
 

 
 

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 3/2553 
เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  1/2553 
วันพุธท่ี  27  มกราคม  2553 

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

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี     ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   
4. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย 
6. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
7. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
8. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
9. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
10. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
11. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
12. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
13. นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม  
1. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ (ลาพักผอน) 
2. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ลาพักผอน) 
3. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 9/2552  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 
- หนา 4    ต้ังแตยอหนาที่ 3 ถึงหนา 5 กอนถึงมติที่ประชุม  ใหตัดขอความออกทั้งหมด 
- หนา 11  ตัดวาระที่ 4.5 ออกทั้งหมด    

 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 โครงสรางและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชาและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 3/2553 
เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

รองคณบดีฝายบริหาร ขอยกวาระนี้ไปเปนเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1  เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ประธานแจงวา ทางมหาวิทยาลัยขอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
กลุมการเงิน งบประมาณ เศรษฐศาสตร จํานวน 1 ชื่อ แทนนายบัณฑูร สุภัควนิช ที่ลาออกไปดํารงตําแหนง
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  โดยพิจารณาจากผูมีคุณสมบัติตามขอ  4 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และคุณสมบัติตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 
ทั้งนี้  ใหเสนอชื่อเปนการ “ลับ” สงถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553  โดยมีแนวทางและ
ขอพิจารณาในการสรรหาครั้งนี้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอชื่อ  
 

3.2 ขอเพิ่มคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน  
 

รองคณบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุมแทนรองคณบดีฝายวิชาการ ซึ่งอยูระหวางการลาพักผอน 
วา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 
เห็นชอบกําหนดคุณสมบัติในการเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง 
อาจารย เลขประจําตําแหนง 169 แทนตําแหนงนายสรยุทธ วินิจฉัย ผูถูกเลิกจาง โดยใหรับจากผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาที่เปดกวางทางดานเทคโนโลยีอาคาร หรืออ่ืน ๆ และผูสมัครควรมี
ผลงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการตีพิมพระดับนานาชาติดวย นั้น  เนื่องจากไดพิจารณาเห็นสมควร
เพ่ิมสาขาวิชาที่จะเปดรับสมัครจากเดิม เพ่ิมใหมีสาขาวิชาทางดานผังเมือง ซึ่งมีความจําเปนดวยเชนกัน 
เนื่องจากปจจุบันสาขาวิชาดังกลาวมีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ
รองศาสตราจารยจํานวนจํากัด ที่จะทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นอกจากนี้ การกําหนด
คุณสมบัติที่เปดกวางขึ้น จะเปนการเพิ่มโอกาสการคัดเลือกผูเหมาะสมใหกับทางคณะ  โดยที่อัตราดังกลาวได
วางลงตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552 และคณะจะตองดําเนินการคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน 
1 ปหลังจากที่อัตราวางลง  ซึ่งในการที่จะคัดเลือกผูสมัครตอไปนั้น ทางคณะอาจคัดเลือกจากผูที่มีความรู
ความสามารถสอนไดทั้งสาขาวิชาผังเมืองและสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารดวย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   

ประธานแจงที่ประชุมเพ่ิมเติมวา  ทางคณะมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 
ที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพ่ิมใหมอีก 6 อัตรา ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะอาจกําหนดคุณสมบัติการรับ
สมัครใหแกสาขาวิชาตางๆ ตามความจําเปนไดอีก 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเพ่ิมคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน เลขประจําตําแหนง 169 ไดตามที่เสนอ 
 

3.3 พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานผลการศึกษา และขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นายวิรุฬห สังขสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใชเงินรายได ตําแหนง อาจารย ผูซึ่งไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 2 ป 
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ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ไดรายงานผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 
1 ปการศึกษา 2552 และขออนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาในหลักสูตรเดิม จาก แผน ก2 เปน แผน ก1 
เนื่องจากประสบการณการทํางาน 12 ป และเง่ือนไขเวลาในการศึกษาตอของทางมหาวิทยาลัยขอนแกน จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการศึกษา และพิจารณาการขออนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาของ
พนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ โดยมีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรของโปรแกรมการศึกษาของบุคคลดังกลาว 
เพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 

โปรแกรมการศึกษา โครงสรางหลักสูตร รวมจํานวนหนวยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

1. หมวดวิชาการวิจัย (ไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) 1 หนวยกิต แผน ก1 
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

36 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาการวิจัย (ไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) 1 หนวยกิต 

แผน ก2 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

36 หนวยกิต 

 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของ 
นายวิรุฬห สังขสุวรรณ  และเห็นชอบใหบุคคลดังกลาว เปล่ียนแปลงแผนการศึกษาในหลักสูตรเดิม จาก แผน 
ก2 เปน แผน ก1 ไดตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1 มาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

