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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
คร้ังท่ี  2/2561 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตั้งสกุล   หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ  กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
8. นางพรรณ ี   จรดอน    ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรกานต ์ รวยสูงเนิน  กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนรากร พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นายวรัฐ  ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ประธานกลา่วเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2561  เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2561 

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 และมีมติให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ น าส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์
ของผู้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกันกับบทความทางวิชาการที่เสนอ เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า ช่ือ
บทความทางวิชาการที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีความคล้ายกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าเดือน มกราคม 2561 และเนื่องจากผู้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้ด าเนินการ
ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ล่าช้า จึงท าให้คณะกรรมการประจ าคณะ ไม่สามารถพิจารณาได้ทันเวลาภายในเดือน มกราคม 2561 จึงมีมติให้
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจัดส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์และบทความทางวิชาการของ ราย นายนยทัต ตันมิตร ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาโดยวิธีเวียน และเสนอผลการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน จึงขอให้ท่ีประชุมเสนอผลการพิจารณาดังกล่าว   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติลับเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายนยทัต  ตันมิตร  จ านวน 8 รายช่ือ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้  

- บางส่วนของผลงานวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ได้แก่ ความใกล้เคียงกับวิทยานิพนธ์ มีค า 
ส าคัญ กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประธาน แจ้งว่า มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ รางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” 
เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ จึงขอให้คณะฯ เสนอขื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือ โดยผ่านทางหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี รับที่จะหาข้อมูลและจัดท าแบบเสนอช่ือเพื่อเสนอช่ือ
ต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 

3.2  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธาน แจ้งว่า ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ

การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 1/2561) 
ก าหนดการสรรหาบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้กรรมการประจ าคณะเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  
  

3.3  เสนอขอรับทุนการสนับสนนุเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง 
 ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ  
 ประจ างวดที่ 4/2561 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การให้เสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม  
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2561 นั้น ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิ
พงศ์  ขอส่งแบบเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  
การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2561  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุม
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2561 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขเอกสารใน ข้อ 4 ในแบบขอรับทุนฯ  ให้
ถูกต้องก่อนด าเนินการส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. ให้แก้ไขช่ือผู้ขอรับทุนจากเดมิ  “รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ านาญ   
บุญญาพุทธิพงศ์” 

2. ใหแ้ก้ไขจ านวนเงินทุนจากเดมิ  “40,300 บาท”  เป็น  “70,000 บาท” 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1  ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของสถาบนัการศึกษา 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของสถาบันการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) กระทรวงมหาดไทย(กรมโยธา ธิการและผังเมือง) 
กระทรวงศึกษาธิการ(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
แต่งตั้งผู้แทนไปช้ีแจงข้อเท็จจริง น้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 5) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว และมีความเห็นปรากฎตาม
บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จัดพิมพ์สรุปข้อ
หารือดังกล่าว แจ้งไปยังคณาจารย์ทุกท่านเพื่อทราบ 
 

4.2  รายงานรายจ่ายเตรียมปรับปรุงงบกลางปี ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานรายจ่ายเตรียมปรับปรุงงบกลางปี ปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้  

ดงันี ้
 

หมวดรายจ่าย 
งบต้นปี 

รวมใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ-ใช้ไป 
งบแผนรายจ่าย 

หมวดท่ี 1 บริหารส่วนกลาง 22,235,351 10,090,323 12,145,028 45.38 

หมวดท่ี 2 งบจัดการศึกษา 4,006,000 1,586,130 2,419,870 39.59 

หมวดท่ี 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  1,595,000 390,212 1,204,788 24.46 

รวม 27,836,351 12,066,665 15,769,686 43.35 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
4.3  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 

4.1.1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ตามที่คณะ ได้ด าเนิน โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเริ่มด าเนินการ

โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 จนวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้ โครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีก าหนดนัด
ส่งมอบงานในวันที่ 2 มีนาคม 2561 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
                

2. โครงการสร้างศาลารอรถหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  ด้วยมหาวิทยาลัย แจ้งว่าจะมีการปรับปรุงศาลารอรถหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านฝั่งติดคณะฯ 

