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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  6/2563 
วันที ่29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 ส านักงานคณบดี 

 
 
 

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

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบดี (ไปราชการ)   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย  สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.30  น. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไมม่ีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 แผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัย เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 ประธาน แจ้งว่า ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2558) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 2) ข้อ 4 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่ งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งานหรือปฏิบัติการวิจัยทุก 3 ปี เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร โดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2313/2561) ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม พ.ศ.2561 ซึ่งจะครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรอบใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2558) 
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะฯ จัดส่งแผนฯ ในส่วนของคณะ เพื่อรวบรวมเป็นแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ
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น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและเสนอแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 อย่าง
กว้างขวาง โดยสรุปได้ ดังนี้  
 

สายวิชาการ  
1. หัวข้อการศึกษา  

ล าดับที ่

สาขาวิชา ปีงบ 61 - 63  สาขาวิชา ปีงบ 64 - 66 

ผลการพิจารณาของส่วนกลาง ตามค าสั่ง มข.ท่ี 
2313/2561 

การเสนอของ กก.คณะ ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 29 ก.ค.63 

1 สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  
2 วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ศิลปกรรมและ

การออกแบบ 
การออกแบบ ศิลปกรรม และวัฒนธรรม 

3 ออกแบบอุตสาหกรรม  ออกแบบอุตสาหกรรม  
4 การบริหารและจัดการงานก่อสรา้ง การบริหารและจัดการงานก่อสรา้ง 

5   การวางแผนภาคและเมือง 
 

2. หัวข้อฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย 

ล าดับที ่

สาขาวิชา ปีงบ 61 - 63  สาขาวิชา ปีงบ 64 - 66 

ผลการพิจารณาของส่วนกลาง ตามค าสั่ง มข.ท่ี 
2313/2561 

การเสนอของ กก.คณะ ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 29 ก.ค.63 

1 ด้านสถาปตัยกรรมศาสตร์  ด้านสถาปตัยกรรมศาสตร์  

2 ด้านการวางแผนภาคและเมือง ด้านการวางแผนภาคและเมือง 

3 ด้านเทคโนโลยีอาคาร ด้านเทคโนโลยีอาคาร 

4 ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม  ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม  

5 ด้านการบริหารและจดัการงานก่อสร้าง  ด้านการบรหิารจดัการที่เกีย่วข้องกับงานสถาปัตยกรรม
หรืองานออกแบบ 

6 ด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารสนเทศเพื่อการออกแบบและ
จัดการสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบอุตสาหกรรม 

ด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การ
วางแผน และการออกแบบ 

7 ด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและน ามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ เพื่อน ามาบูรณาการ
กับการเรยีนการสอน 

8 ด้านสถาปตัยกรรมภายใน ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน 

9 ด้านภูมสิถาปัตยกรรม ด้านภูมสิถาปัตยกรรม 

10 ด้านการบริหารจดัการทีเ่กี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 

11 ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้านบริหารและจัดการการศึกษา 
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สายสนับสนุน  
1. หัวข้อการศึกษา  

ล าดับที ่

สาขาวิชา ปีงบ 61 - 63  สาขาวิชา ปีงบ 64 - 66 

ผลการพิจารณาของส่วนกลาง ตามค าสั่ง มข.ท่ี 
2313/2561 

การเสนอของ กก.คณะ ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 29 ก.ค.63 

1 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
2 ด้านสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ด้านสถาปตัยกรรม วิศวกรรม ศิลปกรรม และการ

ออกแบบ 
3 ด้านวิศวกรรมศาสตร ์  
4 ด้านสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการศึกษา ด้านสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการศึกษา 
5 ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ วัดและประเมินผล ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ วัดและประเมินผล 

6 ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการลงทุน ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการลงทุน 

7 ด้านแผน ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ด้านแผน ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 

8 ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานบุคคล 

9 ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รฐัศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร ์

