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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  9/2561 
วันพุธที่  29 สิงหาคม  2561 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร    
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวสัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย   สันติเวส   รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง  

และออกแบบ 
2.  นายวรัฐ     ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2561 

 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า งานแผนและงบประมาณได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการรวบรวมแบบเสนอโครงการจากหน่วยงานภายในคณะ ที่
ต้องการบรรจุในแผนฯ  ซึ่งสรุปหลักการในการพิจารณาโครงการแบ่งโครงการเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1. โครงการยุทธศาสตร์ 
2. โครงการหลักในความดูแลของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
3. โครงการในความดูแลของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ 
 

2.2 แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ขอน าเสนอวาระในเดือน กันยายน 2561 
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มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.3 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน “การ

ปรับปรุงระบบการจัดการสารสนเทศในกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
ในระบบการจัดการสารสนเทศในกองบริหารงานฯ และป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ า รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอในท่ีประชุม จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ  
2. เพิ่ม ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบแผนงาน 

 

2.4 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 5536 
  ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 5536 และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามค าสั่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 22/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 แล้ว 
ปรากฏว่า นายวรพล  ไทยเอื้อ  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และเพื่อให้ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผล และบรรจุ
แต่งตั้งต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง 5536 ราย นายวรพล ไทยเอื้อ ตามที่เสนอ 

 

2.5 การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 
  ประธาน แจ้งว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาวิชาการ

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ซึ่งสรุปได้เป็น 4 กรณี ดังนี้ 

1. ผู้ที่ยังไม่ขอต าแหน่งทางวิชาการ หากจะยื่นขอฯ ขอให้ก าหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี ้
2. ผู้ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว แต่คาดว่าจะขอต าแหน่งทางวิชาการถัดไป ต่างไปจากสาขาที่ขอเดิม ให ้

พิจารณาเทียบเคียงสาขาที่เคยได้รับแต่งตั้งไปแล้ว ให้เป็นไปตามสาขาที่คาดว่าจะขอ ที่ก าหนดไวต้ามประกาศฉบับนี้  (ตัวอย่างเช่น 
เคยได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่คาดว่าจะขอต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ กรณีนี้ ให้ขอเทียบสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (รหัส 8501) เป็นต้น) 

3. ผู้ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา (หมายถึง ส่งออกจากคณะแล้ว) แต่ไม่อยู่ใน 
สาขาวิชาที่ก าหนดตามประกาศนี้ ให้พิจารณาเทียบเคียง ให้เป็นไปตามสาขาท่ีก าหนดตามประกาศนี ้

4. กรณีหากคณะฯ ประสงค์จะขอก าหนดสาขาวิชาเพิ่มเติม ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ 
แตกต่างไปจากทีป่ระกาศ ก.พ.อ. ก าหนด ใหเ้สนอเหตุผลความจ าเป็น ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะฯ ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามข้อ 2 – 4 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ และส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อ 2 และ 4 ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี ้
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1. เห็นชอบตามข้อ 2  
2. ข้อ 4 ก าหนดสาขาวิชาเพิ่มเติม ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาที่ขอเทียบเคียงตาม 

ประกาศ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี ้
 

รหัสสาขาวิชา (4 หลัก) สาขาวิชา รหัสอนุสาขาวิชา (6 หลัก) 

1502 การออกแบบ (Design) 
150203 

การออกแบบกราฟฟิกและมิลติมิเดีย 
(Graphic and Multimedia Design) 

  

2.6 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการกลั่นรองผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร  
  ประธาน แจ้งว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่  2413/2559 ลงวันที่  3 มิถุนายน พ.ศ.2559 แต่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะ ประกอบด้วย 

1. คณบด ี    เป็นประธาน 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นกรรมการ 

(ผู้แทนจากกรรมการคณะ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตั้งสกุล เป็นกรรมการ 

(ผู้แทนจากกรรมการคณะ) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์  จันทะรี เป็นกรรมการ 

(ผู้แทนจากกรรมการคณะ) 
5. รองศาสตราจารย์อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย เป็นกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน) 
6. หัวหน้าส านักงานคณบดี  เป็นเลขานุการ 

