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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  12/2562 
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร    
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2562 และ คร้ังท่ี 11/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วย นางสาวสมหญิง  พงศ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 1454 ได้
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งงานบริหารและธุรการ ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและประเภทผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติและประเภทผลงานเข้าข่ายที่สามารถจะขอก าหนดต าแหน่งตามที่เสนอขอได้ และทางคณะได้ด าเนินการประเมินการ
สอนของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอเอกสารและผลงานทางวิชาการ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1) แบบ ก.พ.อ. 03   
2) ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

2.1) บทความวิจัย 
2.1.1) สมหญิง พงศ์พมิล และ สรัญญา ภักดีสุวรรณ (2562). การออกแบบผลติภณัฑ์ของที่ระลึกจากผ้า

ของกลุ่มหัตถกรรมผา้และของฝากภูเวียง ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.The 

Design of Textile Souvenir Products of Phuwiang Souvenir and Textile Handicrafts 

Group, Tambon Phuwiang, Ampur Phuwiang, Khon Kaen Province. วารสารวิชาการ



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 2 

 
 

มหาวิทยาลยัฟาร-์อีสเทอร์น ปีท่ี 13. ฉบับท่ี 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 (จัดอยู่

ในฐานข้อมูล TCI-Thai Journal Impact Factors ปี 2560 = 0.187  กลุ่ม 1) 

2.1.2) วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ และ สมหญิง พงศ์พิมล (2552). การออกแบบบรรจภุัณฑ์และการ

ทดสอบตลาดเพื่อเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ าอีสาน. วารสารวิชาการคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ปีท่ี 8. ฉบับท่ี 1 เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 (จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI-Thai Journal Impact Factors ปี 2560 = 0.047 กลุ่ม 1)      

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 แล้ว  จึงเสนอท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิจากรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ของผู้เสนอขอฯ รายละ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่ือ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธีลับ) 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย นางสาวสมหญิง พงศ์พิมล ได้ตามที่เสนอ โดยเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
โดยวิธีลับ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ไม่ปรากฏผล Impact Factors ในปี 2552 

 

2.2 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 

 ประธาน แจ้งว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 มีมติ
เห็นชอบให้มีรางวัลศิษย์เก่าดี เด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งคณะ
ของตนเอง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น น้ัน เพื่อให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า เพื่อด าเนินการดังกล่าว
ต่อไป โดยก าหนดการส่งผลการพิจารณา ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ดังนี้ 
1. ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ  เป็นประธานกรรมการ 
2. อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล  เป็นกรรมการ 
3. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เป็นกรรมการ 
4. ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร เป็นกรรมการ 
5. อ.อรรคพล ล่าม่วง  เป็นกรรมการ 
6. นางสาวอรสา จุลมา  เป็นเลขานุการ 
 

2.3 เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัย จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ผลงาน  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อเชิดชูเกียรติ
ให้กับบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2559) ลงวันที่ 27 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อมอบรางวัลในงานช่ืนชม ยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ โดยพิจารณาเฉพาะข้อ 4.3 ถึง 4.6 ของประกาศฯ 
โดยส่งเอกสาร ดังนี้  

1. แบบเสนอช่ือผู้สมควรไดร้ับรางวัล (ต้นฉบับ จ านวน 1 ชุด 

2. ผลงานและเอกสารเชิงประจักษ์ (รูปแบบไฟล์ PDF) 
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ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือ ดังนี ้
1. ข้อ 4.3.3.1 (1) ด้านการบริหารดีเด่นส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่ากลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรด้าน

สิ่งแวดล้อม เสนอช่ือ งานบริหารและธุรการ 
2. ข้อ 4.3.3.2 (2) ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยดีเด่น เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม 

และศิลปวัฒนธรรม บุคลากรประเภทวิชาการ เสนอช่ือ รศ.รวี หาญเผชิญ 
3. ข้อ 4.4.4.1 (1) ด้านการบริการวิชาการดีเด่น บุคลากรประเภทวิชาการ เสนอช่ือ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 
4. ข้อ 4.5.1.2 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการจัดการเรียนการสอน 

1) รางวัลผู้สอนดีเด่น ต าแหน่งอาจารย์ เสนอช่ือ อ.ขาม จาตุรงคกุล 
2) รางวลัผู้สอนดีเด่น ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอช่ือ ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ 
3) รางวัลผู้สอนดีเด่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เสนอช่ือ รศ.นพดล ตั้งสกุล 

