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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  5/2563 
วันที ่24 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์(สมิ) 

 
 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ    
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
4. รองศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาวปัทมพร    วงศ์วิริยะ   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร (ลาพักผ่อน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
(ไปราชการ)   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย  สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไมม่ีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 พิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ (ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ประธาน แจ้งว่า ตามที่ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้
แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าทางคณะฯ ได้รับอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 
1) ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 3 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 2698 -2700 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 376/2563) ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นั้น  เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบัน สัดส่วนจ านวนอาจารย์ยังมีความ
จ าเป็นต้องรับเพิ่มเพื่อให้อยู่ในจ านวนสัดส่วนที่เหมาะสม ตามข้อมูลประกอบการพิจารณาที่น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ท้ังนี้ หากเห็นชอบในการเปิดรับสมัคร ทางมหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ไวด้ังนี ้ 

1) การด าเนินการรับผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาใด ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน โดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าส่วน งาน/
หน่วยงาน ก าหนด  

2) กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ในช่ือต าแหน่ง เดียวกัน และ
หน่วยงานเดียวกัน ให้มหาวิทยาลัย ยุบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต าแหน่งน้ันทันที  

  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 2 

 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รอดูทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่อง กรอบอัตราก าลังพนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดินก่อน โดยให้ชะลอการเปิดรับสมัครทั้ง 3 อัตราออกไปก่อน 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 กรอบค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณถัดไป 
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ทางกองยุทธศาตร์ มหาวิททยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดให้ทาง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งข้อมูลรายละเอียดค าของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และฝ่ายแผนและพัฒนา ได้
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และน าเสนอค าของบประมาณต่อคณะผู้บริหารคณะพิจารณาแล้ว นั้น รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาแล้ว มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยที่ประชุมฯ ได้สรุป
กรอบค าของบประมาณเงินราไยด้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ดังนี้  

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 26,261,000 บาท  โดยเป็นการประมาณการรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการวิจัยหลักสูตรปริญญาเอก ดอกเบี้ยที่ได้รับจัดสรร เงินทุนการศึกษา รายได้ค่าขายใบ
สมัคร รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ การบริการวิชาการ - ฝึกอบรม จัดประชุมวิชาการ และบริการวิชาการ จากภายนอก 
ค่าปรับและเงินชดใช้ค่าเสียหาย รายได้ค่าขายต าราการเรียนการสอน รายได้ค่าเช่าร้านค้า กองทุนสนับสนนุการวิจัยและบริการ
วิชาการ-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เงินบริจาค  และเงินทุนส ารองสะสม และแผนร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 26,261,000 บาท  โดยมีค าของบประมาณจากหน่วยงานภายในคณะ จ านวน  3,801,000 บาท โดยรายการค าขอจะ
น าไปขอใช้จากกองทุนส ารองสะสม ซึ่งเป็นงบประมาณในหมวดงบลงทุน เพื่อใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

 

รายการ จ านวน หน่วย 

ครุภัณฑ์ 
1. ชุดโต๊ะเขยีนแบบ พร้อมเก้าอ้ี 100 ชุด 

2. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว 3 เครื่อง 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 6 เครื่อง 

4. เครืองคอมพิวเตอร ์ 5 ชุด 
5. การ์ดสญัญาณวีดโีอ 4 เครื่อง 
6. ขาตั้ง LED TV แบบมีล้อเลื่อน 6 อัน 

7. ขาแขวน LED TV แบบยึดผนัง 3 อัน 
สิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า อาคาร AR-06 1 งาน 
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสิ่งทอและแฟช่ัน 1 งาน 

 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และเสนอให้มีมาตรการหรือแนวทางในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้
ชัดเจนและรัดกุม ท้ังนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าไปศึกษารายละเอียดและปฏิบัติต่อไป เช่น ชุดโต๊ะเขียนแบบ มอบหมาย
ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูแล ครุภัณฑ์ของคณะ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดูแล เป็นต้น 
 

3.2 ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะส าหรับปีงบประมาณถัดไป 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มากท่ีสุด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยที่ประชุมฯ เห็นว่าควรน าข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นต่างๆ จากหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาร่วมกัน โดยให้เลือกตามล าดับความส าคัญของ
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ก่อนก าหนดเป็นนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบตามที่ เสนอ โดยผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จะน าเสนอ
ความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป 

