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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  14/2562 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวางแผนและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 และ คร้ังท่ี 13/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 ขอความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) แขนงวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน ในหมวดวิชาชีพเลือกเรียน 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 

25 กันยายน 2562 ได้พิจารณาการขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือกเรียน ในหลักสูตรออกแบบบัณฑิต   สาขาวิชาการ
ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิชาเอกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน  จ านวน 4 รายวิชา และที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มีมติให้เปลี่ยนช่ือรายวิชา ไม่ให้ช่ือมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกัน ให้ตรวจทานเนื้อหาของแต่ละ
รายวิชาอีกครั้ง ไม่ให้มีความต่อเนื่องกัน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป นั้น บัดนี้ ทางหลักสูตรฯ 
ได้ปรับแก้ไขรายชื่อวิชา และเง่ือนไขของรายวิชาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่ให้มีการแก้ไข ดังนี้ 
1. ให้แก้ไขช่ือรายวิชาไม่ให้เป็นวิชาต่อเนื่องกัน 
2. ให้ตั้งช่ือรายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหาภายในรายวิชา 
ทั้งนี้ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบรับเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 กรอบค าขออัตราก าลัง รอบท่ี 1 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวาแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในทุกปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับจัดสรรอัตราก าลัง
จากรัฐบาล เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้บริหารอัตราก าลังทั้งหมด โดยก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี ้

 สายผูส้อน 
1. เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษยีณ หรือเสียชีวิต 
2. จัดสรรอัตราใหมไ่ม่เกินกรอบอัตราก าลังพึงมีตามกรอบอัตราก าลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563-2566 
3. งบประมาณรายจ่ายดา้นบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงาน (ไมร่วมงบลงทุน) 
4. เพื่อบรรจุบุคคลที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
5. เพื่อรองรับภาระงานหรือศาสตร์หรือสาขาวิชาใหม่ ท่ีเป็นเป้าหมายและทิศทางของคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย  

ตามแผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น 
6. เพื่อส่งเสริมศาสตร์หรือสาขาวิชาเดิมให้มีความเข้มแข็ง และรักษาศกัยภาพของคณะหรือมหาวิทยาลยั ตลอดจน 

แผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น 
7. เพื่อบรรจุอัตราให้มสีัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) ตามเกณฑข์อง สกอ. 

ในการด าเนินการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอรับการจัดสรรอัตราจากทางมหาวิทยาลัย ตามอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใน
กรอบอัตราก าลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ด าเนินการขออัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดิน  สายวิชาการ จะขอก าหนด
ต าแหน่งจากสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา FTES และสายสนับสนุนจะขอตามจ านวนพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวที่คณะใช้งบประมาณ
เงินรายได้ของคณะจ้างเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของคณะ ทุกต าแหน่ง ดังนั้น จึงขออัตราในรอบนี ้ดังนี ้

1. สายอาจารย์ (AR ขาด 21 อัตรา) ประมาณปลีะ  5 อัตรา ในเวลา  4 ปี  

2. สายอาจารย์ (ID ขาด 2 อัตรา) 

3. สายสนบัสนุน จ านวน  2 อัตรา อตัราทดแทน นายสฤษฎิ์ ปูนอน (งบแผ่นดิน) และ เปลีย่นสถานะ นายอภิวัฒน์  

คงอุดม (เงินรายได้) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอกรอบอัตราก าลัง รอบที่ 1 ตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ให้ขอกรอบอัตราก าลัง
สายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา กรณีอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ราย นายสฤษฎิ์ ปูนอน 

 

3.2 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 –  
      30 กันยายน 2564)     

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งก าหนดให้คณะส่ง
ข้อมูลค าของบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ผ่าน
ทางระบบแบบฟอร์มออนไลน์ท่ีกองยุทธศาสตร์ก าหนด ภายในที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยมีข้อก าหนดในการเสนอค าของบประมาณ
รายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี ้

1. ต้องระบุความพร้อมของรายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ท่ีมีความสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ 

ประเทศไทย (S-curve) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา  หรือ  S-curve 10 + 2 

2. รายการครุภัณฑ์ ต้องมีข้อมูลประกอบดังนี้  คุณลักษณะ แผนการจัดซื้อ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พร้อมค า 

ช้ีแจง ใบเสนอราคา  

3. สิ่งก่อสร้าง ต้องมีข้อมูลประกอบดังนี้ แบบ BOQ ปร5 ปร6 และเป็นรายการที่มีความพร้อม สามารถใช้จ่าย 

และก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 
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บัดนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่

ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิสนอจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 

1. ชุดปฎิบัติการสร้างและตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา 
2. ระบบห้องเรียน Smart Classroom 
3. ชุดปฏิบัติการส าหรับงานออกแบบและมัลติมีเดียขั้นสูง 
4. ชุดปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมชั้นสูง 

 

