
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  1/2552 
วันพุธท่ี  14  มกราคม  2552 

ณ  หองประชุม  1201  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
---------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี     ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร     
3. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   
5. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
7. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย 
8. ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   
9. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
10. ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
11. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
12. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
13. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
14. นางอโนชา  นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ) 
1.  ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
2.  ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.50  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 12/2551  เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 

 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจาง 
หรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประธานแจงวา มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน จํานวน  2 ราย และสายสนับสนุน จํานวน 1 

ราย รวม 3 ราย มีกําหนดระยะเวลาที่ตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางหรือเลิกจาง ดังนี้ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/กลุมงาน วันครบกําหนดสัญญาจาง 
1 นายพรสวัสดิ์  พิริยะศรทัธา อาจารย สถ.บ.สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

(หลักสูตรโครงการพิเศษ) 
31 ตุลาคม 2551 

2 นายวิทยากร  ดวงแกว อาจารย สถ.บ.สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
(หลักสูตรโครงการพิเศษ) 

4 พฤศจิกายน 2551 

3 นางสาวกตัญชลี  ประนม จ.วิเคราะห
นโยบายและแผน 

กลุมงานพัฒนาองคกร 
สํานักงานคณบดี 

11 ธันวาคม 2551 

 

ดังนั้น เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2551) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2551 ซึ่งกําหนดใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือ
เลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. คณบดี     เปนประธานกรรมการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 
3. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 
4. รองคณบดีที่เกี่ยวของ   เปนกรรมการและเลขานุการ 
5. เลขานุการคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยผูทรงคุณวุฒิตามขอ 3 ใหคณะพิจารณาแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 9   ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรรมการฯ ตามขอ 2 - 5  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามขอ  2 - 5 เพ่ือแตงตั้งเปน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 

ชื่อกรรมการประเมิน 

ลําดับ 
ชื่อผูไดรับการ

ประเมิน ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
(1 คน) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตําแหนง 
ไมต่ํากวา รศ. หรือระดับ 9 

(2 คน) 

รองคณบดีที่เกี่ยวของ 
เลขานุการคณะ  

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. รศ.กิตติพงษ ตันมิตร 
   สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร มข. 
 

2. รศ.ชินะวัฒน มุกตพันธ  
   สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร มข. 

1 นายพรสวัสดิ์  
พิริยะศรัทธา 

 

1. ปธ.หลักสูตร สถ.บ.  
สาขาวิชา
สถาปตยกรรม
ศาสตร (หลักสูตร
โครงการพิเศษ)  

3.รศ.วัชรินทร กาสลัก (อันดับสํารอง) 
   สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร มข. 

 

1. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
 

 

1. การเจาหนาที่คณะ 

2 นายวิทยากร  
ดวงแกว 

ใหใชกรรมการประเมินชุดเดียวกับ นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 

 

1. รศ.สมาน ลอยฟา 
   สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

3 นางสาวกตัญชลี 
ประนม 

 

1. นางอโนชา นนทคุปต 

 

2. นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน 
   สังกัด กองแผนงาน มข. 

 

1.  รองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา 

 

1. การเจาหนาที่คณะ 
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2.2 การพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551 
 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอความรวมมือจากคณะโดยความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเขารับ
รางวัล ประจําป 2551 รวม 3 ประเภท ดังนี้ 

1. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอน  
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1802/2551) 
1.1 ดานการเรียนการสอน 
1.2 ดานการพัฒนานักศึกษา 
1.3 ดานการใหบริการวิชาการ 

2. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน  
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1802/2551) 
2.1 สนับสนุนการบริหาร 
2.2 สนับสนุนการบริการวิชาการ 
2.3 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 

3. รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน   
(ตามวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด) 
3.1 ขาราชการ ระดับ 6-8 
3.2 ขาราชการ ระดับ 1-5 
3.3 ลูกจางประจํา 

 

ทางคณะจึงไดขอความรวมมือจากทุกหลักสูตรและทุกกลุมงาน ใหพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อ
บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล ดานละไมเกิน 1 ชื่อ ซ่ึงมีผูไดรับการเสนอชื่อจากหลักสูตร
และกลุมงาน จํานวน 3 ราย ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้ 

 

ประเภทรางวัล ผูไดรับการเสนอชื่อ สังกัด 
1.   รางวัลเชิดชูเกียรติ

บุคลากรสายผูสอน  
(ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 1802/2551) 

ดานการเรียนการสอน ผศ.ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตร
โครงการพิเศษ) 

ดานการพัฒนานักศึกษา 
 

ไมมีผูเสนอชื่อ   

ดานการใหบริการวิชาการ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตร
โครงการพิเศษ) 

สนับสนุนการบริหาร 
 

 

สนับสนุนการบริการวิชาการ 
 

 

