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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  13/2553 
วันพุธท่ี  27  ตุลาคม  2553 

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

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี    ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
5. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย   
7. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ   
8. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
9. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
10. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
11. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
12. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
13. ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล  กรรมการประจาํคณะจากคณาจารยประจํา 
14. นายชูพงษ  ทองคําสมุทร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
15. นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม    
1. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 11/2553 เมื่อวันท่ี  29 กันยายน 2553 
  และคร้ังท่ี 12/2553 เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2553   

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้ 
ครั้งที่ 11/2553 
- หนา 3 ขอ 2  ตัดคําวา "ละ" หลังคําวา “ป” ออก  
- หนา 6 วาระที่ 4.2 ผูเสนอวาระ ใหแกไขจาก “นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร” เปน 

“ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล” 
ครั้งที่ 12/2553 
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- หนา 2 วาระที่ 1.2  ผูเสนอวาระ ใหแกไขจากคาํวา “หัวหนาสายวิชา” เปน “หัวหนาสาย
วิชาสถาปตยกรรมศาสตร” 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 แผนงบประมาณ และแผนยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ 2554 
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชมุเพ่ือพิจารณา (ราง) แผนงบประมาณ และ (ราง)  

แผนยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ 2554  ดังนี้ 
(ราง) แผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 
1)  ประมาณการรายรับ  เปนเงิน 22,812,768 บาท  แยกเปน 

-   งบประมาณแผนดิน  เปนเงิน 1,600,000 บาท 
-   งบประมาณเงินรายได  เปนเงิน 21.212,768 บาท 

2)  กรอบการจัดสรรงบประมาณ   ซึ่งเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 
จัดสรรรอยละ 90 ของรายรับ เปนเงิน 20,531,491.20 บาท  แยกเปน 
-    บริหารจัดการสวนกลาง (65%)  เปนเงิน 13,983,317.50 บาท   
-    จัดการเรียนการสอน (35%)  เปนเงิน 6,548,173.70 บาท  แยกเปน 

-  หลักสูตรสถาปตยกรรม    1,181,902.05  บาท 
-  หลักสูตรสถาปตยกรรม (โครงการพิเศษ)  1,915,804.80  บาท 
-  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม     650,166.62  บาท 
-  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)  1,712,582.55  บาท 
-  หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง     388,220.81  บาท 
-  หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร      699,496.88  บาท 

(ราง) แผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2554 
ไดมีการทบทวนวิสัยทัศนของคณะแลว โดยยังคงใหความสําคัญกับการเปนแหลงรวบรวมองค

ความรูและปญญา และเปนศูนยกลางทางวิชาการในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ทั้งนี้ ไดเพ่ิมเติมประเด็นสําคัญที่สืบเนื่องจากวิสัยทัศนดังกลาว โดยมีคําสําคัญ ไดแก การเนนทองถ่ิน, ความ
พรอมออกสูโลกภายนอก, บูรณาการพหุสาขา และวัฒนธรรมองคกรที่เนนการใชภูมิปญญา ความยั่งยืน และ
พอเพียง   

ไดมีการนําวิสัยทัศนดังกลาว และเปาประสงคระดับมหาวิทยาลัย ไปจัดทําแผนยุทธศาสตร กล
ยุทธ และโครงการ/กจิกรรมระดับคณะ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ แลวนําไปพิจารณา
เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณในงบบริหารจัดการสวนกลาง (65%) ของคณะ ซึ่งในงบบริหารจัดการสวนกลางนี้ 
แบงเปนงบประมาณสําหรับงานประจํา, งานตามยุทธศาสตรคณะ และงบสํารองความเสี่ยง โดยงบประมาณ
สําหรับงานตามยุทธศาสตรคณะนั้น จําแนกเปน 3 กลุม คือ งบประมาณสําหรับโครงการเชิงรุก  งบประมาณ
สําหรับโครงการวิเทศสัมพันธ และงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาองคกร ตามรายละเอียดซึ่งนําเสนอในที่
ประชุม โดย power point  ซึ่งปรากฏวา ความตองการงบประมาณรายจายมีวงเงินเกินประมาณการรายรับ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตร และ (ราง) แผน
งบประมาณ ปงบประมาณ 2554    โดยปรับลดงบประมาณรายจายใหสมดุลกับรายรับ ซึ่งมีทางเลือก เชน 
ปรับลดงบประมาณรายจายของทุกโครงการ/กิจกรรมที่เสนอลงรอยละ 25 และ/หรือตัดบางโครงการ/กิจกรรม
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ออก และ/หรือปรับลด-ปรับเพ่ิมบางกิจกรรม/โครงการ เปนตน  ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการตามแผนไปถึง 6 เดือน 
และหากมีรายรับเขามามากกวาที่ประมาณการไว ก็อาจเสนอปรับแผนกลางปตอไปได   