  

3.3 รับรองผลการศึกษา ภาคพิเศษ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องด้วยวาระรับรองผลการศึกษา ภาคพิเศษ เป็นวาระเร่งด่วน ฝ่ายวิชาการจึงได้

ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเวียนขอมติคณะกรรมกาประจ าคณะ นอกวาระการประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใน
การประชุมครั้งถัดไป 

  

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

3.4 แต่งต้ังผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงานในภาระงานด้านการ
บริหาร รอบประเมิน 2/2563 (1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563) ข้อที่ 4.1 ภาระงานทางด้านการ
บริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ใน
รอบประเมิน 2/2563 (1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563) และเพื่อให้การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสายผู้สอน 
ด้านคุณภาพงาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้า
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร  ในรอบประเมินดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นธรรม จึงต้องแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพ
งาน ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ประกอบด้วย 

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

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

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. ผู้ประเมิน คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  และหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้แก่ ผู้มีต าแหน่งและ

รายชื่อ ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 4 

 
 

1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร   
2. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
3. หัวหน้างานทุกงาน 
4. ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน จ านวน 3 ราย  

1) นางสาวสุกัญญา  พรหมนารท 
2) อ.ดร.ปัทมพร   วงศ์วิริยะ 
3) นายอรรคพล  ล่าม่วง 

5. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 ราย 
1) นางทัศวรรณ   ศราภัย 
2) นายสุระพล   มุสิกะสาร 
3) นางกาญจนา  จันทรสมบัติ 

2. ผู้ประเมิน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกเป็นรายหลักสูตร) ได้แก่ ผู้มีรายชื่อ ดังนี้ 
1. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1) นายอานัติ  วัฒเนสก ์
2) รศ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท์ 

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

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

4. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
1) อ.ดร.ฐานันดร์  ศรีธงชัย 
2) ผศ.ดร.ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ 

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

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

7. ตัวแทนผู้ประเมิน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
1) ผศ.ดร.จันทนีย์  จิรัณธนัฐ 
2) ผศ.ดร.สักการ   ราษีสุทธิ ์

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

 

3.5 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 32 
 ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 
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มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 32 และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามค าสั่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 165/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562  ได้ด าเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 แล้ว 
ปรากฏว่า นางสาวนิชากร  เฮงรัศมี  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผล และบรรจุแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 
32 ได้ ตามที่เสนอ 

 

3.6  พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ 
 ประธาน แจ้งว่า นางสาวเกศินี  ศรีสองเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  

1704 ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ 
โครงการพิเศษ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีก าหนด 3 ปี ด้วยทุนส่วนตัว นับตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 
20 สิงหาคม 2560 และด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 
(รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4095/2560 ลงวันท่ี 11 
สิงหาคม พ.ศ.2560 และ ที ่6068/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 นั้น  
  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวแจ้งว่า ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาและสถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด 3 เดือน 24 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2563 รวมเวลาศึกษาทั้งสิ้น 3 ปี 3 เดือน 24 วัน โดยได้ผ่านการศึกษารายวิชาของหลักสูตร Courseworks) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying examination - QE) และผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Thesis topic examination) เรื่อง "การ
สร้างสรรค์รอยยับในผ้าทอมือไทย” (“Wrinkle creation in Thai hand woven fabrics”) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การเก็บข้อมูล การทดลองและการสังเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ (ตามโครงร่างที่ได้วางไว้) กับอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักและที่ปรึกษาร่วม ซึ่งมีการส่งความคืบหน้าและปรับแก้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึก ษาต้น ปี
การศึกษา 2563 และได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาประกอบด้วย 

1. ใบรายงานผลการศึกษา 
2. หนังสือแจ้งการขอขยายเวลาศึกษาต่อจากสถาบันที่เข้าศึกษา 
3. เอกสารรายงานความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2563 แล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใหพ้นักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวเกศินี  ศรีสองเมือง ขยายเวลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกในประเทศ นับตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 ได้ ตามที่เสนอ 

 

3.7 พิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจ าปี 2563 
 ประธาน แจ้งว่า ด้วยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ แก่
สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติ ในด้านต่างๆ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้  1) ด้านบริการดีเด่น 2) ด้านบริหารดีเด่น 3) ด้าน
วิชาชีพดีเด่น 4) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และ 5) ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม ปขมท. ทองค า พร้อมเกียรติบัตร
ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากคณะฯ  ในการพิจารณาเสนอช่ือและประวัติ
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ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่เคยเป็น
ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ฯลฯ พร้อมจัดท ารายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ ด้านละ 1 คน รายละเอียตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอช่ือ 
 

