
 

 
 
 

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  3/2553 
วันพุธท่ี  10 มีนาคม  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. 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. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
13. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
14. นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม  
1. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย  (ติดราชการ) 
2. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.35  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 1/2553  เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2553  และคร้ังท่ี 2/2553 เมื่อวันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2553 

 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 โครงสรางและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชา และประธาน 
กรรมการบริหารหลักสูตร     
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหารดําเนินการจัดทํารางผังโครงสราง
การบริหารสายวิชา เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารสายวิชาและ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น 
เนื่องจากฝายบริหารประสงคขอทราบความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม เพ่ือใชประกอบการราง
ผังโครงสรางดังกลาว  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวย 

 

ที่ประชุมไดอภิปรายและใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้  
1.  โครงสรางการบริหารสายวิชาในปจจุบัน มขีอจํากัดจากการที่แตละหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ

การบริหารจัดการเฉพาะหลักสูตรของตน โดยขาดโครงสรางเชื่อมโยงการประสานงานระหวางกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารยในแตละหลักสูตร ซึ่งคณาจารย
จํานวนหนึ่งมีภาระงานสอนในหลักสูตรอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรที่ตนสังกัดดวย ทั้งมีภาระงานดานการวิจัย 
การบรกิารวิชาการ และอ่ืนๆ โดยที่ไมมีผูใดเปนผูรับผิดชอบหลักดูแลจํานวนปริมาณภาระงานของอาจารยแต
ละคนใหเหมาะสมและเสมอภาคกัน ดังนั้น จึงควรปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารหลักสูตรและสายวิชา ให
หัวหนาสายวิชามีอํานาจและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารบุคลากรและอื่นๆ ของหลักสูตรภายใต
สายวิชา โดยทั้งนี้การบริหารภายในคณะนั้น จะมี 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ไดแกคณบดีและรองคณบดี 
และระดับนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งไดแกหัวหนาสายวิชา 

2.  สําหรับกรณีที่วาคณาจารยจําเปนตองสังกัดหลักสูตรตอไปหรือไมนั้น อาจอยูที่การกําหนด
นโยบายของคณะวา จะแบงโครงสรางเปนอยางไร เชน หากแบงโครงสรางเปนแตละสายวิชา อาทิ สายวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร สายวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ฯลฯ  ดังนั้น ก็ไมจําเปนตองใหคณาจารยสังกัด
หลักสูตร และไมจําเปนตองมีตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  ยกเวนในหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ซึ่งจําเปนตองมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งหากทางคณะมีการแบง
โครงสรางมากกวา 1 สายวิชา ในโครงสรางดังกลาวควรจัดใหเอื้อที่สายวิชาตางๆ จะสามารถใชคณาจารย
รวมกันไดในการจัดการเรียนการสอนดวย 

3.  กรณีไมมีการแบงสายวิชาเพิ่มเติม โดยยังคงมีตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอยู 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรับผิดชอบเฉพาะดานการเรียนการสอนของหลักสูตรเทานั้น  สวนการบริหาร
จัดการดานอื่นๆ ใหเปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชา   

4.  หากโครงสรางการบริหารที่ปรับปรุงใหมกําหนดใหหัวหนาสายวิชามีบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในการบริหารจัดการงานทุกดานภายใตสายวิชา ดังนั้น จําเปนตองมีทีมงานชวย
หัวหนาสายวิชาในโครงสรางดังกลาวดวย เชน การกําหนดใหมีตําแหนงรองหัวหนาสายวิชา  เปนตน 

5.  ในรางผังโครงสรางการบริหารสายวิชาที่จะนําเสนอนั้น ควรแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง
กับการบริหารและการปฏิบัติงานในสวนอื่นๆ ในภาพใหญทั้งหมดของคณะดวย  
 

มต ิ ที่ประชุมขอใหรองคณบดีฝายบริหาร รับความคิดเห็น/ขอเสนอแนะขางตนไปประกอบการ
จัดทํารางผังโครงสรางการบริหารสายวิชา และเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป  
 