3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอรับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งความประสงค์ในการขอรับย้าย นายพีร์นิธิ  อักษร  พนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เลขประจ าต าแหน่ง 32 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้
ได้รับการคัดเลือกตามรายงานผลการคัดเลือกฯ ตามหนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ อว 660301.3.1.1/5786 ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 เพื่อไปปฏิบัติงานสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าต าแหน่ง 2100 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้ งที่  11-20/2562 เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2562  โดยที่  ตามประกาศ ก.บ.ม . 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง และการ
เปลี่ยนต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย  ข้อ 6 วรรค 1 ก าหนดว่า “กรณีที่ย้าย
ระหว่างส่วนงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานทั้งส่วนงานเดิมและส่วนงานใหม่ ” และหากเห็นชอบ
การให้ย้ายครั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาก าหนดวันให้ย้าย เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานผู้รับย้ายต่อไป ส าหรับอัตราว่างจากการย้ายครั้ง
นี้ ทางคณะสามารถด าเนินการในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก ได้ภายใน 6 เดือน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบกา
ประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพีร์นิธิ  อักษร ตามที่เสนอ โดย
ก าหนดวันให้ย้าย เป็นวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 

 

3.3 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพ่ือย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

 ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
จากทางมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 6450 เพื่อย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2740/2562 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม  พ.ศ.
2562 ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 147/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้
ด าเนินการคัดเลือกฯ ไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ปรากฏว่า นางอรจิตรา พิริยะศรัทธา  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายแล้ว มหาวิทยาลัยจะยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ต าแหน่งนั้นทันที  
       อน่ึง  การเบิกจ่ายงบประมาณบุคลากรของอัตราที่ได้รับการคัดเลือกข้างต้น ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ของส่วนงานร้อยละ 50 และเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 50 ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 2704/2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย นางอรจิตรา พิริยะศรัทธา ตามที่เสนอ 

 

3.4 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสุตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561) 
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 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ตามที่ทางหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  18 ท่าน เป็น  5 
ท่าน  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  ด้านคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร นั้น รายละเอียด ดังน้ี 
   

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเดิม 
สภา มข. อนุมตัิเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562   

ลว. 31 กรกฏาคม 2562 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม ่

  
1.  รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกลุ 

2. รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร 

3. ผศ.ดร.ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ 
4. ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์  จงปติยัตต ์

5. ผศ.พรสวัสดิ์  พิรยิะศรัทธา 

6. รศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล 

7. รศ.ดร.วารณุี  หวัง 

8. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 

9. ผศ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์
10. ผศ.ดร.จันทนีย์  จิรณัธนัฐ 

11. อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน ์

12. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ ์

13. ผศ.ดร.มนสิชา  เพชรานนท์ 

14. ผศ.ดร.พีร์นิธิ  อักษร 

15. ผศ.ดร.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร 

16. รศ.กุลศรี  ตั้งสกลุ 

17. ผศ.ดร.สญัชัย  สันติเวส 

18. ผศ.ดร.นยทัต  ตันมติร 

1. รศ.ดร.ยิ่งสวสัดิ์  ไชยะกลุ 

2. รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร 

3. ผศ.ดร.ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ 
4. ผศ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์
5. ผศ.พรสวัสดิ์  พิรยิะศรัทธา 

 

 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2562 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสุตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561) ตามที่เสนอ  

 

3.5 ขอเปลี่ยนต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ เป็นต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ 

 ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้ปรับโครงสร้างคณะฯ และมีการจัดอัตราก าลังตามลักษณะงานตามโครงสร้างแล้วนั้น  
เนื่องจาก มีบุคลากร 1 ราย คือ นายศิริวุฒิ รสหอม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 1978 สังกัดงานบริหารและธุรการ 
ปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านโสตทัศนศึกษา และที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งคณะฯ นั้น มีลักษณะงานไม่ตรงกับ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ ท าให้ไม่สามารถน าผลงานที่ปฏิบัติมาใช้ขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้  
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาเทคโนโลยีด้าน BIG DATA เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก เพิ่มความคล่องตัวของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านต่าง ๆ  ได้ท าข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective and Key Result (OKRs)  ด้านการพัฒนาการท างานให้เป็น 
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Digital Workflow จึงต้องมีบุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความช านาญเฉพาะทาง การแก้ไขปัญหา
การใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่อคณะฯ ท้ังด้านกิจกรรมการเรียน การสอน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน การปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะฯ  
 จากเหตุผลข้างต้น และเพื่อความก้าวหน้าของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรให้ด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

ทั้งนี้  ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2555) เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง และการเปลี่ยนต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ 16.1 ก าหนดว่า “การเปลี่ยนต าแหน่ง กรณีต าแหน่งท่ีมีคนครอง ให้ส่วนงานด าเนินการ ดังนี้” 

1) วิเคราะห์ภาระงาน เหตุผลและความจ าเป็นของต าแหน่งใหม่ที่ขอเปลี่ยน 
2) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 

 ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนต าแหน่งของบุคคลดังกล่าว ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงจะเสนอ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ต่อไป 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบขอเปลี่ยนต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ เป็นต าแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตามที่เสนอ 

