
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  10/2551 
วันอังคารท่ี  30  กันยายน  2551 

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

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี     ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร     
3. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
4. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   
5. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
6. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   
8. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.  ประเภทแตงตั้งจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
(หลักสูตรปกติ)  

9. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.  ประเภทแตงตั้งจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรปกติ) 

10. รองศาสตราจารยรวี  หาญเผชิญ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  ผ.ม.  ประเภทแตงตั้งจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง   

11.  ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม.   ประเภทแตงตั้งจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
(หลักสูตรโครงการพิเศษ) 

12.  ผูชวยศาสตราจารยธนู  พลวัฒน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจําทั่วไป 

13.  นายสิทธา  กองสาสนะ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
      ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจําทั่วไป 

14.  นางอโนชา  นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 
เร่ิมประชุมเวลา   9.15  น. 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 9/2551  เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2551 

 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง  
 

2.1     แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจาง
หรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

เลขานุการคณะแจงวา  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่แลว ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเปล่ียนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิก
จางพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ซึ่งมาจากผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการประจําคณะ รายนายสรยุทธ 
วินิจฉัย  จาก ผูชวยศาสตราจารยธนู พลวัฒน เปน ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ แทน นั้น  
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยทรงยศฯ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ต้ังแต
วันที่ 14 กันยายน 2551 เปนตนไป จึงเปนประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ โดยตําแหนง และทํา
ใหกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ซึ่งมาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการประจําคณะ วางลง 
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการประจําคณะรายใหม เพ่ือทําหนาที่ดังกลาว
แทน 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเสนอชื่อ นายสิทธา  กองสาสนะ เปนกรรมการประเมินฯ 
แทน  ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ   
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1    การกําหนดสัดสวนองคประกอบของกรรมการประจําคณะ 
 

ประธาน ขอใหเลขานุการคณะแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ ขอกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่, 
องคประกอบ, และคุณสมบัติของคณะกรรมการประจําคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2541 และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะจาก
คณาจารยประจํา พ.ศ. 2549    

เลขานุการคณะแจงเพ่ิมเติมวา ปจจุบันคณะมีกรรมการประจําคณะประเภทแตงตั้งจากคณาจารย
ประจําวางลง 2 ตําแหนง เนื่องจากผูดํารงตําแหนงดังกลาวไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร จึงขาด
คุณสมบัติตามขอ 5 ของขอบังคับฯ และจะวางลงอีก 1 ตําแหนงในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เนื่องจากการ
เกษียณอายุราชการของผูดํารงตําแหนง   

สําหรับจํานวนกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา นั้น ขอบังคับฯ กําหนดใหมีไดไม
นอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยในจํานวนนี้ ไมเกินกึ่งหนึ่งอาจสรรหาจากผูมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามที่
คณบดีกําหนดกไ็ด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชมุครั้งที่ 12/2549 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549  มีมติเห็นชอบใหมีจํานวนทั้งส้ิน 8 คน  ประกอบดวย คณาจารยประจําทั่วไป 
จํานวน 4 คน และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 4 คน  โดยกรรมการสวนหลังนั้นใหนับเปน
กรรมการซึ่งคณบดีกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

ผูชวยศาสตราจารยธนู  พลวัฒน  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนสัดสวนองคประกอบของ
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจาํ ในสวนที่ไดมาจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เนื่องจากเห็นวา
คณะมีจํานวนหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จึงไมอาจใหประธานกรรมการบริหารทุกหลักสูตรดํารงตําแหนง
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจาํไดทั้งหมด และ กรรมการประจาํคณะจากคณาจารยประจาํควรไดมา
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จากหลักการเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนในภาพรวมของคณะและมิใชของแตละหลักสูตร ประกอบกับคณบดีใน
วาระที่ผานมา ไดชะลอการสรรหากรรมการประจาํคณะจากคณาจารยประจํา ซึ่งจะมีตําแหนงวางที่จะตองดําเนิน 
การสรรหาในขณะนั้นไวกอน เพ่ือเปดโอกาสใหคณบดีวาระถัดมา (วาระปจจุบัน) เปนผูพิจารณากําหนดคุณสมบัติ 
ซึ่งตนเองเห็นวากรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําทั้งหมด ควรไดมาจากคณาจารยประจําทั่วไป จงึ
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปกติ) 
แสดงความเห็นดวย อยางไรกต็าม เห็นวาทางคณะควรจัดใหมีชองทางสนับสนุนใหหลักสูตรตางๆ สามารถมี
สวนรวมรับทราบและเสนอความคิดเห็นตางๆ ตอระดับบริหารคณะไดดวย ทั้งนี้ โดยอาจผานการประสานงาน
จากหัวหนาสายวิชา เปนตน 

ประธานเสนอที่ประชุม เพ่ือรวมกันพิจารณาวางแผนผังการบริหารคณะ ที่จะมีชองทางที่ทุก
ฝายมีสวนรวมในการบริหาร โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาประกอบไปกับการทบทวนสัดสวนองคประกอบของคณะ 
กรรมการประจําคณะดวย อนึ่ง ทางคณะจะจัดประชุมคณาจารยทั้งคณะเพ่ือใหมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นใน
การปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผูเรียน รวมกันตอไปดวย 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ ดังนี้  
 

