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เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไมม่ีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจ าต าแหน่ง 4103 

  ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 4103 สังกัดงานวิชาการและวิจัย กองบริหารงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 137/2562 ลงวันท่ี 26 กันยายน 
พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน ไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ไปเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่า  นางสาวกรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
 อันดับส ารอง 

1. นายพุทธศักดิ์ ก าจร 
2. นางสาวจีระนันท์ ชมท ี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1/2561) 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศ
ผล และบรรจุแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลข
ประจ าต าแหน่ง 4103 ตามที่เสนอ 

 

2.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
  ประธาน แจ้งว่า ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์  ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการใน

ประเทศ เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบระบบขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented Development)”  มีก าหนด 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ซึ่งมีก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  ภายในวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2562 
ค้นคว้าเอกสาร รายงานวิจัย/ หนังสือ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง วางเครงร่างหนังสือและ 
เนื้อหาโดยรวม รายงานความก้าวหน้า ประมาณ 25% 

ระยะที่ 2  ภายในวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2563 
รายงานความก้าวหน้า เนื้อหารวมร้อยละ 50 

ระยะที่ 3 ภายในวันท่ี  1 พฤษภาคม 2563 
รายงานความก้าวหน้า เนื้อหารวมร้อยละ 75 

ระยะที่ 4 ภายในวันท่ี  1 สิงหาคม 2563 
รายงานความก้าวหน้า เนื้อหารวมร้อยละ 100 พร้อมน าส่ง (ร่าง) หนังสือฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 

นั้น  บัดนี้บุคคลดังกล่าว ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 1 แล้ว โดยขอปรับช่ือหนังสือเพื่อให้ถูกต้องตามศัพท์
บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และเพื่อให้ครอบคลุมสาระและสอดคล้องกับเนื้อหา จากเดิม เป็น “การพัฒนาเช่ือมต่อ
ระบบขนส่งกับการพัฒนาเมือง” ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะฯ ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 แล้ว และเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลยั ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับท่ี 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2536 ซึ่ง
ก าหนดให้เสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และ
เสนอผลงานโครงการที่ส าเร็จสมบูรณ์ต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผล
โครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ ราย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ ระยะที่ 1 ตามที่เสนอ 

 

2.3 ขอแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชา 812 899 Thesis 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ นางสาวศิริรัตน์ อุตอามาตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับระดับคะแนนผลการเรียน  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562  
ในรายวิชา 812899  Thesis Sec.1  โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 14/2562  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562  ไปแล้วนั้น เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี มี
ข้อผิดพลาดในการให้คะแนน (เกรด)  มีผลท าให้ระดับคะแนนมีความคลาดเคลื่อน และมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขและให้
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา อีกครั้ง นั้น เพื่อให้การคิดค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและ เป็นไปตามเกณฑ์การคิดคะแนน  จึงใคร่ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว  จ านวน  
1  ราย รายละเอียด ดังน้ี  

 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ช่ือ – สกุล ระดับคะแนนเดมิ ระดับคะแนนท่ีแก้ไข 
1 605200012-9   นางสาวศิริรตัน์ อุตอามาตร ์ S = 9 S = 4 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชา 812 899 Thesis จ านวน 1 ราย 
ตามที่เสนอ 

 

2.4 แต่งต้ังผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ในภาระงานด้านการ
บริหาร รอบประเมิน 1/2563 (1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2562) ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร
ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ใน 

รอบ ประเมินที่ 1/2563 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) และเพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่ 
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกหลักสูตร  ในรอบประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม  จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเสนอช่ือแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้าน
การบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   ประกอบด้วย 

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

กลุ่มผู้ประเมิน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกเป็นรายหลักสูตร) 
1. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 2 ท่าน 
2. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จ านวน 2 ท่าน 
3. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง   จ านวน 2 ท่าน 
4. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร   จ านวน 2 ท่าน 
5. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 2 ท่าน 
6. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จ านวน 2 ท่าน 
7. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 2 ท่าน 
8. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสตูร ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมอืง  จ านวน 2 ท่าน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน 
(ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร)  รอบประเมินท่ี 1/2563 ดังนี้  