3.8 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า พ.ศ. 2563 
 ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่ง

เป็นผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือตามข้อ 8 (5) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 470/2559) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
แนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาเสนอช่ือบุคคล หรือนิติบุคคล หรือ
องค์กรที่กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์
ทองค า ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวนประเภทละ 1 รายช่ือ (โดยวิธีลับ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือโดยวิธีลับ โดยมอบหมายให้ นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกับผู้ถูกเสนอช่ือต่อไป 

  

3.9 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจ าปี 2563 โดยแบ่งกลุ่มการคัดเลือกเป็น 2 รางวัล ดังนี้ 
 

1. รางวัลส าหรับบุคลากรต าแหน่งวิชาการ     จ านวน 1 รางวัล 
2. รางวัลส าหรับบุคลากรต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ   จ านวน 1 รางวัล 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือโดยวิธีลับ โดยมอบหมายให้ นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกับผู้ถูกเสนอช่ือต่อไป 

 

3.10 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
 ประธาน แจ้งว่า รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์  ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในประเทศ 

เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “การพัฒนาเช่ือมต่อระบบขนส่งกับการพัฒนาเมือง”  มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562  ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ซึ่งมีก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  ภายในวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2562 
ค้นคว้าเอกสาร รายงานวิจัย/ หนังสือ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง วางโครงร่างหนังสือและ 
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 2 และ 3 แล้ว โดยสรุปในภาพรวมมีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 97 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อ
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วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 แล้ว และเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งก าหนดให้เสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเสนอผลงานโครงการที่
ส าเร็จสมบูรณต์่อทางมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3  ราย รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ ตามที่เสนอ   

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการปฏิบัติงานตามข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การประกันคุณภาพภายใน-แจ้งแนวทางและก าหนดการการประกันคุณภาพ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมิได้แจ้งก าหนดการการประกันคุณภาพ

ภายใน หรือแจ้งแนวทางและก าหนดการการประกันคุณภาพ มายังระดับคณะ ซึ่งฝ่ายวางแผนและพัฒนาอยู่ระหว่างด าเนินการ
ติดตามประสานงาน ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ  
4.3.1 ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
   1. นักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 

มีนักศึกษาต่างชาติ (ใหม่) ที่จะเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 2 ราย ได้แก่  

1) Mr. Saroeun  Sotheroth จากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ได้รายงานตัวผ่านระบบ กา รช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาซึ่งคณะฯ ให้การสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว  

2) Mr. Leanghong Leu จากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารจะเริ่มการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563   
โดยนักศึกษาทั้ง 2 ราย มีก าหนดจะเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ การเข้าศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับทุน GMS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะฯ ได้จับคู่ทางวิชาการ
ด้วย จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   1. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสียชีวิต 

ด้วย นายศรัณย์ จันทร์เต็ม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีท่ี 3 สาขาวิชาการออกแบบ (โอนย้ายมา
จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์โดยจะเริ่มเรียนในสาขาวิชาการออกแบบ ในปีการศึกษา 2563) ได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทาง
รถจักรยานยนต์ โดยคณะเข้าร่วมงานบ าเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ บ้านวังไฮ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบค่าสินไหมทดแทน กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เป็นจ านวนเงิน 130 ,000 บาท (หนึ่ง



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 8 

 
 

แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเงินร่วมท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล จากบุคลากรและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจ านวนเงิน 18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอืน่ๆ 
5.1 ขออนุมัติเสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง กองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 รองคณ บดีฝ่ ายบริการวิชาการและวิจัย  แจ้ งว่ า  ด้ วยสภามหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ได้ ออกข้อบั งคั บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาของส่วนงานให้ท าการวิจัยและมี
ผลงานทางวิชาการมากขึ้น อันจะท าให้มีการพัฒนาในด้านการวิจัย ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นสากล และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ.2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
และก าหนดให้โอนภาระผูกพัน งบประมาณ รายได้ และเงินสะสมของกองทุนวิจัยประจ าคณะมาอยู่ในกองทุนตามข้อบังคับนี้ 
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ    

