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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  8/2562 
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 ประธาน แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่แล้ว เห็นชอบให้เสนอเรื่อง การเสนอช่ือผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ.2562 ไปยังประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอช่ือ 
นั้น บัดนี้ ได้มีผู้เสนอช่ือฯ ดังนี้ 

1. เสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลปริญญากิตติมศักดิ์  จ านวนไม่เกิน 1 ช่ือ 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มีผู้เสนอช่ือฯ จ านวน 1 ช่ือ  ได้แก่ 

1) รองศาสตราจารย์วิชิต  คลังบุญครอง 
2. เสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า จ านวนไม่เกิน 3 รายช่ือ จากกรณีเป็นบุคคล หรือ

บุคคลที่เป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ กรณีเป็นนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร  
- ประเภทบุคคล มีผู้เสนอช่ือฯ จ านวน 2 ช่ือ ได้แก่  

1) พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) 
2) รองศาสตราจารย์ธิติ  เฮงรัศมี 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม การจดัสง่ผลการพิจารณา โดยวิธีลับ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือโดยวิธีลับ 
 

2.2 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีมติเสนอช่ือบุคคลดังต่อไปนี้  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
และศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  ประเภทรางวัล 

1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น      
นายอภิชาตพงศ์  วีระเศรษฐกุล  รางวัลระดับนานาชาติ และกรรมการระดับนานาชาติ  

2. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 
- ด้านการวิจัย  เสนอช่ือ  นางสาวพิชญ์ระวี  สุรอารีกุล    รางวัลระดับชาติ 
- ด้านการวิชาชีพ  เสนอช่ือ  นายณัฎฐวุฒิ พิริยประกอบ  รางวัลระดับนานาชาติ 
- ด้านการบริหารจัดการ เสนอช่ือ นายพฤฒิ     โยทองยศ     รางวัลระดับนานาชาติ 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ไม่เสนอช่ือ 
2. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ เสนอช่ือท้ัง 3 รายชื่อ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนด (เพ่ิมติม) 

ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางคณะฯ ได้รับแจ้งจากกองทรัพยากรบุคคล ขอให้พิจารณาจัดส่งรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด (เพิ่มเติม) เพื่อให้ประธานสาขาวิชาพิจารณาเลือกรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตัวจริงและผู้ทรงคุณวุฒิ
ส ารองเพิ่มเติม ส าหรับการเสนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะฯ จ านวน 2 ราย เนื่องจากได้ด าเนินการเรียน
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิเคราะห์และประเมินผลงานทางวิชาการ ตามรายช่ือที่ทางคณะฯ ส่งให้แล้ว โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับจ านวน
หนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์วารุณี  หวัง   
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีปกติ (วิธีที่ 1)   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา  เพชรานนท์ 
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีปกติ            

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด (เพิ่มเติม) ของผู้เสนอขอฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่ือ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่
เสนอขอ และเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดยวิธีลับ)  
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือโดยวิธีลับ 
 

3.2 การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นกรณี
พิเศษ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้พิจารณาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562  เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย และคณะกรรมการสอบคัดเลือกการออกแบบมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ / คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  ได้ท าการสอบคัดเลือก
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อเมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 และในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีมติให้รับ
สมัครบุคคลดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560 ) เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 5.3 ดังนี้  

 

ช่ือ-สกุล เข้าศึกษาระดับ/สาขาวิชา 

น.ส.กาญจนา ศรีรินทร์ ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการพิเศษ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย ตามที่เสนอ 

 

3.3 รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค
การศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 7 ราย และสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม จ านวน 8 ราย ประจ าภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งงานวิชการและวิจัยได้
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัว
นักศกึษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติสามารถเสนอ
ช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ รายละเอียด ดังน้ี 

 

ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2561  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน  4  ราย 

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ  -  สกุล GPA. 
1 553200122-3 นางสาววิลาศิณี   ช่วยบ ารุง 2.44 

2 573200016-4 นายภูวดล   แววพานิช 3.03 

3 573200122-5 นายนวพรรษ์   เรืองศรี 2.84 

4 573200130-6 นางสาวสุชาดา   โชติวิทยะกุล 3.09 

2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จ านวน  7  ราย 
ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ  -  สกุล GPA. หมายเหตุ 