10 ด้านภาษาตา่งประเทศ ด้านภาษาตา่งประเทศ 

11 ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

12 ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมาย 

13 ด้านจิตวิทยาหรือแนะแนวและใหค้ าปรึกษา ด้านจิตวิทยาหรือแนะแนวและใหค้ าปรึกษา 

14 ด้านการศึกษาหรือการบริหารจัดการ ด้านการศึกษาหรือการบริหารจัดการ 

15 ด้านบรรณารักษ ์  

16 ด้านสื่อสารมวลชน  
 

2. หัวข้อฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย 

ล าดับที ่

สาขาวิชา ปีงบ 61 - 63  สาขาวิชา ปีงบ 64 - 66 

ผลการพิจารณาของส่วนกลาง ตามค าสั่ง มข.ท่ี 
2313/2561 

การเสนอของ กก.คณะ ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 29 ก.ค.63 

1 ด้านภาษาตา่งประเทศ ด้านภาษาตา่งประเทศ 

2 ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้บรหิาร ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้บรหิาร 

3 ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมาย 

4  ด้านสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการบริหารและการศึกษา 

5  ด้านจิตวิทยาหรือแนะแนวและใหค้ าปรึกษา ด้าน
สาธารณสุขและความปลอดภัย 

6  ด้านการเงิน บัญชี พัสด ุ

7  ด้านการจดัการสภาพแวดล้อมและระบบอาคาร 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ตามที่เสนอ 
 

2.2 ขอให้พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและ
เมือง 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมอืง ได้ขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรและได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรุงเทพฯ และผ่านความเห็นชอบ
จากการคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  นั้น ทั้งนี้ 
สรุปรายละเอียดในการด าเนินงาน  ดังนี้   

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรฯ  ดังนี ้
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 364/2563 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยบรูณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ สถาปตัยกรรม และการวางแผนภาค
และเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ประกอบด้วย 
   1)  รศ.ดร. ชูพงษ์  ทองค าสมุทร      เป็นประธานกรรมการ  
 2)  รศ. ดร. อมร  กฤษณพันธุ ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 3)  รศ.ดร.นิรัช  สุดสังข ์   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 4)  นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 5) ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ ์  เป็นกรรมการ  
 6) ผศ.ดร.ชนัษฎา จลุลัษเฐยีร   เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 7) อ.ดร.ปัทมพร  วงศ์วิริยะ   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร  ประกอบไปด้วย 

               1)  รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร 
                        2) ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ ์
                        3) ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 

 3. จ านวนรับนักศึกษา  จ านวน  5  คน ต่อปีการศึกษา 
 4. สรุปสาระส าคญัของการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิ พ.ศ.2562 กับหลักสตูรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2563 

ดังนั้น เพื่อให้การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง ตามที่เสนอ 

  

2.3 พิจารณาการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ นางสาวกรกรนก สุขรัตน์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 613200030-4 ได้พ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อต่อทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั้น เนื่องจากนักศึกษา
รายได้กล่าวได้ยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งฝ่ายทะเบียนประวัติ ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอคืนสภาพนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 แล้ว พบว่ามี
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ความถูกต้อง และเห็นควรส่งคณะด าเนินการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบ  ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2563  วันที่ 
22 กรกฏาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ราย นางสาวกรกรนก สุขรัตน์ ได้ ตามที่
เสนอ 

 

2.4 พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
จ านวน 5 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562  
ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัต ิหนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ 
– สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามี
คุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา คะแนนสะสม 

1  นายธนัท   จารุทรัพย ์   593200157-8 2.96 
2  นางสาวพิชามล   พระโนราช   593200172-2 2.87 

3  นางสาวพลอยโกเมน   ฟักปาน   593200198-4 2.84 
4  นางสาวตมิสา   ศรีตะปญัญะ   593200155-2 2.50 

5  นางสาวสิรริัตน์   บัวมา   593200182-9 3.01 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 ราย ตามที่
เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการปฏิบัติงานตามข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่คณะได้มีการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินโครงการในรอบ 9 เดือน  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
มิถุนายน 2563) นั้น คณะฯ ได้มีการขอใช้งบประมาณในการด าเนินงานโครงการตา่งๆ เป็นจ านวน 626,949.00 บาท (หกแสนสอง
หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 65.99 โดยสรุปได้ ดังนี้  