2.   รางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 1802/2551) สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 

 

ไมมีผูเสนอชื่อ 
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ประเภทรางวัล ผูไดรับการเสนอชื่อ สังกัด 
ขาราชการ ระดับ 6-8 
 

 

ขาราชการ ระดับ 1-5 
 

ไมมีผูเสนอชื่อ 
 

3.  รางวัลขาราชการพลเรือน
ดีเดน 

     (ตามวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด) ลูกจางประจํา 

 
นายชะลอ  ซอนเปยยูง กลุมงานบริหารจัดการ

ทรัพยากร 
 

  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคลากรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัลเชิด
ชูเกียรติ ประจําป 2551 ตามที่เสนอ 
 

2.3  เสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 2) 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ตามที่ นายกฤตภัทร ถาปาลบุตร ตําแหนงอาจารย 
ระดับ 6 เลขประจําตําแหนง 4809  สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ไดเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอใหพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร นั้น  เนื่องจากฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดดําเนินการทาบทาม
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาวิเคราะหและประเมินผลงานทางวิชาการตามรายชื่อที่ทางคณะสงใหแลว  ซึ่งมี
ผูทรงคุณวุฒิตอบรับการทาบทามแลว 2 ราย แตยังไมครบตามเกณฑที่ ก.ม.กําหนด  ดังนั้น จึงขอใหคณะสงรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ (ครั้งที่ 2) ที่มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนง รองศาสตราจารย เพ่ิมอีกจํานวน  3 ราย  ซึ่ง
จะตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยจะตองเปนบุคคลภายนอก
สถาบันที่ผูขอสังกัด เพ่ือใหประธานสาขาวิชาพิจารณาเลือกรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและผูทรงคุณวุฒิสํารอง เพ่ิมเติม 
 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของ นายกฤตภัทร ถาปาลบุตร เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) จํานวน 6 รายชื่อ เปนการลับ  

 

2.4 ปรับแผนการรับนักศึกษา 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ไดรับแจงจากทางมหาวิทยาลัยฯ ขอใหคณะพิจารณา
ทบทวนแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551-2556 โดยขอใหใหความสําคัญกับการเปรียบเทียบผลงานที่
ผานมา การเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ มาตรฐานสัดสวนจํานวนอาจารยและนักศึกษา รวมไปถึงนโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย ทิศทางของตลาดงานและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลดวย ซึ่งคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาคณะ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ไดพิจารณาแลวเห็นวา ตัวแปรหลักที่ควรใชใน
การพจิารณากําหนดจํานวนรับนักศึกษา คือ จํานวนอาจารยที่มีอยู โดยคิดสัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 

- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร       1 : 10  = จํานวนการรับนักศึกษา 50 คน/ป  รวม
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป (5 ชั้นป) 250 คน 

- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 1 : 16  = จํานวนการรับนักศึกษา 60 คน/ป  รวม
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป (4 ชั้นป) 260 คน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบในการปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะ เปนดังนี้ 
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เปาหมายรับ (คน) 
หลักสูตร สาขาวิชา 

การ
จัดการ 2552 2553 – 2556 (ปละ) 
ปกติ 60 

สถาปตยกรรมศาสตร 
พิเศษ - 

50 40 

ปกติ 40 
ออกแบบอุตสาหกรรม 

พิเศษ 40 
60 50 

สถ.บ. 

สถาปตยกรรมภายใน  - - 

หรือ 

20 
ผ.ม. การวางแผนภาคและเมือง พิเศษ ปละ 15 
สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร พิเศษ ปละ 25 

 
ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในปการศึกษา 2553 หากปรับการรับนักศึกษาเขาแผนแลว คณะจะมี

รายรับจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ที่มีนักศึกษาเดิมเหลืออยูอีก 3 ป ซึ่งชวง
นี้ทางคณะอาจตองปรับตัวในการหาทุนจากแหลงอื่นเขามาสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ ซึ่งทุกฝาย
จะตองชวยกัน หรือหลังจากที่ไดมีการปรับตัวแลว หากจะเปดรับนักศึกษาโครงการพิเศษใหมอีกครั้งใน
ภายหลัง ก็สามารถกระทําได 
  

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
 

3.1 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
 

เลขานุการคณะแจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเรงดวนที่ตอง
เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาแลว
มีมติดังนี้ 

1. ขอความเห็นชอบเสนอชื่อคณาจารย เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 
คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายทรงยศ พงศพิมล อาจารย สังกัดสาย
วิชาสถาปตยกรรมศาสตร เปนกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 การนําผลงานนักศึกษาเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา จะนําผลงานนักศึกษาไปรวมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 ณ ศูนยอาหารและบริการ (คอมเพล็กซ) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําเชิญของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (SPKKU) โดย
ชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ (Student Entrepreneurs Club: SEC) ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นการเตรียม
งานดังกลาว 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

