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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  3/2563 
วันที ่15 เมษายน 2563 

 
 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2563 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไมม่ีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าคอบแทนตามภาระงานของต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 

  ประธาน แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งคณะฯ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 22 
ก.พ.2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก าหนดภาระงานฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาการก าหนดภาระงาน
และการก าหนดค่าตอบแทนตามภาระงานของต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. หน้าท่ีโดยต าแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชาฯ 

1.1 คณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทหัวหน้าสาขาวิชา 
1.2 คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจ าคณะ 
1.3 คณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะ 
1.4 คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ ประเภทตัวแทนบุคลากรสายผู้สอนจาก 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
1.5 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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2. หน้าท่ีมอบหมาย (เพิ่มเติม) 
2.1  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย ์เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขอก าหนด 

ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการรายบุคคล 
2.2  โครงการ/กจิกรรมบูรณาการระหว่างหลักสูตร เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาท้ังในระดับ 

ปริญญาตรีและในระดับบณัฑติศึกษา 
2.3 ประธานจัดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างหลักสูตร 
2.4 คณะกรรมการโครงการ Open house 
2.5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

3. การก าหนดอัตราเงินค่าตอบแทนตามต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะ รหัสงบประมาณ  
0205 (1701-01 ค่าคอบแทนประจ าต าแหน่งบริหาร) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 ปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2563 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะฯ ได้ด าเนินการปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2563 
เพื่อรองรับรายจ่ายพิเศษท่ีเกิดขึ้น อาทิเช่น 

- การจัดหาครุภัณฑ์และการปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ 
- การปรับปรุงอาคารเรียน สถานที และการดูแลรักษาความสะอาด 
- ทุนสนับสนุนการศึกษา หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
- รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่อาจจะลดลง 

โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 

 แผน ใช้ไป คงเหลือ 

หมวด 1 บริหารจัดการส่วนกลาง 20,347,336.00 7,532,476.00 37% 
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอน 4,005,000.00 2,182,467.00 54% 
หมวด 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 950,000.00 355,540.00 37% 
 25,302,336.00 10,070,483.00 40% 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2563 ตามที่เสนอ 
 

3.2 พิจารณารับรองการขอย้ายสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา  
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วย  นายศรัณย์  จันทร์เต็ม  รหัสประจ าตัวนักศึกษา  613200007-9  นักศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรปกติ  ช้ันปีท่ี  2  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี ้
เดิม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรปกติ  เปลี่ยนเป็น  สาขาวิชาการออกแบบ  หลักสูตรปกติ  

โดยงานวิชาการและวิจัยได้ตรวจสอบแล้ว  นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ฉบับที่  24/2557  
ลงวันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ.2557  เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนสาขาวิชา  ดังนี้  
 

เกณฑ์ในการเปลี่ยนสาขาวิชา ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

นักศึกษาจากสาขาวิชาในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จะ
เปลี่ยนสาขาได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีประสงค์จะขอเปลี่ยนเข้า

ผ่าน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  สาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  เมื่อ
คราวประชุมครั้งท่ี  เวียนพิเศษ/2562  เมื่อ
วันท่ี  9 ก.ย.  2562   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 3 

 
 

เกณฑ์ในการเปลี่ยนสาขาวิชา ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ศึกษา  และสามารถกระท าได้เม่ือมีท่ีส าหรับเข้าศึกษาว่างพอใน
หลักสูตร 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ี
ประสงค์จะขอเปลี่ยนเข้าศึกษา  และสามารถกระท าได้เม่ือมีท่ี
ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตร 

 
ผ่าน 

นักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
ท่ีรับเข้าในปีการศึกษา  2561 
ณ  ปัจจุบันมีจ านวน  81  คน 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  สาชาวิชาการออกแบบ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี  1/2563  เมื่อวันท่ี  5  
กุมภาพันธ์  2563 

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ียังมีสิทธ์เรียนในคณะเดิม
หรือสาขาวิชาเดิมในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผ่าน เป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถานะ
ปกติ 

ไม่เคยย้ายคณะเรียน หรือเปลี่ยนสาขาเรียนมาก่อน ผ่าน ไม่เคยย้ายคณะหรือสาขา 

มีเวลาอยู่ในคณะเดิมหรือสาขาเดิม ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ผ่าน นักศึกษามีเวลาเรียนมาแล้ว 2 ภาคการศึกษา 

