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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  1/2554 
วันพุธที่  12  มกราคม  2554 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบด ี    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
5. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ์    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝา่ยวิจัย  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ  จันทะรี  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
8. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
10. นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
11. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
13. นายชูพงษ์  ทองคําสมุทร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
15. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 13/2553  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และครั้งที่ 14/2553  เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2553  

 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมท้ัง 2 ครั้งดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
 

 2.1  ค่าวัสดุรายวิชา 
 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามท่ีในการประชุมครั้งที่แล้ว ท่ีประชุมรับทราบแผน
งบประมาณประจําปี 2554 และกรรมการประจําคณะบางท่าน ได้เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ
รายวิชาเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาความจําเป็นตามลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างกันของแต่ละสาขาวิชา หรือหาก
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ต้องให้นักศึกษารับผิดชอบค่าวัสดุในรายการใดเอง ก็ควรมีคําอธิบายที่ชัดเจนให้นักศึกษาทราบด้วย  รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาจึงรับที่จะไปศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายค่าวัสดุของแต่ละหลักสูตรย้อนหลังเพื่อประกอบการ
พิจารณาของที่ประชุม นั้น  บัดนี้ ได้ให้กลุ่มงานคลังและทรัพย์สินสรุปรายการและจํานวนเงินค่าวัสดุของแต่ละ
หลักสูตร 2 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2552-2553) มาเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวอาจยังไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากไม่ได้แจกแจงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามรายวิชา  แต่อาจพอทําให้ได้ข้อมูลบางประการ เกี่ยวกับการใช้จ่ายค่าวัสดุของแต่ละหลักสูตร ท่ีมีความ
แตกต่างกันในรายการและวงเงินที่ใช้  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 

กรรมการประจําคณะได้อภิปรายให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย  ดังนี้  
1.  บางหลักสูตรมีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาใกล้เคียงกัน แต่มีรายจ่ายค่าวัสดุแตกต่างกัน

มาก  จึงควรที่จะวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรด้วย  
2. ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับวัสดุส่วนกลางซ่ึงร่วมใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น สารเคมี เชื้อเพลิง 

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  แต่วัสดุบางรายการอาจให้นักศึกษารับผดิชอบค่าใช้จ่ายเองได้ 
3.  แต่ละหลักสูตรควรบริหารงบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
4. รายรับของคณะลดลง แต่มีรายจ่ายส่วนหนึ่งซ่ึงเป็นรายจ่ายประจําท่ีไม่ลดลง จึงทําให้เหลือวงเงินที่

จะนําไปจัดสรรสูส่่วนอื่นๆ ลดลงด้วย จึงควรทบทวนเพื่อลดรายจ่ายประจําบางส่วนลง เช่น ค่าจ้างบคุลากร เป็นต้น  
ในเรื่องนี้ประธานได้ชี้แจงว่า ทางคณะพยายามที่จะปรับให้บุคลากรซ่ึงจ้างจากเงินรายได้คณะ ได้รับ

การปรับเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน แต่ท้ังนี้ ไม่อาจดําเนินการได้ทันที ต้องรอการจัดสรรอัตราจากทาง
มหาวิทยาลัยด้วย   

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเพิ่มเติมว่า สําหรับรายจ่ายประจํานั้น  มีวงเงินค่อนข้างคงที่มา
หลายปีแล้ว โดยอยู่ท่ีประมาณ 7 ล้านบาท ยกเว้นงบเงินเดือนซึ่งมีขึ้นบ้าง  ปัจจุบันที่คณะยังมีรายจ่ายมากอยู่ ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ตัวเลข โดยเชื่อว่าจะมีงบประมาณมากเพียงพอสําหรับการดําเนินงานต่อไปของคณะ 

5. ควรวางแผนระยะยาวด้านต่างๆ ของคณะให้มีความชัดเจน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมระดมความ
คิดเห็นและได้รับทราบแผนดังกล่าวโดยทั่วกันด้วย  ซ่ึงประธานรับท่ีจะให้มีการดําเนินการต่อไป 

6.  ขอทราบผลการจัดสรรครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2554 ตามที่หลักสูตรได้เสนอความต้องการไป  ซ่ึง
เรื่องนี้รองคณบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ทางฝ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญ เนื่องจากมีความ
ต้องการงบประมาณเพื่อการนี้ เป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาท แต่มีงบประมาณที่สามารถจัดสรรให้ได้เพียง 2.4 ล้าน
บาท  โดยการจัดลําดับความสําคัญนี้จะขอความคิดเห็นจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรด้วย รวมทั้งจะขอให้
ทางหลักสูตรส่งความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อจัดทําแผนสําหรับปีงบประมาณ 
2555 ด้วย ซ่ึงจะทราบผลการจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และ คําของบประมาณค่า
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 ประมาณสัปดาห์หน้า  โดยรายการใดท่ีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2554 ก็จะนําไปบรรจุไว้ในแผนปีงบประมาณ 2555 แทน 

7.  ให้ทบทวนสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงเดิมกําหนดให้จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการส่วนกลาง 
เป็นเงิน 65% และสําหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 35% เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1.  ให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และประธาน

กรรมการบริหารทุกหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณที่จะปรับปรุงใหม่ ต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
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2. ให้คณะทํางานตามมติ ข้อ 1 ร่วมกันพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจําคณะ ว่า 
วัสดุรายวิชาประเภทใด ควรรับผิดชอบโดยงบประมาณส่วนใด (งบบริหารจัดการส่วนกลางของคณะ / งบจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร / นักศึกษา)  และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรด้วย 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1  ขอยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการต่างสังกัด 
 

ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีโครงการจัดต้ังคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และขอ
ความอนุเคราะห์ยืมตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ ไปช่วยราชการในระหว่างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ขาดแคลนบุคลากรในชว่งเริ่มต้น เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีภาระหน้าท่ีดังนี้ 

1. คณะทํางานโครงการจัดต้ังคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
2. ผู้ดูแลในการพัฒนาหลักสูตร 
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์ประจําหลักสูตร 
5. อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร 

  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาคําขอดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว แสดงความคิดเห็นไม่ขัดข้อง อย่างไรก็ตาม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในการให้ยืมตัวครั้งนี้ จึงเห็นชอบให้ขอข้อมูลและให้ข้อสังเกตแก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ฯ ดังนี้ 

1. กรณีการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดยีวกัน 
เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 กําหนด
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนในแต่ละหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตร จะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงขอให้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะด้วยว่า การไปช่วยราชการครั้งนี้ประสงค์ท่ีจะไปเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือไม่ หรือจะยังคงเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เช่นเดิม 

2. การปฏิบัติงานที่คณะฯ ในระหว่างการไปช่วยราชการ 
ระหว่างการไปช่วยราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ บุคคลดังกล่าวจะยังคงปฏิบัติ

ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่เดิมท่ีคณะ หรือจะเสนอเปลี่ยนแปลงการเพิ่ม/ลดภาระงานเป็นอย่างไร โดยขอให้แจ้งข้อมูล
ภาระงานปัจจุบนั และภาระงานระหว่างการไปช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพจิารณาด้วย 
 

3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
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ประธานแจ้งว่า นายเขมโชต ภู่ประเสริฐ  พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 584  สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2547 รวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งนี้นับถึงวันที่ 5 มกราคม 2554 เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน ได้ย่ืนความประสงค์ขอ
กําหนดตําแหนง่ทางวชิาการ เปน็ตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่าย
ท่ีจะขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวได้ โดยได้ผ่านการประเมินผลการสอนจากคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ เวียนพิเศษ/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 แล้ว จึงเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบ ก.พ.อ.03 
2. รายงานผลการประเมินผลการสอน (ค่าน้ําหนักคะแนนที่ได้ 47.80 จากคะแนนเต็ม 50/ อยู่ใน

ระดับเชี่ยวชาญ) 
3. ผลงานทางวิชาการ  ได้แก่ 

3.1  ผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1) เขมโชต ภู่ประเสริฐ  และมนสิชา เพชรานนท์ (2551), “การประเมินคุณภาพทาง

ทัศนียภาพของเมืองเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว (Urban Scenic 
Quality Assessment for Community Development and Tourism 
Planning)”, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจําปี 2551, ปีท่ี 7, หน้า 52-70. 

2) เขมโชต ภู่ประเสรฐิ  ทรงยศ วีระทวีมาศ  และรวี หาญเผชิญ  (2552), “พัฒนาการ
ของชุมชนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย”, วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปี 2552, ปีท่ี 8, หน้า 67-89. 

3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
1)  เขมโชต ภู่ประเสริฐ (2552), “การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อเด็กเล็ก”, 

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปี 2552, ปี
ท่ี 8, หน้า 27-38. 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ จาก
สถาบันการศึกษาที่หลากหลาย โดยจะต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ต่อไปได้ และมีมติ “ลับ” เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 รายชื่อ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนด 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

4.1  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม 
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เลขานุการคณะ แจง้ให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามที่ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ มี
เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 เรื่อง นั้น  คณะกรรมการประจําคณะได้
พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้  

1.  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ และ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

      คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ จํานวน 1 ชื่อ และตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จํานวน 1 ชื่อ โดยวิธีลับ  

 (ตามหนังสือเวียนขอมติท่ี ศธ 0514.19.1.3/ว.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2554)  
 

2.  เสนอชื่อคณาจารย์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายนรากร พุทธโฆษ์ เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
(ตามหนังสือเวียนขอมติท่ี ศธ 0514.19.1.3/ว.2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2554)  

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ 
 

5.1 ติดตามความคืบหน้าการขอบรรจุลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
การออกแบบอุตสาหกรรม ขอทราบความคืบหน้าการขอบรรจุอาจารย์พิเศษเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง อาจารย์ 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 3 อัตรา ในระหว่างที่รอการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงรอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทราบผลอุทธรณ์การบรรจุอาจารย์พเิศษเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีทางคณะได้เสนอไปยังมหาวิทยาลัย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยมีกําหนดจะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้
ประมาณวันที่ 17 หรือ 18 มกราคม 2554 โดยหากผลการพิจารณาไม่ได้รับการอนุมัติ  จึงจะดําเนินการเสนอขอ 
กรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวให้ต่อไป ท้ังนี้ ใคร่ขออนุมัติหลักการจากท่ีประชุมเพื่อขออนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว 
จํานวน 3 อัตราข้างต้นไว้เพื่อการนี้ต่อไปด้วย 
 

