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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  4/2554 
วันพุธที่  22 มิถุนายน  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ  สินอุไรพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

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

เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554  
เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2554  และครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
ครั้งที่ 2/2554 

-  หน้า 8 ย่อหน้าแรก บรรทัดท่ี 3 ให้ตัดข้อความว่า “ระบุไว้ไม่ตรงกับคุณวุฒิของบคุคลท้ัง 2 ราย
ดังกล่าว” ออก และให้แก้ไขใหม่เป็น “ไม่ครอบคลุมชื่อคุณวุฒิของผู้สมัครทั้ง 2 ราย ท้ังที่มี
คุณสมบัติตามความต้องการของหลักสูตร” 

ครั้งที่ 3/2554 
-  ไม่มีการแก้ไข 

 

หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมท้ังสองครั้งดังกล่าว   
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
  

2.1    กําหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายและแนวทางดําเนินการตาม

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว ให้ไปดําเนินการจัดทําร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเลขานุการ
คณะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปได้ ดังนี้ 

 

1)   ตัวชี้วัดท่ี 9.4   ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4  

(ร่าง) แนวทางดําเนินการ 
1. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เข้าใจง่ายขึ้น 
2. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2554 ไปดําเนินการ  ดังนี้ 

2.1  แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   
2.2  เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทราบ และสืบค้นได้ บนเว็บไซต์คณะ ทางอีเมล์ และแจ้งในที่ประชุมบุคลากร  
2.3  แจ้งเรื่องสําคัญที่บุคลากรควรทราบในที่ประชุมบุคลากร 
2.4  จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2555 ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2554  

โดยให้มีกิจกรรมประกอบด้วย   
-     การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของคณะ   
-     การนําประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนาของคณะมาทบทวน  
-     กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร   
-     การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2555 เพื่อ

นําเสนอแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2555 ต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในลําดับถัดไป 

 

2)   ตัวชี้วัดท่ี 16   ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลองค์การที่ดีของคณะกรรมการประจําคณะ 
16.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4  

(ร่าง) แนวทางดําเนินการ 
1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)  เป็นคณะกรรมการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
2. ให้มาตรการและการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นมาตรการ

และการดําเนินการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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3. ให้คณะกรรมการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  อย่างน้อย 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ภายในไตรมาสที่ 3 และ ครั้งที่ 2 
ภายในไตรมาสที่ 4) 

16.2   ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ 4  
 (ร่าง) แนวทางดําเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
3. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผล และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ อย่างน้อย 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ภายในไตรมาสที่ 
3 และ ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาสที่ 4) 

16.3   ร้อยละของการจัดประชุมคณะกรรมการตามแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ 4  
ร่าง) แนวทางดําเนินการ 
1.   ให้มีการจัดประชุมตามกําหนดการประชุม (ทุกเดือน) 

16.4   ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ 4  
(ร่าง) แนวทางดําเนินการ 
1. ให้มีการจัดประชุมตามกําหนดการประชุมท่ีได้ตกลงไว้ (ทุกเดือน) 
2. หากคณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่อาจเข้าประชุมตามกําหนดการในเดือนใดได้  ให้เลื่อนประชุมเป็น

วันเวลาอื่นตามที่คณะกรรมการส่วนใหญ่สามารถเข้าประชุมได้ 
16.5 มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและมติการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะให้บุคลากรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเป็นประจําและต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ  
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ 4  
(ร่าง) แนวทางดําเนินการ 
1.  แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยเอกสาร   
2.  เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้บุคลากรทราบ ทางอีเมล์  
3.  เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบและ

สืบค้นได้ บนเว็บไซต์คณะ  
4.  แจ้งผลการประชุมสําคัญๆ ให้บุคลากรทราบ ในที่ประชุมบุคลากร 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการกําหนดค่าเป้าหมายและแนวทางดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประจําคณะ ตามที่เสนอ และ
สําหรับตัวชี้วัดท่ี 9.4 ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ นั้น ท่ีประชุมมีมติ
มอบหมายใหร้องคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, เลขานุการคณะ และ นายธรรมวัฒน์  อินท
จักร กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา รับไปดําเนินการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรคณะ
ท่ีมีต่อบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ต่อไปด้วย 