มีคะแนนผลการสอบในรายวิชาทีใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามหลักสูตรท่ีประสงค์จะย้ายคณะหรือ
เปลี่ยนสาขาวิชามาศึกษาได้ก าหนดไว้ในแต่ละวิธีการรับเข้า
ศึกษา  และต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าคะแนนรวมต่ าสุดของ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวในแต่ละ
ปีการรับเข้าศึกษาของปีการศึกษาน้ัน ๆ 

ผ่าน เปน็นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาโดยวิธีรับเข้า   
รอบท่ี  1  Portfolio  ปีการศึกษา 2561 
คะแนนสอบเข้า 75    
คะแนนต่ าสุด 65  (สาขาออกแบบ) 

นักศึกษาผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบ  และ
ผ่านการสอบสัมภาษณ์  เมื่อวันท่ี  13 – 14  มกราคม  2563 

ผ่าน นักศึกษาผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการ
ออกแบบ  และผ่านการสอบสัมภาษณ์   
เมื่อวันท่ี  13 – 14  มกราคม  2563 

 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการขอย้ายสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา ราย นายศรัณย์  จันทร์เต็ม  ตามที่
เสนอ 

 

3.3 ขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ(ภาคฤดูร้อน) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ นายวชิรวิทย์  โกศลสุรภูมิ รหัส

ประจ าตัวนักศึกษา 613200132-6 ยื่นค าร้องขออนุมัติเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ประจ าปีการศึกษา 2562  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษารายดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรต่อไปได้ตามปกติ  จึงขอเปิดรายวิชา AR 
012102 Architectural Design II  ในภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ประจ าปีการศึกษา 2562 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ(ฤดูร้อน) ประจ าปีการศึกษา 2562 
รายวิชา AR 012102 Architectural Design II ได้ตามที่เสนอ 

 

3.4 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 คณบดี แจ้งว่า ด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งใน

วันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณลักษณะเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และสอดคล้องกับภารกิจ หรือแผน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นไป
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก พ.ศ. 2558 จึงขอให้คณบดี ผู้อ านวยการ 
สถาบัน ส านัก รวมทั้งส านักงานอธิการบดี พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการ
วิชาการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ (ฉบับท่ี 3/2563) โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จ านวนไม่เกิน 2 ช่ือ ตามแบบเสนอช่ือฯ ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
จ านวน 2 รายชื่อ โดยวิธีลับ 

 

3.5 การขออนุมัติหลักการใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีที่มีสถานะเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 คณบดี แจ้งว่า ตามข้อ 5.2(8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งบริหาร 
และเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562 ก าหนดให้ใช้อัตราเงินประจ าต าแหน่งบรหิาร
กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารชุดใหม่ หรือผู้ที่ก าลังด ารงต าแหน่งที่มีจ านวนต าแหน่งหรือปรับจ านวนต าแหน่งให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี ในอัตราเดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) และตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ช่ือต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและ
การพ้นต าแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2559 ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน
จะต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานหน่วยงานในก ากับหรือข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1715/2552 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานที่มีวาระ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4346/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง ให้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง คณบดี ผู้อ านวยการส านัก รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก ผู้ช่วยคณบดี 
และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก ได้รับเงินประจ าต าแหน่งบริหารตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ได้รับเงินประจ าต าแหน่งบริหาร 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรืองบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน แล้วแต่กรณี นั้น พบว่า ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 756/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย
มีผลตั้งแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จ านวน 2 ท่าน คือ  

1. นายวรัฐ ลาชโรจน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ 
เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

2. นายนรากร พุทธโฆษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ 
เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ยังไม่ได้มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 444/2562 เรื่อง การก าหนดกลุ่มของ
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ.2562 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 445/2562 เรื่อง แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งบริหาร หรือต าแหน่ง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ.2562 จากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ช่วยคณบดีของคณะฯ ทั้ง 2 ท่าน ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนตาม
ต าแหน่งดังกล่าว ดังนั้น จากเหตุผลความจ าเป็นข้างต้น จึงจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติใช้เงินรายได้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดีทั้ง 2 ราย ในอัตราเดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการขออนุมัติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบหลักการใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทนต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีที่มี
สถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 ราย ตามที่เสนอ 