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กองทุนวิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยการขออนุมัติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ 
 

5.2 ขออนุมัติเสนอ(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3909/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ.
2561 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 น้ัน เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน 
พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมีรายช่ือ

และต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ประธาน ได้แก่  คณบดี  
2. รองประธาน ได้แก่   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย  
3. กรรมการ ได้แก่  1) หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 

 2) ผศ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 3) รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 
 4) อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ 
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 5) ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 6) นางสาวอนุสรา ไตรรัตนาภิกุล 

4.   กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ 
2.  ก าหนดวันประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น

ทุกวันพุธท่ี 2 ของทุกเดือน 
 

5.3 ขออนุมัติเสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
วิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 
กันยายนพ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะ 
อันจะท าให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิต ความสามารถในการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
โดยได้ยกเลิกระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วยกองทุนส่ งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณ ฑิต  คณ ะต่ าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537 และก าหนดให้โอนภาระผูกพัน งบประมาณ รายได้ และเงินสะสมของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตประจ าคณะมาอยู่ในกองทุนตามข้อบังคับนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ด าเนินงานในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการ จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งการขออนุมัติ
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อน  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ 

 

5.4 ขออนุมัติเสนอ(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 160/2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศา สตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 น้ัน เพื่อให้การบริหารงานของกองทุน
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ของส่วนงาน พ.ศ.2562 ดังนั้น จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรายชื่อและต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ประธาน ได้แก่  คณบดี  
2. รองประธาน ได้แก่   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
3. กรรมการ ได้แก่  1) หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 

 2) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 3) ผศ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
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 4) รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 
 5) อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ 
 6) ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 7) นางสาวอนุสรา ไตรรัตนาภิกุล 

4.   กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ นางสาวกรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์ 
 

5.5 ขอแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 รายวิชา 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่  

3/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้มีมติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว นั้น  
เนื่องจากมีรายวิชาจ านวน 2 รายวิชา มีระดับผลการเรียน(เกรด) ผิดพลาด  

ทั้งนี้  ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 
2563 ได้มีมติแต่งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) และคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 59/63 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไข
ระดับคะแนน (เกรด) ทั้ง 2 รายวิชา เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี 4  มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจพบว่าอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาทั้ง 2 รายวิชา มีข้อผิดพลาดในการให้ระดับคะแนน(เกรด) จริง และอาจารย์ผู้สอนขาดความรอบคอบในการตรวจทาน
ก่อนการส่งผลการเรียน(เกรด)  ดังนั้น เพื่อให้ระดับคะแนน(เกรด)  ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตาม
เกณฑ์การให้คะแนน จึงขอแก้ไขระดับคะแนน(เกรด) ให้กับนักศึกษา โดยรายละเอียด ดังน้ี 
 

 

ท่ี ชื่อวิชา สาเหตุท่ีต้องแก้ไขระดับคะแนน )รดเก(  นักศึกษาท่ีขอแก้ไขระดับคะแนน 
ระดับ

คะแนนเดิม 
ระดับคะแนน

ท่ีแก้ไข 
1 806 461  

Construction  
Cost  Estimate   

มีสาเหตุท่ีต้องแก้ไขระดับคะแนน  2  
สาเหตุคือ 
1. เน่ืองจากอาจารย์ประจ าวิชากรอก
คะแนนการเข้าฟังบรรยายและคะแนน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผิดพลาด  
2 . ห ลั ง จ า ก ได้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
รายละเอียดคะแนนเก็บของนักศึกษา
แล้ว  พบว่ามีนักศึกษาอีกสองรายมี
ผลงานและคะแนนเก็บในรายวิชาท่ี
สมควรปรับระดับคะแนน (เกรด) 
เพิ่มขึ้น   เพื่ อความถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 

นางสาวฐิติวัลย์  อัตตาภิบาล      C+ A 

นายธิตินนท์  โกศินานนท์ C+ B 

นางสาวณภัทร  นิวาศะบุตร       C+ B 

2 AR 021 106   
Aesthetics  
Creative  and  
Design   

เนื่องจากมีความผิดพลาดในการกรอก
รายละเอียดคะแนนสะสมของนักศึกษา  
เพราะอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา
กรอกคะแนนเก็บของชิ้นงานในไฟล์ 
Excel เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก 
(+)  ท าให้ตอนคิดค่าคะแนน (เกรด)  
โปรแกรมไม่สามารถน าสัญลักษณ์
เครื่องหมายบวก (+)  มาคิดเป็นค่า
คะแนนได้  จึงมีผลท าให้ระดับคะแนน 
(เกรด)  ผิดพลาด                    