เนื่องจากกรรมการล าดับที่ 3 และ 4 มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้แทน
จากคณะกรรมการประจ าคณะ ล าดับที่ 3 และ 4 เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนต าแหน่งท่ีว่างดังกล่าว 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ 
2. ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน 

 

2.7 ขอความเห็นชอบการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ประธาน แจ้งว่า ด้วย นางทัศวรรณ ศราภัย  พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เลขประจ าต าแหน่ง 810 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานท่ีงานวิชาการและวิจัย) 
ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เลขประจ าต าแหน่ง 5784 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2109/2561) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 สังกัดและ
หน่วยงานเดิม โดยที่ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน การ
ตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง และการเปลี่ยนต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนัก งาน
มหาวิทยาลัย ข้อ 6 ก าหนดว่า “การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกแล้ว และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน”  
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  
3/2561) 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย รายดังกล่าวได้ ตามที่เสนอ 
 

2.8 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
  ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธ์ิ  ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ในประเทศ เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “ปรากฏการณค์วามร้อนในสถาปัตยกรรม”  มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

 

ระยะที่ 1  ภายในวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2560 
รายงานความก้าวหน้า ประกอบดว้ยเนื้อหาของหนังสือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 หรือ 2 บท จาก 8 บท ได้แก่ 

   บทที่ 1  ปัญหามาจากการออกแบบสถาปตัยกรรม 
        บทที่ 2  ความร้อนและสถาปตัยกรรมเมืองร้อน  

ระยะที่ 2  ภายในวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2561 
รายงานความก้าวหน้า ประกอบดว้ยเนื้อหาของหนังสือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 หรือ 4 บท จาก 8 บท ได้แก่ 

   บทที่ 1  ปัญหามาจากการออกแบบสถาปตัยกรรม 
บทที่ 2  ความร้อนและสถาปตัยกรรมเมืองร้อน  
บทที่ 3  เหตุปัจจยัธรรมชาต:ิ แดด ลม ฝน 
บทที่ 4  ปรากฏการณ์ความร้อนในอาคาร  

ระยะที่ 3 ภายในวันท่ี  1 พฤษภาคม 2561 
รายงานความก้าวหน้า ประกอบดว้ยเนื้อหาของหนังสือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 หรือ 6 บท จาก 8 บท ได้แก่ 

   บทที่ 1  ปัญหาจากการออกแบบสถาปัตยกรรม 
บทที่ 2  ความร้อนและสถาปตัยกรรมเมืองร้อน  
บทที่ 3  เหตุปัจจยัธรรมชาต:ิ แดด ลม ฝน  
บทที่ 4  ปรากฏการณ์ความร้อนในอาคาร 
บทที่ 5  ความร้อนและการระบายอากาศ 
บทที่ 6  การตั้งรับเพื่อการอยู่อย่างสบาย 

ระยะที่ 4 ภายในวันท่ี  1 สิงหาคม 2561 
รายงานความก้าวหน้า ประกอบดว้ยเนื้อหาของหนังสือท้ังหมด หรือ 8 บท ได้แก่ 

บทที่ 1  ปัญหาจากการออกแบบสถาปัตยกรรม 
บทที่ 2  ความร้อนและสถาปตัยกรรมเมืองร้อน  
บทที่ 3  เหตุปัจจยัธรรมชาต:ิ แดด ลม ฝน 
บทที่ 4  ปรากฏการณ์ความร้อนในอาคาร 
บทที่ 5  ความร้อนและการระบายอากาศ 
บทที่ 6  การตั้งรับเพื่อการอยู่อย่างสบาย 
บทที่ 7  กรณีศึกษาอาคารสถาปัตยกรรมเมืองร้อน 
บทที่ 8  ทางเลือกการแก้ปัญหาความร้อนในอาคาร 

 

นั้น  บัดนี้ บุคคลดังกล่าว ได้ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 4 และเสนอผลงานโครงการที่ส าเร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 แล้ว   และเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ .ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 
2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536  ซึ่งก าหนดให้เสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
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พิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเสนอผลงานโครงการที่ส าเร็จสมบูรณ์ ต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้น  
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ รายดังกล่าว ตามที่เสนอ 

