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เนื่องจากคณบดีซึ่งเปนประธานกรรมการประจําคณะ ลาปวย ทีป่ระชมุจึงมอบหมายใหรองคณบดี
ฝายบริหารทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน โดยไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 8/2553  เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2553, คร้ังท่ี 9/2553  เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 
2553 และคร้ังท่ี 10/2553 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2553 

 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง 3 ครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1  แผนยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ 2554 
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รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ทางคณะไดปรับปรุงวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร
ประจาํปของคณะ จากเดมิซึ่งใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการสัมมนาเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร  ซึ่งพบวา
เนื่องจากมีบุคลากรและขอมูลจาํนวนมากในการสัมมนา การดําเนินงานจึงไมคลองตัว ดังนั้น ในการสัมมนา
เพ่ือวางแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2554 ทางคณะจึงใหมีผูเขาสัมมนาเฉพาะผูบริหารซึ่งเปนตัวแทน
จากฝายตางๆ ของคณะ ประกอบดวย คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ ประธานกรรมการบริหารทุก
หลักสูตร และหัวหนาทุกกลุมงาน ซึ่งไดมีการประชุมสัมมนาแลว รวม 4 ครั้ง ไดพิจารณาทิศทางในอนาคต
ของคณะ (วิสัยทัศน),  เปาหมายในปงบประมาณ 2554 (ยุทธศาสตร), และ แนวทาง/วิธีการ (กลยุทธ) เพ่ือให
บรรลุเปาหมายดังกลาวแลว โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาโครงการตามกลยุทธดังกลาว จึงแจงที่ประชุม
เพ่ือทราบไวชั้นหนึ่งกอน  

สวนแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 นัน้   คณะไดประมาณการรายรับจากงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณรายได (หลังจากหักเงินรายได 15%) แลว เพ่ือนํามาจัดทําแผนงบประมาณรายจาย 
รวมเปนเงินประมาณ 22,812,768.00 บาท  ซึง่เปนประมาณการรายรับต่ําสุด ที่ไดตัดประมาณการรายรับเงิน
รายไดที่ไมแนนอนออกแลว ไดแก คาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน และคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ตกคางในภาคตน ปการศึกษา 2554 ทั้งนี้ เปนการดําเนินการตามที่คณะกรรมการประจําคณะเคยใหแนวทาง
ไววา ในการตั้งแผนงบประมาณรายจายนั้น ใหต้ังจากประมาณการรายรับเพียง 90% เนื่องจากรายรับจริงอาจ
ไดรับไมเต็ม 100%  ซึ่งหากตั้งแผนงบประมาณรายจายไวเต็ม 100% อาจทาํใหมีการใชจายเกินรายรับจริงได 

จากประมาณการรายรับดังกลาว  หากจัดสรรงบประมาณตามที่คณะกรรมการประจําคณะเคยมี
มติไว  ใหจัดสรรเพื่อใชจายในการบริหารจัดการสวนกลาง 65% และเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 35%  แลว 
จะคิดเปนเงินดังนี้   

1.  สําหรับการบริหารจัดการสวนกลาง 65% เปนเงิน 15,537,019.45 บาท 
2.  สําหรับการจัดการเรียนการสอน 35%  เปนเงิน    7,275,748.55 บาท 
 

ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2553 ในชวง 10 เดือนกอนส้ินปงบประมาณ พบวาหลักสูตรตางๆ ไดใช
จายงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอน (35%) อยูระหวาง 40% - 70% ของงบประมาณที่แตละ
หลักสูตรไดรับจัดสรร เทานั้น  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาวา จะเห็นสมควรใหคงกรอบการจัดสรร
งบประมาณเปน 65% และ 35% เชนเดิม สําหรับปงบประมาณ 2554 หรือไม  โดยสําหรับปงบประมาณถัดไป 
อาจตองปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณนี้ใหม เนื่องจากคณะจะมีรายรับนอยลงกวาปงบประมาณ 2554 

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายการครุภัณฑและส่ิงกอสราง ที่หลักสูตรและกลุม
งานตางๆ เสนอขอจัดซื้อ/จัดจางในปงบประมาณ 2554 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งผานการ
พิจารณาเบื้องตนจากคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะแลว ทั้งนี้ ทางคณะจําเปนตองบันทึกรายการ
ครุภัณฑและส่ิงกอสรางที่ไดรับความเห็นชอบแลว ลงในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยตอไป ภายใน
เดือนกันยายน 2553  มฉิะนั้นทางคณะจะไมสามารถจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑและส่ิงกอสรางได   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใน 2 ประเด็นดังกลาวดวย 
 

มต ิ  ที่ประชมุไดอภิปรายใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และมีมติใหทางคณะโดยรองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา รับขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาว ไปดําเนินการตอไป ดังนี้ 