1 583200066-0 นางสาวพิชชาภรณ์   ดีเสมอ 3.36   เกียรตินิยมอันดับสอง 

2 583200069-4 นายฤทธิชัย   ผาสุข 3.08  

3 583200072-5 นายวิวรรธน์   วงค์แก้ว 2.71  

4 583200131-5 นายกิตติพงศ์   กลัดสมบัติ 3.18  

5 583200133-1 นายทัศนาวลัยญ์   อัคคชชาธรณ์ 2.69  

6 583200136-5 นางสาวนลินี   เรณุนันท์ ณ อยุธยา 2.36  

7 583200153-5 นายสิรภพ   หริ่งรอด 3.16  

 
ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา  2561  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน  3  ราย 

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ  -  สกุล GPA. 
1 573200059-6 นายพีรพัฒน์   โสพิลา 2.83 

2 573200069-3 นางสาวสุทธดิา   ไชยโสดา 2.72 

3 573200114-4 นายอภิวัฒน์   มีเค็ง 3.19 
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2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จ านวน  1  ราย 
ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ  -  สกุล GPA. 

1 583200176-3 นายธนวิชญ์   ตั้งวิกรัย 2.74 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามที่เสนอ 

 

3.4 พิจารณาเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ซ่ึงเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากสังกัดคณะเดิม 
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ได้ยื่นค าร้อง
ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนรายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากสังกัดคณะฯเดิมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
เป็นรายวิชาในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จ านวน 1 ราย คือ นางสาวลลิ
ดา ตันก าเนิดไทย รหัสประจ าตัวนักศึกษา 623200165 -2 ทั้งนี้  การขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 766/2549 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาใน
ระบบ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับดังกล่าว รายละเอียด ดังน้ี 

 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วจากสังกัดคณะเดิม ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 ราย ตามที่เสนอ 

 

3.5 รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติในการยื่นขอส าเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 

585200018-5 นายภพ ซารัมย์ ก 2/ โครงการพิเศษ 3.28 
 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ราย ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนรอง

หัวหน้าส่วนงาน  

ที่ 
รหัส/ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแลว้ 

นก. 
เกรด
ที่ได้ 

รหัสชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน 
นก. 

เทียบโอนได้ใน
หมวดวิชาตาม
หลักสูตรคณะฯ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1 122 445 
SOIL AND WATER 
MANAGEMENT AND 
CONSERVATION 

