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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  12/2561 
วันพุธที่  31 ตุลาคม  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง  

และการออกแบบ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายอนุวัฒน ์   กิจโกศล   หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
3. นางสาวหทัยรัตน ์  วงศ์สุพรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2561  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 การจัดท างบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 นายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้างานแผนและงบประมาณ ผู้ เข้าร่วมประชุม แจ้งว่า ตามที่  กองยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะฯ จัดท า "การจัดท างบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้น  บัดนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปค าขอจากหน่วยงานและ
หลักสูตร จ านวน  12 รายการ เป็นงบประมาณ 11,485,000 บาท  โดยแยกเป็น  

1) รายการครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ   เป็นงบประมาณ จ านวน  8,085,000  บาท  
2) รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  เป็นงบประมาณ จ านวน  3,400,000  บาท  
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1. ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จ านวน 11 รายการ จ านวน หน่วยนับ   8,085,000.00 

1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 9 รายการ 7,865,000.00 

 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 6 รายการ     2,112,000.00 

 1)  ชุดปฎิบัติการสร้างเครื่องปั้นดินเผา  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 826,800.00 

  2)  ชุดบอร์ดจัดนิทรรศการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 20 ชุด 140,000.00 

  3)  จักรปักหัวเดียว ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 420,000.00 

  4)  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง 78,000.00 

  5)  ชุดปฎิบัติการถ่ายภาพ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 147,200.00 

  6)  เครื่องวิเคราะห์เสียงสะท้อน  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 500,000.00 

 ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จ านวน 3 รายการ 
  

5,753,000.00 

 
 1) ชุดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
52 ชุด 2,756,000.00 

 
 2)  ชุดปฎิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 
1 ชุด 1,953,000.00 

 
 3)  ชุดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการงานออกแบบงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ และผลิตสื่อ ชั้นสูง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
12 ชุด 1,044,000.00 

1.2 ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 2 รายการ 220,000.00 
 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 2 รายการ 

  
220,000.00 

 
 1) ชุดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 ตู ้ 200,000.00 

 
 2) ปั้มน้ าอัตโนมัติ  ขนาด 150 w ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง 20,000.00 

 

2. ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน/หน่วยนับ รวมงบประมาณ (บาท) 

 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
แนวคิดการออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล (Universal design) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

1 3,400,000.00 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ การจัดท างบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามที่เสนอ 

 

2.2 การขอปรับคุณสมบัติบุคคลในการรับสมัครอาจารย์ 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คุณสมบัติโดยรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หรือกลุ่มสังคมศาสตร์/ศิลปะประยุกต์  โดยลักษณะการเรียนการสอน เน้นให้นักศึกษามีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ ในปัจจุบัน คณะมีคณาจารย์ที่มีสมรรถนะหลักด้านคุณวุฒิทางวิชาการเป็น
สัดส่วนค่อนข้างสูง  แต่ขาดแคลนอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและประสบการณ์การท างานจริง ซึ่งพบว่าปัญหา
เกิดจากเกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับที่ก าหนด ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพ เนื่องจากในการประกอบ
วิชาชีพไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงตามที่เกณฑ์การรับสมัครก าหนด ส่งผลต่อจ านวนและสัดส่วนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนั้น เพื่อขอยกเว้นคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการสมัครเป็นอาจารย์ เพื่อก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้มีประสบการณ์สูงทางวิชาชีพ เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ า  จึงเสนอขอ
ปรับคุณสมบัติผู้สมัครที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอปรับคุณสมบัติบุคคลในการรับสมัครอาจารย์ ตามที่เสนอ 
 

2.3 ขอความเห็นชอบสมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี 2561 
 ประธาน แจ้งว่า นางสาวขวัญหทัย ธาดา  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก าหนด 2 ปี 6 เดือน 23 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  ประสงค์จะขออนุญาตสมัครขอรับทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 เพื่อสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว และ
โดยที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 444/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 ก าหนดให้การยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต้นสังกัดด้วย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นางสาวขวัญหทัย ธาดา  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ สมัคร
รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 ได้ ตามที่เสนอ 

 

2.4 การรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจ าปีการศึกษา 2562 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับส านักงานส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ด าเนินโครงการร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน ในประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เพื่อท าหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตไิม่รับ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  รายงานความก้าวหน้า/รายงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
      นายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้างานแผนและงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งว่า ตามที่กองยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะฯ แจ้งการปรับปรุงจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการ
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลงานที่โดดเด่น/ประสบผลส าเร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของส่วนงาน 
โดยก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 นั้น  
บัดนี้ทางฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

3.2  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2561 
3.3  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอเลื่อนวาระไปน าเสนอ ในเดือน พฤศจิกายน 2561 
 

