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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  2/2563 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ    
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวปัทมพร    วงศ์วริิยะ   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2563 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไมม่ีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าคอบแทนตามภาระงานของต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 

  ประธาน แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบของหัวหน้าสาขาวิ ชา
สถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งคณะฯ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 22 
ก.พ.2563 เพื่อพิจารณาการก าหนดภาระงานและการก าหนดค่าตอบแทนตามภาระงานของต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  นั้น 
เนื่องจากยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ จึงจะรายงานผลให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วย นายณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร  พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจ าต าแหน่ง 1701 สังกัดสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ได้แจ้งความประสงค์ในการขอ
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ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งทางงานบริหารและธุรการ ได้
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะสามารถขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ และได้ผ่านการประเมินการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยเสนอเอกสารและผลงานทางวิชาการ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1) แบบ ก.พ.อ. 03  จ านวน 1 ชุด  
2) ผลงานทางวิชาการ  จ านวน 6 ชุด ดังนี ้

2.1 บทความวิจัย 
1) ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (๒๕๖๒).  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลอืบดินเผาจากวัตถุดิบใน จ.

ขอนแก่น และภูมิปญัญาในงานศลิปวัฒนธรรมอีสานสู่ของที่ระลึกและประดับตกแต่งเพื่อการ
ผลิตในเชิงพาณิชย์”. การประชุมวิชาการระดบัชาติ ศิลปกรรมวจิัย ครั้งท่ี ๕ “ศิลปะสร้างโลก”
ประจ าปี ๒๕๖๒, ณ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จ.ขอนแก่น ๑๒-๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒   

2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสนุทรียะ ศิลปะ) 
1) ผลงานสร้างสรรค์ชุด อสีานคิวบิส รางวัลชนะเลิศระดับชาติ “การประกวดผลิตภณัฑเ์ชิง

วัฒนธรรมและภมูิปัญญา 2559” (Cultural and wisdom talent 2016) ภายใต้โครงการการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑโ์ดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภมูิปัญญา โดย ส านักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  เผยแพร่ผลงานในรูปบทความวิชาการ  
ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร และขาม จาตุรงคกุล (๒๕๖๑).  “อีสานคิวบิส : การสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเชิงวัฒนธรรมจากขดิอีสาน”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศิลปกรรมวิจัย ครั้งท่ี ๔ “อัตตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก”ประจ าปี ๒๕๖๑ , ณ โรงแรมอ
วานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จ.ขอนแก่น ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว  จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมในการพจิารณาเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ของผู้เสนอขอฯ รายละ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่ือ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (โดยวิธีลับ) 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย นายณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร ได้ตามที่เสนอ โดยเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการโดย
วิธีลับ  
 

3.2 ขอแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 รายวิชา 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2562 ได้รับรองระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมี
รายวิชาจ านวน 3 รายวิชา มีระดับผลการเรียน (เกรด) ผิดพลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขระดับคะแนน 
(เกรด) ในรายวิชาดังกล่าว ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 12/2563 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขระดับคะแนน  (เกรด)  ได้ด าเนินการประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ตรวจพบว่าอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา มีข้อผิดพลาดในการให้ระดับคะแนน (เกรด) จริง 
และอาจารย์ผู้สอนขาดความรอบคอบในการตรวจทานก่อนการส่งผลการเรียน (เกรด) ดังนั้น เพื่อให้ระดับคะแนน (เกรด) ใน
รายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์การคิดคะแนน จึงขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด)  ให้กับนักศึกษาใน
รายวิชาดังกล่าว รายละเอียด ดังน้ี 
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ที่ ชื่อวิชา อาจารย์ประจ าวิชา 
สาเหตทุี่ต้องแก้ไขระดบัคะแนน 

(เกรด) 
นักศึกษาที่ขอแก้ไขระดบั

คะแนน 

ระดับ
คะแนน

เดิม 

ระดับ
คะแนน
ที่แก้ไข 

1 806  4 21 
Vernacular
   
Architectu
re  II     

รศ.ดร.วารุณี  หวัง อาจารย์เจ้าของวิชามีข้อผิดพลาดใน
การให้ระดับคะแนน  (เกรด)   
เนื่องจากอาจารย์ประจ ารายวิชาได้คิด
เกรดจากคะแนนที่เป็นไฟล์เก่า และ
การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ส่ง
งานเกิดการตกหล่น  เนื่องจากส่งงาน
ในระบบ cloud (ไม่มีการลงชื่อส่ ง
งาน)  จึงท าให้ระดับคะแนน  (เกรด)  
ของนักศึกษาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