นางสาวเนตรชนก  ลามี   B A 

นายพิชญะ  เพชรเสถียร   C+ B 

นางสาวอรอุมา สีลาโคตร B+ A 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใหแ้ก้ไขระดับคะแนน(เกรด) รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 รายวิชา ตามที่เสนอ 
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5.6 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกในหมวดวิชาสนับสนุนสาขา (เปิดเพ่ิมรายวิชาใหม่) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปิด

รายวิชาเลือกในหมวดวิชาสนับสนุนสาขา (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่)  จ านวน 2 รายวิชา คือ  
1. รายวิชาการส ารวจด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขั้นต้น   
2. รายวิชาการออกแบบเมืองอัจฉริยะขั้นต้น   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการส ารวจด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขั้นต้น และการออกแบบเมืองอัจฉริยะขั้นต้น  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานออกแบบ การออกแบบงานสถาปัตยกรรม สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคตได้
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวครั้งที่ประชุม 5 / 
2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (มคอ.3) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปิดรายวิชาเลือกในหมวดวิชาสนับสนุนสาขา (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) 
จ านวน 2 รายวิชา ได้ ตามที่เสนอ 

 

5.7 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะฯ ได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2563 โดยจะจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกับรูปแบบเดิม โดยให้นักศึกษา
เตรียมความพร้อมในการการใช้งาน Application และระบบที่จะใช้ในการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาท าการศึกษาและฝึกฝน
ด้วยตนเองก่อนเปิดภาคการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.8 การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  เป็นกรณี
พิเศษ 

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการพิจารณาการสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ/ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้ท าการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามล าดับ มีมติให้รับสมัครบุคคล
ดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ข้อ 5.3 ดังนี ้

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เข้าศึกษาระดับ/สาขาวิชา 
1 นายแทนศร พรปัญญาภัทร ปริญญาเอก แบบ 2.1 สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติ 

2 นายปารเมษฐ์ พงศ์พิริย์ ปริญญาเอก แบบ 1.1 สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย ตามที่เสนอ 

 

5.9 รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ราย ได้ยื่น

ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
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สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือ
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา สาขาวิชา 
แผน/ โปรแกรม

การศึกษา 
GPA 

ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ 

1 595200003-9 นายจิระศักดิ์ สายทอง การออกแบบอุตสาหกรรม ก 2/ โครงการพิเศษ 3.88 
2 585200001-2 นายชเยศ ศรีแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ก 2 3.56 

 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมพจิารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 ราย ตามที่เสนอ 

 

5.10 รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และสาขาวิชาการออกแบบ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน  1  
ราย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 9 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี้ 
 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ราย 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกุล คะแนนสะสม  

1   583200124-2  นางสาวอภิชญา   กสิกรรม 3.30  
 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 9 ราย 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกุล คะแนนสะสม หมายเหต ุ

1   593200065-3  นางสาวพรทิพย์   แก้วทุย 3.57   เกียรตินิยมอันดับสอง 

2   593200069-5  นางสาวพีรดา   บ ารุงสงฆ ์ 3.61   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

3   593200097-0  นางสาวกัลยกร   กาญจนสรรพกจิ 3.05  
4   593200103-1  นายภาคภมูิ   หลวงสนาม 3.09  
5   593200104-9  นางสาววีรยา   กิตตินาทก าธร 3.33 เกียรตินยิมอันดับสอง 

6   593200161-7  นางสาวนลินนลันณ์   หันประดิษฐ ์ 3.12  
7   593200199-2  นายวิวรรธน ์  กลิ่นสุคนธาภรณ ์ 3.61   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

8   593200200-3  นางสาวธันยนันท์   คุณาพงศ์กุล 3.35   เกียรตินิยมอันดับสอง 

9 593200203-7 นายอภิวัฒน์  หาญจ่า 2.83  
 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ราย และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 9 ราย ตามที่เสนอ 
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เลิกประชุมเวลา  13.30  น.             
 
 

                                                              

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
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