3 (3-0-6) A 122 445 
SOIL AND WATER 
MANAGEMENT AND 
CONSERVATION 

3 (3-0-6) หมวดวิชาเลือกเสรี 

2 870 154 ADVERTISING DESIGN   3 (1-4-4) A 870 154 
ADVERTISING 
DESIGN   

3 (1-4-4) หมวดวิชาเลือกเสรี 
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       รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยกองทรัพยากรบุคคล แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนรองหัวหน้าส่วนงาน ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดกลุ่ม
ของคณะ วิทยาลัย และก าหนดจ านวนรองหัวหน้าส่วนงานที่พึงมีใหม่ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริห าร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 444/2562 เรื่อง การก าหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกช่ือย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดส านักงานอธิการบดี 
เพื่อประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ.2562 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 445/2562 เรื่อง 
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งบริหาร หรือต าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ.2562  
 ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ท าให้การแต่งตั้งคณะผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนงานชุดใหม่ จะต้องมีจ านวน
ตามที่ก าหนดในประกาศฉบับข้างต้น จึงอาจเกิดกรณีมีบางหน่วยงานที่มีจ านวนรองหัวหน้าส่วนงานลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง
จ านวนของกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการประจ าส่วนงานที่ได้แต่งตั้งไว้ก่อนแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่า
ด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558 ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อบังคับฯ ที่ก าหนด (ข้อบังคับฯ ก าหนดให้ กรรมการคณะที่เป็นผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิรวมกัน 
เท่ากับจ านวนรองคณบดี) จึงเป็นเหตุในการตีความว่า คณะกรรมการประจ าส่วนงานของคณะ วิทยาลัยดังกล่าว มีองค์ประกอบ
และจ านวนถูกต้องหรือไม่ และจะด าเนินการอย่างไร 
 โดยที่ตามข้อ 9 วรรคท้ายของข้อบังคับฯ ก าหนดว่า กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติหรือต้องตีความตามข้อบังคับฉบับนี้ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด และส าหรับในกรณีนี้ อธิการบดีได้พิจารณาและวินิจฉัยแนว
ปฏิบัติไว้แล้ว โดยสรุปคือ หากหัวหน้าส่วนงานใหม่ได้แต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนงานตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว แต่จ านวนรองหัวหน้า
ส่วนงานไม่เท่ากับจ านวนผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิรวมกัน (มีจ านวนน้อยกว่า) ให้ถือว่า คณะกรรมการประจ าส่วน
งาน ประกอบด้วยจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ส าหรับในส่วนของคณะฯ เดิมองค์ประกอบของกรรมการประจ าคณะ มีจ านวนรองคณบดี 4 ฝ่าย และมีจ านวน
กรรมการคณะที่เป็นผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิรวมกัน เท่ากับจ านวนรองคณบดี คือ 4 คน ต่อมาได้มีการปรับจ านวน
รองคณบดี ให้เหลือ 3 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 444/2562 และ ฉบับท่ี 445/2562 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามองค์ประกอบของจ านวนกรรมการข้างต้นตามข้อบังคับฯที่ก าหนด จะพบว่า คณะฯ มีจ านวนกรรมการที่เป็นผู้ แทน
หัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันแล้ว มากกว่าจ านวนกรรมการที่เป็นรองคณบดี  ดังนั้น แนวปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
อธิการบดีในเรื่องนี้ในส่วนของคณะ คือ ให้ถือว่า คณะกรรมการประจ าคณะ (ที่เป็นผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ประกอบด้วยจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่  ซึ่งกรรมการดังกล่าว จะท าหน้าที่ไปจนกว่าจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง คณะฯ จึงจะ
ด าเนินการปรับลดจ านวนให้เท่ากับรองคณบดี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.2  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
4.2.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 

1. โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ผู้รับเหมาแล้ว ซึ่งฝ่ายอาคารและ

สถานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงห้องท างานช่ัวคราว ท้ังนี้ จะแจ้งก าหนดวันย้ายส านักงานคณบดีชั่วคราวต่อไป 
2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไม้ ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการแล้ว 
3 โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่ส านักงาน ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการแล้ว 

ในเดือน มิถุนายน 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.2.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 6 

 

1. การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (IQA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

    มหาวิทยาลัย ก าหนดเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ( IQA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ภายในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 ทั้งนี้  หลักสูตรสามารถก าหนดวันตรวจประเมิน และรายช่ือ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้ 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ  
5.1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและแผนการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ 
      รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุม

คณะกรรมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทยกับเมืองต่างๆ ในต่างประเทศ
(คณะท างานด้านการศึกษา) ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าข้อมูลและแผนความร่วมมือการขับเคลื่อนการด าเนินการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จ านวน 4 เมือง ประกอบด้วย มณฑลเจี้ยน นครดานัง มณฑลยูนนาน และมณฑลกุ๊ยโจว 
นั้น กองการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 

1. กิจกรรมความร่วมมือ มณฑลเจี้ยน นครดานัง มณฑลยูนนาน และมณฑลกุ๊ยโจว ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 
2562  

2. ข้อมูลโครงการกิจกรรมที่วางแผนที่จะด าเนินการในอนาคตร่วมกับมณฑลเจี้ยน นครดานัง มณฑลยูนนาน และ
มณฑลกุ๊ยโจว  

 

รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอโครงการกิจรรมดังกล่าว 
 

5.2  รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพ่ือย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

  ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จากทางมหาวทิยาลัย ประเภทสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 6225 เพื่อย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1326/2562 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 100/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
ได้ด าเนินการคัดเลือกฯ ไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่า นางสาวกนิษฐา  ประนม  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ทั้งนี้ เพื่อออกค าสั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว มหาวิทยาลัย
จะยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ต าแหน่งนั้นทันที จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย นางสาวกนิษฐา ประนม ตามที่เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30  น.                                       
                                                           

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 7 

 

 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