 

2.9 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจ าปี 2561 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนา แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปี  2561 ได้พิจารณาเสนอช่ือ  นางสาวอิงอร ประจันนวล  เป็นศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปี 2561 ในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  ผลการด าเนินโครงการ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลงานที่โดดเด่น รายงานสรุปผล

งานที่ โดดเด่น ประสบความส าเร็จระดับคณะ ในช่วง 3 ปีที่ ผ่ านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2561  

       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และผลงานท่ีโดดเด่น รายงานสรุปผลงานท่ีโดดเดน่ ประสบความส าเรจ็ระดับคณะ ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2561 รายละเอียดตามเอกสาประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2  รายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงานด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร รอบประเมิน 2/2561 ข้อที่ 
4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงานด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่ง 

รอบประเมิน 2/2561 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ข้อที่ 4.1 ภาระงานด้านการบริหาร ของผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.3  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.4  รายงานผล วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ฝ่ายบริหาร ขอน าเสนอในการประชุมเดือน ธันวาคม 2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดปีงบประมาณ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ 
4.1  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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1. หลักเกณฑ์การเสนอช่ือ 
1) โดยระบบดิจิทัล (Digital) ซึ่งจะจัดส่งข้อมูลและเสนอช่ือผ่านอีเมล์ KKU หรือ วิธีการหย่อนบัตร (ให้คณะ 

เสนอวิธีการที่ประสงค์จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหา ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.) 

2) ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ซึ่ง 
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือ (6 กันยายน 2561) โดยมีสิทธ์ิเสนอช่ือได้ไม่เกิน 2 ช่ือ 

2. กระบวนการเสนอช่ือ 
1) ให้ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือฯ เสนอช่ือในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  
2) ให้คณะกรรมการประจ าคณะ สรุปผลการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่เกิน 2 ช่ือ โดย 

พิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องตามประกาศ มข. (ฉบับท่ี 1689/2561) เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2562-2566) เป็นหลัก โดยให้ค านึงถึงความเห็นจากผู้มาใช้สิทธ์ิเสนอช่ือ โดยได้รับการเสนอช่ือไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของผู้มาใช้สิทธ์ิ กรณีไม่มีผู้ได้รับการเสนอช่ือถึงร้อยละ 20 ของผู้มาใช้สิทธ์ิ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะ เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี เรียงตามล าดับพยัญชนะ ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 
2 และส่งผลไปยังคณะกรรมการ ในวันเดียวกัน ภายในเวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร 
ส านักงานอธิการบด ีจึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาวิธีการเสนอช่ือครั้งน้ี 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบวิธีการเสนอช่ือโดยวิธีการหย่อนบัตร 
 

4.2  สอบถามความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2562 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยการถวายทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนกัมพูชา เพื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  ส าหรับในปีการศึกษา 2562 
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แจ้งความประสงค์การขอรับทุนตามสาขาวิชาและระดับ
การศึกษา ดังนั้น ฝ่ายการต่างประเทศ จึงขอสอบถามความต้องการในการรับนักเรียนทุนกัมพูชา รวมทั้งการสนับสนุน
ทุนการศึกษาบางส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่รับ 
 

4.3  พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ราย ได้

ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หน้ีสิน
กับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัว นักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม 
กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ประจ าปีการศึกษา  2560 / 2 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ช่ือ สกุล GPA 

1 563200090-1  นายสุธี   เจรญิรัมย ์ 2.76 
2 563200097-7 นางสาวพนารักษ์   เอี่ยมเวช 3.09 

 

ประจ าปีการศึกษา  2560 / 3  
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ช่ือ สกุล GPA 

1 563200019-7 นางสาวรวิกานต์   จันเมธากุลวัฒน์ 3.13 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 ราย ตามที่เสนอ 
 

4.4 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสารขององค์กร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ

การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ทบทวน ดังนี้ 
1. การใช้ตราสัญลักษณ์ในการใช้งานแต่ละประเภท 
2. ข้อความที่ใช้กับตราสัญลักษณ์แต่ละประเภท 
 