กลุ่มผู้ประเมิน  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  และหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 
1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร   
2. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
3. หัวหน้างานทุกงาน 
4. นางสาวสุกัญญา   พรหมนารท  (ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน) 
5. นายอรรคพล  ล่าม่วง      (ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน) 
6. นางสาว ปัทมพร   วงศ์วิริยะ   (ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน) 
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7. นางทัศวรรณ    ศราภัย                       (ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน) 
8. นายสุระพล   มุสิกะสาร             (ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน) 
9. นางกาญจนา    จันทรสมบัติ  (ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน) 

กลุ่มผู้ประเมิน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกเปน็รายหลักสูตร) 
1. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 2 ท่าน 

1) นายอานัติ วัฒเนสก ์
2) รศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์ 

2. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 2 ท่าน 
1) นางสาวมนต์ธิดา เลิศนิมานรดี 
2) นายอรรคพล  ล่าม่วง 

3. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  จ านวน 2 ท่าน 
1) ผศ.ดร.นยทัต  ตันมิตร 
2) อ.ดร.ปัทมพร  วงศ์วิริยะ 

4. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  จ านวน 2 ท่าน 
1) ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ 
2) ผศ.ดร.ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ 

5. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 2 ท่าน 
1) ผศ.ดร.จันทนีย์   จิรัณธนัฐ 
2) ผศ.ดร.สักการ   ราษีสุทธิ ์

6. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 2 ท่าน 
1) อ.ดร.ขาม   จาตุรงคกุล 
2) อ.ดร.ณัฎฐพงศ์  พรหมพงศธร 

7. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 2 ท่าน 
1) ผศ.ดร.จันทนีย ์ จิรัณธนัฐ 
2) ผศ.ดร.สักการ   ราษีสุทธิ ์

8. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จ านวน 2 ท่าน 
1) ผศ.ดร.นยทัต  ตันมิตร 
2) อ.ดร.ปัทมพร  วงศ์วิริยะ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานผลการสรรหากรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธาน แจ้งว่า เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์  
กรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ 4 และ 6 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ 7621/2561 ลงวันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ทางคณะฯจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการสรร
หาผู้มาด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่จะว่างดังกล่าว โดยจ านวนกรรมการคณะฯ ท่ีจะมาด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่จะว่างครั้งนี้ 
จะเหลือจ านวนเพียง 1 คน (ลดลงจากต าแหน่งที่ จะว่าง 1 คน)  เพื่อให้สอดคล้องตามองค์ประกอบตามข้อ 5 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 
พ.ศ.2558 (จ านวนกรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  + ประเภทหัวหน้าสาขาวิชา = จ านวนรองคณบดี)  และทางคณะฯ โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 148/2562 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้พิจารณาเห็นสมควรให้
มีการเสนอช่ือจากคณาจารย์คณะ โดยการพิจารณาผู้ได้รับการสรรหาฯ ควรกระจายไปตามความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชาที่
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หลากหลายตามที่คณะเปิดสอน และควรเป็นบุคคลภายในคณะ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2559 ซึ่งด าเนินการให้มีการเสนอช่ือระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว ปรากฏว่า นางสาวปัทมพร  วงศ์วิริยะ เป็นผู้
ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในครั้งนี้  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่
วันที่ 19 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 
  ส าหรับการเสนอช่ือฯ ครั้งนี้ มีจ านวนผู้ใช้สิทธ์ิดังนี้ 

- จ านวนผู้มีสิทธ์ิ 53 คน 
- จ านวนผู้ใช้สิทธ์ิ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 
- จ านวนผู้ไม่มาใช้สิทธ์ิ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 รายงานปิดงบบัญชีโครงการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า งานแผนและงบประมาณ ได้รายงานปิดงบโครงการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

มาให้ทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
1) รายงานปิดงบบัญชีโครงการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
รายงานปิดงบบัญชีโครงการพิเศษ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได-้ค่าใช้จ่าย  