นางสาวพรรณทิพย ์ วันทะ
มาตย ์

C+ B 

นายบุญพงษ ์ ห้วยไทยสงค์ B B+ 

นางสาวสมัชญา ลือพงศ์ลัคณา B B+ 

นางสาวกันต์กนษิฐ์  รอดไพร ี B A 

นายพัฒนพงษ ์ เงินเรียง B B+ 

นางสาวศิริญาภรณ์  กองอุดม B A 

นายอานันท ์ หลวงพล B B+ 

2 806 311  
Computer
   
for  Archit
ecture  Pr
esentation
   
Sec.02 

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส เนื่องจากนักศึกษามีความผิดพลาดใน
การส่งผลงาน  ผ่านช่องทาง  E-mail  
ซ่ึง  mail  ของนักศึกษาไปอยู่ในช่อง  
Spam  mail  จึงท าให้นักศึกษาขาด
ส่งงานและไม่มีคะแนนเก็บ  เมื่อรวม
คะแนนจึงท าให้ระดับคะแนน  (เกรด)  
มีความผิดพลาด 
ทั้งนี้  หลังจากได้ประกาศผลระดับ
คะแนน(เกรด)ไปแล้ว  นกัศึกษาจึงได้
น าหลักฐานการส่งงานมายืนยันการส่ง
งาน 

นายอนุสิทธิ ์ นันทพรม D+ B+ 

3 AR021 103 
Computer
   
Software  
for   
Designer  

นางภาคินี เปล่งดีสกุล เนื่องจากนักศึกษาได้ด าเนินการส่งผล
งานโดยการอัพโหลดไฟล์บน  Google  
Drive  แต่ ไฟล์ งานที่ นั ก ศึกษาอัพ
โหลด  อัพโหลดไม่ส าเร็จ  1  ชิ้นงาน  
ท า ให้ อ าจารย์ป ระจ ารายวิชา ไม่
สามารถมองเห็นไฟล์งานที่นักศึกษาส่ง
ได้  คะแนนในส่วนงานดังกล่าวจึง
หายไป  5  คะแนน 

นางสาวพิชญ์สินี จันทร์มูล B B+ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้แก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 3 รายวิชา ได้ ตามที่เสนอ 

 

3.3 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วย นางสาววิมลสิริ แก้วบุญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 603200076 -9 นักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่
เปิดสอนโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น รายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยนักศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรม ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การขอ
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เทียบโอนรายวิชาดังกล่าว เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 1043/2551) เรื่อง ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษา
และวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ดังน้ี 
 

รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว นก. 
เกรด 
ที่ได ้

รายวิชาที่เทียบโอน นก. 
เกรด 
ทีไ่ด ้

นางสาววิมลสิริ  แก้วบุญ   รหสัประจ าตัวนักศึกษา  603200076-9 

CI211  Elementary  Spoken  
Chinese  1 

3 A CI211  Elementary  Spoken  
Chinese  1 

3 A 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้เทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ของนักศึกษารายดังกล่าวได้ 
ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1 การด าเนินการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานก าหนดการการด าเนินการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ
ที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายละเอียด ดังน้ี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จ านวน

คน 

วันประเมิน
สมรรถนะเฉพาะ

สาขา 

วันประเมิน
สมรรถนะหลัก 

วันสอบ
สัมภาษณ์ รายละเอียดตรวจร่างกาย 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45 
6 – 8  มีนาคม  

2563 
9 - 10  

มีนาคม  2563 
17  มีนาคม  

2563 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   
มารายงานตัวและตรวจสุขภาพ 
ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ในวันท่ี  17  มีนาคม  2563  
 เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป 

สาขาวิชาออกแบบ 35 

 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 คณะท างานฐานข้อมูลบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานฐานข้อมูลผลงานบุคลากรสายผู้สอน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 14/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อ
ด าเนินปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรสายผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ และอื่นๆ โดยจะแจ้งให้
บุคลากรสายผู้สอนทุกรายน าส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 คณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามค าสั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 17/2563 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ และเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาต่อไป จึงแจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ 
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มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ของฝ่ายต่างๆ  
4.4.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 

1. ประชุมสภาคณบดี 
                  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินการจัดตั้งทีมวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยใช้วิธีแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการต่างๆ โดยมุ่งหมายให้งานวิจัยดังกล่าวสามารถน าไปใช้ไดก้ับทุกสถาบันการศึกษา ทัง้นี้ คณะฯ ได้ส่งรายชื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะท างานในทีมวิจัยดังกล่าว จ านวน 1 ราย คือ ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 2. ประชุมแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกสถานท่ี 
                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดประชุมแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกสถานที่ ในระหว่าง

วันท่ี 5 – 7 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี 
 3. ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหาร แนวทาง กลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน 

