
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  2/2552 
วันพุธท่ี  4  มีนาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   
8. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
9. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
10. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
11. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
12. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
13. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
14. นางอโนชา  นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม   
1.    ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย (ไปราชการตางประเทศ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.45  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 1/2552  เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2552 

 
 

มต ิ   ที่ประชุมมีมติใหแกไขการตีเสนตารางแผนการรับนักศึกษา หนา 5 จากเดิม เปนดังนี้ 
 

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 



 
 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 ขออนุมัติเทียบเทารายวิชา 
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว รับที่จะไปศึกษา

ขอมูลเพ่ิมเติม กรณีการขอเทียบเทารายวิชา 801 125 เรขภาพคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (Basic Computer 
Graphics) 3(1-4-0) กับหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
พ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตร พ.ศ.2548) นั้น จากการตรวจสอบ
ขอมูลแลว ปรากฏวา การสอบผานเกณฑตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรฯ น้ัน ทาง
มหาวิทยาลัยฯ มิไดกําหนดใหเปนเง่ือนไขที่นักศึกษาจะตองสอบผานเกณฑกอนสําเร็จการศึกษา ดังนั้น จึงไม
จําเปนที่คณะตองดําเนินการขอเทียบเทารายวิชาของคณะกับหลักสูตรดังกลาว จึงแจงที่ประชุมทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.2 ปรับแผนการรับนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน แจงวา สืบเนื่องจากการที่คณะไดปรับแผนการรับ

นักศึกษาหลักสูตรตางๆ ระหวางปการศึกษา 2552 - 2556 แตยังไมชัดเจนวาจะเห็นชอบใหเปดหลักสูตรและ
รับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน เปนปแรกไดในปการศึกษาใด ซึ่งคณะผูรางหลักสูตรไดวางแผน
สําหรับการเปดหลักสูตรและรับนักศึกษาไวในปการศึกษา 2553 โดยตองไดรับการสนับสนุนจากคณะจึงจะ
สามารถเปดหลักสูตรได  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานชี้แจงวา นโยบายของคณะคือการใชทรัพยากรรวมกัน แตปญหาที่มองเห็นในขณะนี้คือ
หลักสูตรดังกลาวแยกรายวิชาออกจากสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร โดยไมสามารถใชทรัพยากรรวมกันได 
ซึ่งหากจะใหเปดหลักสูตรไดเร็ว ก็ควรใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือใหการบริหารงานในหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
และไมเปนการเพิ่มภาระงานมากจนเกินไป เนื่องจากอาจารยมีจํานวนจํากัด 

ผูชวยศาสตราจารยสุรกานตฯ เสนอวา แนวทางการเปดหลักสูตร มี 2 แนวทางใหเลือก คือ
หลักสูตร 4 ป ซึ่งมีรายวิชาเรียนรวมกับคณะอื่น ๆ ที่มิใชสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และหลักสูตร 5 ป ที่
จะมีรายวิชาเรียนรวมกับสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรอยูบางในป 1 และป 2  แตหลักสูตรที่จะเปดนี้ เปน
หลักสูตร 4 ป ซึ่งขณะนี้มีสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และชวงที่รางหลักสูตรไดเคยมีการหารือรวมกัน
ระหวางอาจารยทั้งสองหลักสูตรมาบางแลว ถึงเรื่องการใชทรัพยากรรวมกันในบางสวน เพียงแตชื่อวิชาไมใช
ชื่อซ้ํากับรายวิชาที่มีอยูเดิม เพ่ือหากมีการปรับปรุงหลักสูตรจะสะดวกกวาที่จะไปผูกติดกับอีกหลักสูตรหนึ่ง 
และทางหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรเองก็ยังไมมีการปรับปรุงหลักสูตร ขณะนี้ขั้นตอนการขอเปดหลักสูตร
สถาปตยกรรมภายใน อยูระหวางการจะสงหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา โดยยังรอผูบริหารคณะ
วาจะมีนโยบายในเรื่องนี้เชนไร 

ประธานใหขอมูลเพ่ิมเติมวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม ซึ่งอาจนําทั้ง 2 หลักสูตรนี้มาพิจารณาเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันได  อยางไรก็ตาม อาจตอง
รวมกันมองภาพรวมของภาระงานสอนทั้งคณะดวยวา จะจัดอาจารยใหมาชวยกันสอนไดอยางไร เพ่ือหาจุดที่
สมดุล  

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงวา โดยหลักการแลวคณะคงไมขัดของในการขอเปด
หลักสูตร แตอาจตองขึ้นอยูกับความพรอมดวยวาจะเปดรับนักศึกษาไดเมื่อใด ทั้งนี้ อาจขออนุมัติเปด
หลักสูตรไวกอน แลวจึงคอยรับนักศึกษาในภายหลังก็ได 
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มติ   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหดําเนินการเพื่อขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมภายใน
ตอไปได  สวนการจะรับนักศึกษาในปใดนั้น ใหทางคณะพิจารณาอีกครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คร้ังท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2552 

ประธานแจงวา คณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ผูสอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ในงวดประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2552 เสร็จเรียบรอยแลว ตามปรากฏผลในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  

สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางประจําใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ในงวด
ประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2552 นี้ มีจํานวนบุคลากรที่ทางคณะสามารถเสนอขอใหไดรับการเล่ือนขั้น, 
การไมไดรับการเลื่อนขั้น  และการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ (ไมเกิน 15% ของจํานวนบุคลากรแตละกลุม)  ดังนี้  
 

กลุมผูไดรับการประเมิน จํานวนบุคลากร 
จํานวนโควตาข้ัน
พิเศษ  (15%) 

จํานวนผูไดรับ
การเลื่อนข้ัน 

จํานวนผู 
ไมไดรับ
การเลื่อน

ข้ัน 

หมายเหต ุ

ขาราชการ  ระดับ 1 - 8 
     

บุคลากรสายผูสอน 25 3.75 22 3 ลาศึกษาตอ (กฤตภัทร,พร
ณรงค, จันทนีย) 

บุคลากรสายสนับสนุน 17 2.55 16 1 ไมมีผลการปฏิบัติงาน   
(นันทยา) 

รวม 42 6.30 38 4  

ขาราชการ  ระดับ  9 
     

บุคลากรสายผูสอน 2 0.30 2 0  
รวม 2 0.30 2 0  

ลูกจางประจํา 
     

บุคลากรสายสนับสนุน 11 1.65 11 0  
รวม 11 1.65 11 0  

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคลากรใหไดรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/คาจางประจํา กรณีพิเศษ 1 ขั้น และ กรณีปกติ 0.5 ขั้น  ดังนี้ 
 

1)   การเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางประจํา กรณีพิเศษ 1 ขั้น 
1.1)   ขาราชการ ระดับ 1 - 8 

เห็นชอบใหเสนอชื่อผูไดรับคะแนนประเมินสูงสุด 3 ลําดับแรกในสายผูสอน และ 
2 ลําดับแรกในสายสนับสนุน เปนผูไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 1 ขั้น ตามจํานวนเต็มในโควตาของ
แตละสาย  สวนโควตาที่เหลือ 1.30  ซึ่งไดมาจากการรวมเศษโควตาที่เหลือของสายผูสอน จํานวน 0.75 และ 
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จากสายสนับสนุน จํานวน 0.55 นั้น  ใหเสนอชื่อบุคลากรสายผูสอนที่ไดรับคะแนนประเมินสูงในลําดับถัดมา 
เปนผูไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 1 ขั้น ตามจํานวนเต็มของโควตาที่เหลือนั้น 

1.2)   ลูกจางประจํา 
เห็นชอบใหเสนอชื่อผูไดรับคะแนนประเมินสูงสุดในลําดับแรก เปนผูไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง

ประจํากรณีพิเศษ 1 ขั้น   
 

2)   การเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางประจํา กรณีปกติ 0.5 ขั้น 
ใหบุคลากรสายผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจางประจํา

ในงวดนี้ นอกเหนือจากผูที่ไดรับการพิจารณาใหเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจางประจํากรณีพิเศษ 1 ขั้นขางตน  ให
ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจางประจํา กรณีปกติ 0.5 ขั้น 
 

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจาง 
หรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประธานแจงวา มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน จํานวน 8 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน จํานวน  2 ราย รวม 10 ราย มีกาํหนดระยะเวลาที่ตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอ
สัญญาจางหรือเลิกจาง ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/กลุมงาน วันครบกําหนดสัญญาจาง 
 สายผูสอน    
1 นายวิรุฬห สังขสวุรรณ อาจารย สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม (หลักสูตรโครงการพิเศษ) 
17 มีนาคม 2552 

2 นางสาวนิธิวดี ทองปอง อาจารย สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปกติ) 

24 มีนาคม 2552 

3 นายเขมโชต ภูประเสริฐ อาจารย สถ.บ.สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
(หลักสูตรปกติ) 

26 เมษายน 2552 

4 นายชิงชัย ศริิธร อาจารย สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรโครงการพิเศษ) 

30 เมษายน 2552 

5 นางรัตติกร ศิริขันธ บุตรลา อาจารย สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรโครงการพิเศษ) 

30 เมษายน 2552 

6 นายธีรศักดิ์ สิงหปรีชา อาจารย สถ.บ.สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
(หลักสูตรปกติ) 

20 พฤษภาคม 2552 

7 นายสรยทุธ วินิจฉัย อาจารย สถ.บ.สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
(หลักสูตรโครงการพิเศษ) 

5 มิถุนายน 2552 

8 นางเบญจวรรณ กองสาสนะ อาจารย สถ.บ.สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
(หลักสูตรปกติ) 

30 มิถนุายน 2552 

 สายสนับสนุน    
9 นายอนุพันธ พันธอมร นักสารสนเทศ กลุมงานพัฒนาองคกร 11 เมษายน 2552 
10 นางสาวมนิดา ดรกันยา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงานบริหารจดัการทรัพยากร 2 พฤษภาคม 2552 

 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือตอสัญญาจางของบุคคลทั้ง 10 รายขางตน 
เปนไปตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2551) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ซึ่ง
กําหนดใหคณะแตงตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิก
จาง โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
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1. คณบดี     เปนประธานกรรมการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 
3. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 
4. รองคณบดีที่เกี่ยวของ   เปนกรรมการและเลขานุการ 
5. เลขานุการคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 
โดยผูทรงคุณวฒุิตามขอ 3 ใหคณะพิจารณาแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 

หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 9   ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อกรรมการฯ ตามขอ 2 - 5  
อนึ่ง พนักงานมหาวิทยาลัยรายที่ 7 และ 8 จะครบระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจางครั้งนี้ 

รวมท้ังส้ิน  7 ป  ซึ่งประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2543) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง การ
บรรจุและแตงตั้ง และการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย จะตอง
ดําเนนิการขอตําแหนงทางวิชาการ กอนครบระยะเวลาส้ินสุดสัญญาจางรวมแลวไมเกิน 7 ปในตําแหนง
อาจารย โดยหากครบสัญญารวม 7 ปแลว ยังไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะทําใหพน
สภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามขอ 2 - 5   เพ่ือแตงตั้งเปนคณะ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
 
 

ชื่อกรรมการประเมิน 
ลํา 
ดับ 

ชื่อผูไดรับการ
ประเมิน 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
(1 คน) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตําแหนงไมต่ํากวา รศ. หรือระดับ 9 

(2 คน) 

รองคณบดีที่เกี่ยวของ เลขานุการคณะ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

1 นายวิรุฬห  
สังขสุวรรณ 

 

1. รศ.นิยม วงศพงษคํา 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร 

2 นายชิงชัย ศิริธร  

2. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศร ี
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร 

3 นางรัตติกร  
ศิริขันธ บุตรลา 

 

3. รศ.ธิติ เฮงรัศมี (สํารอง) 
สังกัด......-เกษียณอายุราชการ-......... 

  

1. ปธ.หลักสูตร สถ.บ. 
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลกัสูตร
โครงการพิเศษ) 

 

4. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร (สํารอง)  
สังกัด......-เกษียณอายุราชการ-......... 

 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
1. การเจาหนาที่คณะ 

 

1. รศ.ธิติ เฮงรัศมี 
สังกัด......-เกษียณอายุราชการ-......... 
 
2. รศ.จิรศักดิ์ จินดาโรจน 
สังกัด......-เกษียณอายุราชการ-......... 

4 นางสาวนิธิวดี  
ทองปอง 

1. ปธ.หลักสูตร สถ.บ. 
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลกัสูตร
ปกติ) 

 

3. รศ.กิตติพงษ ตันมิตร (สํารอง) 
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
1. การเจาหนาที่คณะ 

5 นายเขมโชต  
ภูประเสริฐ 

1. ปธ.หลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร 
(หลักสูตรปกติ) 

 

1. รศ.สมาน ลอยฟา 
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
1. การเจาหนาที่คณะ 
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ชื่อกรรมการประเมิน 
ลํา 
ดับ 

ชื่อผูไดรับการ
ประเมิน 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
(1 คน) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตําแหนงไมต่ํากวา รศ. หรือระดับ 9 

(2 คน) 

รองคณบดีที่เกี่ยวของ เลขานุการคณะ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

6 นางเบญจวรรณ 
กองสาสนะ 

 

2. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร 
สังกัด......-เกษียณอายุราชการ-....... 

  

7 นายธีรศักดิ ์
สิงหปรีชา 

 

 

3. รศ.สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ (สํารอง) 
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

  

 

1. รศ.กิตติพงษ ตันมิตร 
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 นายสรยุทธ 
วินิจฉัย 

1. ปธ.หลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร 
(หลักสูตรโครงการพิเศษ) 

 

2. รศ.จิรศักดิ์ จินดาโรจน 
สังกัด......-เกษียณอายุราชการ-....... 

 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
1. การเจาหนาที่คณะ 

9 นายอนุพันธ  
พันธอมร 

1. รศ.สมาน ลอยฟา 
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. รศ.อินทรชิต หอวิจิตร 
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 

10 นางสาวมนิดา 
ดรกันยา 

1. เลขานุการคณะ 

 

3. นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน (สํารอง) 
สังกัด กองแผนงาน มข. 

 
1. รองคณบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

 
1. การเจาหนาที่คณะ 

 

3.3 ขออนุมัติจัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานการออกแบบ ณ ตางประเทศ 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) ขออนุมัติจัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานการออกแบบ ณ ตางประเทศ 
รวม 2 โครงการ เปนเงินทั้งส้ิน 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) จากเงินรายไดคณะ แผน
งบประมาณ ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ผลผลิต/โครงการ ผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัส 0205 หมวดรายจาย เงิน
อุดหนุนทั่วไป (หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร โครงการพิเศษ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้ 

1. โครงการทัศนศึกษาและดูงานการออกแบบ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2552 เปนเงิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่น 
บาทถวน) 

2.  โครงการทัศนศึกษาและดูงานการออกแบบ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร ระหวางวนัที่ 
7-10 เมษายน 2552 เปนเงิน 540,000 บาท (หาแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

แตเนื่องจากฝายวิชาการไดพิจารณาเห็นวา คาใชจายในโครงการดังกลาวเปนจํานวนเงินคอนขางสูง (คิดเปน
เงินประมาณ 30% ของคาใชจายของหลักสูตร) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 
(ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 18 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552)  ใหสวนราชการ
ปรับเปนแผนการฝกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศใหมากขึ้น แทนการฝกอบรม จดัประชุมสัมมนา 
และดูงานในตางประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาส 1 และ 2  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา    