ประธานแจงวา สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ไดมีมติให
กระทรวงศึกษาธิการกําชับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2541 ที่กําหนดหลักการวา เมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใด อนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาใด
แลว จะตองเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียกอน แลวจึงจะเปดทําการสอนใน
สาขาวิชานั้นได ทั้งนี้ เพ่ือมิใหมีการเสนอขอใหพระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในแตละสาขาวิชามีผลใช
บังคับยอนหลัง ซึ่งเปนการไมเหมาะสมและไมบังควร ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดจัด
ประชุมเพ่ือหามาตรการและแนวทางการเสนอรางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือปองกัน
มิใหเกิดปญหากรณีดังกลาว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยมีผลสรุปการประชุม ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 5.1  ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 
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หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
มีความประสงคขออนุมัติเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเลือกสําหรับหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
 

วิชา xxx xxx  การเขียนแบบกอสรางทางสถาปตยกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร    3(1-4-4) 
   Architectural Construction Drawing Computer Aided 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ซึ่งการอนุมัติเปดรายวิชาใหม เปนอํานาจของคณบดี โดยผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเปดรายวิชาใหมดังกลาวได  แตทั้งนี้ ใหปรับแกไข  
แบบ วช.04 และ แบบ วช.05  ดังนี้ 

1. ใหปรับแกไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาใหถูกตอง 
2. ใหปรับแกไขคําอธิบายรายวิชา ใหเปนประเด็นของเรื่อง “เทคนิค” และมิใช “หลักการ” 
3. ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่จะเปดสอน ใหปรับแกไขเปน “เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2552” 

 

อนึ่ง ที่ประชุมมีขอสังเกตวา การศึกษารายวิชานี้ ผูเรียนควรมีความรูดาน CAD, Arch.Drawing  
และ Construction มากอนดวย อยางไรก็ตาม เนื่องจากรายวิชานี้เปนวิชาเลือก จึงไมควรกําหนดใหตองมี
เง่ือนไขอื่นระบุไวในเง่ือนไขรายวิชา ในแบบ วช 04   แตในทางปฏิบัติ เมื่อเปดรายวิชาดังกลาวใหนักศึกษา
ลงทะเบียน ควรระบุเง่ือนไขวา นักศึกษาควรตองมีความรูพ้ืนฐานโดยเรียนผานรหัสวิชาใดมากอนดวย 
 

5.2 รายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
 

ประธาน แจงวา ผูชวยศาสตราจารยวาริน บุญญาพุทธิพงศ ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2553 ไดสงเอกสารรายงาน
ความกาวหนาของโครงการฯ ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 และขอเปล่ียนแปลงลําดับหัวขอเรื่องของบทการเขียน
ตํารา ในบทที่ 2 และ 3 จากแผนเดิมที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงลําดับ
หัวขอเรื่องของบทการเขียนตํารา และรายงานความกาวหนาดังกลาวแลว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและ
พิจารณาเห็นชอบรายงานความกาวหนาโครงการฯ ของขาราชการรายนี้ เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบรายงานความกาวหนาโครงการไปปฏิบัติงานเพื่อ 
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของ ผูชวยศาสตราจารยวารินฯ ตามที่เสนอ 
 

5.3 การคิดชั่วโมงภาระงานของอาจารยท่ีลาศึกษาแบบไมเต็มเวลา 
นายธรรมวัฒน  อินทจักร  หารือที่ประชุมในประเด็นการเกลี่ยภาระงานของบุคลากรสายผูสอน

ใหเทาเทียมกัน  และกรณีที่ทางคณะมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรสายผูสอน ลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรที่ลาศึกษาบางราย ยินดีลาศึกษาแบบไมเต็มเวลา  โดยยัง
ปฏิบัติงานสอนและอื่น ๆ ตามที่คณะมอบหมายได วาคณะจะมีเกณฑการคิดจํานวนชั่วโมงภาระงานใหแก
บุคลากรเหลานี้อยางไร 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝาย
บริหาร รับไปศึกษาและพิจารณาเสนอเกณฑการคิดจํานวนชั่วโมงภาระงานที่เหมาะสมสําหรับกรณีดังกลาว 
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคร้ังตอไปดวย  
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5.4 รายงานกิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารย หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม รายงานกิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารยหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม รวม 4 กิจกรรม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม ดังนี้ 

1. โครงการประกวด “กลาใหม...สรางสรรคชุมชน” ชื่อ “ผันเศษทิ้งสูส่ิงสรางมูลคา สืบทอดภูมิ
ปญญา เพาะกลาชุมชน” ไดรับรางวัล “ขวัญใจไทยพาณิชย” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 
โดยรางวัลแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย อุปกรณการศึกษาสําหรับสถาบันมูลคา 1 แสน
บาท  เงินสด 1 แสนบาทสําหรับทีมนักศึกษา และอุปกรณสําหรับอาจารยที่ปรึกษามูลคา 2 
หมื่นบาท 