  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงาน และรายรับรายจ่ายจากการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2562 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย รายงานผลการด าเนินงาน และรายรับรายจ่ายจากการด าเนินงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 โดยสรุปได้ ดังนี้ 
ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2561    3,647,525.25  บาท 
บวก รายได้ระหว่างปีงบประมาณ 2562   516,772.95  บาท 
 รวมเงิน     4,164,298.20  บาท 
หัก รายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2562  671.838.00  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  3,492,460.20  บาท 
(สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทยี่สิบสตางค์) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น แจ้งให้คณะ หน่วยงาน 
ด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับส่วน 
งาน/หน่วยงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

2. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน และขอให้ 
พิจารณาเพิ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงความทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
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โดยให้ส่งภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 น้ัน บัดนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 โดยสรุปได้ ดังนี้ 
1) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นการรายงานทางบัญชีท่ีจัดท าขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อให้ทราบถึง 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนนิงานของคณะ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินจะประกอบด้วย 
ข้อมูลต่างๆ เกีย่วกับผลการด าเนนิงานในงวดบัญชี ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบแสดงสถานภาพทางการเงินคณะและความมั่นคงของคณะ ประกอบด้วย 3  
ส่วน คือ สินทรัพย์ หนี้สินและทุน (เอกสารหมายเลข 1) 

 

สินทรัพย ์ หนี้สินและทุน 
สินทรัพย์            116,936,983.60.-บาท หนี้สิน                      1,032,732.13.-บาท 

 บวก   ส่วนทุน         115,904,251.47.-บาท 
รวมสินทรัพย์        116,936,983.60.-บาท                 รวมหนี้สินและทุน     116,936,983.60.-บาท 
 

- คณะมบีัญชีทุนส ารองสะสมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นจ านวนเงนิ 60,709,918.90.-บาท (หกสิบลา้น 
เจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) 

 

2. งบรายได้-คา่ใช้จ่าย เป็นงบแสดงผลการด าเนินงานของคณะ โดยแสดงให้เห็นว่าคณะมีรายไดสู้ง(ต่ า) กว่า 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน เป็นการชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งบรายได้ และงบ
ค่าใช้จ่าย (เอกสารหมายเลข 2) 

 

รายได ้ ค่าใช้จ่าย 
  

รายได้            54,162,634.73.-บาท ค่าใช้จ่าย          43,547,049.20.-บาท 
                 รวมรายได้        54,162,634.73.-บาท                           รวมค่าใช้จ่าย   43,547,049.20.-บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   10,615,585.53.-บาท  
 

- คณะมรีายไดสู้ง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 10,615,585.53.-บาท (สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหา้พันห้าร้อยแปด 
สิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์) 

2) รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนการจดัสรรเงินภายในคณะ 
ตามที่คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 

2562 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 39,449,253-บาท เบิกจ่าย 30,650,558.-บาท คิดเป็นร้อยละ 77.70 ของแผน โดยแยกตามหมวด
รายจ่าย ประกอบด้วย หมวด 1 งบบริหารจัดการส่วนกลาง  หมวด 2 บริหารจัดการหลักสูตร และหมวด 3 โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

หมวด 1  งบบริหารจัดการส่วนกลาง เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 26,163,570.31.-บาท คิดเป็นร้อยละ 85.36 
หมวด 2  บริหารจัดการหลักสูตร เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 4,076,316.17.-บาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 
หมวด 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 410,671.85.-บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ของฝ่ายต่างๆ  
4.4.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 

1. การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง 4103 สังกัดกองบริหารงาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จ านวน 30 ราย โดยคณะฯ ก าหนดจัดสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 รายละเอียดผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบ 

   

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.4.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การบริหารคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์การบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx นั้น เพื่อให้
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตรไ์ด้มีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลผลการด าเนินการของคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx  ความโดดเด่น/
ความภาคภูมิใจของคณะ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคณะที่ส าคัญ  ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
5.1 ขอความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูต

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) แขนงวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน ในหมวดวิชาชีพเลือก
เรียน จ านวน 1 รายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มีความประสงค์ขอเปิด

รายวิชาใหม่ในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตปรับปรุง พ.ศ. 2560) แขนงวิชาการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน ในหมวดวิชาชีพเลือกเรียน จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้  

ช่ือวิชาภาษาไทย :  AR 026 308  แสงสว่างส าหรับสถาปัตยกรรมภายใน 
ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ :  Lighting for in interior architecture 

  ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2562 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ (หลักสูตปรับปรุง พ.ศ. 2560) แขนงวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน ในหมวดวิชาชีพเลือกเรียน 
จ านวน 1 รายวิชา ตามที่เสนอ 
 

5.2 รับรองเกรด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
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  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร
ต่างๆ ท่ีคณะเปิดสอน จ านวน 152 รายวิชา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดซึ่งน าเสนอในที่ประชุม 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ตามที่เสนอ 
 

 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30  น.             
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                              
 

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 

นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  
 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