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะใหทางหลักสูตรฯ พิจารณาทบทวนและดําเนินการ ดังนี้    
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1. การจัดทัศนศึกษาและดูงาน ณ ตางประเทศ ถาจะคงจัดตามระยะเวลาของโครงการ จะขัด
กับมติคณะรัฐมนตรีได  ซึ่งหากทางหลักสูตรยังมีความจําเปนที่ตองจัดทัศนศึกษาและดูงาน ณ ตางประเทศใน
ปงบประมาณนี้  ก็ควรเล่ือนกําหนดการออกไปมิใหอยูในชวงไตรมาส 1 หรือ 2  หรือ อาจจัดทัศนศึกษาและดู
งานภายในประเทศแทน 

2. เนื่องจากโครงการนี้มีคาใชจายสูงถึง 30% ของคาใชจายของหลักสูตร ประกอบกับราย 
ละเอียดโครงการและกําหนดการที่เสนอมานั้น ยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาและผลลัพธของการเรียนรู
ที่นักศึกษาจะไดรับจากการไปทัศนศึกษาและดูงานในครั้งนี้ ซึ่งเปนสาระสําคัญสําหรับการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ ที่จะตองคุมคากับการเรียนรูที่นักศึกษาควรไดรับจากการใชจายงบประมาณในวงเงินที่สูงเชนนี้ 
ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงควรทบทวนและปรับรายละเอียดโครงการใหชัดเจนในประเด็นดังกลาวดวย 

 

3.4  ขาราชการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นางวาริน บุญญาพุทธิพงศ ตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย ระดับ 8 ขั้น 19,440 บาท ขาราชการในสังกัดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปกติ) บรรจุเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนง
อาจารย นับถึงวันที่ย่ืนคําขอฯ 11 ป  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียง
ตําราวิชาการ เรื่อง “การออกแบบตกแตงแปรรูปผลิตภัณฑผา” สําหรับใชประกอบการเรียนการสอนวิชา 805 
242 การทอผา, 805 341 การพิมพผา, 805 342 ส่ิงทอเชิงอุตสาหกรรม, 805 441 ส่ิงทอเฉพาะกรณี และ 805 
499 โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม เปนเวลา 1 ป ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 
2553 และโดยที่หลักเกณฑการไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ไดกําหนดสาระสําคัญไววา “การ
ใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการนั้น ตองอยูในจํานวนไมเกินรอยละสิบของจํานวน
คณาจารยที่เปนขาราชการและที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบันนั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใน
ขณะที่พิจารณา และจํานวนดังกลาวใหนับรวมอยูในจํานวนโควตาของผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอภายใน 
ประเทศ….. ” ซึ่ง  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอาจารยปฏิบัติงานประจําอยู 38 
คน จึงอาจพิจารณาใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูฯ ไดทั้งหมด 3.8 คน โดยขณะนี้ มีผูไดรับอนุมัติใหไป
ศึกษาตอภายในประเทศแลว 2 คน ไดแก นายชูพงษ ทองคําสมุทร และนายอดุลย อักษร และมีผูไดรับอนุมัติ
ใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการแลว 1 คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน  
ดังนั้น คณะจึงอาจพิจารณาอนุมัติใหขาราชการผูนี้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในครั้งนี้ได 
.80 คน  (ทศนิยมเกินครึ่ง ใหนับเปน 1) 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหขาราชการผูนี้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการไดตามที่เสนอ 
 

3.5 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา 
รองคณบดีฝายบริหาร  แจงขอมูลผลการวิเคราะหสถิติการใชพลังงานไฟฟาและวิธีการ

ดําเนินงานคาคะแนน (มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2550) ซึ่งจัดทําโดย
กองแผนงาน ใหที่ประชุมทราบ  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถิติดังกลาว จะเห็นวาคณะมีการใชพลังงานไฟฟา
เพ่ิมขึ้นจากเดิม รอยละ 30.12 ซึ่งถือเปนอัตราที่สูง  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือขอหารือวาคณะจะมีมาตรการใดที่
จะชวยใหมีการประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากขึ้น 
 

มติ  ที่ประชุมใหขอเสนอแนะวา ทางคณะควรจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเพ่ือทราบถึง
สาเหตุการใชพลังงานไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น โดยอาจกําหนดเปนหัวขอศึกษาวิจัย และมอบหมายใหหัวหนากลุมงาน 
ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการประหยัดพลังงานของคณะ และอยูระหวางศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
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อาคาร  รับไปดําเนินการ  โดยใหฝายบริหารทําหนังสือขอความรวมมือจากประธานกรรมการ บริหารหลักสูตร 
สถม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร เพ่ือขออาจารยที่ปรึกษามาชวยดูแลการดําเนินงานใหแกบุคคลดังกลาว 
โดยสามารถของบประมาณสนับสนุนการวิจัยไดจากกองทุนวิจัยของคณะ    
 

3.6  เสนอชื่อผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม 
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดโครงการยกยองผู

มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษา เพ่ือเปนเกียรติและสรางขวัญกําลังใจ 
ใหแกผูดําเนินงานดานวัฒนธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนและประชาชน ประจําป 2552 และขอ
ความรวมมือจากคณะฯ เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยจัดทํา
แบบเสนอขอมูล จํานวน 2 ชุด พรอมผลงานประกอบการพิจารณา ซึ่งแบงออกเปน 6 สาขา ดังนี้ 

1. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. สาขาศิลปะ 
3. สาขาคหกรรมศาสตร 
4. สาขากีฬาและนันทนาการ 
5. สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอชื่อ 
 

3.7  เสนอชื่อบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “ชื่นชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ” 
ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดจัดงาน “ชื่นชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ” 

ประจําปพุทธศักราช 2551 เพ่ือเชิดชูเกียรติใหกับบุคลากรที่สรางผลงานเปนที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ 
บุคลากรที่ไดรับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน บุคลากรผูมีคุณูปการตอหนวยงาน ตลอดจนบุคลากรที่ประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานและ
การศึกษา ประจําปพุทธศักราช 2551 จึงขอความอนุเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําหนังสือที่ระลึก เพ่ือเผยแพรและ
เรียนเชิญผูมีเกียรติไปรวมงาน ดังนี้ 

1. รายชื่อผูไดรับรางวลัจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ และนานาชาติ  
 (ชวง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) 

2. รายชื่อผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  (ชวง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) 
3. รายชื่อผูที่มีคุณูปการตอหนวยงาน (ชวง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) 
4. รายชื่อกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ปจจุบัน 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรตามขอ 1 และ 3 ดวย  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้ 
1.  รายชื่อผูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ และนานาชาต ิไดแก 

1)   นายทรงยศ พงศพิมล  
รางวัลเหรียญทอง จากการรวมเปนหนึ่งในทีมนักวิจัย ประดิษฐหุนยนตชวยถือกลอง
ในการผาตัดทางนรีเวชตัวแรกในประเทศไทย “หุนยนตมอดินแดง1” จาก The 
International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) (องคกรเพื่อการพัฒนา
ส่ิงประดิษฐระดับนานาชาติ) 



 9

2)   รองศาสตราจารยรวี  หาญเผชิญ   
รางวัลลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ในโอกาสงานวันแมแหงชาติ ป 2551  
ประเภทลูกกตัญู จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

3)   นางสาวสุภาพร อรรถโกมล  
ซึ่งที่ประชุมขอใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรตนสังกัด รับไปตรวจสอบกอนวา
รางวัลที่บุคคลดังกลาวเคยไดรับนั้น เขาขายตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หรือไม 

 

2.   รายชื่อผูที่มีคุณูปการตอหนวยงาน   
ไมเสนอชื่อ 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
4.1  สรุปผลการพิจารณาการจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประจําปงบประมาณ 2551 
ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําป 2551 

(โบนัส) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได 
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณที่แลวมา ต้ังแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 และขอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร สงผลการประเมินของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดเพื่อการนี้ ซึ่งทางคณะฯ โดย
คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในงวดประเมินที่ 1 ประจําป
งบประมาณ 2552 ไดดําเนินการและสงผลประเมินตอทางมหาวิทยาลัยฯแลว โดยในปนี้มีผูมีสิทธิ์ไดรับ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปทั้งหมด 11 ราย และมีผูสงผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับคาตอบแทนฯ 
รวม 7 ราย ซึ่งมีผลการพิจารณาดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือ ประเภท ผลการประเมิน คะแนน คาตอบแทน 
 สายผูสอน        
1 นางสาวสมหญิง พงศพิมล     เงินงบประมาณแผนดิน  ดีเดน  94.95 30% 
2 นางสาวสุภาพร อรรถโกมล    เงินงบประมาณแผนดิน  ดีเดน  93.75 30% 
3 นางกุลศรี ต้ังสกุล                เงินงบประมาณแผนดิน  ดีเดน  82.82 20% 
4 นายเขมโชต ภูประเสริฐ        เงินงบประมาณแผนดิน  ดี  77.48 15% 
5 นายสิทธา กองสาสนะ          เงินงบประมาณแผนดิน  ดี  76.18 15% 
  สายสนับสนุน         
6 นางสาวมนิดา ดรกันยา         เงินงบประมาณแผนดิน  ดีเดน  89.00 17.50% 
7 นางสาวอรสา จุลมา             เงินงบประมาณแผนดิน  ดีเดน  87.77 17.50% 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2  สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
คร้ังท่ี 1/2552 
ประธาน สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 1/2552 ใหที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
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1.  สภาคณบดีฯ กําหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference CDAST 
2009 ในหัวขอเรื่อง “รวมรู รวมคิด ฝาวิกฤติอยางสรางสรรค” หรือ “Survival Through Design” ระหวางวันที่ 
23-24 พฤษภาคม 2552 ณ  หอประชุมมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยขอใหแตละสถาบัน สง
บทคัดยอภาษาอังกฤษเขารวมการประชุม อยางนอย 1 เรื่อง 