 

กรรมการประจําคณะบางทาน อภิปรายใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหารายไดเพ่ิม และการ
กําหนดผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ตลอดจนกลไกการติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณใหคณะกรรมการประจําคณะทราบอยางสม่ําเสมอ ซึ่งรอง
คณบดีฝายวางแผนและพัฒนารับที่จะพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตร ตามที่เสนอ โดยสําหรับ (ราง) 
แผนงบประมาณ นั้น มีมติใหคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา นําไปพิจารณาปรับลดงบประมาณใหเหมาะสม
รวมกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร โดยปรับลดงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรลง
รอยละ 25 และใหรองคณบดีฝายบริหารประชุมรวมกับผูเสนอความตองการครุภัณฑและส่ิงกอสราง เพ่ือ
พิจารณาปรับลดรายการและจํานวนเงินคาครุภัณฑและส่ิงกอสราง ใหอยูภายในวงเงินไมเกิน 2,400,000 บาท  
 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัครสอบเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นายธีรศักดิ์ สิงหปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารย เลขประจําตําแหนง 812 คณุวุฒิ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) บรรจุ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ขออนุญาตสมัครและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจะขออนุมัติลาศึกษาแบบเต็มเวลาเมื่อไดรับการคัดเลือก และไดแนบรายละเอียด
ผูปฏิบัติงานแทนระหวางการลาศึกษามาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

อนึ่ง นายธีรศักดิ์ฯ เปนผูที่มีรายชื่ออยูในแผนที่คณะจะพัฒนาเขาสูคุณวุฒิปริญญาเอก ในป 
2554 และกําหนดสาขาวิชาที่จะใหศึกษาในระดับปริญญาเอก คือ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งบุคคล
ดังกลาวไดชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษาตอซึ่งไมตรงกับสาขาวิชาที่คณะกําหนดวา หลักสูตรที่
จะไปศึกษาตอนั้น มีรายวิชาที่มีประโยชนและเกี่ยวของกับสาขาวิชาสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม และวัฒนธรรม ซึ่งจะมีประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะในอนาคต ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

