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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  7/2562 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวสัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
3.  ผศ.ดร.สัญชัย   สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.  นายอนุวัฒน ์   กิจโกศล   หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
5.  นางสาวหทัยรัตน ์  วงศ์สุพรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
6.  นางสาวปัทมพร   วงศ์วิริยะ   อาจารย ์
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 รับรองผลการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561  

ขอถอนวาระ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.2 ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ ส าหรับปีงบประมาณ 2563 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทบทวน

นโยบาย รวมถึงทิศทางเป้าหมายของคณะฯ ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา โดยได้
ด าเนินการก าหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายดังนี้ 

วิสัยทัศน์  :   Devotion by Design -  การอุทิศตนด้วยการออกแบบ, การอุทิศตนด้วยความตั้งใจ 
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พันธกิจ :   4 พันธกิจ   ดังนี ้
1. ผลิตบัณฑติ    

2. วิจัย 

3. บริการวิชาการ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

ค่านิยม GIS :  3 ข้อ ดังนี้ 
1. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม 

ความเป็นธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 

2. หลักการบูรณาการ (Integration) เน้นการบริหารจัดการร่วมระหว่างพันธกิจ ท าให้ได้ประโยชน์ 

ในทุกด้าน  

3. หลักการท างานเป็นระบบ (Systematic Working) เน้นการเสริมสร้างการท างานอย่างเป็นระบบ  

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน ลดกระบวนการที่ซับซ้อนแต่ต้องมีความรัดกุม 

โดยยุทธศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. Local Wisdom 
เพื่ อ  Local Wisdom องค์กร ท่ีมีความเป็ น เลิศ
ทางด้านศิลปะวิทยาการและการประกอบวิชาชีพ 
การต่อยอด องค์ความรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญา 

Cultural Impacts สร้ างองค์ก รสร้ าง  Cultural 
assts สร้างจิตน าสึก ตระหนัก รับรู้ในคุณค่าภูมิ
ปัญญา สืบสานต่อยอด 

2. Community Care 
เพื่ อ Community Care องค์กรท่ีมีความห่วงใย
เกื้อหนุน สานประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบัน 
ชุมชน และท้องถิ่น 

Social Impacts  สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สร้างความร่วมมือ 
ส ร้ า งก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ใช้ โจ ท ย์  ปั ญ ห า  จ าก
สถานการณ์จริง แก้ไขปัญหาได้จริง 

3. Creative Economy 
เพื่อ Creative Economy องค์กรท่ีเน้นการสร้าง
มูลค่าจาก องค์ความรู้ การศึกษา การออกแบบ 
และการสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  

Economic Impacts ใช้กระบวนการออกแบบ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข็มแข็งทางเศษรฐกิจ
ให้กับชุมชน 

 

รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 

2.3 กรอบค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดท ากรอบค าของบประมาณเงินรายได้ 

ปีงบประมาณ 2563 โดยสรุปประมาณรายรับ และแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี ้
1. ประมาณการรายรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 25,477,936 บาท   

2. แผนรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 25,477,936 บาท   แบ่งรายจ่ายเป็น 3 หมวดดังนี้ 

หมวดที่ 1 บริหารจดัการจัดส่วนกลาง  จ านวน   20,472,936  บาท 

หมวดที่ 2 บริหารจดัการหลักสูตร  จ านวน     4,005,000  บาท 

หมวดที่ 3 แผนยุทธศาสตร์   จ านวน     1,000,000  บาท  

รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
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2.4 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์

เสนอช่ือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า พ.ศ.2560 ข้อ 
13.2.1 และ 13.2.2 (โดยวิธีลับ) ภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ตามกรอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณา ดังนี้ 

ก. การเสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ปริญญากิตติมศักดิ์ มี 2 ช้ัน คือ 
1) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
2) ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ข. การเสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า 
 

ทั้งนี้ การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ คณะจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามที่ก าหนด โดยสรุปให้มีความยาวไม่
เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งแนบค าประกาศเกียรติคุณ จ านวน 1 ชุด นอกจากนี้ สามารถแนบเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จะ
เป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 
1. ขอให้น าส่งข้อมูล "การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 