อนึ่ง ท่ีประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
และให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการประจําคณะไม่ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญๆ หรือการมีส่วนร่วมใน
การวางนโยบายสําคัญของคณะ จึงขอให้ทางคณะนําข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1    พิจารณาเลือกคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประธาน ขอให้เลขานุการคณะ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 1/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และตาม
ข้อ 10 ของประกาศฉบับดังกล่าว กําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับคณะ  ประกอบด้วย 

1. คณบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย   เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2-5 คน เป็นกรรมการ 
3. เลขานุการคณะหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ 

เพื่อทําหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดี เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน กลไกสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในคณะ  และรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
โดยอนุโลมด้วย (ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554)  โดยท่ี
กรรมการตามข้อ 2. ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เป็นผู้พิจารณาเลือกผู้แทน จํานวน 2-5 คน  จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 

นอกจากนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ต้ังแต่รอบประเมินที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ 2554 เป็นต้นไป ทางมหาวิทยาลัยฯได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ) จากเดิมซ่ึงบุคลากรทุกประเภทจะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบ
เดียวกันทั้งหมด ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1/2553) ดังรายละเอียดสรุปเปรียบเทียบ
หลักเกณฑ์เดิม-ใหม่ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภท ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม   

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อทําหน้าท่ีพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ ด้วยเช่นกัน  แต่หลักเกณฑ์มิได้กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ  ดังนั้น 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในส่วนของลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการ เพื่อใช้สําหรับการประเมินตั้งแต่รอบประเมินที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไปด้วย  

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในรอบประเมินที่ 2 
ประจําปีงบประมาณ 2554 นี้ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1/2554) กําหนดให้คณบดี หรือ
เลขานุการคณะ (แล้วแต่กรณี) หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ประเมินแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัด  ซ่ึงคณบดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละประเภท  ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ซ่ึงทํา
หน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเมื่อรอบประเมินที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 ให้ทําหน้าท่ีแทน
คณบดี ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในรอบประเมินที่ 2 นี้ไปก่อนด้วย  โดยจะให้มีการจัดทํา
คําสั่งมอบอํานาจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดต่อไป 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมว่า ต้ังแต่รอบประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 
เป็นต้นไป ควรกําหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร และจะปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลระดับต่างๆ ให้ต่างไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร  ซ่ึงที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจดําเนินการตามท่ี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
กล่าวคือ ให้มีการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยองค์คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง (Panel) โดยการ
มอบหมายงานให้แก่แต่ละบุคคลนั้น จะต้องพิจารณาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วย  ส่วนตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินผลระดับต่างๆ นั้น อาจยกมาจากหลักเกณฑ์เดิม นํามาปรับให้เข้ากับแบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์
ใหม่  โดยทั้งนี้ ควรรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรก่อน และให้มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรล่วงหน้าก่อนรอบ
การประเมินด้วย 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตาม
องค์ประกอบที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1/2554)  ให้เป็นคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรทุกประเภทของคณะด้วย 

2.   เห็นชอบให้กรรมการประจําคณะ จํานวน 3 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อ 10 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1/2554)  ดังนี้ 

1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล 
2)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
3)  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

3.  ทางคณะควรเชิญให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เข้าร่วมรับฟัง
และเสนอความเห็นในการประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร่วมกับ
คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกรอบประเมินด้วย เพื่อลดปัญหาความเห็น
ต่างเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการไปแล้ว 

 

3.2    ปรับปรุงอัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้ดําเนินการปรับปรุงสื่ออัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงมีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล  โดย
การออกแบบบนเครื่องใช้สํานักงานต่างๆ ท่ีจะใช้เป็นของที่ระลึกของคณะและเพื่อการใช้ภายในคณะ ประกอบด้วย ชุด
เครื่องเขียนสํานักงาน stationery/ แฟ้ม/ นามบัตร/ กระดาษเขียนจดหมาย/ ซองจดหมาย/ กระดาษ memo ซ่ึง
ออกแบบและปรับปรุงโดย อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 3 แบบ ดัง
รายละเอียดซ่ึงได้นําเสนอต่อที่ประชุมบนจอภาพจากเครื่อง projector  ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