2.2 การคิดชั่วโมงภาระงานของอาจารยท่ีลาศึกษาแบบไมเต็มเวลา 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 
1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ไดมีการหารือตอที่ประชุมในประเด็นการเกลี่ยภาระงานของบุคลากรสาย
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

ผูสอนใหเทาเทียมกัน  และกรณีที่ทางคณะมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรสายผูสอน ลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรที่ลาศึกษาบางราย ยินดีลาศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
โดยยังปฏิบัติงานสอนและอื่น ๆ ตามที่คณะมอบหมายได วาคณะจะมีเกณฑการคิดจํานวนชั่วโมงภาระงาน
ใหแกบุคลากรเหลานี้อยางไร โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร และรองคณบดีฝายวิชาการ
รับไปศึกษาและพิจารณาเสนอเกณฑการคิดจํานวนชั่วโมงภาระงานที่เหมาะสมสําหรับกรณีดังกลาวเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ นั้น จากการศึกษากรณีดังกลาวพบวามีระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 

1. ระเบียบ ก .ม . วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ พ.ศ. 2542 

2. ระเบียบ ก .ม . วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

3. คําส่ังทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 122/2542 เรื่องมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 
(อธิการบดี ไดรับมอบอํานาจจากปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศ โดยใชเวลาราชการบางสวน ไดไมเกิน 10 
ชั่วโมงตอสัปดาห หากใชเวลาเกินกวานี้ ใหถือเปนการลาเต็มเวลาราชการ) 

4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 18/2552) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตามภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ดังนั้น กรณีที่มีผูขอลาศึกษาแบบไมเต็มเวลา หรือลาโดยใชเวลาราชการบางสวน จึงมีเกณฑในการคิดชั่วโมง
ภาระงานโดยคิดจากภาระงานขั้นต่ําเต็มเวลาเฉลี่ยไมนอยกวา 35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห ซึ่งเปนภาระงานขั้น
ตํ่าของผูที่อยูปฏิบัติงานปกติ ตามที่กําหนดไวในประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 18/2552)  
หักดวยเวลาราชการบางสวนที่ใชในการลาศึกษา/สัปดาห จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

2.3 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2553 
 
 

ประธานแจงวา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2553 แลว พบวา 
มีผลคะแนนประเมินดานคุณภาพและดานสมรรถนะของบุคลากรสายผูสอนบางราย ตํ่ากวา 50%  รวมทั้ง
ความแตกตางกันมากของคะแนนดานสมรรถนะระหวางบุคลากรตางหลักสูตร  จึงมีมติใหมีการทบทวน
คะแนนผลการประเมินของบุคลากรสายผูสอนอีกครั้งวา มีความผิดพลาดในกระบวนการประเมินสวนใด
หรือไม  โดยใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตรรับไปพิจารณาดําเนินการรวมกับประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ  แลวเสนอผลการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผล
การปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร  กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
นั้น บัดนี้ ไดมีการดําเนินการดังกลาวแลว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 
1 ประจําปงบประมาณ 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม โดยมีผลสรุปการทบทวน
คะแนนผลการประเมินของบุคลากรสายผูสอน ดังนี้ 

1. มีผูไดรับการปรับปรุงคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ราย เนื่องจากเดิมมีความคลาดเคลื่อนใน
การคิดคะแนนดานคุณภาพและสมรรถนะ โดยคิดจากฐานคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งที่
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

ถูกตองคือ 30 คะแนน และมีผูไดรับคะแนนลดลงจากเดิม 1 ราย จากผลการตรวจคะแนน
ปริมาณงานตามปฏิบัติงานจริง 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 มีมติใหปดเศษทศนิยมจากคะแนนที่ไดรับ 
เปนจํานวนเต็มเพ่ือใชในการแปรระดับผลการประเมิน (ดีเดน ดี พอใช ควรปรับปรุง) โดย
เศษทศนิยมที่มากกวาหรือเทากับ 0.50 ใหปดขึ้น และนอยกวา 0.50 ใหปดลง  