2562"  ดังกล่าวไปยังประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรฯ 
2. หากหลักสูตรใดมีการเสนอช่ือผู้สมควร ฯ ขอให้ทางหลักสูตรเป็นผู้จัดพิมพ์ข้อมูลประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับ

บุคคลที่เสนอฯ แนบมาพร้อม 
3. น าส่งผลการพิจารณาพร้อมประวัติผู้สมควร ฯ จากประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  
 

2.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 ประธาน แจ้งว่า นางสาวนิชา  ตันติเวสส  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาวิชา Regional Development Planning ณ University of Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 มีก าหนด 4 ปี 11 วัน ตั้งแต่วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขออนุมัติขยายเวลาเพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุน
ส่วนตัว มีก าหนด 10 เดือน 7 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมเวลาศึกษาทั้งสิ้น 4 
ปี 10 เดือน 18 วัน (1,784 วัน) เนื่องจากยังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ศึกษารายวิชาครบตามจ านวนที่หลักสูตรก าหนด
ทั้งสิ้น 62 หน่วยกิต เป็นที่เรียบร้อย และอยู่ในช่วงการท าการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Studying the Transformation of 
Urban Representations of the Sukhumvit Corridor in Bangkok, Thailand” ซึ่ งเกิดความล่ า ช้าตามแผนที่ ก าหนด
เนื่องมาจากเหตุขัดข้องในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และความจ าเป็นในการต้องปรับแก้ไขขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลอัน
เนื่องมาจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่เกิดการขัดข้องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแผนงานท่ีวางไว้จะสามารถเขียนร่างวิทยานิพนธ์ข้ันแรกเสร็จ
สิ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีก าหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่มสุดท้ายภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 โดยการขอขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นขอบอนุมัติให้ พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวนิชา  ตันติเวสส ขยายเวลา
ศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่ออยู่ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 10 เดือน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ ตามที่เสนอ 

 

2.6 โครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดินรางวัล “นักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจ าปี 2562 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้จัดท า โครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัล 

“นักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง สนับสนุนผู้ประกอบคุณงาม
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ความดี ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานด้านความมั่นคงแห่งชาติ และการส่งเสริม คนดี 
ท าความดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาท าความดีเพื่อประเทศชาติ ด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์สืบไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอช่ือ 
 

2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เข้าศึกษา
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณ บดี  แจ้ งว่ า  ด้ วยมี นั ก เรี ยนจากสาธารณ รัฐป ระชาธิป ไตยประชาชนลาว ราย  M r. ANO U SA  

SOUVANNAMETHY  ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ในปีการศึกษา  2562  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้พิจารณาด าเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 724/2548) เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชาวต่างประเทศ  เข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรปกติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562  
ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ท่ี 84/2562  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2562  และได้ด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  
4  มิถุนายน  2562 บุคคลดังกล่าวผ่านการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการสอบวัดความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรม  และ
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  ได้พิจารณาแล้วมีมติรับบุคคลดังกล่าว เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2562  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับนักเรียนชาวต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ราย 
Mr. ANOUSA  SOUVANNAMETHY  เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ได้ ตามที่เสนอ 

 

2.8 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตร (เปิดเพ่ิมรายวิชาใหม่) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2561) 

 คณบดี แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ขอเปิดรายวิชาหมวด
วิชาชีพเลือกเรียนในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2561)  จ านวน  1  รายวิชา  คือ  รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร ( Building 
Energy and Environment)  3 (2-2-5)  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2562 รายละเอียดตามแบบรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ตามที่แนบ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่ ) หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2561) จ านวน 1 รายวิชา 
ได้ ตามที่เสนอ 

 

2.9 ขอให้พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
 คณบดี แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือ
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เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ ดังนั้น จึงใคร่ ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรฯดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 

ระดับปริญญาโท 

1 575200016-8 นายสุภิเชต เวฬุวนารักษ์ การวางแผนภาคและเมือง ก 2/ โครงการพิเศษ 3.56 

2 575200003-7 นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ก 2/ ภาคปกติ 3.00 
 
 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) จ านวน 2 ราย ตามที่เสนอ 

 

2.10 เสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง  
 ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ   
 ประจ างวดที่ 6 