2. นิทรรศการ Creative Thinking Contest 2010 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน 
ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2553 ซึ่งเปนนิทรรศการสรางสรรคจากกระดาษ โดยการ
สนับสนุนหลักจากบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (SCG) ประสานผานทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. โครงการแฟชั่นกระดาษ ซึ่งเปนสวนของการแสดงในงาน Creative Thinking Contest 
2010  ตามขอ 2.  โดยจะมีการเดินแฟชั่น ในวันที่ 30 มกราคม 2553 ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน 

4. โครงการปรับปรุงสภาพหองนําเสนองาน Multimedia และหองประชุมอาคารปฏิบัติการ
ออกแบบอุตสาหกรรม โดยไดรับงบประมาณบริจาคจากสมาคมชาวไรออยจังหวัดขอนแกน  

 

อนึ่ง สําหรับหองประชุมอาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม เห็นสมควรใชชื่อหอง
ประชุมดังกลาววา “หองประชุม ว.ศรีสุโร”  เพ่ือเปนอนุสรณแด รองศาสตราจารยวิโรฒ  ศรีสุโร ซึ่งเปนผูมีสวน
สําคัญในการเปดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมดวย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 

รองคณบดีฝายบริหาร เสนอแนะวากิจกรรมที่หลักสูตรจัดขึ้นดังกลาวขางตน ควรประชาสัมพันธ
ขาวผานส่ือของทางมหาวิทยาลัยดวย 

 

มต ิ ที่ประชมุรบัทราบรายงานกิจกรรมดังกลาว และมมีติเห็นชอบใหใชชื่อ “หองประชุม ว. ศรสุีโร”  
ไดตามที่เสนอ  
 

5.5 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบวิทยานิพนธ   
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงวา ไดปรึกษากับอาจารยสังกัดหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ 

ออกแบบอุตสาหกรรม ถึงการจัดใหมีนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบวิทยานิพนธ ประจําป 2552 ของ
นักศึกษาคณะรวมกัน ระหวางหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  แตเนื่องจากเวลาในการจัดนิทรรศการของทั้งสองสาขาวิชาไมตรงกัน จึงจะแยกกันจัด โดย
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จะจัดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ 2553 และสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม จะจัดประมาณปลายเดือนมีนาคม 2553 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ซึ่งคณะจะมี
งบประมาณสนับสนุนในสวนนี้ให  นอกจากนี้ ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 ทางคณะจะจัดใหมีการประชุมทาง
วิชาการ และนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน Open House ประจําป 2553 ซึ่งจะนําผลงานการออกแบบใน
งานนิทรรศการดังกลาวของนักศึกษามาจัดแสดงรวมดวย  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 



 

 
 

6

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 3/2553 
เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว 

 

5.6 การใชจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2553 
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม แจงวา ทางหลักสูตรฯ ไดมีการใชจายงบประมาณตามแผน สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนในสวน 35% หลัง ของการจัดสรรงบประมาณ ป 2553 ไปแลวบางสวน แตพบปญหาวาทางการเงินคณะ
ยังไมสามารถตัดยอดบัญชีของหลักสูตรได เน่ืองจากตองรอประกาศแผนงบประมาณ ป 2553 กอน จึงจะ
สามารถดําเนินการได  จึงขอความชัดเจนในเรื่องดังกลาวดวย 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงวา ในทางปฏิบัติ ขณะนี้ทุกหลักสูตรสามารถใชจาย
งบประมาณไดแลวตามกรอบแผนงบประมาณ  

นายธรรมวัฒน  อินทจักร  เสนอแนะวา ทางคณะควรเรงประกาศแผนงบประมาณอยางเปน
ทางการใหทราบทั่วกันไปกอน  หากจําเปนตองปรับแผน ควรประกาศปรับแผนในภายหลัง นอกจากนี้ ควรให
มีการมอบหมายงานแกบุคลากรโดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรคณะ  และใหมีการรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ ใหที่ประชุมทราบเปนระยะ ๆ ดวย 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.7 กิจกรรมวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 20 ป 
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวาวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 จะครบรอบ 22 ปของการสถาปนา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากิจกรรมที่จะจัดในวันดังกลาว  
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเล่ือนการจัดกิจกรรมออกไปเปนวันจันทรที่ 15 
กุมภาพันธ 2553 เพ่ือมิใหตรงกับวันหยุดราชการ โดยในชวงเชา จัดใหมีพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด
พระสงฆ  สวนกิจกรรมอื่นหากมี ใหนําไปจัดสมทบกับงาน Open House ที่คณะจะจัดในเดือนมิถุนายน 2553 
 
เลิกประชุมเวลา   15.25  น. 

                       
(นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 

นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 
 