 

4.1   การขออนุมัติเทียบเทารายวิชา 
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หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ฝายวิชาการมีความประสงคจะขอเทียบเทา
รายวิชา 801 125 เรขภาพคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (Basic Computer Graphics) 3(1-4-0) กับหลักสูตรมาตรฐาน
ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตร พ.ศ.2548)  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ใหขอสังเกตวา เนื้อหาในหลักสูตรมาตรฐานฯ ไมครอบคลุม
หัวขอที่สอนในรายวิชา 801 125 ของคณะ  

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร รับที่จะไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมและนําเสนอตอที่ประชุมใน
การประชุมครั้งตอไป 

 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหชะลอการขอเทียบเทารายวิชาครั้งนี้ออกไปกอน  
 

4.2  การพัฒนาเว็บไซตคณะเปนภาษาอังกฤษ 
ประธาน แจงวา ไดเขารวมประชุมคณบดีเมื่อสัปดาหที่แลว ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบาย

ผลักดันใหทุกคณะ/หนวยงานมีการพัฒนาเว็บไซตภาคภาษาอังกฤษ โดยจากการสํารวจของมหาวิทยาลัย 
พบวาเว็บไซตของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีเมนูเว็บไซตเปนภาษาไทย  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาวาจะมีการพัฒนาเว็บไซตของคณะ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยอยางไร 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอวา การพัฒนาเว็บไซตคณะ ควรประกอบดวยผูรับผิดชอบ 
3 สวน ดังนี้ 

1.  ผูเขียน Code ซึ่งอาจมอบหมายใหนักสารสนเทศของคณะ เปนผูรับผิดชอบ 
2.  ผูออกแบบหนาตาเว็บไซต 
3.  Web master เพ่ือดูแลโครงสรางของเนื้อหาและเนื้อหา  

นอกจากนี้ เห็นวาควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบขอมูลในแตละสวนยอยของเว็บไซตคณะ เพ่ือดูแลการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยใหถือเปนภาระงานที่รับผดิชอบดวย 

ประธานเสนอวา ควรประชุมคณะกรรมการจัดทําเว็บไซตและวางแผนการทํางานเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ ทั้งนี้ ขอใหการเจาหนาที่คณะตรวจสอบวา คณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้แลวหรือไม และ
ประสานงานเพื่อการนี้ตอไปดวย และนอกจากการพัฒนาเว็บไซตภาคภาษาอังกฤษแลว ทางคณะไดรับการ
แจงเตือนจากทางมหาวิทยาลัยใหระมัดระวังเว็บไซตที่มี Webboard ซึ่งตองมีผูรับผิดชอบดูแล และลบ
ขอความออกทันทีหากมีปญหา 
 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

 4.3  การเสนอเอกสารเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
ประธาน แจงวา มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ซึ่งอยูระหวางการขอตําแหนงทางวิชาการ 

มาขอคําปรึกษาเพื่อขอทราบความชัดเจนของคําจํากัดความ คาํวา “เอกสารประกอบการสอน” ซึ่งใชเสนอเปน
เอกสารประเมินการสอน เนื่องจากไดรับคําอธิบายจากทางกองการเจาหนาที่แลว เห็นวาทางมหาวิทยาลัยได
กําหนดมาตรฐานไวสูงเกินกวาคํานิยามของ ก.พ.อ. ที่ใหตองจัดทําเอกสารประกอบการสอนเชนเมื่อคราวที่ใช
เปนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑเดิม 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นวา เพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติ สมควรใหมีเจาหนาที่
จากสวนกลางผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวมาบรรยายใหคณาจารยทั้งคณะไดรับทราบทั่วกัน จึงใหการเจาหนาที่
คณะ ประสานงานเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป 
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4.3 ขอเรียนเชิญรวมตอนรับอาคันตุกะชาวตางประเทศ 
 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงวา Prof. Tony Williams จาก The University of Newcastle 
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะ
เดินทางมายังคณะเพ่ือพบผูบริหารและดําเนินกิจกรรมตามที่มีขอตกลงทางวิชาการรวมกัน ในวันอังคารที่ 27 
มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งฝายวิเทศสัมพันธจะไดเชิญคณะผูบริหาร อาจารยผูประสงคจะไป
ศึกษาตอ ณ สถาบันการศึกษาดังกลาว และอาจารยทานอื่นที่สนใจ เขารวมใหการตอนรับตอไป  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 ปรับแผนงบประมาณประจําป 2552 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา จะมีการปรับแผนงบประมาณประจําป 2552 เล็กนอย 
เนื่องจากมีการปรับลดจํานวนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552 จึงทําใหงบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ และจะสงรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณาในเร็ว ๆ นี้ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   16.00  น. 

 

           
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