มติ   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ กรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา ได้ตามที่ 
เสนอ 
 

5.2 ติดตามความคืบหน้าการขอบรรจุบุคคลภายนอกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
การออกแบบอุตสาหกรรม ขอทราบความคืบหน้าการดําเนินการเพื่อขออุทธรณ์การบรรจุบุคคลภายนอกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ต่อทางมหาวิทยาลัย ซ่ึงนางกาญจนา จันทรสมบัติ การเจ้าหน้าท่ีคณะ ได้
แจ้งให้ทราบว่า คณะได้ส่งเรื่องขออุทธรณ์ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว และจะทราบผลการพิจารณาหลังจากการประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 17 หรือ 18 มกราคม 2554 ไปแล้ว 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.3 แจ้งรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์สมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ แจ้งว่า มีผู้ย่ืนความประสงค์ในการสมัครเข้าบรรจุเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย คือ นางสาวชนัษฎา 
จุลลัษเฐียร ซ่ึงเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ของคณะ  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์, ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม แต่
เนื่องจากคุณวุฒิในระดับปริญญาโทของผู้สมัคร มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จึงไม่มีสิทธ์ิเป็นผู้เข้ารับการ
คัดเลือก  ซ่ึงสําหรับกรณีนี้มีความเห็นว่า สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกของผู้สมัครนั้น เป็น
สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครอยู่แล้ว ดังนั้น ในการประกาศรับสมัครครั้งต่อไป อาจมี
การพิจารณาทบทวนการกําหนดคุณสมบัติท่ีจะรับสมัครด้านคุณวุฒิอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อจํากัดดังกล่าวให้เปิดกว้าง
มากขึ้นตอ่ไป   
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.4 ขอแก้ไขระดับคะแนนรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  แจ้งว่า  หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ขอความ 
เห็นชอบการขอแก้ไขระดับคะแนนให้แก่นักศึกษา ในรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 จาก 
สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน D รวม 2 รายวิชา ๆ ละ 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบเกณฑ์ท่ีกําหนด
แล้ว ได้แก่ รายวิชา 802 446 Environmental Control II Sec.1 และรายวิชา 803 315 ทฤษฎีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 3 Sec.2 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนนได้ตามที่เสนอ 
 

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

นายธรรมวัฒน์ อินทจักร  หารือที่ประชุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน 
โดยมีข้อสังเกตว่า ในงวดการประเมินที่ผ่านมา คณะไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลการคิดภาระงานให้ทราบ รวมท้ังการขอ
ทราบผลการดําเนินงานของชุดคณะทํางานที่เกี่ยวข้องในการนําปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขว่ามีความคืบหน้าเช่นไร 

ประธานชี้แจงว่า ได้มีการดําเนินการดังกล่าวแล้วโดยคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานฯและ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  ซ่ึงตามแผนดําเนินงานเดิม กําหนดที่จะนัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์
ท่ีได้ปรับปรุงใหม่และประชาพิจารณ์โดยคณาจารย์ท้ังคณะ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2553 ก่อนนํามติท่ีได้จากการ
ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา แต่เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรใหม่ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเพื่อรอความชัดเจนของหลักเกณฑ์จากทาง
มหาวิทยาลัยก่อน  

นายธรรมวัฒน์ อินทจักร เสนอว่า ควรนําหลักเกณฑ์ท่ีได้ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวแล้วนั้น เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาก่อน เนื่องจากมีหลายประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและการทํางาน หาก
นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะภายหลังจากการประชาพิจารณ์ไปแล้ว การแก้ไขหลักเกณฑ์จะทําได้ยาก
ขึ้น 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่นายธรรมวัฒน์ฯ เสนอ โดยขอให้ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานฯ และประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สรุปผลการ



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ฉบับรับรองแล้ว 
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ดําเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดข้างต้น รวมทั้งนําเสนอหลักเกณฑ์ท่ีได้ปรับปรุงใหม่ ต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาในครั้งต่อไปด้วย 

  

5.6 การจัดงานคืนสู่เหย้า 23 ปี คณะ 
 

นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะฯ แจ้งว่า ชมรมศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดจัดงานคืนสู่เหย้า 23 ปีคณะ ในวันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2554 
ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าท่ีประสบความสําเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพ และให้ศิษย์เก่ากลับมายังคณะเพื่อร่วมเสนอแนะในการพัฒนาคณะ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็น
เกียรติในงานครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ทางชมรมฯ ยังมีนโยบายจะผลักดันให้มีการยกสถานะจากชมรมศิษย์เก่า เป็น
สมาคมศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศักยภาพด้านวิชาชีพ ซ่ึงจะพยายามจัดให้มีการระดมทุนและดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนนโยบายเพื่อการนี้ต่อไป 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   15.45 น.            

        
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