1.  ปจจุบันคณะยังมีรายรับจากคาลงทะเบียนโครงการพิเศษ ซึ่งคิดเปนเงินประมาณครึ่งหนึ่ง
ของเงินรายไดของคณะ  แตในอีก 3 ปขางหนา เงินรายไดของคณะจะลดลงประมาณ 10 ลานบาท เนื่องจาก
การงดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ดังนั้น ทางคณะจึงควรวางแผนจัดหาชองทางหารายไดทดแทนเพิ่มเติม 
เพ่ือใหมีความคลองตัวสําหรับการใชจายในรายการที่จําเปน เชน การซอมแซมอาคาร การจัดซื้อเครื่องมือ
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อุปกรณการเรียนการสอน การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน การจัดทัศนศึกษาดูงาน การจายเงินเดือน
และโบนัสจากเงินรายไดคณะที่จะเพ่ิมทุกป เปนตน ซึ่งอาจมีชองทางการหารายไดเพ่ิม เชน การเปดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะมีรายรับจากคาลงทะเบียนมากกวาและภาระงานสอนของบุคลากรจะไมหนักเทากับใน
ระดับปริญญาตรี  หรือการเสนอขอปรับการจัดกลุมวิชาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร จากปจจุบันซึ่งไดรับ
การจัดใหอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําใหไดรับคาลงทะเบียนเหมาจายนอยกวาการไดรับ
จัดใหอยูในกลุมวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ หรือการจัดหารายไดจากการเปดสํานักงานใหบริการทางวิชาการ 
หรือแมแตการหารายไดจากขยะรีไซเคิล เปนตน ในขณะเดียวกัน อาจพิจารณาความเปนไปไดในการลด
คาใชจายบางสวนลง เชน การปรับวิธีการคิดอัตราการจายคาสอนพิเศษ เปนตน ซึ่งการจัดหาชองทางการ
เพ่ิมรายไดและลดรายจายนี้ จําเปนตองมีการวางแผนและจัดเตรียมโครงสรางบางอยางไวลวงหนาพอสมควร 
ทั้งนี้ ทางคณะอาจรวมกับบุคลากรในการตั้งเปาหมายการพัฒนาเปนแผนระยะยาวของคณะ วาจะมีแนวทาง
ในการจัดหารายไดและลดรายจายโดยบุคลากรสามารถมีสวนรวมดวยอยางไร ในแนวทางที่บุคลากรยินดีให
ความรวมมือ  

2. ทางคณะควรรายงานงบดุลทางการเงิน และรายงานวิเคราะหวาคณะจะมีรายจายประจํา
เพ่ิมขึ้นในแตละปเปนเทาใด เพ่ือประกอบการวางแผนดวย 

3.  สําหรับการกําหนดสัดสวนการจัดสรรงบประมาณ เปน 65% เพ่ือการบริหารจัดการ
สวนกลาง และ 35% สําหรับการจัดการเรียนการสอน นั้น  เนื่องจากรายรับสวนใหญไดมาจากการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร  และแตละหลักสูตรอาจยังไมทราบวางบประมาณ 65% สําหรับการบริหารจัดการ
สวนกลางนั้น ไดถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางไรบาง  ดังนั้น ทางคณะจึงควรจัดทํารายงานเผยแพรให
ทราบดวย รวมทั้งควรจัดเวทีเพ่ือพิจารณาวาหลักสูตรตางๆ จะใชประโยชนจากงบประมาณสวนนี้รวมกันได
อยางไรดวย  

4. ครุภัณฑปงบประมาณ 2554 ควรเพ่ิมรายการที่จําเปนสําหรับทดแทนครุภัณฑเดิมที่
เส่ือมสภาพหรือหมดอายุการใชงานแลวดวย เชน เครื่องคอมพิวเตอร, รถยนตตู, ระบบโทรศัพท  

5.  รายการสิ่งกอสราง 3 รายการ ไดแก โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร AR 01, โครงการ
ซอมโครงสรางอาคารเรียน AR 02 และ โครงการตอเติมอาคารออกแบบอุตสาหกรรม AR 04 ซึ่งจะขอความ
เห็นชอบใชจายจากเงินทุนสํารองสะสมของคณะนั้น  ทางคณะควรมีขอมูลประกอบการพิจารณาดวยวา คณะ
ควรมีเงินทุนสํารองสะสม เก็บสํารองไวไมนอยกวาจํานวนเทาใด  และทางคณะยังไมควรนําเงินทุนสํารอง
สะสมออกมาใชจายสําหรับส่ิงกอสราง 3 รายการดังกลาว หากยังไมมีแผนการจัดหารายไดเพ่ิมเติมที่ชัดเจน 
ซึ่งในเรื่องนี้รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดเสนอและคณะกรรมการประจําคณะไดมีมติเห็นชอบในหลักการ
เบ้ืองตนตามที่รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาเสนอวา ทางคณะอาจพิจารณาตัดครุภัณฑบางรายการออก 
แลวนํางบประมาณประจําปที่จะจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว ไปใชจายในรายการสิ่งกอสรางที่มีความจําเปนมากกวา
แทน แตหากงบประมาณประจําปมไีมเพียงพอ จึงอาจไปพิจารณาขอใชจากเงินทุนสํารองสะสมสําหรับรายการ
ส่ิงกอสรางที่จําเปนตอไป  โดยรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา จะนําเสนอแผนโดยละเอียดตอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งตอไป  
 