5. ข้อ 4.6.3 (1) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น เสนอช่ือ อ.ปัทมพร วงศ์วิริยะ 
6. ข้อ 4.6.4 (1) รางวัลการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นดีเด่นส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ เสนอช่ือ 

อ.ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร  
 

2.4 เสนออนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประเภทตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ท่ัวไป 

 ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ออกค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ 10/2561 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2561 เรื่อง “เปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์” ไปแล้วนั้น เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา  เพชรานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเป็นตัวแทนจาก
บุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 
เพื่อให้การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความ
เหมาะสม ดังนั้น จึงขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเป็น
ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไปแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา  เพชรานนท์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจ าคณะฯ ก่อน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอช่ือ ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภท ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานความก้าวหน้า / รายงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า กองยุทธศาสตร์ แจ้งให้คณะฯ รายงานผลการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้ 

 

งบประมาณ - จ าแนกตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ-ต้นปี งบประมาณ-กลางปี ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละที่ใช้ไป* 

1. Local Wisdom ภูมิปัญญา มรดก
ทางวัฒนธรรม องค์ความรู้เชิงพื้นท่ี 

222,260.00 142,260.00 105,762.85 36,497.15 74.34 

2.Social & Community คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ 

515,000.00 495,000.00 304,909.00 190,091.00 61.60 

3. Creative Economy นวัตกรรม 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

80,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 
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งบประมาณ - จ าแนกตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ-ต้นปี งบประมาณ-กลางปี ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละที่ใช้ไป* 

รวม 817,260.00 667,260.00 410,671.85 256,588.15 61.55 

 

สถานะโครงการ จ านวน ร้อยละ 

ยกเลิก 4 30.77 

ด าเนินการแล้ว 0 0.00 

รายงานผลแล้ว 9 69.23 

รอด าเนินการ 0 0.00 

รวม 13  
 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 รายงานความก้าวหน้า / รายงานผล การประกันคุณภาพภายใน 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2561 ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2562 เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีก าหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเลื่อนมาจาก
ก าหนดการเดิม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จึงขอรายงานผลการด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน ในโอกาสต่อไป 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 รายงานความก้าวหน้า / รายงานผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 และมหาวิทยาลัยได้
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน รับทราบใช้เป็นแผนการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป็นกรอบ
การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณรวมถึงมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการจัดท าข้อ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective&Key Result (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น คณะฯ ได้จัดท ารายงานผลผลงาน
ข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective&Key Result (OKRs)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลลัพธ์ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และคณะฯ ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective&Key Result (OKRs) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี ้

1.การส่งเสริมให้มีหลักสูตรบูรณาการตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ข้อมาตรฐาน) 
2.การด าเนินงานวิจัยตามแผนการวิจัยในรูปแบบ Research Program (ข้อมาตรฐาน) 
3.การบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 
4.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะ ตามแผนงานปรับปรุงกายภาพด้านอาคารเขียว ประหยัด

พลังงาน และ UI Green Metric 
5.ส่งเสริมโครงการทางด้านชุมชนสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
6.สง่เสริมพันธกิจการเรียนรู้ การวิจัย และบริการวิชาการทางด้านเมืองอัจฉริยะ 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
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3.4 รายงานการบริหารความเสี่ยง 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2562 โดยคณะได้มีการประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์และปัจจัยเสี่ยง 
ตามบริบทของคณะ โดยพิจารณาถึง โอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Probability)  ทั้งจากภายนอก ภายในคณะ  และผลกระทบ 
(Impact) ซึ่งจ าแนกระดับได้ 5 ระดับดังน้ี  

 

ระดับโอกาสท่ีอาจเกิดความเสี่ยง ระดับผลกระทบ ระดับคะแนน 

สูงมาก สูงมาก 5 

สูง สูง 4 

ปานกลาง ปานกลาง 3 

น้อย น้อย 2 

น้อยมาก น้อยมาก 1 
 
 

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดจ้ าแนกกลุ่มเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
1. กระบวนการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสด ุ

2. ความปลอดภัย ด้านอัคคไีฟ ภายในคณะ 

3. ด้านการจดัการข้อมลูสารสนเทศ 

และตามที่ได้มีการจัดล าดับความเสี่ยงและประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว คณะได้มีการน าเสนอรายงานต่อกรรมการ

ประจ าคณะ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ด าเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ล าดับ เพื่ อลดการเกิดความเสี่ยงและ