2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) เสนอแนวทางการสอบวิชา
ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) ใหเปนแบบปรนัยทั้งหมด ซึ่งทางสภาคณบดีฯ ไมรับขอเสนอ
ดังกลาว และเสนอจะจัดทําขอสอบเองเพ่ือเปนคลังขอสอบสําหรับการสอบรับเขาของแตละสถาบัน ซึ่งนับจาก
นี้เปนตนไป มีแนวโนมที่จะมีการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงมากขึ้น และรับจากการสอบคัดเลือกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอยลง เชน มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับตรง 100% ในปการศึกษา 
2553  สวนมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ควรนําเรื่องนี้มาพิจารณาดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ทางสภาคณบดีฯ 
ไดขอใหแตละสถาบันจัดสงขอมูลเกี่ยวกับการรับเขา เชน จํานวนวิธีรับเขา จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในแตละ
วิธี ฯลฯ เพ่ือนําไปประเมินในภาพรวมดวย โดยจะทําหนังสือแจงเปนทางการตอไป 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
เลขานุการคณะแจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเรงดวนที่ตอง

เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดพิจารณา
แลว มีมติ ดังนี้ 

1.  ขอความเห็นชอบการเสนอขอกรอบตําแหนงระดับชํานาญการ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบการเสนอขอกรอบตําแหนงระดับชํานาญการ  

รวม 6 ตําแหนง ดังนี้ 
1) ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 7-8 
2) ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญการ 6, 7-8 
3) ตําแหนง ครู ชํานาญการ 6, 7-8/ ครู (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
4) ตําแหนง นักกิจการนักศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
5) ตําแหนง นักสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
6) ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

  (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.1/(กค) ว.9 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552)  
 

2.  ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนคาใชจายเพิ่มเติม

ใหแกนักศึกษาคณะ นางสาวมณีรัตน พจนบรรพต นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตย 
กรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) เปนเงิน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) (จากสวนกลาง 10,000 บาท 
และจากหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร โครงการพิเศษ 30,000 บาท) นอกเหนือจากทุนที่
ไดรับในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ตางประเทศ ปงบประมาณ 2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือ
เดินทางไปศึกษา และรวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการออกแบบทางสถาปตยกรรม ณ The School of 
Architecture & Built Environment of the Faculty of Engineering & Built Environment, University of 
Newcastle ประเทศออสเตรเลีย เปนระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 
2552  
  (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.2/- ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552)  
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มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

4.4   นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา มหาวิทยาลัยฯ ไดออกประกาศนโยบายการจัดทํา

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ประกอบดวย นโยบายทั่วไป นโยบายงบประมาณแผนดิน และ
นโยบายงบประมาณเงินรายได เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน ใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงแจงที่ประชุมทราบ 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

4.5  ขาราชการลาออกจากกรรมการประจําคณะฯ และประธานบัณฑิตศึกษา 
ประธานแจงวา  ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ   ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรม 

การประจําคณะ ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา และตําแหนงประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา ต้ังแตวันที่ 
2 มีนาคม 2552 เปนตนไป ซึ่งสําหรับตําแหนงกรรมการประจําคณะ นั้น ทางคณะไดแตงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการสรรหากรรมการประจาํคณะแทนตําแหนงที่วางลงตอไปแลว ประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร 
เปนประธาน นายอานัติ วัฒเนสก และ นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เปนกรรมการ และนางกาญจนา 
จันทรสมบัติ เปนเลขานุการ สวนตําแหนงประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา นั้น  ขอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอ
รายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงดวย 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะฯ  
สวนรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการบัณฑิตศึกษานั้น  ที่ประชุมมีมติใหประธานรับไปพิจารณา
และทาบทามผูที่เหมาะสมตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 5.1 (ราง) หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษามี

ประสบการณการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนคนเกง คนดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยทีค่ณะใดจะจัดใหนกัศึกษาตองเขารวมกิจกรรมใดอยางไรนั้น ในชวง
แรกนี้ใหเปนไปตามความพรอมของแตละคณะ  ซึ่งฝายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดศึกษา
ตัวอยางหลักเกณฑของคณะวิศวกรรมศาสตรที่ไดมีการดําเนินการไปแลว เหน็วาอาจนําหลักเกณฑดังกลาวมา
ปรับใชกับคณะได จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการออกประกาศหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมของนกัศึกษา 
ซึ่งมีสาระสําคัญคือ นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามจํานวนครั้งและภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงจะ
สําเร็จการศึกษาได ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหชะลอการออกประกาศหลักเกณฑดังกลาวที่จะใหมีผลบังคับ
ใชไวกอน โดยในระหวางนี้ขอใหฝายพัฒนานักศึกษาทดลองใช พรอมเก็บสถิติและจัดทําฐานขอมูล เพ่ือดูวา
นักศึกษาแตละรายมีสถิติการเขารวมกิจกรรมตอปเปนจํานวนเทาใด แลวนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการ
พิจารณาออกประกาศหลักเกณฑในโอกาสตอไป 
 

 5.2  การขอกรอบอัตรากําลังสายผูสอนเพิ่ม 
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รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ทางมหาวิทยาลัยแจงใหคณะ/หนวยงาน จัดทําคําขอ
จัดสรรอัตรากําลัง ปงบประมาณ 2552 โดยพิจารณาใหความสําคัญกับอัตรานักเรียนทุนที่จะสําเร็จการศึกษา
เปนอันดับแรก และจากภาระงานตามสัดสวน FTES ตอจํานวนอาจารย  ซึ่งทางคณะมีจํานวนอัตรากําลังและ
สัดสวน FTES ดังนี้ 
 

