”  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยใน 5 ปี ย้อนหลัง ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือวารสารระดับชาติที่สาขายอมรั 

ทั้งนี้ หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับจะเป็นผู้จัดท าเอกสารประกอบเหตุผลในการขอเพิ่มเติมข้อความ
ดังกล่าวต่อประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา ต่อไป 

 

5.4  ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2560 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า  ตามที่  คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2560  ได้พิจารณาเสนอช่ือ  รศ.ดร. ณวิทย์  อ่องแสวงชัย  เป็นศิษย์
เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นั้น ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
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ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2560  คือ รศ.ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย (มข. รุ่นที่ 
28) ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ ประจ าปี 
2560 ในงาน “คืนสู่ เหย้า เรารัก มข.” เมื่อวันอังคารที่  26 มกราคม 2560 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

 
 
 
 

 

เลิกประชมุเวลา 16.00 น.    
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