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2531/2561)  เรื่อง 
การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  
นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ น้ัน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ขอส่งแบบเสนอขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผล
งานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ า
งวดที่ 6 (เดินทางระหว่างเดือนกันยายน  - เดือนตุลาคม 2562) ส าหรับบุคลากรสายผู้สอน จ านวน 3 ราย  ได้แก่ 

1. รศ. ดร. วารุณี  หวัง     

ช่ือผลงาน :  The reconstruction of the sense of place: Vernacular architectural  heritage in  

       the rural temples in the context of authenticity 
2. ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล    
ช่ือผลงาน :  Lesson learned from the conservation of vernacular houses in the upper  

   northeast region of Thailand 

3. อ.ดร.จันทนีย์  จิรณัธนัฐ    
ช่ือผลงาน : SAKAE-KREUA: Co-learning Space in Rural Thailand 

ในการไปร่วมและน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ต่างประเทศ  ประเภทการน าเสนอ  Oral Presentation ใน
การป ระ ชุม  ICOMOS - CIAV & ISCEAH 2019  International Conference on Vernacular & Earthen Architecture 
towards Local Development จัดโดย International Council on Monuments and Sites- International Committee 
on Vernacular Architecture (ICOMOS-CIAV) และ Tongji University  ณ  เมื อง Pingyao, Shanxi Province ป ระเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าหนด 3 วัน  ระหว่างวันท่ี  6 - 8  กันยายน พ.ศ. 2562   

ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2531/2561)  เรื่อง การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ข้อ 11.2 ก าหนดให้คณบดีพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6 จ านวน 3 ราย  ตามที่เสนอ 
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2.11 แต่งต้ังผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงานในภาระงานด้านการ
บริหาร รอบประเมิน 2/2562 ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
คณบดี แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ใน

รอบ ประเมินท่ี 2/2562 (ผลงานระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561) และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตร  ในรอบประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเสนอช่ือ
แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร ประกอบด้วย 

กลุ่มผู้ประเมิน  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  และหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร   
2. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
3. หัวหน้างานทุกงาน 
4. ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน   จ านวน 3 ราย  
5. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน 3 ราย 

กลุ่มผู้ประเมิน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกเป็นรายหลักสูตร) 
1. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 2 ราย 

2. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   จ านวน 2 ราย 
3. ตวัแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง   จ านวน 2 ราย 
4. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร    จ านวน 2 ราย 
5. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 2 ราย 
6. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   จ านวน 2 ราย 
7. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 2 ราย 
8. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสตูร ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมอืง  จ านวน 2 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบโครงสร้างการประเมินตามเดิม 

            2. มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ประเมิน ดังนี ้
               1. กลุ่มผู้ประเมิน  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ี และหัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 

1. ประธานกรรมการบริหารหลักสตูรทุกหลักสูตร                 
2. ผู้รักษาการแทน หัวหน้าส านักงานคณบด ี
3. หัวหน้างานทุกงาน 
4.  ตัวแทนบุคลากรสายผูส้อน              จ านวน 3 ราย  ประกอบด้วย 

1)    หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตร ์  นางสาวนิสรา อารุณ ี   เปลีย่นเป็น นางสาวสุกญัญา พรหมนารท 
2)    หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม    นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
3)    หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง    นางสาวปัทมพร วงศ์วิรยิะ 

5. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน     จ านวน 3 ราย 
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1)   งานวิชาการและวิจัย        นางทัศวรรณ  ศราภัย   เปลี่ยนเป็น นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย 
2)    งานแผนและงบประมาณ  นางสาวหทัยรัตน ์ วงศ์สุพรรณ   เปลี่ยนเป็น นายสุระพล มสุิกะสาร 
3)    งานบริหารและธุรการ  นางกาญจนา จันทรสมบัต ิ 

    2. กลุ่มผู้ประเมิน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกเป็นรายหลักสูตร) 
1.  ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์                 จ านวน 2 ราย 

1)       ร้อยโทอรรถ ชมาฤกษ์   เปลี่ยนเป็น    นายอานัติ วัฒเนสก ์
2)       นางกุลศรี ตั้งสกุล         เปลี่ยนเป็น   นายอธิป อุทัยวัฒนานนท์ 

