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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  6/2562 
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 รับรองผลการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร
ต่างๆ ที่คณะเปิดสอน จ านวน 138 รายวิชา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดซึ่งน าเสนอในที่
ประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษาทุกรายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ต่างๆ แล้ว ตามที่เสนอ 
 

2.2 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพ่ือย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

  ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
จากทางมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 5957 เพื่อย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 984/2562 ลงวันท่ี 9 เมษายน  พ.ศ.
2562 โดยกรอบอัตรานี้ ใช้ส าหรับการด าเนินการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามค าสั่งคณะ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 57/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการคัดเลือกฯ ไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แล้ว 
ปรากฏว่า ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 4/2562 ก่อนรายงานผลต่อทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อออกค าสั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกต่ อไป ทั้งนี้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว มหาวิทยาลัยจะยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ต าแหน่งนั้นทันที  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้ 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา ตามที่เสนอ 

 

2.3 ขอความเห็นชอบในหลักการ การของบประมาณสนับสนุน ในการจัดท าวารสารวิชาการคณะฯ เพ่ิมเติมค่า
บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (Storage) ของระบบ ThaiJO2.0 

  ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาส กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการในการของบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าวารสารวิชาการคณะฯ และการด าเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ นั้น 

ทั้งนี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  ได้มี 
ประกาศ ขอเรียกเก็บค่าบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของระบบ ThaiJO2.0 (ส าหรับวารสารในระบบ ThaiJO2.0) วารสารละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ยังไม่รวม VAT ส าหรับ 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564) โดยช่องทางและวิธีการช าระเงินจะแจ้งให้
ทราบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562  ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวารสารที่ใช้งานในระบบ 
Thaijo ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  จ านวน 2 วารสาร ดังนี้  

1. วารสารสิ่งแวดล้อมสรรคส์รา้งวินิจฉัย  (Built Environment Inquiry)  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/  

2. วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย (Journal of Asia Design and Research)  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JADeR/index  

โดยในส่วนของวารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร (Journal of Building Energy & Environment) จะมีการใช้งาน 
ในอนาคตต่อไป 

 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพิ่มเติม เรื่อง ค่าบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server), อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของระบบ ThaiJO2.0  จาก
กองทุนวิจัยประจ าคณะฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2328/2561)  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการบริหารงบประมาณ  และวิธีปฎิบั ติ  ในการใช้จ่ าย เงินของกองทุนวิจัยประจ าคณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 5.7 เป็นค่าใช้จ่าย หรือการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ 
 

2.4 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เพื่อให้การด าเนินการในด้านการจัดการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์ในระดับ

บัณฑิตศึกษา สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ที่ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตรนั้นๆ   ดังนั้น 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JADeR/index
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ฝ่ายวิชาการ  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี ้

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
3. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

หลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าที่
มีอยู่เดิม 

จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ขออนุมัติเพิ่ม 

รวมจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

6 10 16 

2.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

5 13 18 

3.หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  

5 11 16 

4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 10 16 
 

ทั้งนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562  เมื่อวันท่ี 17 
เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ได้ตามที่เสนอ 
 

2.5 ค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งการจัดท าค าขออนุมัติ

กรอบอัตราก าลังประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าค าขออนุมัติ
กรอบอัตราก าลังลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ (อัตราเดิม) 
2. ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ (อัตราใหม่) 

ปัจจุบัน คณะฯ มีลูกจ้างช่ัวคราวจ านวน 7 อัตรา แยกเป็นสายผู้สอน 3 อัตรา และสายสนับสนุน 4 อัตรา (เดิมมี 5 อัตรา : นาย
จักริน เงินทอง บรรจุแล้ว) ดังนี ้
 

ช่ือผู้ครองต าแหน่ง ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งขอเพิ่ม 
สายผู้สอน 

นาย ชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์ อาจารย ์  
นาง ภาคินี  เปล่งดีสกลุ อาจารย ์  
นางสาว อภิญญา อาษาราช อาจารย ์  
สายสนบัสนุน 

นาย อภิวัฒน์ คงอุดม นายช่างเขียนแบบ  
นาย จันทร์ศรี ผุยโสภา คนงาน ช่างเทคนิค วุฒิ ปวช. 