3. หลังจากการปรับปรุงคะแนนตามขอ 1. และการดําเนินการตามขอ 2. มีผูไดรับระดับผล
การประเมินที่เปล่ียนแปลงไป จากเดิม “ควรปรับปรุง” เปน “พอใช” จํานวน 2 ราย และ
จากเดิม “พอใช” เปน “ดี” จํานวน 1 ราย 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 มีมติใหระบุที่มาของคะแนนที่ไดรับของผู
ที่ไมสง PF ในการพิจารณาผลคะแนนประเมินของที่ประชุมรอบแรก (ครั้งที่ 1/2553) 
จํานวน 3 ราย เพ่ิมเติมไวในชองหมายเหตุของเอกสารสรุปคะแนนผลการประเมิน ดวย 

 

อนึ่ง เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 เห็นวาเกณฑการประเมินคุณภาพดานการ
เรียนการสอนของคณะ ควรไดรับการทบทวนและปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการ
สอนของคณะยิ่งขึ้น  จึงมีมติเห็นชอบใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร รับไปพิจารณาดําเนินการราง
เกณฑที่เหมาะสมรวมกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ  แลวเสนอผลการดําเนินงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา และใชสําหรับการประเมินในงวดถัดไปดวย 

นายธรรมวัฒน อินทจักร เสนอแนะวา เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมา มี
ปญหาหลายประเด็นซึ่งยังไมไดรับการแกไข ทางคณะจึงควรประมวลปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน
ของกระบวนการประเมิน รวมท้ังนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผล
การปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชมุครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ 2553 
เพ่ือสงมอบใหคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานฯ ชุดใหม ที่
จะแตงตั้งขึ้นตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2553) รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ดวย 

 

มต ิ  ที่ประชมุพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบตามที่ประธานและนายธรรมวัฒนฯ เสนอ และเหน็ชอบ
ใหเสนอชื่อบุคลากรใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/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 
3 รายชื่อในสายสนับสนุนตามที่คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ 2553 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553  ใหเปนผูไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 1 ขั้น  

1.2)   ลูกจางประจํา 
เห็นชอบใหเสนอชื่อผูที่คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เสนอตอที่ประชุม
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 
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คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553  ใหเปนผูไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง
ประจํา กรณีพิเศษ 1 ขั้น  จํานวน 1 ราย 
 

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

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

2.4 การแตงต้ังคณะกรรมการ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1/2553) 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย   

 

ประธานแจงวา  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ 2553 รับทราบเรื่องการออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรฉบับใหม ตาม
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2553) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยใหใชบังคับกับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ไดแก ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผนดิน พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได พนกังานราชการ  ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ  ต้ังแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป และจากประกาศ ก.บ.ม. 
ดังกลาว ทําใหทางคณะตองแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้นมา 2 ชุด จากที่มอียูเดิม ไดแก 

1.   คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยมีองคประกอบดังนี้ 
1.1  คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
1.2  รองคณบดีที่เกี่ยวของหรอืผูไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ 
1.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1-3 คน  เปนกรรมการ 

(ไมควรมีตําแหนงทางวิชาการหรือวิชาชีพต่ํากวา 
ตําแหนงที่จะประเมิน เวนแตผูที่มีประสบการณ 
และหรือความเชี่ยวชาญเปนกรณีพิเศษในเรื่อง 
ที่เกี่ยวของ) 

1.4  เลขานุการคณะหรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ หากคณะมีบุคลากรจํานวนมาก อาจมีคณะกรรมการมากกวาหนึ่งชุดก็ได 
 

2.   คณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 
2.1  คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
2.2  รองคณบดีที่เกี่ยวของ   เปนกรรมการ 
2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1-3 คน  เปนกรรมการ 
2.4  เลขานุการคณะหรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

เพ่ือทําหนาที่ พิจารณากําหนดหรือปรับปรุง ขอกําหนดการจางหรือขอกําหนดการปฏิบัติงาน
ตําแหนงตางๆ  และวิเคราะหทบทวนผลการประเมินของบุคลากรในภาพรวมของคณะ เพ่ือเสนอแผนพัฒนา
บุคลากรตอคณะ 
 โดยในการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมขางตนนั้น ใหยกมาพิจารณาในวาระการ
ประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ ตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2553) ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