แบบท่ี 1  : Combination Dynamic  
สีฟ้าแทนท้องฟ้า ผืนน้ํา ความสดใส สื่อความหมายถึงความเป็นสากล สีน้ําตาลแทนผืนดิน ธรรมชาติ 

สื่อความหมายถึงท้องถิ่น วงกลมสื่อถึงคณะฯ แทนองค์ความรู้ท่ีมีการพลวัตรเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
แบบท่ี 2  : Local to Universe 
ใช้ลายที่ฐานโลโก้คณะนํามาจัดวางใหม่ สื่อความหมายถึงท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล สีน้ําตาลสื่อความ

หมายถึงคณะฯ  texture เป็นลายกระดาษสื่อถึงวัสดุของการออกแบบและความนุ่มนวลมีสุนทรียภาพสูง 
แบบท่ี 3  : Growing Creation  
สีน้ําตาลสื่อความหมายถึงคณะฯ  ใช้ลายที่ฐานของโลโก้คณะนํามาจัดวางใหม่  มีแถบสีเขียวสื่อถึง

ธรรมชาติ และการเจริญเติบโตอย่างสร้างสรรค์  
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะได้นําลงบนเว็บไซต์คณะ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้บุคลากรคณะร่วมแสดงความคิดเห็นและโหวตลงคะแนนเลือกแบบท่ีเหมาะสมที่สุด ภายใน 1 สัปดาห์  ส่วนการ
ดําเนินการผลิตจากแบบท่ีได้รับการโหวตนั้น จะให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการดําเนินการปรับปรุงสื่ออัตลักษณ์องค์กร คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สําหรับใช้กับเครื่องใช้สํานักงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นตามที่รอง
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เสนอ แต่ท้ังนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรสื่อสารให้บุคลากรผู้ใช้ทราบด้วยว่า ใน
โอกาสใดที่บุคลากรอาจใช้เครื่องใช้สํานักงานเหล่านี้ได้ และในโอกาสใดต้องใช้ตามรูปแบบท่ีทางราชการกําหนดไว้
เท่านั้น  เพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบของทางราชการ 
 

3.3     หลักเกณฑ์การเก็บค่าบริการโทรสารส่วนตัว 
 

เลขานุการคณะ แจ้งว่า ตามท่ีทางคณะได้อนุโลมให้บุคลากรใช้โทรสารของคณะในเรื่องส่วนตัวได้ 
เพื่อไม่เสียเวลาปฏิบัติราชการที่ต้องเดินทางออกไปรับ-ส่งโทรสารนอกคณะ นั้น  เนื่องจากพบว่าในการดําเนินการ
ดังกล่าว ทําให้คณะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารการขอตั้งงบประมาณระหว่างปีเพื่อการรับ-
จ่ายเงินจากผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ในการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการที่ผ่านมา จะรอใบแจ้งหนี้จากบริษัทผู้
ให้บริการโทรสารก่อน จึงจะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการบางรายจ่ายเงินล่าช้า ซ่ึงอาจทํา
ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายเงินไม่ทันกําหนดการชําระหนี้ และคณะอาจถูกงดให้บริการโทรสารจากบริษัทได้  ดังนั้น 
จึงเห็นสมควรออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการและอัตราเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรสารในงานส่วนตัว 
ตามรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ โดยขอให้ปรับปรุงข้อความบางแห่ง
ใน (ร่าง) ประกาศ ให้เป็นไปโดยเหมาะสมตามความเห็นของที่ประชุม ก่อนประกาศใช้ต่อไปด้วย 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

4.1     ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย ์
 

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัย แจ้งมติท่ีประชุม
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ให้คณะบรรจุบุคคลภายนอกที่กําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 2 ราย ได้แก่ นายขาม จาตุรงคกุล และนายณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนได้ตามท่ีคณะขออุทธรณ์ไป ท้ังนี้ โดยมีเงื่อนไขและให้คณะส่งเอกสารเสนอต่อทางมหาวิทยาลัย ภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบรรจุ ดังนี้ 