4.5 พิจารณาเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ จ านวน  4  

ราย  และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ราย ได้ยื่นค าร้องขออนุมัติ
เทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนรายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากสังกัดคณะฯเดิมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็น  
รายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาในปัจจุบัน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560) จ านวน  4  ราย  คือ 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
1 นางสาวนรัญญา   กองเงิน   613200162-7 
2 นางสาวธัญญรัตน์   กลางประพันธ์   613200161-9 
3 นายจิรวัฒน์   เพชรตาด   613200164-3 
4 นางสาวธนพรรณ   หอมนาน   613200139-2 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) จ านวน 3 
ราย  คือ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
1 นางสาวณัฐธยา   เศิกศิริ   603021725-5 
2 นางสาวปริตา   ปัญญาสุรจิต   603060167-4 
3 นางสาวชัญญา   ปัญญาพูนตระกูล 583200006-8 

 

ทั้งนี้ การขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 766/2549  เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่าย
วิชาการตรวจสอบรหัสนักศึกษา รหัส/ช่ือวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และรหัส/ช่ือวิชาที่ขอเทียบโอน ใหถู้กต้อง 
 

4.6  ผลการประเมินหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรได้มีการด าเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  
2560  ไปแล้วนั้น  จึงขอแจ้งผลการประเมินหลักสูตร  อย่างไม่เป็นทางการ  ดังนี ้
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ล าดับ หลักสูตร 2557 2558 

2559 2560 

กรรมการ
ประเมิน 

CHE 
กรรมการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1 สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.11 3.18 3.20 3.20 3.19 
ตรวจวันท่ี 23 ส.ค.61 

(ตรวจเอง) 

2 ออ.บ.การออกแบบ 2.90 3.26 3.42 3.42 3.61 
ตรวจวันท่ี 21 ส.ค.61 

(ตรวจเอง) 

3 ผ.ม.การวางแผนภาคและเมือง 2.30 3.14 - ไม่ผ่าน 2.79 
ตรวจวันท่ี 24 ส.ค.61 

(สุ่มจากมข.) 

4 สถ.ม.เทคโนโลยีอาคาร 2.29 3.04 3.39 3.04 3.60 
ตรวจวันท่ี 21 ส.ค.61 

(ตรวจเอง) 

5 สถ.ม.สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.25 3.06 3.32 3.32 ยังไม่ได้ตรวจ 
ตรวจวันท่ี 31 ส.ค.61 

(ตรวจเอง) 

6 ออ.ม.การออกแบบ 2.11 3.16 3.07 2.58 2.97 
ตรวจวันท่ี 24 ส.ค.61 

(สุ่มจากมข.) 

7 ปร.ด.สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.15 3.15 3.37 2.56 3.44 
ตรวจวันท่ี 24 ส.ค.61 

(สุ่มจากมข.) 

8 ปร.ด.การวางแผนภาคและเมือง 1.53 2.40 - 2.17 ยังไม่ได้ตรวจ 
ตรวจวันท่ี 29 ส.ค.61 

(ตรวจเอง) 
 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7  เสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง
ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
ประจ างวดที่ 1/2562 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การให้เสนอขอรับการ

สนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  
นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2562 นั้น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใคร่ขอส่งแบบเสนอขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2562  ส าหรับราย รศ.ดร. วารุณี หวัง   

ทั้งนี้ การเสนอขอรับการสนับสนุนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1788/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
ข้อ 5.9 “ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและคณะกรรมการประจ าคณะในการยื่นขอรับทุน” รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบการเสนอขอรบัการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2562 รายดังกล่าว ตามที่เสนอ 
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4.8  พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 
1 565200022-2 นางสาววรรวิจติร วิจิตรจันทร ์ ก 2/ โครงการพิเศษ 3.61 
2 575200020-7 นางสาวปัทมา วงศ์สีดา ก 2/ โครงการพิเศษ 3.89 
3 575200023-1 นายมาณพ ต้นเคน ก 2/ โครงการพิเศษ 3.28 

 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 3 ราย ตามที่เสนอ 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
                                                                         

                                                                              
                         (นางพรรณี จรดอน) 

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