2.  ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม            จ านวน 2 ราย 
1)       นางรัตติกร ศิริขันธ ์ บุตรลา     เปลี่ยนเป็น นางสาวมนต์ธดิา เลิศนมิานรด ี
2)       นางภาคินี เปล่งดีสกลุ           เปลี่ยนเป็น นายอรรคพล ลา่ม่วง 

3.  ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง              จ านวน 2 ราย 
1)       นายกฤตภัทร ถาปาลบุตร        
2)       นายพีร์นิธ ิอักษร                เปลี่ยนเป็น นางสาวปัทมพร วงศ์วิริยะ 

4. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร                       จ านวน 2 ราย 
1)       นายนรากร พุทธโฆษ ์             เปลีย่นเป็น นายประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต ์
2)       นายช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์    เปลี่ยนเป็น นายช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 

5.  ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์                  จ านวน 2 ราย 
1)       นางสาวจันทนีย์ จิรณัธนัฐ           
2)       นายสักการ ราษีสุทธิ ์

6.  ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม            จ านวน 2 ราย 
1)       นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐยีร         เปลี่ยนเป็น นายขาม จาตุรงกุล 
2)       นางสาวสภุาพร อรรถโกมล          เปลี่ยนเป็น นายณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร 

7.  ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์                  จ านวน 2 ราย 
1)       นางสาวจันทนีย์ จิรณัธนัฐ 
2)       นายสักการ ราษีสุทธิ ์

8.  ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง              จ านวน 2 ราย 
1)       นายกฤตภัทร ถาปาลบุตร        
2)       นายพีร์นิธ ิอักษร               เปลี่ยนเป็น นางสาวปัทมพร วงศ์วิริยะ 

 

2.12 แจ้งแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพในรอบประเมินที่ 
1/2563 (1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) 
ขอถอนวาระ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.13 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา 
 สตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ทางหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ได้
ขอลาออกเพื่อพัฒนาผลงานด้านวิชาการและวิจัย จ านวน 1 ราย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แล้ว ดังน้ี 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร ท่ีขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 

1. รศ.กุลศรี ตั้งสกุล 1. อ.สุกัญญา พรหมนารท ** 

2. ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 2. ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 

3. ผศ.พรสวัสด์ิ พิริยะศรัทธา 3. ผศ.พรสวัสด์ิ พิริยะศรัทธา 

4. ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์ 4. ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์ 

5. อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 5. อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 
 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการปฏิบัติงานตามข้อตกลง

ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน  
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอเลื่อนการน าเสนอ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.2  มติคณะกรรมการประจ าคณะนอกวาระการประชุม  
       ประธาน แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอมติจาก

คณะกรรมการประจ าคณะฯ จ านวน 2 เรื่อง  ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
 

1. ให้ ความ เห็ นชอบ  การสมั ครขอรับทุนศึ กษาต่ อระดับปริญ ญ าเอกในประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 ราย นายชิงชัย  ศิริธร   (ตามหนังสือเวียนขอมติ ที่ อว 660301.14.1.1/1034 ลงวันท่ี 13 
มิถุนายน 2562) 

2. ให้ความเห็นชอบรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 2 ราย (ครั้งท่ีเวียนพิเศษ/2562 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562) รายละเอียด ดังนี ้
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา แผนการศึกษา โปรแกรมการศึกษา GPA 

1 595200018-6 นางสาวณัฐญาวีรย์  เบ็ญนา ก 2 โครงการพิเศษ 3.75 

2 595200010-2 นางสาววิลาวัณย์  ดาศรี ก 2 โครงการพิเศษ 3.81 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.3  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
3.3.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย  

1. การขอขยายการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    ตามที่ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา เรื่อง การขอขยายการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยบรกิารวิชาการและวิจัย ปรึกษาหารอื
เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ชัดเจนก่อนจัดท าข้อตกลงฯ นัน้  

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เล็กน้อย 
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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 

 1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุ 

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไม้ อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3 โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่ส านักงาน  กองอาคารและสถานที่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการแล้ว ในเดือน มิถุนายน 2562 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.3.4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
1 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการส โมส รนั กศึ กษ าและหั วห น้ า ช้ัน ปี  คณ ะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  ด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและหัวหน้าช้ันปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2561 ได้หมดวาระลง จึงได้ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและหัวหน้าช้ันปี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ประจ าปี 2562 ข้ึน โดยได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า นายวรุฒม์ พฤติธรรมกูล นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เป็นนายก
สโมสรนักศึกษา รายละเอียดตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 59/2562 สั่ง ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ  
4.1  เสนอขอรับทุนการสนับสนุนทุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นน าต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
       รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1364/2561)  เรื่อง การ

สนับสนุนทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันน าต่างประเทศ  ประจ าปี 2561 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1400/2562) เรื่อง แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1364/251) นั้น ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอส่งแบบเสนอขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาช้ันน าต่างประเทศ  ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร ส าหรับโครงการศึกษาวิจัยระยะสั้น ด้าน 
Innovative Environmental Design and Planning เ รื่ อ ง  Innovative practices in an environment design and 
planning innovative research and teaching space : case study the RMIT buildings, Melbourne  ประเทศ Australia  

ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1364/2561)  เรื่อง การสนับสนุนทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันน าต่างประเทศ  ประจ าปี 2561 ข้อ 5.2 ก าหนดให้ กิจกรรม/โครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าส่วนงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา  
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับทุนการสนับสนุนทุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันช้ันน า
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายดังกล่าว ตามที่เสนอ 

 

4.2  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
      รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ตามที่ส านักบริการวิชาการได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย
มีก าหนดให้ น าเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรองภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ใน
การนี้ มีคณาจารย์ให้ความสนใจ และจัดส่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี  

1. “การอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการผลิตที่นอนลมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ปว่ยท่ีมีภาวะติดเตียง อ.ปัว จ. 
น่าน”   โดย อ.อภญิญา อาษาราช  งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) 

2. “การอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุภายในท่ีพักอาศยัส าหรับ 
ผู้ป่วยและผูสู้งอายุท่ีมีภาวะติดเตยีง ใน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ”   โดย ผศ.สรุกานต์ รวยสูงเนิน งบประมาณ 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. “การอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือช่วยในเรื่องการเคลื่อนย้ายตัวส าหรับ 
ผู้ป่วยและผูสู้งอายุท่ีมีภาวะติดเตยีง ใน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ” โดย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร งบประมาณ 150,000 
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือเป็นโครงการที่ตอบสนองตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้น ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตรงตามภารกิจหลักของ
คณะ/หน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม  
(มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้เสนอโครงการ และ/หรือ ผู้ร่วมโครงการมีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะเสนอขอ) 

3. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน 
4. ผู้ท าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่ 

เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
5. โครงการที่เสนอต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
6. ผู้เสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 คา้งส่งรายงานฯ ได้เนื่องจากเพิ่งปิดปีงบประมาณ) 
7. ในการเสนอโครงการผู้เสนอโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ ต้องแนบประวัติความเช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ (การได้รับ 

เชิญเป็นวิทยากร/ผลงานวิจัย) ประกอบการเสนอโครงการ 
8. ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน : ที่ประชุม 

ต้องการให้เพิ่ม “พื้นที่ที่มีศิษย์เก่า มข. เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการท างานกับศิษย์เก่า และเน้นหน่วยงานหรือสถาบันที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบันทึกความร่วมมือ (MOU)” 

9. ชุดโครงการพระราชด าริฯ :เนื่องจากเป็นชุดโครงการที่ท าหน้าท่ีหลักด้านโครงการพระราชด าริฯ ให้กับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นควรจัดสรรงบประมาณให้เหมือนเดิม 
รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 3 
โครงการ ตามทีเ่สนอ 
 

4.3  การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
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       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะ/หน่วยงานเสนอช่ือ
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเชิดชู
เกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตน จนมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับพระราชทาน
รางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าเกียรติยศจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสมาคมฯ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงคุณสมบัติ 
และผลงานของศิษย์ เก่าที่ ถูก เสนอช่ือ  ดั งนั้ น  จึ งขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือบุคลากรในสั งกัดที่ เป็นศิษย์ เก่ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดี เด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยส่งแบบฟอร์มเสนอช่ือ ทั้งรูปแบบเอกสารและไฟล์ word ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธาน 

2. ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า   เป็นกรรมการ 

3. นายอรรคพล ล่าม่วง   เป็นกรรมการ 

4. ผศ.ดร.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์  เป็นกรรมการ 

5. นางสาวอรสา จุลมา   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
                                         
        
                                                                

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