 

1. คณะต้องกําหนดภาระงานสอนและสัดส่วนในการรับนักศึกษาให้ชัดเจน 
2. คณะต้องมีจุดเน้นของหลักสูตร โดยกําหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นในด้านใด 
3. กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการจบปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 4 ปี ไว้ในสัญญาจ้าง หากพ้น

กําหนดนี้แล้วให้ถือว่าเลิกจ้าง 
ซ่ึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ และจัดส่งเอกสารเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยแล้ว  

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า จากการที่ได้เข้าไปชี้แจงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 กรณีการขอบรรจุบุคคลท้ัง 2 รายดังกล่าวข้างต้น นั้น 
ทําให้ทราบว่า เดิมนั้นทางคณะกรรมการฯ ยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  แต่เมื่อได้อธิบายรายละเอียดให้ทราบ ก็
มีเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ ตนเองได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม ท่ีคณะได้มีการประกาศรับสมัครไปหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้มาย่ืนใบสมัคร เพราะไมมี่คณุวฒุิ
ปริญญาเอก เนื่องจากเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทแล้ว ผู้สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะหัน
ไปประกอบอาชีพส่วนตัว จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ ได้ให้
คําแนะนําว่า หากทางคณะเห็นว่าไม่จําเป็นต้องรับอาจารย์ท่ีจบวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานี้ ก็อาจทําหนังสือชี้แจง
เหตุผลความจําเป็น และขอประกาศรับสมัครผู้ท่ีมีวุฒิระดับตํ่ากว่าปริญญาเอก ไปท่ีมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก็ได้  
ดังนั้น ในการประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สําหรับอัตราท่ีว่างอยู่นั้น หากในที่สุดแล้ว
ไม่มีผู้จบวุฒิปริญญาเอกมาสมัคร   ก็ควรดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป   
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.2     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง อาจารย ์
 

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  3481 (ปฏิบัติงานที่หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม) 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 1810/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2554  ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้สมัครสอบ 
โดยการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นางภาคินี เปล่งดีสกุล  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
โดยมีวุฒิการศึกษาดังนี้ 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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1. ระดับปริญญาโท ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จาก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     เกรดเฉลี่ย 3.78 

2. ระดับปริญญาตรี ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) จาก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น       เกรดเฉลี่ย 3.33 

 

จึงแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.3     แผน 5 ปี ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ปีการศึกษา 2555-2559)   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
1.   แผน 5 ปี ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ปีการศึกษา 2555-2559) ประกอบด้วย  

1.1  แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก  
1.2  แผนอัตรากําลังบุคลากรสายผู้สอน 
1.3  แผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงเป็นเอกสารที่ทางคณะใช้ประกอบการขออุทธรณ์เพื่อบรรจุ
บุคคลภายนอก จํานวน 2 ราย ท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนของคณะ (ตาม
รายละเอียดในวาระที่ 4.1 ของการประชุมครั้งนี้)  ซ่ึงจากแผนดังกล่าว ทางหลักสูตรจําเป็นต้องมีอัตรากําลังสายผู้สอน
และสายสนับสนุนเพิ่มขึ้น จึงขอให้ทางคณะรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไปด้วย 

2.  ผลการทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ซ่ึงได้จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากร ในการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดเพชรบุรี  
ท้ังนี้ ทางหลักสูตรฯ จะนําผลการสัมมนาดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรต่อไป  และมีบาง
ประเด็นซ่ึงเป็นจุดอ่อน/อุปสรรค ท่ีจะขอให้ทางคณะรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดัง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

ท่ีประชุมให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสนอแผน 5 ปี ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมดังกล่าวไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยท่ียังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ/คณะกรรมการประจําคณะ และ
เนื่องจากแผนการรับนักศึกษาของคณะมีการกําหนดไว้ถึงเพียงปีการศึกษา 2556 เท่านั้น  ดังนั้น ทางคณะจึงควร
ทบทวนและจัดทําแผนในภาพรวมของทุกหลักสูตรต่อไปด้วย 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับไปดําเนินการต่อไป 
 