จัดท าขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของหลักสูตรโครงการพิเศษ ในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 4 หลักสตูร ดังนี้  

1. หลักสตูรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑติ  
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  จ านวนเงิน 130,739.50-บาท  

2. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  จ านวนเงิน 234,575.42-บาท 

3. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
    รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  จ านวนเงิน 248,106-บาท 
4. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาการวางแผนภาคและเมือง 
     รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ  จ านวนเงิน 46,027.50-บาท 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ของฝ่ายต่างๆ  
3.3.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 

1. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานคณบดี 
                  ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2 โดยประมาณ เดือน มกราคม 2563 จะได้ท าการรื้อถอนหลังคาอาคาร

ส านักงานคณบดีตัวเดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟ ทางฝ่ายบริหารจะก ากับติดตามเรื่องความปลอดภัยโดยเคร่งครัด  
 2. การจัดท าประตูเหล็กกั้นทางขึ้นดาดฟ้า อาคาร AR 06 (สนพ.) 

                  เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยช้ันดาดฟ้า อาคาร สนพ. เช่น งานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ฝ่ายบริหารจึงได้จัดท าประตูเหล็กกั้นทางขึ้นดาดฟ้า โดยจะอนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอืน่ๆ  
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4.1 พิจารณาร่วมสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วมทุน (Joint funding) ประจ าปี
การศึกษา 2563 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 

157/2562) เรื่อง รับสมัครทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้า
ศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเช่ียวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2563  ประกาศ ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
แบบร่วมทุน  (Joint  funding)  โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินทุน  50%  และคณะวิชาที่คณาจารย์บัณฑิตศึกษาสังกัด  
สนับสนุนเงินทุน  50%  ของเงินทุนที่อนุมัติ  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของทุน  จ่ายตามที่นักศึกษาจ่ายจริง  ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนด  โดยครอบคลุมรายการดังนี้ 
 

รายการ 
ระดับการศึกษา แหล่งเงินทุน 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนด  (หลักสูตรที่เปิดสอนภาคปกติ) 

ในวงเงินไม่เกิน  
120,000 

ในวงเงินไม่เกิน  
225,000 

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักศึกษาเจ้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
   2.1  ระดับปริญญาโท  เดือนละ  5,000  บาท 
   2.2  ระดับปริญญาเอก  เดือนละ  6,000  บาท 

120,000 216,000 คณะต้นสังกัด 

3.  ค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน
หรือค่าตีพิมพ์บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ 

ในวงเงินไม่เกิน  
60,000 

ในวงเงินไม่เกิน  
120,000 

บัณฑิตวิทยาลัย 

รวมท้ังหมดในวงเงินไม่เกิน 300,000 600,000  
 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่ร่วมทุนดังกล่าว 
 

4.2 ผลประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ได้มีการด าเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจ า

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้ว นั้น จึงขอแจ้งผลการประเมินดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มต ิ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.3 อาคาร AR 06 (สนพ.) เกิดรอยร้าว 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า อาคาร AR 06 (สนพ.) เกิดรอยร้าว กระเบื้องอาคารเกิดการระเบิด เนื่องจากการ

ทรุดตัวของอาคาร กรอปกับได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และน้ าใต้ดินที่เกิดจากบ่อเกราะ บ่อซึม โดยอาคาร AR 06 (สนพ.) 
เป็นอาคารเก่ามีอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งไม่มีเสาเข็มเป็นฐานราก ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานกับทีมวิศวกร 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าส ารวจ โดยหากได้รับการชี้แจงจากทีมวิศวกรแล้ว จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 ขอให้พิจารณาเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มีก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ ในวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุม
ช่วงเวลาเดียวกันกับคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
วิชาการ ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้มีการพิจารณาเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมกาประจ าคณะ จากเดิมเวลา 
13.30 น. เป็นเวลา 09.30 น. จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15/2562  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 7 

 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันพุธสุดท้ายของ
เดือน ดังนี้ 

เดิม : วันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ใหม ่: วันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  14.30  น.             
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                           
 

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 

นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  
 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