 

สถานะโครงการ จ านวน 

รอด าเนินการ 6 

รายงานผล 0 

ยกเลิก 2 

ระหว่างด าเนินการ 4 

รวม 12 
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โครงการ สถานะ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณใช้

ไป(บาท) 
หมายเหตุ 

การสัมมนาปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 5 

ยกเลิก 30,000.00 0 

ปฏิทินการศึกษา ของนักศึกษามี
การเปลี่ยนแปลง การเปิดเทอม 
ท าให้วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ มีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้การจัดการ
โครงการไม่สามารถท าได้ในเวลาท่ี
ก าหนด 

คณะสีเขียว ยกเลิก 150,000.00 150,000.00 

น างบประมาณไปใช้ในการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับส านักงานคณบดี 
ต่อเติมอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือจาก 
การปรับปรุงส านักงานท่ีได้จ้าง
เหมาแล้ว เช่น การติดตั้งม่านบัง
แดดในส านักงาน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโซลาร์
เซลล์ 

รอด าเนินการ 60,000.00 0   

โครงการพัฒนาทางกายภาพและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: 
บ้านสวายสอและบ้านหนองมะเขือ ริมอ่างเก็บ
น้ าห้วยจระเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

รอด าเนินการ 100,000.00 100,000.00   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตเครื่องเรือน
และปรับสภาพแวดล้อมภายในท่ีพักอาศัย
ส าหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดบ้านและ
ติดเตียง ให้แก่ นายช่างเทคนิค ผู้ดูแล ใน
ท้องถิ่น 

รอด าเนินการ 100,000.00 0   

Universal Design รอด าเนินการ 50,000.00 0   

GG - โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง 
SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ระยะท่ี 2 (โชว์ห่วย) 

รอด าเนินการ  0   

GG - Geo park รอ อบต มาติดต่อ รอด าเนินการ  0   

โครงการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างอัตลักษณ์ ในพื้นท่ีน าร่อง
อ าเภอภูเวียงและอ าเภอเวียงเก่า 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

100,000.00 37,980.00   

โครงการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
60,000.00 38,969.00   

โครงการทัศนศึกษาด้านการเรียนการสอน 
สถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ระหวา่ง
ด าเนินการ 

150,000.00 150,000.00   

โครงการบูรณาการการออกแบบชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

150,000.00 150,000.00   

รวม  950,000.00 626,949.00   
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รายละเอียดตามแผนรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ที่น าเสนอในที่ประชุม จึงแจ้งท่ี
ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การประกันคุณภาพภายใน-แจ้งแนวทางและก าหนดการการประกันคุณภาพ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมิได้แจ้งก าหนดการการ

ประกันคุณภาพภายใน หรือแจ้งแนวทางและก าหนดการการประกันคุณภาพ มายังระดับคณะ ซึ่งฝ่ายวางแผนและพัฒนาอยู่
ระหว่างด าเนินการติดตามประสานงาน จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 สรุปผลการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปจ านวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2563 ระดับปริญญาตรี โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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สาขาวิชาการออกแบบ 

รอบท่ี วิธีการรับเข้า 
แผนการ
รับเข้า 
(คน) 

จ านวน
ผู้สมัคร 
(คน) 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

และ
ฝึกอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้
เข้า

สัมภาษณ์
และ

ฝึกอบรม 
(คน) 

จ านวนผู้
มีสิทธิ์

เข้าศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้
ยืนยัน

สิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้
ยืนยัน

สิทธิ์เข้า
ศึกษา  

ผ่านระบบ  
Clearing  
house 
(คน) 

