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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  3/2554 
วันพุธที่  9 มีนาคม  2554 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบด ี    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
5. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ์    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝา่ยวิจัย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ  จันทะรี  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
8. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
10. นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
11. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
13. นายชูพงษ์  ทองคําสมุทร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
15. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554  

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
1.  หน้า 2 บรรทดัท่ี 22 – 23 ให้ตัดข้อความ “เนื่องจากมีรายจา่ย....ส่วนนี้จะหมดไปด้วย” ออก 
2.  หน้า 3  บรรทัดท่ี 7 นับจากด้านลา่ง  ให้แก้ไขคําว่า “มหาบัณฑิต” ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน 
3.  หน้า 5  วาระที่ 5.1 บรรทัดท่ี 6  ให้แก้ไขคําว่า “กรอบ” ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน  
 

หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1 รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 
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หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้การรับรองผลการศึกษาทุกรายวิชาตามที่เสนอ 
 

2.2  กําหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

เลขานุการคณะ แจ้งว่า เนื่องจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 
งบประมาณ 2554 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2553 ได้กําหนดตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ ไว้ดังนี้ 
 

คํารับรองการปฏบิัติราชการ ฯ  
ตัวชี้วัดท่ี 9.4   ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
ตัวชี้วัดท่ี 16 ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลองค์การที่ดีของคณะกรรมการประจําคณะ 

16.1   ระดับความสําเร็จของการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
16.2   ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
16.3   ร้อยละของการจัดประชุมคณะกรรมการตามแผน 
16.4   ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
16.5   มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและมติการประชุมของคณะกรรมการประจํา

คณะให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเป็นประจําและต่อเนื่องผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

การประกันคุณภาพการศึกษา ฯ 
ตัวชี้วัดท่ี 7.5   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน   (ตัวชี้วัดใหม่) 
ตัวชี้วัดท่ี 7.6   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน  (ตัวชี้วัดใหม่) 

 

และคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ 
พิจารณาเสนอค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถปฏิบัติราชการได้บรรลุผล โดยควรตั้งค่าเป้าหมายไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 4 คะแนน  เพื่อทางคณะจะนําไปพิจารณาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจากคณะลงสู่บุคคลต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กําหนดค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดดังกล่าว ท้ังนี้ มีคําอธิบายตัวชี้วัด ระดับ
และเกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ท่ีประชุมได้ทบทวนอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 กําหนดไว้ดังนี้ 

1.  วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
3.  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
4.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําในคณะต่อ

มหาวิทยาลัย 
5.  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6.  พิจารณางบประมาณของคณะ 
7.  ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
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8.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
หลังจากนั้น ท่ีประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ และให้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารคณะ เช่น 
1.  อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

พ.ศ. 2541 เป็นการกําหนดขอบเขตกว้างๆ  ซ่ึงในการปฏิบัติจริงอาจมีวิธีดําเนินการแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่
ละคณะ  สําหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว ท่ีผ่านมาคณะกรรมการประจําคณะจะใช้อํานาจหน้าท่ีโดยวิธีการให้
คําปรึกษาหารือแก่ผู้บริหารคณะ และผู้บริหารคณะ หากมีเรื่องใดที่เป็นนโยบายสําคัญ ก็จะเสนอผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ  

2.  ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ นโยบาย บทบาท และผลงานของคณะกรรมการประจําคณะ 
และผู้บริหารคณะฝ่ายต่างๆ รวมท้ังเรื่องสําคัญๆ ท่ีบุคลากรควรทราบ ให้บุคลากรได้รับทราบ อย่างต่อเนื่องและ
ท่ัวถึงด้วย  

3.  ควรนําประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนาของคณะ มาพิจารณาทบทวนและหามาตรการปรับปรุง
และพัฒนา 

4.  ควรเสนอแผนงานประจําปีของคณะ ท่ีสอดคล้องกับแผนงานของมหาวิทยาลัย ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ล่วงหนา้ก่อนขึ้นปีงบประมาณนั้นๆ 

5.  ควรเพิ่มวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ให้มีวาระการติดตามผลการดําเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ ในการประชุมทุกครั้งด้วย  ซ่ึงในเรื่องนี้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในปีท่ีแล้วฝ่ายวางแผน
และพัฒนาได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ รวม 2 ครั้ง  ส่วนในปีนี้ได้ต้ังเป้าหมายการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ รวม 3 ครั้ง โดยได้มีการมอบหมาย
งานตามแผนยุทธศาสตร์คณะให้แก่ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ แล้ว 

6.  ควรสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี 7.5 และ 7.6 ว่า
หมายถึงคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารคณะ หรือไม่ 