นาย อานุชิต บุตคาม พนักงานห้องปฏิบัติการ  
นาย เกริกก าพล ส าเริง พนักงานขับรถยนต ์  

 

ทั้งนี้ จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา ดังนี้ 
1. คณะฯ ยืนยันอัตราเดิม เพื่อขอกรอบฯ ในปี 2563 จ านวน 7 อัตรา 
2. คณะฯ จะเห็นชอบให้ตั้งอัตราเพิ่มใหม่ จ านวน 1 อัตรา  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบยืนยันอัตราเดิม ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 7 อัตรา และเห็นชอบให้ตั้ง
อัตราเพิ่มใหม่ จ านวน 1 อัตรา ได้ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  ก าหนดการส่งแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 

2563)  
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่กองยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมช้ีแจงการ

จัดท างบประมาณเงินรายได้ฯ เมือวันที่  21 พฤษภาคม 2562 ทีผ่่านมา นั้น จึงได้ก าหนดให้ส่วนงาน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ส่งแผนงบประมาณที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ตามแบบฟอร์มทางกองยุทธศาสตร์ก าหนด ภายในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.2  แจ้งอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 13 ,102,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน ) ต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง นั้น คณะฯ ได้รับแจ้งอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว โดยรายการที่ได้รับการอนุมัติ ดังต่อไปนี้  
    

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม เหตุผลความจ าเป็น เจ้าของเรื่อง 

1. โครงการปรับปรุงส านักงาน
คณบดี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

1 7,200,000.00 7,200,000.00 ปรับปรุงส านักงานคณบดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รองคณ บดี
ฝ่ายบริหาร 

2. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง
ป ฎิ บั ติ ง า น ไ ม้  ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1 1,170,000.00 1,170,000.00 ปรับปรุงห้องปฎิบัติงานไม้ รองคณ บดี
ฝ่ายบริหาร 

3. คอ มพิ ว เต อ ร์ ส าห รั บ งาน
สถาปัตยกรรม     

41 52,000.00 2,132,000.00 ทดแทนครุภัณ ฑ์ เดิ ม  ปี 
พ.ศ. 2555 ท่ีไม่รองรับการ
ใช้ ง า น โป ร แ ก ร ม ด้ า น
สถาปัตยกรรมท่ีต้องการ
ทรัพยากรเครื่องท่ีสูงขึ้นใน
ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อพ่วง
เริ่ มช ารุดมากแล้ ว  และ
ท ด แ ท น ค อ ม พิ ว เต อ ร์
ส าหรับงานสถาปัตยกรรม 
ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 02 

รองคณ บดี
ฝ่ายบริหาร 

4. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อม
หลังคาโดยสาร 

1 2,300,000.00 2,300,000.00 ทดแทนคันเดิม ท่ีใช้งานมา
น า น  แ ล ะ เพื่ อ ค ว า ม
ปลอดภั ยขอ งบุ คล าก ร 
นักศึกษาและผู้ใช้งาน  

รองคณ บดี
ฝ่ายบริหาร 
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ทั้งนี้ นอกจากรายที่ได้รับอนุมัติแล้ว มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2562 ดังนี้   

1. (ข้อ 1) งบประมาณกลางปีจะจัดสรรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกระแสเงินสด (Cash Flow) ส่วนโครงการต่างๆ หากไม่
จ าเป็นไม่ควรน าไปมาไว้ในงบประมาณกลางปี เพราะต้องมีการวิเคราะห์ผ่านขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนก่อน  

2. (ข้อ 3) เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังรายจ่ายบางอย่าง โดยเฉพาะ ครุภัณฑ์ ควรน าเข้า
กระบวนการของบประมาณแบบปกติ ซึ่งตอนนี้ ปีงบประมาณผ่านมา 7 เดือนแล้ว  อาจด าเนินการไม่ทันปีงบประมาณ 

3. (ข้อ 4) การจัดสรรงบประมาณกลางปี ควรใช้เพื่อแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มเติมเรื่องเร่งด่วน กระทบคนหมู่มาก
สามารถแก้ปัญหาได้ ส าหรับงบลงทนและงบครุภัณฑ์ เนื่องจากกลางปีงบประมาณแล้ว อาจจะด าเนินการไม่ทัน อีกทั้งอาจจะส่งผล
กระทบต่อการปิดงบปลายปีด้วย ดังน้ัน ควรยกยอดไปท่ีงบประมาณประจ าปีน่าจะเหมาะสมกว่า  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.3  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
3.3.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ 
 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดโครงการต่างๆ โดยฝ่ายวิชาการ จะเข้าร่วม 

ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
   โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ก าหนดจัดขึ้นใน

วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

2. โครงการอบรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   โครงการอบรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก าหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-2-3 ช้ัน 
6 อาคาร MS.02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยการฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตลอดจนท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการบริหารจัดการ
หลักสูตรได้จริง กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
1. ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สัญจร ครั้งท่ี 1/2562 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สัญจร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีก าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค์(สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
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 1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบตาม
ข้อเสนอแนะจากกองอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไม้ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 

3 โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่ส านักงาน  กองอาคารและสถานที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผู้รับเหมาด าเนินการแล้ว ซึ่งก าหนดเข้าด าเนินการภายในเดือน มิถุนายน 2562 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
1. โครงการกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการบรรยายพิเศษ  

 คณะฯ ก าหนดจัดโครงการกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
การบรรยายพิเศษระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์   ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเจรจาการขยายข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เพื่อเป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการตลอดจนด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ส าหรับการท าวิจัยร่วม และเพื่อเป็นการทัศนศึกษาและดูงานทางด้านสถาปัตยกรรม  ณ  เมืองหลวงพระบาง 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 ราย ได้แก่ ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

2. แจ้งผลการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ที่เสนอขอรับรางวัล Deployment พ.ศ. 2561 
 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งผลการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ที่เสนอขอรับรางวัล 

Deployment พ.ศ. 2561 ตามที่คณะฯ ได้ส่งข้อมูลผลงานตามข้อตกลง Deployment พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอขอรับรางวัล จ านวน 
63 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

รายละเอียดผลงาน Deployment 2561 ผลงานท่ีท าได้จริง ผลงานท่ีได้รับรางวัล รวมเงินรางวัล 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือการ Licensing 
สิทธิบัตรการออกแบบ 

4 บทความ/ Licensing 59 Licensing 55 Licensing 1,650,000 บาท 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ  
4.1  โครงการบูรณาการระหว่างหลักสูตร และ Smart Classroom 
       ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ  แจ้งว่า ตามที่คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ศึกษาการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่นักศึกษา
สนใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น  แม้บางครั้งจะอยู่ในห้องเรียนก็ตาม โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน ซึ่งจะสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่และดึงดูดความสนใจของนักศึกษามากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษาสนใจในการเรียนและให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น จึงได้มีการเชิญให้ผู้ประกอบการ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) มาติดตั้งระบบและสาธิตการใช้งานและการน าเสนอ Smart Classroom เพื่อให้บุคลากรทดลองใช้ โดยจะ
เชิญบุคลากรเข้าไปทดลองใช้อุปกรณ์ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมอาคารปฏิบัติงาน
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ทางการออกแบบ  อาคาร AR05  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมทดลอง
ใช้อุปกรณ์ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.2  การก าหนดกิจกรรม โครงการ และด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือตอบสนองต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
ส าหรับคณะหน่วยงาน น าไปก าหนดกิจกรรม /โครงการ / และแผนด าเนินการของหน่วยงานให้สอดคล้อง  โดยในส่วนของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ อันจะน าไปสู่เป้าหมาย
ในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย(World University Ranking) การวางแผนการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ โดยก าหนดกล
ยุทธ์ไว้ 4 เรื่อง ดังนี้   

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และบริการ 
(International Networking) 

กลยุทธ์ที่  2  การด าเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking  ที่สูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่  3  สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  4  สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International  

Environment)  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการก าหนดกิจกรรม โครงการ และด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้
คณะกรรมการประจ าคณะ ก าหนดกิจกรรม โครงการ  ด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. น าส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ประธานหลักสูตรฯ ทุกหลักสูตรพิจารณา  
2. มอบหมายให้หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ น าร่างแผนกิจกรรม โครงการฯ เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะ โดยใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรอบในการด าเนินการ 
3. การก าหนดกิจกรรม โครงการ ทิศทางการพัฒนาคณะฯ ด้านวิเทศสัมพันธ์ในปีต่อไป มอบหมายให้คณะผู้บริหาร 

ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนาฯ โดยจัดท าเป็นร่าง
แผนพัฒนาให้กับประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร ต่อไป 
 

4.3  การขอขยายการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

       รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า  ด้วยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้สิ้นสุดลงแล้ว นั้น บัดนี้ ทางคณะฯ มีก าหนดที่จะเดินทางไปเจรจาเพื่อขยายระยะเวลาการท าความ
ร่วมมือร่วมกัน พร้อมทั้งการด าเนินกิจกรรมอื่น ๆทางวิชาการ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ที่เมืองหลวงพระบาง 
ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2562  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ อันจะน าไปสู่เป้าหมายในการจัด
อันดับของมหาวิทยาลัย(World University Ranking) การวางแผนการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ โดยก าหนดกลยุทธ์ไว้ 4 
เรื่อง ได้แก่  
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กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และบริการ  
             (International Networking) 