2.2  เสนอชื่อขาราชการเพื่อเลือกเปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย  
       (ก.บ.ม.) 

ประธานแจงวา กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผูแทนบุคลากร 
จะวางลง 1 ตําแหนง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากผูดํารงตําแหนงเกษียณอายุราชการ (นางชูศรี  คูชัย
สิทธิ์) ทางมหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่อ
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บุคลากรที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (บุคลากรสายสนับสนุน) ตามขอ 
7.3 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 จาํนวน 1 คน ซึ่งไมเปนผูบริหาร (เลขานุการคณะ หรือหัวหนางาน) เพ่ือใหที่
ประชุมคณบดีพิจารณาเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป โดย
รายชื่อบุคลากรที่คณะเสนอ จะสังกัดคณะ/หนวยงานใดก็ไดภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเสนอชื่อ นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน เชี่ยวชาญ 9 สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผูแทนบุคลากร ในครั้งนี้ 

 

2.3  พิจารณาทบทวนการเสนอเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ  
       2553  

ประธานแจงวา ตามที่ทางคณะไดเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ งวดที่ 2 ประจําป
งบประมาณ 2553 ไปแลวนั้น เนื่องจากไดรับแจงจากทางมหาวิทยาลัย ขอใหคณะพิจารณาทบทวนการเสนอ
เล่ือนขั้นเงินเดือนดังกลาวอีกครั้ง เนื่องจากพบวามีขาราชการที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับ “พอใช” 
แตทางคณะไดเสนอใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 1 ขั้น ซึ่งไมสอดคลองกับประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2553) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ขอ 8 (1) ที่กําหนดให
ผูที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษในแตละครั้ง ตองปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและผลดีตอทางราชการ ดงันั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา 

ที่ประชุมไดอภิปรายใหขอสังเกตวา การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนที่สงไปนั้น เปนการพิจารณาจาก
ผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใชหลักเกณฑของคณะ  ที่มีการเทียบคะแนนผลการปฏิบัติงานระดับ
ตางๆ เปนดังนี้  ระดับ 1 ตํ่ากวาเกณฑ = 25%, ระดับ 2 พอใช = 50%, ระดับ 3 ดี = 75%, ระดับ 4 ดีเดน = 
100%  ซึ่งไมสอดคลองกับเกณฑของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงเกณฑภาระงานขั้นต่ําของ
บุคลากรสายผูสอน จาก 30 ชั่วโมง/สัปดาห เพ่ิมเปน 35 ชั่วโมง/สัปดาห ดังนั้น จึงอาจเปนสาเหตุทําให 
บุคลากรสายผูสอนสวนใหญ มีคะแนนผลการปฏิบัติงานในงวดนี้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดที่ผานมา และ
คะแนนที่ไดรับอาจต่ํากวาคะแนนที่ควรเปน หากเปรียบเทียบกับคะแนนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
 

1. ในงวดประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2553 นี้ ใหเสนอเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
1 ขั้น ใหแกบุคลากรที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑของคณะ  ต้ังแตระดับ 
“ดี” ขึ้นไป  ซึง่ผลจากการทบทวนนี้ จะทําใหมีการเปล่ียนแปลงผลการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของบุคลากรจากที่เคยเสนอตอทางมหาวิทยาลัยไวเดิม จํานวน 10 ราย  ที่จะ
ไมไดรับการเลื่อนขั้นเปนกรณีพิเศษ 1 ขั้น 

2. ใหแจงขอสังเกตขางตนของที่ประชุมใหทางมหาวิทยาลัยทราบดวย  
3. ใหแจงคณะกรรมการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะใหเปนผูรางหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ใหทบทวนการเทียบ
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คะแนนผลการปฏิบัติงานในแตละระดับ ใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับเกณฑของมหาวิทยาลัย
ตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

 

3.1  เปลี่ยนแปลงผลการไดรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
       2553 
 