1.  ใหปรับองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา  
จาก    มีจํานวน 8 คน   ซึ่งมาจาก คณาจารยประจําทั่วไป จํานวน 4 คน และ จาก

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 4 คน 
เปน    มีจํานวน 7 คน  ซึ่งมาจากคณาจารยประจําทั่วไป ทั้ง 7 คน 
 

ทั้งนี้ กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําทุกคน ซึ่งยังอยูในวาระการดํารงตําแหนง
ดังกลาว ไดแก 

- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
- นายสิทธา  กองสาสนะ อาจารยประจาํสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

ไดแสดงความประสงคในที่ประชุม ที่จะลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา เพ่ือ
เปดโอกาสใหทางคณะไดสรรหากรรมการประจําคณะชุดใหม ใหเปนไปตามมติที่ประชุมตามขอ 1 นี้ ดวย  

 

2. ใหปรับโครงสรางการบริหารงานดานวิชาการของคณะ ตามแผนภูมิโครงสรางการบริหารฯ
ในเอกสารแนบทายรายงานการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

2.1 ภายใตโครงสรางคณะ นอกเหนือจากเดิมซึ่งมีสํานักงานคณบดีและสายวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 แลว ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปน
โครงสรางเพิ่มเติมเทียบเทาสายวิชา เปนการภายในดวย  โดยประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาใหไดมาจากการเสนอชื่อโดยคณาจารยบัณฑิตศึกษา 

2.2 ใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสาย
วิชา  
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5.9    ขอความเห็นชอบงบประมาณ   
   

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปกติ) 
แจงวา เนื่องจากในระหวางนี้ซึ่งยังไมมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2552 ภายในคณะ ทาง
หลักสูตรมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณ ในโครงการทัศนศึกษาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ระหวาง
วันที่ 10-15 ตุลาคม 2551 เปนเงิน 92, 800 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการดังกลาว เปน
เงิน 59,320 บาท โดยใหปรับแกไขคําวา “ทัศนศึกษา” เปนขอความอื่น ใหตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ
และไมขัดกับระเบียบการเบิกจายเงินดวย  
 
ปดประชุมเวลา   14.00  น. 

          
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

         เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
        ผูจดบันทึกการประชุม 
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เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2551  วาระที ่3.1 
 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกร คณะสถาปตยกรรมศาสตร (เปนการภายใน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานดานวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (เปนการภายใน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี        หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
         - สถาปตยกรรมศาสตร  - การวางแผนภาคฯ 
         - การออกแบบอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอาคาร 
         - ฯลฯ    - ฯลฯ  
     

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

รองคณบดีฝายวิชาการ ฯ  
 

 
 
รองคณบดีฝายตางๆ 

กรรมการประจําคณะ 

กรรมการวิชาการ 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

บัณฑิตศึกษา สํานักงานคณบดี สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

หัวหนาสายวิชา ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา 



 14

 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2551  วาระที่ 3.6 

แผนความตองการทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ของบุคลากรสายผูสอน 
สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ป 
สาขาวิชา ชื่อ-สกุล 

2552 2553 2554 2555 2556 
หมายเหตุ 

ผศ.กุลศรี  ต้ังสกุล       /   พนักงานมหาวทิยาลัย 

นายทรงยศ  พงศพิมล   /       ขาราชการ 

นายธีรศักดิ์  สิงหปรีชา     /     พนักงานมหาวทิยาลัย 

นายอธิป  อุทัยวัฒนานนท     /     พนักงานมหาวทิยาลัย 

นายวิทยากร  ดวงแกว       /   พนักงานมหาวทิยาลัย 

สถาปตยกรรมศาสตร 

นายพรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา         / พนักงานมหาวทิยาลัย 

นายเขมโชต  ภูประเสริฐ     /     พนักงานมหาวทิยาลัย การออกแบบชุมชนเมือง 
นายสิทธา  กองสาสนะ     /     พนักงานมหาวทิยาลัย 

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม นางเบญจวรรณ  กองสาสนะ     /     พนักงานมหาวทิยาลัย 

นางสาวนิธิวดี  ทองปอง   /       พนักงานมหาวทิยาลัย 

นายวิรุฬห  สังขสุวรรณ /         พนักงานมหาวทิยาลัย 

นางสาวสมหญิง  พงศพิมล /         พนักงานมหาวทิยาลัย 

นางสาวสุภาพร  อรรถโกมล   /       พนักงานมหาวทิยาลัย 

ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ   /       ขาราชการ 

ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี         / ขาราชการ 

-วาง-         / พนักงานมหาวทิยาลัย 

-วาง-         / พนักงานมหาวทิยาลัย 

การออกแบบอุตสาหกรรม 

-วาง-         / พนักงานมหาวทิยาลัย 

ผศ.สุรกานต  รวยสูงเนิน   /       ขาราชการ การออกแบบสถาปตยกรรม
ภายใน นางรัตติกร  ศิริขันธ บุตรลา     /     พนักงานมหาวทิยาลัย 

แอนิเมชั่น นายชิงชัย  ศิริธร /         พนักงานมหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยีอาคาร ผศ.ประพันธพงศ  จงปติยัตต   /       ขาราชการ 

3 6 6 2 5   รวม 
22   

 

 
 