1.   คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  ประกอบดวย 
1.1  คณบดี     เปนประธานกรรมการ 
1.2  รองคณบดีฝายบริหาร   เปนกรรมการ 
1.3  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  เปนกรรมการ 
      (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
1.4  เลขานุการคณะ    เปนกรรมการ 
      (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
1.5  ผูที่คณบดีมอบหมาย    เปนกรรมการและเลขานุการ 

2.   คณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   ประกอบดวย 
2.1  คณบดี     เปนประธานกรรมการ 
2.2  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  เปนกรรมการ 
2.3  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  เปนกรรมการ 
      (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
2.4  ตัวแทนบุคลากรสายผูสอนที่มาจากการ  เปนกรรมการ 
       เสนอชื่อของกลุมบุคลากรสายผูสอน  
      (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
2.5  ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนที่มาจากการ เปนกรรมการ 
       เสนอชื่อของกลุมบุคลากรสายสนับสนุน 
      (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
2.6  เลขานุการคณะ    เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

โดยกรรมการลําดับที่ 2.4 และ 2.5 ใหมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 รับรองผลการศึกษาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหการรับรองผลการศึกษา
ของนักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรตางๆ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหการรับรองผลการศึกษาทุกรายวิชาตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

4.1 การออกประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินบริจาคกองทุนเพื่อการศึกษา 
2 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา ตามที่คณะโดยความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ  
ประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ไดเสนอขออนุมัติตอทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือออกประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินบริจาคกองทุนเพ่ือการศึกษา “อาจารย ดร.สุกัญญา 
นุตาลัย” และ “อาจารยพณวรรธ พุมพวง” นั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการสําหรับราง
ประกาศดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายไดฯ ไดเสนอแนะใหทางคณะฯ กําหนด
องคประกอบ ที่มา หนาที่ และวาระการดํารงตําแหนง ของคณะกรรมการบริหารกองทุนไวใหชัดเจนดวย และ



 

 
 
 

7

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว 

ในกรณีที่คณะมีกองทุนหลายกองทุน อาจใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเดียวเพ่ือทําหนาที่บริหารทุก
กองทุนก็ได  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา รับไปจัดทําราง
รายละเอียดตางๆ ตามขอเสนอแนะของทีป่ระชมุคณะกรรมการเงินรายไดฯ แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

4.2 การออกประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนวิจัยคณะ 
 

รองคณบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุมแทนรองคณบดีฝายวิจัยซึ่งติดราชการ เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบการออกประกาศคณะฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนวิจัยคณะ รวม 3 ฉบับ ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 

1. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ 

2. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย โดยใช
เงินกองทุนวิจัย 40 ป ของคณะฯ 

3. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยใชเงินกองทุนวิจัยคณะ 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติวา เนื่องจากรางประกาศคณะฯ ทั้ง 3 ฉบับดังกลาว มี
ขอผิดพลาดหลายแหง และไมมีระเบียบหรือประกาศหลักเกณฑกองทุนวิจัยคณะฯ แนบมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาในที่ประชุมดวย ดังนั้น จึงขอใหฝายวิจัยยกวาระนี้ไปเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งตอไป โดยใหนําระเบียบหรือประกาศหลักเกณฑกองทุนวิจัยคณะฯ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตอที่
ประชุมดวย และใหปรับแกไขรางประกาศหลักเกณฑทั้ง 3 ฉบับดังกลาวใหถูกตองกอนนําเสนอ โดยทั้งนี้ หาก
คณะกรรมการประจําคณะทานใดมีขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขเปนอยางไร ใหแจงไปที่รองคณบดีฝายวิจัย 
หรือกลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ เพ่ือปรับแกไขกอนเสนอคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไปดวย 
 

4.3 การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ 
 

นายธรรมวัฒน  อินทจักร  ขอใหผูบริหารคณะรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรคณะ ใหคณะกรรมการประจําคณะทราบเปนระยะ ๆ ดวย 
 

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 

          
(นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 

นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