รอบท่ี 1   
การรับนักเรียนด้วย  
Portfolio  โดยไม่มีการ
สอบข้อเขียน 

20 

สมัคร 283 
ช าระเงิน 
246 
ส่ง Portfolio  
236 

40 33 28 28 20 

รอบท่ี 2  
การรับระบบโควตาท่ีมี
การสอบข้อเขียนหรือ
ปฏิบัติ  (สทศ.จัดสอบ) 

45 
สมัคร 409 
ช าระเงิน 
409 

409 45 46 42 35 

รอบท่ี 2.2 
การรับระบบโควตาท่ีมี
การสอบข้อเขียนหรือ
ปฏิบัติ  (สทศ.จัดสอบ) 

4 
สมัคร 50 
ช าระเงิน 50 

6 6 6 6 4 

รอบท่ี 3  
การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงร่วมกัน 

2 
สมัคร 171 
ช าระเงิน 
171 

2 2 2 2 2 

รอบท่ี 4  
ระบบกลาง  
(Admissions) 

3 
สมัคร 49 
ช าระเงิน 49 

3 3 3 2 2 

รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ   10 
สมัคร 13 
ช าระเงิน 13 

13 13 8 6 6 

อื่นๆ รับนักศึกษาต่างชาติ -       

รวมท้ังสิ้น 70      69 
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และสรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2563 ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) ได้ ดังนี้ 

- หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 25 คน 
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ  
3.4.1 ฝ่ายบริหาร 
   1. การปรับปรุงพ้ืนผิวถนนและก่อสร้างทางเดินเท้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนและก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณหน้าคณะฯ 
และจากกการด าเนินการดังกล่าว คณะฯ ได้รับผลกระทบด้านการระบายน้ าบริเวณด้านหน้าคณะ ส่งผลให้เกิดการท่วมขังของน้ า
บริเวณหน้าคณะ เพราะเป็นพื้นที่ต่างระดับ นั้น บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้
ด าเนินการปลูกหญ้าพื้นที่บริเวณหน้าคณะฯ เพื่อความสวยงามดังเดิม 

     2. การปรับปรุงกายภาพคณะ 
                 คณะฯ ด าเนินการปรับปรุงห้องสาขาวิชาต่างๆ ของหลักสูตรการออกแบบ โดยสรุปได้ ดังนี้ 

- ห้อง Shop textile  ด าเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ห้อง Graphic and Animation อยู่ระหว่างด าเนินการทาสี และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- ห้อง Design and Packing อยู่ระหว่างด าเนินการด้านสัญญาจ้างเหมาใช้บริการ 

 
 

รอบที่ วิธีการรับเข้า 
แผนการ
รับเข้า 
(คน) 

จ านวนผู้สมัคร 
(คน) 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

และ
ฝึกอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้เข้า
สัมภาษณ์

และ
ฝึกอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้
ยืนยัน

สิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(คน) 

จ านวนผู้
ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา  
ผ่านระบบ  
Clearing  
house 
(คน) 

รอบที่  1   
การรับนักเรียนด้วย  
Portfolio  โดยไม่มีการ
สอบข้อเขียน 

20 

สมัคร 159  
ช าระเงิน  154 
ส่ง Portfolio  
143 

43 33 27 26 20 

รอบที่  2  
การรับระบบโควตาที่มี
การสอบข้อเขยีนหรือ
ปฏิบัติ  (สทศ.จัดสอบ) 

30 
สมัคร 325 
ช าระเงิน  325 

35 35 35 32 26 

รอบที่  3  
การรับสมัครนักศึกษารับ
ตรงร่วมกัน 

20 
สมัคร 156 
ช าระเงิน 156 

20 20 20 20 20 

รอบที่  4  
ระบบกลาง  
(Admissions) 

5 
สมัคร 45 
ช าระเงิน 45 

5 5 5 5 5 

รอบที่  5  รับตรงอิสระ   10 
สมัคร 19 
ช าระเงิน 13 

11 11 11 10 10 

รวมทั้งสิ้น 75      81 
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มติ   ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร ด าเนินการจัดท ารายการปรับปรุงห้องต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อให้
ทราบว่าห้องใดได้ท าการปรับปรุงด้านใดไปแล้วบ้าง และขอให้สรุปจ านวนห้องเรียน ห้องประชุม หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่
สามารถขอใช้บริการได้ ภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 
4.1 รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

 รองคณบดีวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จ านวน 1 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หน้ีสินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย 
และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี     

 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา แผน/ โปรแกรมการศึกษา GPA 

585200006-2 นายอธิวุฒิ ทิมา ก 2/ โครงการพิเศษ 3.57 
 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 1 ราย ตามที่เสนอ 
 

4.2 เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะ/หน่วยงานเสนอช่ือศิษย์
เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีได้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ อันเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานรางวัลใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าเกียรติยศจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสมาคม ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานพิธีสืบทอดปณิธาน ซึ่งสมาคมฯ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
โดยค านึงถึงคุณสมบัติ และผลงานของศิษย์เก่าที่ถูกเสนอช่ือ ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือบุคลากรในสังกัดที่เป็นศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยส่งแบบฟอร์มแบบประวัติและผลงาน ภายในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอใน
ที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรายชื่อและต าแหน่ง ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธาน 

2) นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ    เป็นกรรมการ 

3) ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า   เป็นกรรมการ 

4) นายอรรคพล  ล่าม่วง   เป็นกรรมการ 

5) นางสาวอภิญญา  อาษาราช   เป็นกรรมการ 

6) ผศ.นิธิวดี  ทองป้อง   เป็นกรรมการ 

7) นางสาวอรสา  จุลมา   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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2. ให้คณะกรรมการ ตามข้อ 1 เป็นชุดการคัดเลือกรางวัลที่เกี่ยวกับศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกประเภท 
3. ให้น าเสนอผลการคัดเลือก ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งถัดไป 

 

4.3 ขอให้พิจารณาทบทวนกรอบค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบกรอบค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 3,801,000 บาท (สาม
ล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการขอเพิ่มรายการครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ซึ่งจะท าให้งบประมาณค า
ขอเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 จากเดิม จ านวน 3,801,000 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน  
3,898,000.00 (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยรายการค าขอจะน าไปขอใช้จากกองทุนส ารองสะสม ซึ่งเป็น
งบประมาณในหมวดงบลงทุน เพื่อใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด ดังน้ี  

 

รายการ จ านวน หน่วย หมายเหต ุ

รายการครุภณัฑ ์

1. ชุดโต๊ะเขียนแบบ พร้อมเก้าอ้ี 100 ชุด  

2. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว 3 เครื่อง  

3. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 6 เครื่อง  

4. เครืองคอมพิวเตอร ์ 5 ชุด  

5. การ์ดสญัญาณวีดีโอ 4 เครื่อง  

6. ขาตั้ง LED TV แบบมีล้อเลื่อน 6 อัน  

7. ขาแขวน LED TV แบบยึดผนัง 3 อัน  

8. เครื่องบินติดกล้องถ่ายภาพทางอากาศ(Drone) พร้อมชุดแบตเตอรี่ส ารอง 1 ตัว ขออนุมติเพิ่มเตมิ 

9. เครื่องบินติดกล้องถ่ายภาพทางอากาศ(Drone) ขนาดเล็ก พร้อมชุด
แบตเตอรีส่ ารอง 

4 ตัว ขออนุมติเพิ่มเตมิ 

รายการสิ่งก่อสรา้ง 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า อาคาร AR-06 1 งาน  

2. โครงการปรับปรุงต่อเตมิห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสิ่งทอและแฟช่ัน 1 งาน  
 

ที่ประชุมได้อภิปรายร่วมกัน โดยเห็นว่าค าขอจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ท่ีเสนอขอเพิ่มเติมนั้น มี
ความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยของคณะในอนาคตต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 เป็นจ านวนเงิน 
3,898,000.00 (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ 

 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  11.27  น.             
                                                   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ฉบับผ่านการรับรอง   หนา้ 12 

 
 

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