กลยุทธ์ที่  2  การด าเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking  ที่สูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่  3  สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

     ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  4  สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม  

     (International Environment)  
ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. ให้ความเห็นชอบส าหรับการเสนอขอขยายการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุภานุ วงศ์  สาธารณ รัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว  ซึ่ งเป็ นข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่การด าเนินการดังกล่าวนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

2. ก าหนดแนวทางการก าหนดกิจกรรม โครงการ และด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบในหลักการ 

2.  มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและวิจัย ปรึกษาหารอืเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ชัดเจนก่อนจัดท าข้อตกลงฯ 

 

4.4  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวอทิมา  ช่วย

เรือง รหัสประจ าตัวนักศึกษา  573200134-8  ได้ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่เปิด
สอนโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรม ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียด ดังนี ้
 

รายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว หน่วยกิต เกรดท่ีได้ รายวิชาท่ีเทียบโอน หน่วยกิต เกรดท่ีเทียบได้ 

C1211 Elementary Spoken  
Chinese 1 

3 A C1211 Elementary Spoken  
Chinese 1 

3 A 

 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562  
ลงวันท่ี  27 พฤษภาคม 2562 และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1043/2551) เรื่อง  ให้นับหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีนท่ีเปิดสอนโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้ ตามที่เสนอ 

 

4.5  ขออนุมัติเปิดรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ยื่นค าร้องขอเปิดรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดรายวิชาที่ขอเปิดสอน  ดังนี้ 
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ท่ี ชื่อวิชา อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวนนักศึกษา เหตุผล 

1 806 441 Architectural Material & 
Construction 

ผศ.พรสวัสด์ิ  พิริยะศรัทธา 
1 ราย 

 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ในภาคการศึกษา 
3/2561  2 806 442 Building System III ผศ.รท.อรรถ  ชมาฤกษ์ 

3 806 332 Architecture Design IV ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล 2 ราย เนื่องจากเป็นวิชาท่ีเป็น 
Prerequisite ของวิชาท่ี
นักศึกษาจะต้องเรียนในปี
การศึกษาต่อไป  และนักศึกษา
เคยเรียนมาก่อนแต่สอบไม่ผ่าน
ในรายวิชาดังกล่าว 

 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปิดรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
ตามที่เสนอ 

 

4.6  การพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  
    เป็นกรณีพิเศษ 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการพิจารณาการสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562  เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย ดังนี ้

 

ท่ี ช่ือ-สกุล เข้าศึกษาระดับ/สาขาวิชา มติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

1 นายศุภการย์ พอสอน ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2  
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติ 

เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 
เมื่อวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2 นางสาวนันทนัช แจ่มสุวรรณ ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2  
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติ 

เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 
เมื่อวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

3 นายจิรกิตต์ ซ้ายสนาม ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2  
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
 โครงการพิเศษ 

เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 
เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

และคณะกรรมการสอบคัดเลอืกฯ/ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ  ได้ท าการสอบคัดเลอืกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้า
ศึกษาต่อ  มีมติให้รับสมัครบุคคลดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
20/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 5.3 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ 

 

4.7  รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 4 ราย ได้ยื่น

ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอข่ือ
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา 
แผน/ โปรแกรม

การศึกษา 
GPA 

ระดับปริญญาโท 

1 585200033-9 นายจตุพิเชฐพล วงศ์ค า เทคโนโลยีอาคาร ก 1/ โครงการพิเศษ 3.56 

ระดับปริญญาเอก 

1 557200005-5 นางรจเรข แสงอาทิตย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.1/ ภาคปกติ 3.75 

2 557200006-3 นายอนุวัฒน์ การถัก สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.1/ ภาคปกติ 4.00 

3 577200002-3 นายปานปั้น รองหานาม การวางแผนภาคและเมือง 2.1/ ภาคปกติ 3.34 

4 587200005-8 Mr.SENG TOUCH การวางแผนภาคและเมือง 2.1/ ภาคปกติ 3.80 
 
 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 4 ราย ตามทีเ่สนอ 

 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
                                         
        
                                                                

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