บริเวณศาลาไม้เดิม โดยคณะฯ จะต้องท าการย้ายศาลาไม้เดิมออกจากบริเวณดังกล่าว และโครงการดังกล่าวจะล้ าพื้นที่ของคณะฯ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 27 กมุภาพันธ ์2561    ฉบับผ่านการรับรอง           หน้า 4 

 

ประมาณ 2.5 เมตร ทั้งนี ้คณะฯ จะเสนอขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแบบด้านพื้นที่เพื่อให้ล้ าพื้นที่ของคณะฯ ให้น้อยท่ีสุด และจะ
ขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาลาไม้เดิมต่อไป โดยจะน าเข้าปรึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในโอกาส
ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ(ถ้ามี) 
5.1  สรุปผลการสอบขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจ าปี 2560 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดอบรมการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ น้ัน บัดนี้  ได้ด าเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการด าเนินโครงการดังกล่าว ดังน้ี 

 

จ านวนผู้สมัคร (ศิษย์เก่า) สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ สอบไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ ไม่ได้สมัครสอบ คิดเป็นร้อยละ 
22 19 86 1 5 2 10 

จ านวนผู้สมัครสอบ 
(บุคคลภายนอก) 

สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ สอบไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ ไม่ได้สมัครสอบ คิดเป็นร้อยละ 

11 3 27 4 36 3 27 
สรุป : คิดเป็นร้อยละ 81.48 ตามจ านวนผู้สอบผ่าน (จากผู้สอบจริง 27 คน) 

 

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสอบ (บุคคลภายนอก) ไม่มีผลสอบ(ไม่เข้าสอบ)  1 คน คิดเป็นร้อยละ 9   
    2. ผู้สมัคร ไม่มีสิทธ์ิสมัครสอบ (นักศึกษา ช้ันปีท่ี 5) จ านวน 10 คน   
 

รายวิชาที่สอบ 

วิชา 
รหัสวิชา 11  

ความรู้และทักษะในการวาง
ผังและออกแบบ 

รหัสวิชา 12 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

รหัสวิชา 13 
ความรู้ในการปฏิบัติ
วชิาชีพสถาปัตยกรรม 

วิชาท่ีสอบผ่าน จ านวน (ศิษย์เก่า)   19 18 19 
วิชาท่ีสอบไม่ผ่าน จ านวน (ศิษย์เก่า)   1 2 1 

วิชาไม่ได้สมัครสอบ จ านวน (ศิษย์เก่า) 2 2 2 
วิชาท่ีสอบผ่าน จ านวน (บุคคลภายนอก)   3 3 4 
วิชาท่ีสอบไม่ผ่าน จ านวน (บุคคลภายนอก) 4 4 3 

วิชาไม่มีผลสอบ จ านวน (บุคคลภายนอก) 1 1 1 
วิชาไม่ได้สมัครสอบ จ านวน (บุคคลภายนอก) 3 3 3 

รวม  33 33 33 
 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

5.2  โครงการบรรยายพิเศษ “บทบาทของสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กบัสถาบันการศึกษา” 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วย คณะฯ ได้ก าหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กับสถาบันการศึกษา”  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 5 จ านวน 56 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจอั นถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สมาคมสถาปนิกสยามที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ อาคาร
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เอนกประสงค์(สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ 
นายกศูนยก์รรมาธิการสถาปนิกอีสาน มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งน้ี จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ  

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

5.3  งานคืนรัง ปี 2561 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ด้วย สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก าหนดจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “งานคืนรัง ปี 2561” ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 
2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ และขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

5.4  ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษา 
 ในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่  2974/2560) เรื่ อง ทุน การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ ายวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือในการจัดหาทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เช่ือมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
เป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตรและผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติ  
1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรับทุน 
2. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีได้รับทุน 

- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

2. จ านวนเงินทุน  
  ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) 
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา) 
   ในกรณีเป็นนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

5.5  การมอบหมายภาระงานเพ่ิมเติม 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับบริบท

ของคณะฯ ท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาการมอบหมายงานด้าน “การสื่อสารองค์กร” 
เพิ่มเติม  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี มอบหมายงานด้าน “การสื่อสาร
องค์กร” เป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ นางสาวกรรณภัสส์ สิริเกียรติ เพิ่มเติม 
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เลิกประชมุเวลา 11.00 น.    
                                                                                                                                                
 

                                                                               
                  (นางพรรณี จรดอน) 

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 
 

 

นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์
นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 