ประธานแจงวา ตามที่ทางคณะไดเสนอการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2553 ไปแลวนั้น เนื่องจากไดรับแจงจากทางมหาวิทยาลัย ขอใหคณะพิจารณาทบทวนผลการ
เสนอเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน) สายผูสอน จํานวน 2 ราย  เนื่องจาก
ทางคณะไดเสนอใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน รอยละ 8.5 ซึ่งเทากับผูมีผลการปฏิบัติงาน “ระดับดีเดน” แตเมื่อ
พิจารณาจากคะแนนที่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 รายไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว อยูใน 
“ระดับดี”  ดังนั้น ทางคณะจึงไดดําเนินการแกไขการเสนอเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ราย
ดังกลาว ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเทากับผูมีผลการปฏิบัติงาน “ระดับดี” คือ รอยละ 6.5 จึงแจงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว เพ่ือใหที่ประชุมทราบดวย 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2  ผลการพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2553 
 

ประธานแจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2553  เห็นชอบการเสนอชื่อ พระไพศาล  วิสาโล เปนผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
ประจําป 2553 นั้น  บัดนี้ ทางคณะไดรับแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุ
พนมทองคํา ประจําป 2553 วา ไดเสนอชื่อ พระไพศาล วิสาโล ตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนผูสมควร
ไดรับรางวัลดังกลาวแลว  จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบดวย 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3  ผลการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร จากคณาจารยประจํา 
รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรจาก

คณาจารยประจํา แจงวา คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไดรับแตงตั้งตามคําส่ังคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่  
37/2553  ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2553  ไดดําเนินการใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา ตามประกาศคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (ฉบับที่ 17/2553) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา เสร็จเรียบรอยแลว  โดยมีคณาจารยมาใช
สิทธิ์เสนอชื่อ 37 คน คิดเปนรอยละ 86.05 จากจํานวนผูมีสิทธิ์เสนอชื่อทั้งหมด 43 คน และมผีูไดรับการเสนอ
ชื่อเปนกรรมการประจําคณะ ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา ตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

1. นายชูพงษ  ทองคําสมุทร    
2. ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล 
3. ผูชวยศาสตราจารยวาริน  บุญญาพุทธิพงศ 
4. นายชลวุฒิ   พรหมสาขา ณ สกลนคร   
5. นายธรรมวัฒน   อินทจักร  

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 11/2553  เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2553 
ฉบับผานการรับรองแลว 

- 6 -

โดยบุคคลลําดับที่ 1-2 ทางคณะไดเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2553 เปนตนไป  ซึ่ง
ไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวยแลว และบุคคลลําดับที่ 3-5 ทางคณะไดเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป  โดยบุคคลลําดับที่ 4 และ 5 ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการประจําคณะตอ
อีกหนึ่งวาระจากวาระปจจุบัน  จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม 
เลขานุการคณะ แจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มเีรื่องเรงดวนที่ตอง

เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 เรื่อง  ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาแลว 
มีมติดังนี้  

1.  เสนอชื่อผูแทนคณาจารยประจํา เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 

 

คณะกรรมการประจําคณะ มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อ นายอธิป อุทัยวัฒนานนท เพ่ือ
แตงตั้งใหเปนกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย 
แทนตําแหนงที่วาง 1 ตําแหนง (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.2/(กค) ว 48 ลง
วันที่ 16 กันยายน 2553)  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองอื่น ๆ 
 4.1  ขอเชิญคณาจารยเขารวมกิจกรรมโครงการสัมมนาการเรียนการสอน  

รองคณบดีฝายวิจัย แจงวา ทางคณะจะจัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ภาคตน ปการศึกษา 
2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นจากคณาจารยและนักศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการ
สอนของคณะ โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ และการทํากิจกรรมรวมกันของคณาจารย
และนักศึกษา ซึ่งจะเปนการสรางเสริมความสามัคคีและกําลังใจในการเรียนและการทํางานรวมกันดวย ในวันที่ 
4 ตุลาคม 2553 ต้ังแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมใหญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จึงแจงที่
ประชุมเพ่ือทราบและขอเชิญเขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.2  ขอใหพิจารณาปรับปรุงรานอาหารคณะ 
ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล แจงวา ไดรับการประสานจากหัวหนาสายวิชาสถาปตย 

กรรมศาสตร เสนอขอใหมีการปรับปรุงรานอาหารคณะในเรื่องความสะอาดและความเปนสัดสวนของพ้ืนที่ปรุง
อาหารและระบบการกําจัดของเสีย  ตลอดจนคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชปรุงอาหาร เพ่ือสุขอนามัยของผูบริโภค  

รองคณบดีฝายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมดูแลการบริการดานโภชนาการ
ของคณะ  รับที่จะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการบริการดานโภชนาการ ตอไป 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   16.35 น. 
          
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 11/2553  เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2553 
ฉบับผานการรับรองแลว 
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      (นางอโนชา  นนทคุปต) 

                เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 