1.  อัตรากําลังสายผูสอน เงินงบประมาณแผนดิน 
หลักสูตร มีคนครอง อัตราวาง รวม 

สถาปตยกรรม 32 0 32 
การออกแบบอุตสาหกรรม 8 5 13 

รวมทั้งส้ิน 40 5 45 
  
2.  FTES ตอจํานวนอาจารย ปการศึกษา 2551 

หลักสูตร FTES จํานวนอัตราที่ควรมี 
สถาปตยกรรม 259 43.23 
การออกแบบอุตสาหกรรม 115 19.10 

สรุป 374 62.33 
 

ในปการศึกษา 2551 คณะมีคา FTES ตอจํานวนอาจารย เทากับ 374  ซึ่งเมื่อคํานวณสัดสวน
จํานวนนักศึกษาตออาจารยตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดแลว (1 : 6) คณะควรมีอัตรากําลังสายผูสอน รวมท้ังส้ิน 
62 อัตรา ซึ่งปจจุบันคณะมีอัตรากําลังสายผูสอน จากงบประมาณแผนดิน จํานวน 45 อัตรา โดยจําแนกเปน
สาขาสถาปตยกรรม 32 อัตรา และการออกแบบอุตสาหกรรม 13 อัตรา (รวมอัตราวาง 5 อัตรา) จึงยังขาด
อัตรากําลังอยูอีก 17 อัตรา ไดแก สาขาสถาปตยกรรม 11 อัตรา และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 6 อัตรา 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของอัตรากําลังที่จะขอเพ่ิมดังกลาว 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร รับไป
ประสานงานและรวบรวมขอมูลจากประธานกรรมการบริหารทุกหลักสูตร เพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญใน
การประชุมรวมระหวาง รองคณบดีฝายวิชาการ  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตร  และรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา (เลขานุการ)  แลวนําเสนอผลตอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
 

 5.3  แนวทางและนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนวทางและนโยบาย

การพัฒนาบุคลากรสายผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 9/2551) ซึ่งภายใน 5 ป คณะตองพัฒนาบุคลากรสายผูสอนใหไดวุฒิปริญญา
เอก 80% หรือ 36 คน จาก 45 คน โดยที่ขณะนี้คณะมีผูไดรับวุฒิปริญญาเอกแลว 9 คน คงเหลืออีก 27 คน ที่
ตองไดรับการพัฒนาภายใน 5 ป ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและ
พิจารณา  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือจากกรรมการทุกทาน เสนอแนะแนวทางดําเนินการ
ตอคณะตอไปดวย  
 

 5.4  ขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา นายคมสรรค ชอหนองแสง เคยเปนนักศึกษาคณะสถาปตย 

กรรมศาสตร รหัสประจําตัว 453200006-5 ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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(ฉบับที่ 1617/2551) ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 เนื่องจากไมไดชําระคาธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือตอทะเบียน 
หรือไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จส้ินภายในเวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ไดย่ืนคํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา 
ซึ่งทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดตรวจสอบคุณสมบัติแลว ปรากฏวาอยูในหลักเกณฑที่กําหนด ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 829/2549) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2549  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอ
คืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโดยที่การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะตองผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
ของผูขอฯ รายนี้ดวย 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ราย นาย
คมสรรค ชอหนองแสง ไดตามที่เสนอ 
 

 5.5  สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณบดี 
ประธาน สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 

และครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ใหที่ประชุมทราบ ตามเอกสารแจกในที่ประชุม สรุปไดดังนี้ 
1. ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  สําหรับถือปฏิบัติในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของคณะ/หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย 

2. จากกรณีที่เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน กระทําทุจริตจัดซื้อวัสดุโดยไม
มีของ สมควรแจงใหบุคลากรผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในทุกหนวยงานทราบ เพ่ือเปนบทเรียนและอุทาหรณที่
สําคัญมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวอีก และใหหนวยงานมีมาตรการปองกันแกไขที่เหมาะสมดวย 

3. ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพ่ือใหสอดคลองตามแนวทางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 และของจังหวัด
ขอนแกน 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6 สํารวจความตองการจางผูมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ เปนลูกจางชั่วคราว ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2553 
ประธานแจงวา กองแผนงานสํารวจความตองการของคณะ/หนวยงานในการจางผูมีอายุครบ 60 

