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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  1/2562 
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร    
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวสัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญัชัย   สันติเวส   รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
ไม่ม ี
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  นายวรัฐ   ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2561  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1 ขอความเห็นชอบการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ประธาน แจ้งว่า ด้วย นางสาวกรรณภัสส์ สิริเกียรติ  พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เลขประจ าต าแหน่ง 
1332 ต าแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานท่ีงานวิชาการและวิจัย) 
ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ เลข
ประจ าต าแหน่ง 5785 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3582/2561) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 สังกัดและ
หน่วยงานเดิม โดยที่ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน การ
ตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง และการเปลี่ยนต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ข้อ 6 ก าหนดว่า “การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกแล้ว และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน” และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) ข้อ 10 
ก าหนดว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ผู้ใดท่ีได้รบัอนุมัติให้ยา้ยไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดนิ ใน
ต าแหน่งและส่วนงานเดียวกัน ให้มหาวิทยาลัยยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลยัโดยใช้เงินรายได้ที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นครองอยู่
ทันท”ี 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการยา้ยพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ  
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 3/2561) และเพื่อทราบการยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เลขประจ า
ต าแหน่ง 1332 ต าแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบตัิการ ในคราวเดียวกัน 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตามที่
เสนอ 

 

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
 ประธาน แจ้งว่า ด้วย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย  แจ้งความประสงค์ขออนุมัติไปปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented 
Development)” มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2563 และโดยที่ตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 
ข้อ 6.4 (ตามประกาศ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 อนุมัติให้กรณีไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ว่าด้วยการใดที่
ใช้กับการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะ ให้ถือหลักปฏิบัตติามระเบียบของข้าราชการได้โดยอนุโลม) ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ดังน้ี 
“การให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องอยู่ในจ านวนไม่เกินร้อยละสิบของ
จ านวน คณาจารย์ที่เป็นข้าราชการและที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบันนั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในขณะที่
พิจารณา และจ านวนดังกล่าวให้นับรวมอยู่ในจ านวนโควต้าของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ…” (การอนุมัติให้ไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ อนุมัติได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกันกับผู้ที่ขอไป
ศึกษา) ซึ่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ปฏิบัติงานประจ าอยู่ 48  คน จึงอาจพิจารณาให้ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ได้ทั้งหมด 4.8 คน และขณะนี้ ไม่มีผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ดังนั้น คณะจึงอาจ
พิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้ไม่เกิน 4.8 คน  

  ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่ มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่ อเขียนหนั งสือ เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ รอบระบบขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented 
Development)” มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ 
 

2.3 ขอเรียนเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เปิดรับสมัครรางวัลเลิศ

รัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการ
องค์กร ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ระหว่างวันท่ี 3 มกราคม 
2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการสมัคร “สาขาบริการภาครัฐ” โดยส่งเอสาร
พร้อมไฟล์ใบสมัครขอรับรางวัลฯ ไปยังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา น าหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐไป
พิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายในการเข้ารับรางวัลดังกล่าวต่อไป 

 

2.4 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ประธาน แจ้งว่า ด้วย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์เสนอช่ือ
ผู้มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี 
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โดยเสนอช่ือได้มากกว่า 1 ช่ือ เข้ารับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2562 เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นและได้เข้ารับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตไิม่เสนอช่ือ 
 

2.5 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ประธาน แจ้งว่า ด้วย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์เสนอช่ือ
ผู้มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ โดยเสนอช่ือได้
มากกว่า 1 ช่ือ เข้ารับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจ าปี 2562 เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นและได้เข้ารับพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
โดยสรุปได้ ดังนี้รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตไิม่เสนอช่ือ 
 

2.6 เสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง
ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
ประจ างวดที่ 4  
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2531/2561)  เรื่อง การ 

สนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  
นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ นั้น บัดนี้   ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ใคร่ขอส่งแบบเสนอขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4 (เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคม  - เดือนมิถุนายน) ส าหรับราย  นางสาวปัทมพร  วงศ์วิริยะ  ในการ
ไปร่วมและน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี ้
ช่ื อ ผ ล ง า น  : The Role of Paratransit to Support Sustainable Transportation: Case Study of Khon Kaen City,  
                    Thailand   
ประเภทการน าเสนอ Oral Presentation ส าหรับการประชุม 15th World Conference on Transport Research จัดโดย 
Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay), World Conference on Transport Research Society, . . .
ELSEVIER  ณ เมือง Mumbai ประเทศ อินเดีย ก าหนด 6 วัน ระหว่างวันท่ี 26  เดือน พฤษภาคม ถึงวันที่ 31  เดือน  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 พร้อมนี้ แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา มาด้วยแล้ว  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ  การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบการเสนอขอรบัการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปตัยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4 ราย  นางสาวปัทมพร  วงศ์วิริยะ ตามที่เสนอ 

 

2.7 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการส าหรับนักศกกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
  ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ก าหนดจัดการประชุม

วิชาการส าหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 4 

 

ราชภัฎสวนสุนันทา ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับและบทความงานวิจัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบร่วมเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 
2 ณ ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตามที่เสนอ 

 

2.8 ขอให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทวิชาการจากอาจารย์ประจ าแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ศาสตราจารย์
ประยงค์  แสนบุราณ  กรรมการสภาวิชาการประเภทอาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เกษียณอายุ
ราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561  ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทางคณะฯ พิจารณาเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ ามี
คุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการวิชาการ ประเภทกรรมการจากอาจารย์ประจ าต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยสามารถเสนอ
รายช่ืออาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนไม่เกิน 3 คน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตไิม่เสนอช่ือ 
 

2.9 เชิญเข้าร่วมเป็นภาคีวิชาการในการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศกกษา 
  ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนัดจัดการประชุมวิชาการสร้างสรรค์

ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน ในด้านวิชาการและคติพจน์ด้านการแก้ปัญหาด้วยการน าภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาใช้
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ การท าวิจัย และพัฒนากระบวน การเรียน การสอนด้านการออกแบบให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่นในสาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบและศิลปกรรม รวมทั้งสถาปนิก
ในภาคีเครือข่าย ระหว่างวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วม
เป็นภาคีวิชาการในการจัดประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิต โดยจะระบุช่ือหน่วยงานในเล่มการ
ประชุม เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ วิทยากรวิพากษ์บทความในห้องประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นการ
ยอมรับระดับความสามารถทางวิชาการและสรรค์สร้างวิชาชีพต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบเป็นภาคีวิชาการในการประชุมวิชาการสร้างสรรคร์ะดับชาติและการ
สัมมนาระดบับัณฑติศึกษา ระหว่างวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร รอบประเมิน 1/2562 (ข้อ 

4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร) 
       ประธาน รายงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร รอบประเมิน 

1/2562 (ข้อ 4.1 ภาระงานทางด้านการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

3.2  แนวทางการบริหารกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
      คณบดี แจ้งว่า กองยุทธศาสตร์ แจ้งแนวปฏิบัติแนวทางการบริหารอัตรากรอบอัตราว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 5 

 

1. กรณีอัตราว่าง ที่ว่างตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป (ว่างก่อนวันที่ 7 มกราคม 2560) มหาวิทยาลัยจะขอเรียกคืนกรอบอัตรา  
ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 และน าไปรวมไว้ท่ีส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการต่อไป 

2. กรณีอัตราว่าง ที่ได้รับจัดสรรยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่วนงานด าเนินการสรรหาให้ได้โดยเร็วที่สุด หากครบก าหนด 2 ปี 
แล้ว ยังไม่สามารถบรรจุบุคคลในกรอบต าแหน่งดังกล่าวได้ ทางมหาวิทยาลัยจะขอเรียกคืนกรอบอัตรา และน าไปบริหารจัดการ
เช่นเดียวกัน 

  ทั้งนี้ ทางคณะมีกรอบอัตราว่าง ตามข้อ 1 จ านวน 1 อัตรา และตามข้อ 2 จ านวน 7 อัตรา รายละเอียดประกอบ
วาระการประชุม จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.4  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 
3.4.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายพัฒนานักศกกษา 

1. ละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2562 
   ละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2562 ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2562ณ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
2. การคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
   คณะกรรมการทุนการศึกษาประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ โดยมีจ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าคณะฯ 
เป็นจ านวนเงิน 260,000 บาท 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.4.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 
1. แผนการด าเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือแบบบูรณากรระหว่างหลักสูตร 

 แผนการด าเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

  

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอ่ืนๆ  
4.1  ผลการรับเข้าศกกษานักศกกษาระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 (รับแบบ Portfolio) 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  

2562 ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 (แบบ portfolio) โดยสรุปได้ ดังนี้ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- จ านวนรับตามแผน จ านวน 15 คน 
- ผู้สมัคร จ านวน   196 คน 
- ส่ง Portfolio จ านวน  169 คน 
- ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา จ านวน 23 คน 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
- จ านวนรับตามแผน จ านวน 20 คน 
- ผู้สมัคร จ านวน   77 คน 
- ส่ง Portfolio จ านวน  53 คน 
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- ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา จ านวน 20 คน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

4.2  แบบฟอร์มและปฏิทินการประเมินของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดท าปฏิทินประเมินต่างๆ ตาม

ความต้องการของคณะ โดยสรุป ได้ดังนี้ 
1. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
2. แบบประเมินการน าผลงานวิจัยและบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
3. ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต 
4. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
5. ประเมินวิพากษ์หลักสูตร 
6. ความพึงพอใจการให้บริการส านักงานคณบดี 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.3  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชาโดยนักศกกษา ประจ าภาคการศกกษาต้น ปีการศกกษา 2561 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชาโดยนักศึกษา ประจ าภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.4  ขอใช้เงินกองทุนส ารองสะสม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้ปรับปรุงอาคารภายในคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่คณะได้ด าเนินการ ส่งรายการค าของบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 18,850,000.00 บาท แต่มิได้รับรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีรายการสิ่งก่อสร้างดังนี ้

 

ล าดับ รายการค าขอสิ่งก่อสรา้ง งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ(บาท) 

1 
โครงการปรับปรุงอาคารต้นแบบ Universal design  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

3,000,000.00 

2 
โครงการอาคารวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

4,000,000.00 

3 
โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

4,000,000.00 

4 
ขยายพื้นที่ของห้องปฏิบัติการเครือ่งเรือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

600,000.00 

5 
โรงเก็บช้ินงานและสื่อการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

3,000,000.00 

6 
โครงการหอพระ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

750,000.00 

7 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และการเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะ 3,000,000.00 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ฉบบัผ่านการรับรอง   หนา้ 7 

 

ล าดับ รายการค าขอสิ่งก่อสรา้ง งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ(บาท) 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

8 
ห้องปฏิบัติการ Urban Innovation Lab คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 

 รวม 18,850,000.00 
 

นั้น ทั้งนี้ คณะฯ มีความจ าเป็นเร่งด้วยในการใช้งบประมาณส าหรบัการปรับปรงุอาคารภายในคณะ และส าหรับการขยายพื้นท่ีที่คับ
แคบเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ดังนั้น คณะฯ จึงขอใช้เงินกองทุนส ารองสะสม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อการดังกล่าว เป็นเงินจ านวน 8,000,000.00 บาท โดยรายการที่ขอใช้งบประมาณ กองทุนประกอบไปด้วย ดังนี ้
 

ล าดับ รายการค าขอสิ่งก่อสรา้งกองทุนส ารองสะสม-คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ งบประมาณ 

3 
โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

4 
ขยายพื้นที่ของห้องปฏิบัติการเครือ่งเรือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

 รวม 8,000,000.00 
 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนส ารองสะสม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 
8,000,000.00 บาท ได้ ตามที่เสนอ ท้ังนี้ รวมถึงการซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร AR 04 ด้วย  

 

4.5  รับรองการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศกกษา ระดับบัณฑิตศกกษา จ านวน 1 ราย 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง แผน ก 2 โครงการพิเศษ จ านวน 1 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา GPA 

575200014-2 นางสาวปัณณิกา กระจายกลาง 3.56 
 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต จ านวน 1 ราย ตามที่เสนอ  
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  15.50  น. 
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                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