                   เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ต่อนโยบายและแนวทางการบริหารงานของคณะผู้บริหารในสมัย
ปัจจุบัน คณะฯ จึงได้จัดการประชุมรับฟังการช้ีแจงแนวทางการบริหาร แนวทาง กลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน ใน
วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์(สิม) จึงขอเชิญบุคลการทุกท่านเข้าร่วม 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.4.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานคณบดี 

                  ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดที่ 4/7 โดยประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน มีนาคม 2563  

2. การปรับปรุงกายภาพคณะ 
                  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงกายภาพคณะฯ โดยการปรับปรุงห้องสาขาวิชาต่างๆ ของหลักสูตร

การออกแบบ 
3. สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอใช้พื้นที่จัดท าห้องประชุม 

                  สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอขอใช้พื้นที่เพ่ือจัดท าห้องประชุม 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี ้
1. การปรับปรุงกายภาพคณะ  

1.1 ให้พิจารณาการใช้พื้นที่ห้องพัก ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ เดิม โดยให้จัดเตรียมห้องพักท างานให้ใหม่ 
1.2 ก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป ให้ร่วมกันกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดท าโครงการ Big cleaning day 

บริเวณโดยรอบคณะ โดยให้มีการพิจารณาสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
2. สมาคมศิษย์เก่าขอใช้พื้นที่  

2.1 ให้สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดท าแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องประชุม และเง่ือนไขการขอใช้พื้นที่น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

2.2 การขอใช้พื้นที่ดังกล่าวทางสมาคมฯ ต้องดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบด้วย 
 

3.4.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
1. การแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

EdPEx รุ่นที่ 7 
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                   ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) ได้จัดให้มี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 
รวมไม่เกิน 10 หน้า ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เนื่องจากใบสมัครของหน่วยงานมีข้อมูลที่ยังไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ความพร้อม และระดับพัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ คณะจะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงการด าเนินการของคณะต่าง ๆ ต่อไป เพื่อสมัคร
เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 อีกครั้ง หากคณะผ่านการ screening เบื้องต้นแล้ว เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความ
เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx คณะอาจจะต้องเข้าร่วม “โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW Project)” จัดโดย สป.อว. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความรู้ การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ การวิเคราะห์กระบวนการ และ
ระบบงาน เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาระบบงานของคณะ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปรับปรุงคุณภาพหน่วยงาน หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ จะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการ (GROW Project Proposal) ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี ้

1. Goal – เป้าหมายของหน่วยงาน 

2. Reality – สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน 

3. Opportunity – โอกาสในการพัฒนาหน่วยงาน 

4. Will – ความมุ่งมั่น (Commitment) ของหน่วยงาน 

โดยหลังจาก สป.อว. พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน GROW แล้ว หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับค าแนะน าในการประเมิน
ตนเอง การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานโดยทีมที่ปรึกษา (Mentor) ตามความเหมะสมของแผนพัฒนาและพื้นท่ีในการ
ปรับปรุง อบรมให้ความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัววัดที่เป็นเลิศเพื่อการ
เทียบเคียง รวมทัง้ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการต่อไป 

  

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 พิจารณารับรองผลการเรียน (เกรด) รายวิชา 812 899 Thesis 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 ราย ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 812 899 Thesis 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 แล้ว นั้น รายละเอียด ดังน้ี 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขา/แผนการศึกษา ผลการเรียน (เกรด) กลุ่ม 

1 นายปิยกุล มาบุญธรรม 585200027-4   แผน ก แบบ ก2 S = 1 02 

2 นายจิรศักดิ์ สายทอง 595200003-9 แผน ก แบบ ก2 S = 1 06 
 

ในการนี้  เพื่อให้การพิจารณารับรองผลการเรียน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตาม
เกณฑ์การคิดคะแนน  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการเรียน (เกรด) รายวิชา 812 899 Thesis จ านวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 

5.2 พิจารณารับรองผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 7 

 

 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาชาวิชาการวางแผนภาคและ
เมือง จ านวน 1 ราย ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และได้ด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ รหัสวิชา 804 899 Thesis ครบถ้วน
แล้ว ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินการจัดเรียนการสอน และการส่งผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยขอนแก่น (ฉบับที่ 976/2562) เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี ้

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ลง ผ่าน เกรด 

1 595200015-2 นายชุติพงศ์ ทองเนตร 1 1 S 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรับรองผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 นักศึกษารายดังกล่าว ตามที่เสนอ 

 

5.3 พิจารณาเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 3/2563 ประจ าเดือนมีนาคม 
 ประธาน แจ้งว่า เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นไปตามรอบการพิจารณารับรองผลการเรียน 

(เกรด) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 จึงเสนอให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ดังนี้ 

เดิม : วันพุธท่ี 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
เลื่อนเป็น : วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563 ประจ าเดือน
มีนาคม ได้ ตามที่เสนอ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00  น.             
 
 

                                                              
 

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
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