กรรมการประจําคณะบางทาน ไดใหขอสังเกตวา เนื่องจากภาระงานสอนของบุคคลดังกลาวเนน
ดานเทคโนโลยีอาคาร หากอนุมติัใหไปศึกษาตอดานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม จะมีผลกระทบตอโครงสรางการ
จัดภาระงานสอนของอาจารยในคณะตอไปหรือไม ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีกรรมการประจาํคณะทานอื่นแสดงความ
คิดเห็นวา ที่ผานมาทางคณะมกัจําแนกกลุมอาจารยโดยพิจารณาจากสาขาวชิาที่ศึกษาจบมา ซึ่งหากพิจารณา
ตามนั้น ปจจุบันคณะก็มอีาจารยที่มีคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีอาคารคอนขางมากแลว  นอกจากนี้ การใหบุคคล
ดังกลาวไปศึกษาตอทางดานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม จะไมทําใหความรูทางดานเทคโนโลยีอาคารที่บุคคล
ดังกลาวมีอยูแลวตองหมดไป แตจะเปนการขยายฐานความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมเติมใหแกบุคคล
ดังกลาวและคณะตอไปดวย ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเขากับวัฒนธรรม จะทําใหเทคโนโลยีไมแหงเลง
จนเกินไป  และคําวาวัฒนธรรมนั้นมีความหมายคอนขางกวาง จึงสามารถเลือกทําวิทยานิพนธในหัวขอที่
เกี่ยวเนื่องกับงานดานสถาปตยกรรมก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งหากได
ศึกษาวิจัยในลักษณะสหวิทยาการในสาขาที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน ก็จะเปนประโยชนและตรงกับวิสัยทศันของ
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คณะ ที่ตองการเนนเรื่อง “พ้ืนถ่ิน” ไปใชกับ “เทคโนโลยีปจจุบัน” ซึ่งบุคลากรอาจบูรณาการหลายๆ ศาสตร 
แลวนําไปใชในดานที่ตนถนัดตอไปก็ได   
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นายธีรศักดิ์ฯ สมัครและเขาศึกษาตอระดับปริญญา
เอกไดตามที่เสนอ โดยใหลาศึกษาแบบเต็มเวลา 
 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองอื่น ๆ 
 

4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร เสนอขออนุมัติเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชา
แกน  ในรายวิชาเลือกทางสถาปตยกรรม จํานวน 1 รายวิชา  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

วิชา  802 437  การวางแผน การควบคุม และการทํากําหนดเวลาโครงการกอสราง 3(2-3-4) 
 Planning, Controlling and Scheduling for Construction Project 

ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายวิชา 
จาก รายวิชารวม 802 315 ประมาณราคางานกอสราง และรายวิชารวม 802 436  

การจัดการกอสราง 
เปน ไมมี 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนไดตามความสนใจ และเปน
รายวิชาเลือกทางสถาปตยกรรม 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายวิชาไดตามที่เสนอ  
 

4.2 การรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานท่ี 
 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ดวยไดรับแจงวา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 มีนักศึกษาคณะฯ 
เขามาทํางานที่อาคาร สนพ. (ศูนยวัสดุและเทคนิคกอสราง) จนกระทั่งเวลาประมาณสองทุมเศษนักศึกษาหญิง
จํานวนหนึ่งไดเดินทางออกจากอาคารเพื่อไปยังจุดจอดรถบริเวณหอแจก และพบวามีชายแปลกหนาหนึ่งคน
ยืนอยูบริเวณจุดจอดรถนั้นและโชวของลับใหนักศึกษาดูแลวหลบหนีไป นักศึกษาจึงไดแจงหมายเลขทะเบียน
รถจักรยานยนตของชายแปลกหนาดังกลาวใหเจาหนาที่ตํารวจทราบเพื่อติดตามจับกุมตอไปแลว  สวนทางคณะ
ไดกําชับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของคณะ ใหเพ่ิมความเขมขนในการตรวจตราความเรียบรอยรอบบริเวณ
คณะยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่ลับตาหรือที่แสงไฟอาจสองสวางไปไมทั่วถึง  จึงแจงที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ และขอหารือเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมในการรักษาความปลอดภัยดวย 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะวา ทางคณะอาจเพิ่มจํานวนเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย และกําหนดกลไกใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองเดินตรวจตราใหทั่วถึงบริเวณตางๆ คณะของ
อยางตอเนื่องเพ่ิมขึ้น เชน การติดตั้งใหมีเครื่องสแกน ณ จุดตางๆ ของคณะ สําหรับบันทึกการเดินตรวจตรา
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และควรรื้อถอนอาคารบางหลังซึ่งทรุดโทรมและไมใชงานแลว เชน หอแจก 
รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดลอมซึ่งเปนจุดอับ เพ่ือไมใหเส่ียงตอการเปนพ้ืนที่กออาชญากรรมได  ซึ่งรองคณบดี
ฝายบริหารรับที่จะพิจารณาดําเนินการตอไป 
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4.3 ขอเชิญทูลเกลาฯ ถวายสิ่งของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ขอความรวมมือจากคณะ/หนวยงานที่ประสงคจะทูลเกลาฯ ถวายสิ่งของเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค มาประกอบพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ใหแจงความประสงคพรอมขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับส่ิงของที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯถวาย และรายนามผูที่จะทูลเกลาฯถวาย เพ่ือแจงสํานักราชเลขาธิการตอไป  
จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ และหากทางคณะประสงคจะถวายสิ่งของ โปรดแจงสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  ภายในวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2553 นี ้