ผลกกระทบ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ทางคณะฯ จะได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการบริหารความเสี่ยง

เป็นรูปเล่ม โดยน าการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 3 ล าดับในปีงบประมาณ 2562 มาด าเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร

น าเสนอในที่ประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.5 ปฏิทนิการจัดการเรียนภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้นและภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.6 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ประธาน รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ ข้อมูล

ดังกล่าวจะน าไปกรอกในระบบ CHE QA ต่อไป จึงขอให้รอบคอบในการกรอกข้อมูลด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.7 สรุปมติคณะกรรมการประจ าคณะนอกวาระการประชุม 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีเรื่องเร่งด่วนท่ีต้อง

เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ จ านวน 1 เรื่อง  ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
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1. ให้ความเห็นชอบ รับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย (ตามหนังสือเวียนขอมติ ที่ อว 660301.14.1.3/932 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2562) 
 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา แผนการศึกษา โปรแกรมการศึกษา GPA 
595200020-8 นายวีระยุทธ โกศลัวัฒน ์ ก 2 โครงการพิเศษ 4.00 

 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ของฝ่ายต่างๆ  
3.8.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

1. การน าเสนอ Final Presentation ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อ 
   การฝึกงานด้านเทคนิค โครงการไอเอสเต้ประเทศไทย 

                  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ตอบรับนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อเข้าฝึกงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค โครงการไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for 
the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) จ านวน  1  ราย  คื อ   Mr. Stefan  
Miletic นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค 
IAESTE เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างเดือนสิงหาคม  - ตุลาคม 2562 นั้น  บัดนี้ นักศึกษาชาวต่างประเทศดังกล่าวก าลัง
สิ้นสุดการแลกเปลี่ยน และการฝึกงานด้านเทคนิค ตามความเกี่ยวข้อง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว 
และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้ท าการบรรยายสรุปจากนักศึกษาชาวต่างประเทศ และการสะท้อนผลการฝึกปฏิบัติงานด้าน
เทคนิคดังกล่าว พร้อมเป็นผู้แทนคณะฯกล่าวขอบคุณ จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

   

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.8.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

 1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้รับเหมาได้เบิกงานงวดที่ 1ไปแล้ว 
โดยเริ่มลงฐานราก ลงงานปูน เครื่องจักรต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อบุคลากรคณะฯ ได้ 

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไม้ คณะฯ ได้ท าด าเนินการปรับเงินผู้รับเหมา เนื่องจากความล่าช้า 
แต่ทั้งนี้ ได้มีการลดหย่อนในช่วงที่คณะฯ มีการดับไฟ 

3. เหตุไฟดับ สาเหตุเนื่องจากหนูเข้ากัดท าลายสายไฟ และงานก่อสร้างที่ไม่ระมัดระวัง โดยคณะฯ ได้ท า
การเดินท่อไฟใหม่ และขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ  
4.1 การพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็น

กรณีพิเศษ 
 ประธาน แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการพิจารณาการสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจ าภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ/ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้ท าการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อเมื่อวันศุกร์ที่  18 ตุลาคม 2562 และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 มีมติให้รับสมัครบุคคลดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงตามข้อ 5.3 แห่งประกาศบัณฑิต



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 7 

 
 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
รายละเอียด ดังน้ี 

 

ช่ือ-สกุล เข้าศึกษาระดับ/สาขาวิชา 
น.ส.นันท์นลิน ตันตยานุพนธ ์ ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 1 ราย ตามที่เสนอ 

 

4.2 การขอย้ายผลงานไม้องค์ทางสถาปัตยกรรม 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เนื่องจากคณะฯ มีผลงานไม้องค์ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นงานฝมีือศิลปะเก่าแก่ท่ีเก็บไว้

ที่คณะ จ านวน 26  ผลงาน และขณะนี้ผลงานต่างๆ ยังไม่มีที่เก็บท่ีเหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารถ่ายรูปผลงาน และจัดท าทะเบียนผลงานทุกผลงาน เพื่อให้ทราบถึงที่มาท่ีไปและประวัติ 

ของผลงานนั้นๆ 
2. ให้น าไปติดตั้งตามอาคารสถานท่ีๆ เป็นที่สาธารณะ เช่น ห้องโถง ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์(สิม) อาคาร 

กองบริหารงานคณะ ภายหลังการปรับปรุงด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.40  น.             
 
 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                              
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 

นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  
 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