 

3.6 รับรองผลการเรียน(เกรด) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร

ต่างๆ ท่ีคณะเปิดสอน จ านวน 149 รายวิชา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดซึ่งน าเสนอในที่ประชุม จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษาทุกรายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ต่างๆ แล้ว ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการปฏิบัติงานตามข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กับแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  ฝ่ายงานแผนและงบประมาณได้
ด าเนินการติดตามการด าเนินโครงการเป็นระยะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การบริหารความเสี่ยง 
  ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 ผลการอนุมัติอัตราใหม่(ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 คณบดี แจ้งว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (รอบ ที่ 1) ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ ให้แก่ทางคณะฯ จ านวน 3 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 2698 - 2700 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 376/2563) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้

1) ด าเนินการรับผูม้ีคณุวุฒิในสาขาวิชาใด ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน โดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าส่วน 
งาน/หน่วยงาน ก าหนด  

2) กรณลีูกจ้างของมหาวิทยาลยั ไดร้บัการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ในช่ือต าแหน่ง 
เดียวกัน และหน่วยงานเดยีวกัน ให้มหาวิทยาลยั ยุบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต าแหน่งน้ันทันที 

ทั้งนี้ การได้รับอนุมัติกรอบอัตราข้างต้น เป็นการจัดสรรให้โดยที่ทางคณะฯ มิได้เสนอขอตั้งกรอบอัตราไป จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ  
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 พิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของท่ีประชุม ปอมท. ประจ าปี 2563 

 ประธาน แจ้งว่า ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจ าปี 2563 ขอให้เสนอ
ช่ือและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) จ านวน 6 สาขาวิชา สาขาละ 1 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหาวิทยาลัยของรัฐ ที่
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มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ าทุกปี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ประจ าปี 2563 ดังนี ้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอช่ือ ศ.ดร.วารุณี หวัง 
2. สาขาศิลปกรรมศาสตร์    เสนอช่ือ รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 
3. สาขารับใช้สังคม   เสนอช่ือ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 
ทั้งนี ้โดยมอบหมายให้ นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์ เป็นผู้ประสานงานต่อไป 
 

5.2 การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพ่ือรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 

 ประธาน แจ้งว่า เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 
คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณห์มอ่มงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ตระหนักในเกียรติคุณและคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล
ส าคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสเพื่อสังคมและประเทศชาติ และตระหนักถึงปัญหาในด้านศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรมของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ จึงได้จัดให้มีการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงาน
ดีเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยให้ส่งแบบกรอกประวัติฯ ภายในวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ  

 

5.3 (ร่าง)โครงการขอทุนวิจัยแม่น้ าลานช้าง-แม่น้ าโขง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งขาติลาว 
 ประธาน แจ้งว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เสนอร่างโครงการขอทุนวิจัยแม่น้ าลาน

ช้าง-แม่น้ าโขง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบโดยหลักการ โดยประธานรับจะน าร่างโครงการฯ เข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ ต่อไป 

 

5.4 การขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้างคะแนนประเมินบุคลากรสายอ านวยการ ต้ังแต่รอบประเมินที่ 2563/2 
(1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563) และรอบประเมินที่ 2564/1 (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งวา่ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และโครงสร้างคะแนนประเมินบุคลากรสายอ านวยการ 
กองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 7/2558 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่ง
การขออนุมัติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อน รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และโครงสร้างคะแนนประเมินบุคลากรสายอ านวยการ ตั้งแต่รอบ
ประเมินท่ี 2563/2 (1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563) และรอบประเมินท่ี 2564/1 (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 
ได้ตามที่เสนอ 

 

5.5 สรุปจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 7 

 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6 ค าขอกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะฯ ได้จัดท า ค าขอกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบค าขออัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้มีการทบทวนภาระงานด้านโสตทัศนูปกรณเ์พิ่มเติม เพื่อรองรับการเรียนการสอนหรือความต้องการด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่มากข้ึน
ในอนาคต 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น.             
 
 

                                                              
 

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 

นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  
 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