7.  สําหรับการกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารคณะ  
รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดข้างต้น นั้น ควรมอบหมายให้รองคณบดี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปศึกษาและนําเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา และเลขานุการคณะ เป็นคณะทํางาน ดําเนินการตามข้อ 7 ของข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้างต้น  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 3.1  การจัดแสดงผลงานโครงการออกแบบอุตสาหกรรม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
การออกแบบอุตสาหกรรม แจ้งว่า  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มีกําหนดจัดแสดงผลงานโครงการ
ออกแบบทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาคณะชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 
2553 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
และขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 3.2  การจัดงานสถาปนิกอีสาน ‘54/1 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมาธิการ
สถาปนิกอีสาน กําหนดจัดงานสถาปนิกอีสาน ‘54/1 (E-san Architect 2011/1) ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 
2554 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น จังหวัดขอนแก่น จึงแจง้มายังผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทราบด้วย 

นายชูพงษ์ ทองคําสมุทร แจ้งว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ตนเองได้รับมอบหมายให้อยู่ในคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดแสดงผลงานวิชาชีพของสมาชิก ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์  จึงขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ทุกท่านท่ีประสงค์จะจัดแสดงผลงาน ให้แจ้งความจํานงและส่งผลงาน ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ี
ประจําเคาน์เตอร์สารบรรณคณะ เพื่อทางฝ่ายฯ จะได้รวบรวมและนําไปจัดแสดงนิทรรศการผลงานให้ต่อไป 
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 3.3 ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการประจําคณะฯ จากคณาจารย์ประจํา 
 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ  
จากคณาจารย์ประจํา แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อฯ ทุกท่าน ใช้สิทธ์ิเสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งกรรมการประจําคณะ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจํา  แทนตําแหน่งที่จะว่างลง เนื่องจาก นาย
ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล ผู้ดํารงตําแหน่งจะครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวนไม่เกิน 1 ชื่อ ได้ต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันพุธท่ี 16 มีนาคม 2554 เวลา 15.30 น. โดยสามารถเลือกเสนอชื่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 

1) เสนอชื่อโดยหย่อนบัตรด้วยตนเองในกล่องรับบัตรเสนอชื่อที่จัดไว้ให้  พร้อมลงลายมือชื่อการส่ง
เพื่อเป็นหลักฐาน  ณ  การเจ้าหน้าท่ีคณะ สํานักงานคณบดี หรือ 

2) เสนอชื่อโดยแนบไฟล์บัตรเสนอชื่อ ส่งทาง e-mail ท่ี kanchana@kku.ac.th  (เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ) 
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3.4  ผลการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ประจําหน่วยเลือกตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งผลการหย่อนบัตรเสนอชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ประจําหน่วยเลือกตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย
คณาจารย์ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 

 

จึงแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 
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3.5  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 ทางมหาวิทยาลัย กําหนดจัด   
ให้มีกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม  คือ 1. การนําเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ประจําปีการศึกษา 
2552 โดยมีผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมนําเสนอในครั้งนี้ด้วย จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การ
พัฒนาชุมชนแออัดในเขตตัวเมืองขอนแก่นแบบบูรณาการ และการสํารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ 
VERNADOC (Vernacular Documentation Camp)  และ 2. การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ
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ภายใน ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ  โดยทางมหาวิทยาลัยได้เชิญตัวแทนจาก
คณะ จํานวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ซ่ึงทางฝ่ายวางแผนและพัฒนา เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าร่วม เพื่อให้มีจํานวนบุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น จึงขอเชิญ
ผู้สนใจทุกท่านแจ้งความจํานง และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
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3.6 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ 
 

นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล แจ้งว่า นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 19 จะจัดงานเลี้ยงขอบคุณ 
อาจารย์คณะ ในช่วงเย็นของวันนี้ (9 มีนาคม 2554) เนื่องในโอกาสจะสําเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่น ๆ 
 

4.1  ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย ์  

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 2236 (ปฏิบัติงานที่หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 597/2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ดําเนินการคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร เป็นผู้
ได้รับการคัดเลือก จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกดังกล่าว ก่อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศผลและบรรจุแต่งตั้งต่อไป  

สําหรับผู้ได้รับการคัดเลือก มีวุฒิการศึกษาดังนี ้
1. ระดับปริญญาเอก ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) จาก 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. ระดับปริญญาโท ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จาก มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.31 
3. ระดับปริญญาตรี ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) จาก สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย 3.27 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามที่เสนอ 
 

เลิกประชุมเวลา   15.40 น.           

           
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