3.4  รายงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 
นายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้างานแผนและงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีประเด็นเสี่ยงตามแผน ได้แก่ การปรับโครงสร้างคณะ
และอัตราก าลังสายสนับสนุน บัดนี้ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้เริ่มใช้โครงสร้างใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ
ที่ 1360/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ
ได้จัดอัตราก าลังที่เหมาะสมลงไปยังหน่วยงานและสาขาวิชา ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 114/2561 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 
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115/261 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.5  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
3.5.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

1. “บุญสมมาบูชาน้ า สีฐานเฟสติวัล” งานลอยกระทง มข. ปี 2561 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดกิจกรรมงานลอยกระทง  ประจ าปี 2561 สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา

บูชาน้ า” ประจ าปี 2561 Sithan KKU Festival 2018  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22  พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณริมบึงสีฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีของชาติและ
ของท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่ยาวนาน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ด้วยรูปแบบ
แนวความคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”จึงท าให้กิจกรรมภายในงานมีความหลากหลายผสมผสานทั้งงานวันฒนธรรม
ประเพณี ความสนุกสนานของกิจกรรมการแสดง การออกร้านของนักศึกษา การประกวดขบวนตกแต่งสร้างสรรค์แบบคานิวัล
“KKU Carnival”  การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์ชุมชน ขายสินค้าพื้นเมือง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ creative walking street การประ
ประกวดนางนพมาศ และการลอยกระทงในบึงสีฐานที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมปิดทอง
ยอดฉัตรเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ออกบูธขายสินค้าผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ฟรี เช่น กระทงสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 

2. ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2561  

 ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิงชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3008/2561)  มีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดังกล่าว จ านวน 2 
ราย ดังนี ้

1.  รางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีกาลพฤกษ์” พร้อมโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จ านวน 10 ,000 บาท 
ได้แก่ นายปริญญา เนตรค า นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 5 

2.  รางวัล “กาลพฤกษ์ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” ได้แก่ นายธรากร ค าทอน นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีกาลพฤกษ์” มหาวิทยาลัยฯ จะเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.5.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ 
1. ผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
 สรุปจ านวนผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 

ล าดับ สาขาวิชา ชื่อ - สกุล แบบ/แผนการศึกษา หมายเหตุ 
1 ป.เอก การวางแผนภาคและเมือง นางสาวกนกวรรณ ค าสวรรค์ 2.1 ภาคปกติ ไม่มีสิทธิ์สอบ เน่ืองจากไม่ส่ง

หลักฐานการสมัคร 
2 ป.โท เทคโนโลยีอาคาร นางสาวลัษมณ ประภามณฑล ก 2 โครงการพิเศษ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการสอบพิจารณา
รับเข้าศึกษา 

3 ป.โท การออกแบบอุตสาหกรรม นายชินบัญชร วงศ์สวัสด์ิ ก 2 โครงการพิเศษ ขาดสอบ 
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2. สรุปจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจ าปี พ.ศ.2561) 

ดังนี ้
 

สาขาวิชา รวมจ านวน หมายเหตุ 
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 55 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง และเหรียญทอง  

(นางสาวดาริกา  โคตรบรรเทา) 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 54  

 
รวมท้ังสิ้น 109  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 2  
เทคโนโลยีอาคาร 15  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.โท -  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.เอก 3  
การวางแผนภาคและเมือง ป.เอก -  
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 9  

รวมท้ังสิ้น 29  
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.5.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. ขยายพื้นที่ห้องเก็บเครื่องมือในกิจกรรมละครคณะฯ 
 คณะฯ ได้ขยายพื้นที่ ห้องบรรยาย 1 ด้านหลังห้องประชุมใหญ่ เพื่อเป็นห้องเก็บเครื่องมืองานละคร

คณะฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษา ซึ่งจะเปิดให้ใช้ได้ประมาณ เทอม 1/2562 
 

2. ห้องปฐมพยาบาล และห้องออกก าลังกาย  
 คณะฯ ได้จัดท าห้องปฐมพยาบาล และห้องออกก าลังกาย ณ ห้องกระจก(ด้านข้างห้องครัว) เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษา  
 

3. โครงการ ลงทุ่ง Market  
 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดพื้นเพื่อน าสิ่งของทางการเกษตรและอื่นๆ มาวางจ าหน่าย ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ให้บริการแก่บุคลากร บริเวณด้านข้างโต๊ะลงช่ือปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน ภายใต้ช่ือ “ลงทุ่ง Market” จึง
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.5.4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิจัย 
1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3) 
  บุคลากรสายผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ 

แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เป้าหมายที่ 1 2 
และ 3) จ านวน 2 ราย ดังนี ้

1. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ได้ยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ช่ือชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย) โครงการศึกษาแนวทางในการดูแล
ผู้สูงอายุและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเพื่อผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบทกึ่งเมือง ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ คือ  

  1) การศึกษาแนวทางการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบทกึ่งเมือง 
  2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเพื่อผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบทกึ่งเมือง 
  3) การปรับปรุงและพัฒนาสภาพเครื่องเรือนเพื่อผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบทกึ่งเมือง 

 

2. นางสาวอภิญญา อาษาราช อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ยื่น 
ข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3) เรื่อง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการเรื่อง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ชนบทกึ่งเมือง กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 

2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ตามที่กองบริหารงานวิจัยได้ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ
โครงการเพื่อรับทุนดังกล่าว จ านวน 2 ชุดโครงการ  ได้แก่  

1. ชุดโครงการ ที่ 1 การพัฒนาวัสดุและออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุเหลือใช้ในงาน
จักสานคล้า ซึ่งมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ  

1.1 การทดลองเศษวัสดุเหลือใช้จากงานจักสานคล้า 
1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุเหลือใช้จากงานจักสานคล้า 
1.3 การออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษ

วัสดุเหลือใช้จากงานจักสานคล้า 
2.  ชุดโครงการที่ 2  กระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอด การอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่า

และสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 
2.1 ถอดบทเรียนการอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเส้นทางรถไฟรางคู่  

จังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดขอนแก่น 
     2.2 สถานภาพการคงอยู่ คุณค่าร่วมสมัยภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงและแนวทางการสืบทอดเพื่อ
รองรับการพัฒนาชุมชนของสิมในจังหวัดร้อยเอ็ด 

2.3 การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางสถาปัตยกรรมและความมีชีวิตชีวาในย่านตลาดท่าพระ100 ปี 
จังหวัดขอนแก่น 

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมดจะได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะ
ส่งออกไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.5.5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
     ทัง้นี้ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากท่ีประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี

ที่ 22-23 ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 โดยสรุปได้ ดังนี้ 
1. โครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งท่ี 2 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประสภาคณบดีฯ จะเป็นเจ้าภาพจัด

โครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของสมาชิกทั้ง 29 แห่ง ช่วงเวลาจัดคือ 13 – 23 ธันวาคม 2561 โดยใช้
งบประมาณที่สภาคณบดีฯ สนับสนุนในวงเงิน 300 ,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์การส่งผลงานของ
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คณาจารย์เข้าร่วม โดยเน้นกลไกแสดงผลงานการออกแบบเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแล้ว จ านวน 2 ผลงาน 
นอกจากน้ี มีผู้ส่งผลงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการประมาณ 6 ราย โดยจะปิดรับผลงานในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  

 

2. การเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) ในการประชุมวิชาการนานาชาติกับ International Association for 
Universal Design (IAUD) ในปี ค.ศ. 2019  

 สภาคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) ในการประชุม
วิชาการนานาชาติกับ International Association for Universal Design (IAUD) ในปี ค.ศ. 2019 โดยส่งตัวแทน CDAST ร่วม
เสวนาบนเวที และสนับสนุนค่าใช้จ่าย 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือจัด Workshop กับนักศึกษา และสนับสนุน
งบประมาณเพื่อได้การรับการร่วมจัดงานประชุมระดับนานาชาติ มีผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ สนับสนุนค่าบริหารจัดก าร 
100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สามารถเข้าร่วมฯ ได้ 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ(ถ้ามี) 
4.1  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  
      นายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้างานแผนและงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งว่า ตามที่กองยุทธศาสตร์ แจ้งให้

คณะฯ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน โดยก าหนดให้ส่ง
ข้อมูลภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 นั้น  บัดนี้ทางฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562) ตามที่เสนอ 

 

4.2  แต่งต้ังกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ประธาน แจ้งว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน กรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภท 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 371/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ท าให้ต าแหน่งกรรมการประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ประกอบกับ ทางคณะฯจ าเป็นต้องสรรหากรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นอีก 1 ต าแหน่ง เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558 และคณะฯ ได้
ด าเนินการสรรหากรรมการคณะแทนต าแหน่งที่ว่างในครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ ดังนี ้
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตั้งสกุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์ 

 

โดยทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ล าดับที่ 1 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และ
ล าดับที่ 2 มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ด ารงต าแหน่งเดิม ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 
2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7621/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.3  เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
      ประธาน แจ้งว่า ด้วย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารจัดการองค์กร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 จึงมีผลท าให้
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัย จึงได้ขอให้ทางคณะฯ ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เสนอช่ือตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 ด าเนินการเสนอช่ือผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ช่ือ โดยให้ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผ่านความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจ า
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คณะ ซึ่งทางคณะฯ ได้ด าเนินการให้มีการเสนอช่ือโดยบุคลากรผ่านระบบ Google Forms แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอช่ือ และได้
แจ้งการไม่เสนอช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างในครั้งนี้ ให้ทางส านักงานสภามหาวิทยาลัย ทราบ
แล้ว  จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  

 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
                                                              
            

                                                                              
                         (นางพรรณี จรดอน) 

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