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.4 การเปดใชงานระบบแผงกั้นลานจอดรถ 
 

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเปดใชงานระบบแผงกั้นลาน
จอดรถบริเวณดานหลังอาคารออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาที่ไมไดรับสิทธิใหนํารถเขาไปจอดในพื้นที่
ดังกลาว ไดนํากอนหินไปวางทับอุปกรณที่กั้นทางออกเพ่ือใหสามารถขับรถสวนเขาไปจอดในพื้นที่ดังกลาวได 
ทําใหอุปกรณที่กั้นทางออกชํารุดแลวบางสวน รวมท้ังปญหากรณีที่รถสงของอาจไมสามารถเขาไปสงของใหแก
รานคาในโรงอาหารคณะได เนื่องจากไมไดรับสิทธิใหขับรถผานระบบแผงกั้นดังกลาว  

กรรมการประจําคณะบางทาน แจงวา ไดแจงปญหานี้ใหหัวหนากลุมงานพัฒนากายภาพทราบ
แลว ซึ่งไดรับคําชี้แจงวาในชวงนี้จะอะลุมอลวยไปกอน  อยางไรก็ตาม เห็นวาเมื่อคณะเปดใชระบบแลว ควรใหมี
ผลบังคับใชจริง มิฉะนั้นอุปกรณของคณะจะชํารุดและอาจเปนอันตรายตอรถของผูขับขี่ดวย นอกจากนี้ ได
เสนอใหทางคณะควรมีมาตรการอื่นเพ่ือปองกันมิใหบุคคลภายนอกมาใชสถานที่จอดรถของคณะ เชน การล็อค 
ลอรถ และการประชาสัมพันธใหนักศึกษาของคณะใหความรวมมือในการจอดรถยนตและรถจักรยานยนต ณ 
บริเวณลานจอดรถที่ทางคณะจัดไวใหดวย 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา การล็อคลอรถนั้น หากรถคันใดเกิดความเสียหาย ทางคณะ
จะตองรับผิดชอบชดใชดวย  ทั้งนี้ ในคณะอื่น เชน คณะศึกษาศาสตร จะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแล
การเขาจอดรถในบริเวณคณะ  สวนคณะสถาปตยกรรมศาสตรนั้น จากการสํารวจจํานวนบุคลากรของคณะ 
ทางคณะไดปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถยนตและรถจักยานยนตหลายจุด ซึ่งสามารถรองรับจํานวนรถของบุคลากร
ของคณะได  ทัง้นี้ กลุมงานพัฒนากายภาพอยูระหวางการจัดทําสติ๊กเกอรติดรถ และปายประกาศระบุการสํารอง
ที่จอดรถสําหรับบุคลากรคณะ รวมทั้งใบเตือนกรณีบุคคลภายนอกมาใชสถานทีจ่อดรถของคณะ โดยจะดาํเนินการ
ไดเต็มโครงการดังกลาวภายใน 2 เดือนนี้  ทั้งนี้ นักศึกษาคณะจะไดรับแจกเฉพาะสติ๊กเกอรติดรถ แตจะไมได
รบัแจกบัตรสําหรับนํารถยนตเขาไปจอดในพื้นที่ซึ่งมีระบบแผงกั้นลานจอดรถ โดยนักศึกษาสามารถใชพ้ืนที่
จอดรถดานทิศใตของคณะที่จัดเตรียมไวใหได ซึง่ทางฝายจะมอบหมายใหกลุมงานพัฒนากายภาพประชาสัมพันธ
ใหนักศึกษาทราบตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.5 การบูรณาการโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจคณะ 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2552 ไดทราบวาคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับคําชื่นชมจากคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ จาก
กรณีที่คณะสามารถบูรณาการใหการดําเนินโครงการหนึ่งๆ สามารถตอบสนองพันธกิจไดหลายพันธกิจในคราว
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เดียวกัน  ซึ่งในคณะอื่นๆ นั้น การดําเนินงานในหนึ่งโครงการมักตอบสนองไดเพียง 1 พันธกิจเทานั้น คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรจึงถือเปน Best Practice ในเรื่องนี้ และคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ แนะนําใหทาง
คณะคงจุดแข็งนี้ไว ดังนั้น จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ และจะแจงใหทุกหลักสูตรทราบและดําเนินการตาม
คําแนะนําตอไป 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.6  แผนชองทางการจัดหารายไดของคณะ 
 

ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์ ไชยะกุล แจงวา สืบเนื่องจากคณะมีนโยบายงดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโครงการพิเศษ โดยที่เงินรายไดจากคาลงทะเบียนโครงการพิเศษซึ่งเคยเปนรายไดหลักที่นํามาใช
ในการบริหารจัดการของคณะ จะหมดลงในอีก 3 ปขางหนา ขณะเดียวกัน คณะมีรายจายในการบริหารจัดการ
เพ่ิมมากขึ้นทุกป จึงขอทราบความคืบหนาจากผูบริหารคณะ เกี่ยวกับแผนและชองทางการจัดหารายไดทดแทน 
ซึ่งเคยกําหนดแนวทางไวเปนหลักการกอนหนานี้แลว วามีความคบืหนาของการดําเนินงานในเรื่องนี้อยางไร 
และขอเสนอแนวทางในการจัดหารายได เชน การบริหารจัดการงานออกแบบ ซึ่งจะทําใหคณะมีรายรับคอน 
ขางมาก รวมท้ังใหขอสังเกตเกี่ยวกับจํานวนรับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ระดับปริญญาโท (15 
คน) และระดับปริญญาเอก (5 คน) วาอาจนอยเกินไปหรือไม หากพิจารณาในแงรายรับที่จะไดรับจากการเปด
หลักสูตรดังกลาว  

ประธานแจงวา ผูบริหารคณะไดปรึกษาหารือกันอยางไมเปนทางการแลว อยางไรก็ตาม  พบวา
มีประเด็นที่ตองศึกษาและพิจารณาอีกหลายประเด็น โดยจะศึกษาจากกรณีศึกษาของสถาบันอื่นๆ เพ่ิมเติม
ตอไป  ทั้งนี้ ในเบ้ืองตนเห็นวา การจัดหารายได นั้น ควรดําเนินการในเชิงวิชาการและตองไมสงผลกระทบทํา
ใหการดําเนินงานของคณะตองเบ่ียงเบนไปจากพันธกิจหลักของคณะ ซึ่งจากการศึกษาขอมูลสถาบันบางแหง 
เชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาทางคณะไมไดจัดกิจกรรมพิเศษใดเพื่อจัดหา
รายไดเพ่ิม แตยังสามารถสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่เขมแข็งเผยแพรสูสาธารณชนได โดยเนนการเปด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (จํานวน 10 กวาหลักสูตร) ซึ่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เองก็มีนโยบายที่จะเนนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาดวยเชนกัน เนื่องจากการเปด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา นั้น จะชวยสงเสริมพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ และ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะเติบโตในระดับบัณฑิตศึกษาและมุงเนนการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย ทั้งนี้ ไดทราบวาทางมหาวิทยาลัยจะลดจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการ
พิเศษลง  การเปดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษจะไดรับอนุมัติเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
นานาชาติเทานัน้ และหากคณะใดตองการเปดหลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรี ก็จะตองลดจาํนวนรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอื่นของคณะลงในสัดสวนที่เทากันดวย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะ
ควบคุมปริมาณประชากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนไมใหเกินจํานวนสี่หมื่นคน   