ปบริบูรณและไมเกิน 65 ปบริบูรณ เปนลูกจางชั่วคราว ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยใหจางเฉพาะกรณีที่มี
ความจําเปนอันแทจริงที่ตองการใชความรูความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญชํานาญเปนกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย ซึ่งไมอาจหาไดโดยทั่วไป หรือเกี่ยวกับความไววางใจในงานที่มีความสําคัญเปนกรณีพิเศษ ซึ่งในเรื่องนี้
ทางคณะจะมอบหมายใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร รับไปดําเนินการสํารวจและรวบรวมความ
ตองการจากหลักสูตรตาง ๆ สงใหฝายวางแผนและพัฒนาคณะ เพ่ือสงใหทางมหาวิทยาลัยตอไป 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.7  นโยบายและแนวทางการบริหารคณะ 
ประธานแจงวา สืบเนื่องจาก รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม ไดขอลาออกจากตําแหนง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ)  และมี
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดขอลาออกอีก 2 ราย (ผศ.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ และนายทรงยศ พงศพิมล) 
นั้น    ในการที่จะคัดเลือกกรรมการเพื่อแทนตําแหนงที่วางลงนี้ ไดพิจารณาวาทางคณะยังมีปญหาในเรื่อง
โครงสรางการบริหารงานของคณะ จากการแบงแยกการดาํเนินงานและสังกัดของบุคลากรเปน 2 กลุม 
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ระหวางหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการพิเศษ  และความไมชัดเจนของสายการบังคับบัญชาและขอบเขต
อํานาจหนาที่ในบางตําแหนง เชน หัวหนาสายวิชา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เปนตน ซึ่งจาก
การศึกษาโครงสรางการบริหารงานของคณะอื่น ไมพบวามีคณะใดที่แบงแยกสังกัดบุคลากรในลักษณะเชนนี้ 
ตัวอยางเชน คณะวิศวกรรมศาสตร มีหัวหนาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในภาควิชา 
อํานาจหนาที่จะเทียบเทากับหัวหนาสายวิชา และมีคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ดูแล
และบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษทุกหลักสูตร  หรือ คณะเภสัชศาสตร ก็มีกรรมการชุดเดียวที่ดูแลการ
บริหารงานหลักสูตรโครงการพิเศษเชนเดียวกัน  

ทั้งนี้ จากการที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแบงหลักสูตรออกเปนสวน ๆ ทําใหขาด
เอกภาพ เกิดความแตกแยก และความขัดแยงที่มีมากขึ้น ทั้งในกลุมอาจารยและนักศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือขอใหมีการยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 
ที่ใหมีการจัดโครงสรางการบริหารงานในลักษณะดังกลาวนี้ และปรับโครงสรางการบริหารงานใหม โดยไมมี
การแบงแยกสังกัดบุคลากรดังเชนที่ผานมา และใหอํานาจหนาที่การบริหารจัดการหลักสูตรอยูในความ
รับผิดชอบของหัวหนาสายวิชา สวนการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ใหอยูในความรับผิดชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตร ที่ต้ังขึ้นตามระเบียบการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ซึ่งอาจมี 2 ชุด โดย
แบงเปนสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 1 ชุด และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  1 ชุด หรือทั้ง 2 
สาขาวิชารวมกันเปน 1 ชุดก็ได 

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เสนอเห็นควรใหมีการประชุมคณาจารยทั้งคณะเพ่ือขอ
ความเห็นในเรื่องนี้ 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน เสนอเห็น
ดวยที่จะใหมีการทบทวนการปรับโครงสรางการบริหารงานใหม เพ่ือพิจารณาวาแนวทางใดจึงเหมาะสม และ
ควรแจงทุกหลักสูตรถึงระยะเวลาในการดําเนินการดังกลาวดวย 

ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต  ใหความเห็นวา  ทุกคนที่เขามาบริหารคณะตางก็
มีความหวังดีตอคณะ แตการเขามาและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติที่เปล่ียนไปจากเดิมอยาง
กะทันหัน อาจต้ังรับไมทัน เพราะบางทีมีภาระผูกพันจากการบริหารงานของหลักสูตรชุดเดิม หรือบางทีมี
ภาระผูกพันที่ถูกตองตามกฎหมายแลว เชน การรับนักศึกษาโครงการพิเศษ เปนตน 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เสนอในประเด็นการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ที่คณะ
จะงดรับนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ในปการศึกษา 2552  วาควรเปดโอกาส
ทางการศึกษา เนื่องจากมีผูคาดหวังจะเขามาเรียนกับคณะ ซึ่งทางคณะควรมีทางเลือกอื่นใหดวย
นอกเหนือจากการงดรับ เชน ลดจํานวนการรับนักศึกษาลง เปนตน นอกจากนี้ การไมเปดรับนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง อาจทําใหเกิดการขาดชวงของการเขาถึงขอมูลของผูจะเขามาเรียน หากปใดทางคณะจะมีการเปดรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษขึ้นใหมอีก  และนอกจากนี้มีความเห็นวา การจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติใดที่ตางไป
จากเดิม ทีมผูบริหารควรสื่อสารใหอาจารยทุกคนไดรับทราบอยางเพียงพอดวย ซึ่งขณะนี้อาจารยสวนใหญไม
ทราบวาผูบริหารทําอะไรอยูบาง 
   

มต ิ  ที่ประชุมเห็นวา ยังมีประเด็นที่ตองพิจารณาในที่ประชุมอีกหลายประเด็น จึงใหยกวาระนี้
ไปพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป และสําหรับตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) ซึ่งวางอยูนั้น ใหรองคณบดีฝายวิชาการ รักษาการ
ไปพลางกอน จนกวาจะไดขอสรุปเรื่องโครงสรางการบริหารงานใหม 
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ปดประชุมเวลา   17.30 น. 
 

          
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

           เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ   
ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 