สําหรับการจัดหารายไดจากการเปดสํานักงานออกแบบ นั้น  เนื่องจากเปนเสมอืนการจัดตั้งองคกร
ขึ้นใหมอีกหนึ่งองคกร จึงจําเปนตองพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักงานไปพรอมกับประเด็น
การจัดหารายไดดวย เชน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของและความรับผิดชอบ  การจางวิศวกร  ภาษี  โอกาสขาดทุน 
แนวปฏิบัติตางๆ รวมถึงบทลงโทษกรณีการดําเนินงานสงผลกระทบตอชื่อเสียงของคณะ  เปนตน 

สวนจํานวนเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
จํานวน 15 และ 5 ตามลําดับ นั้น เปนจํานวนรับในปแรกของการเปดหลักสูตร ซึ่งจะมีการขยายจํานวนรับในป
ตอๆ ไปตามแผน 
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รองคณบดีฝายบริหาร แจงเพ่ิมเติมวา จากการศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยแหงเดียวกันนี้ 
พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีตัวอยางแนวทางที่สามารถลดคาใชจายบางสวนลง
ได โดยการสรางเครือขายความรวมมือกับตางสถาบันในการใชทรัพยากรรวมกัน เชน การแลกเปลี่ยนอาจารย 
ทําใหประหยัดงบประมาณบางสวนที่ตองจายเปนคาตอบแทนการสอน โดยจะจายเฉพาะคาเดินทาง จึงสามารถ
นํางบประมาณที่เหลือไปใชจายในดานอื่นๆ ได  เปนตน 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอวา นอกจากการจัดหารายไดโดยพิจารณาจากกรอบ
งานดานสถาปตยกรรมแลว การบริการวิชาการของสถาปนิกยังมีกรอบงานดานอื่นดวย เชน งานวางผัง 
เทคโนโลยีอาคาร การออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน ดังนั้น จึงควรจัดประชุมผูเกี่ยวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา
ชองทางการจัดหารายไดใหแกคณะ  และนอกจากการจดัหารายไดเพ่ิมแลว อาจพิจารณาประเด็นการลดคาใชจาย
ประกอบกันไปดวย  

รองคณบดีฝายวิชาการ  เสนอวา แมรายรับจากโครงการพิเศษจะลดลง แตรายจายในโครงการ
พิเศษก็จะลดลงดวย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอ่ืนๆ ซึ่งจะเปนจํานวนเทาใดนั้น 
ควรนํามาแจกแจงตอไป  และสําหรับจํานวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น ทางคณะมีคณาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก และความตองการของตลาดในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็มีอยู  ดังนั้น ทางคณะจึงสามารถจะ
ขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมจากแผนจํานวนรับในปแรกไดอีก 

นายสิทธา กองสาสนะ เสนอวา ในการจัดหารายได นั้น อาจพิจารณาวาจะเชื่อมโยงวิชาการกับ
วิชาชีพอยางไรใหนาสนใจ จะสรางองคความรูและชื่อเสียงอยางไร และวิธีการในการจัดหารายได นั้น ควร
เลือกวิธีการที่ทั้งคณะและผูรวมดําเนินการจัดหารายได จะไดรับประโยชนและมีความสุขในการดําเนินการ ทั้ง
เปนการสนองพันธกิจของคณะ  และไมทําใหคณะสูญเสียความเปนตัวตนขององคกรคณะไปดวย ทั้งนี้ อาจจัด
ประชมุระดมความคิดเหน็เพ่ือใหไดแนวทางที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกนัตอไป โดยผูประชมุอาจประกอบ 
ดวย คณะกรรมการประจาํคณะ คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เปนตน  

ประธาน รับที่จะนําขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   16.30 น. 

 

                         
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

           เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 