4.4     ผลการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจํา 
 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์จากคณาจารย์ประจํา ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี  8/2554  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2554 แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการประจํา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจํา ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี  
3/2554) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรม



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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ศาสตร์ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจํา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีคณาจารย์ใช้สิทธ์ิเสนอชื่อ จํานวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.73 จากจํานวนผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อทั้งหมด 44 คน ปรากฏว่า นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช  เป็นผู้
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการประจําคณะ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําในครั้งนี้  โดยได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.5     สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
 

เลขานุการคณะ แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 2 เรื่อง ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว มี
มติดังนี้ 

1. รับรองผลการเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) ให้แก่
นกัศึกษาคณะ จํานวน 1 ราย ในรายวิชา 803 428 Architectural Design VI Sec.02  

2. รับรองการแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน ให้แก่นักศึกษาคณะ จํานวน 2 ราย ในรายวิชา 
803 327 Architectural Design IV Sec.01, 02 และจํานวน 1 ราย ในรายวิชา 805 492 
Seminar in Industrial Design II Sec.02  

(ตามหนังสือเวียนขอมติของกลุ่มงานจัดการศึกษา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554)  
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ 
 

5.1     ขอความเห็นชอบการเสนอขอทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
 

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ สินอุไรพันธ์ มีความ
ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ จากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นจํานวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม UIA2011 TOKYO The XXIV World Congress of 
Architecture จัดโดย International Union of Architectures (UIA) ในหัวข้อเรื่อง Does Architectural Trend 
Matter? Architecture of Bangkok Towards the Mid-21st Century ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2554 – วันที่ 
1 ตุลาคม 2554  รวม 7 วัน ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  และโดยที่เงื่อนไขในการยื่นเรื่องเสนอขออนุมัติใช้เงิน
ต่อทางมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1243/2553) เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์
เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ กําหนดให้การเดินทางไปราชการ
ดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก่อนด้วย  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานทางวชิาการ
ในต่างประเทศ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ สินอุไรพันธ์ ได้ตามที่เสนอ 
 

5.2     การปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระบบ 
 

ประธานแจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการให้มีการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระบบ ท้ังโครงสร้างสายสนับสนุนและสายวิชาการ  เพื่อแก้ไขปัญหาจากการจัด



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละคณะ/หน่วยงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ท่ีจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ เชิงระบบ  จากระดับ
สํานักงานอธิการบดี/กอง/งาน กับระดับคณะ/สํานักงานคณบดี/ภาควิชา และสํานักงานผู้อาํนวยการ/ฝ่าย/งาน  โดย
ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการในเรื่องนี้  ได้นําเสนอ
หลักการ/วัตถุประสงค์ และแนวทางดําเนินการปฏิรูปการจัดโครงสร้างดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2554  และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว  โดยการดําเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าว มี
หลักการ/วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  การวางยุทธศาสตร์และการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy & Implement) โดยกําหนด
บทบาทสํานักงานอธิการบดี ให้เป็นหน่วยวางยุทธศาสตร์ สนับสนุน กํากับ ติดตามผล และกําหนดบทบาทของคณะ/
หน่วยงาน ให้ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

2.  การรวมศูนย์และการกระจายอํานาจ  (Centralize & Decentralize) โดยให้มีระบบกลไกการ
รวมศูนย์การบริหารไว้ท่ีสํานักงานอธิการบดี แต่ให้มีการกระจายอํานาจการปฏิบัติไปสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.  การจูงใจและการบังคับบัญชา (Motivation & Control)  โดยการวางระบบการกระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจ และการควบคุมบังคับบัญชา ท่ีสํานักงานอธิการบดีสามารถกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ/
หน่วยงาน และมีระบบรายงานผลงานที่เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัล 

ท้ังนี้  ในการดําเนินงาน คณะกรรมการฯ จะเดินสายไปตามคณะ/หน่วยงานต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล และ
คาดว่าการดําเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2554 นี้  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.3     ทิศทาง  เป้าหมาย  หลักเกณฑ์  และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง
แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

ทิศทาง เป้าหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ตามท่ีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เสนอ  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ ์
1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
2. จัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ําโขงและกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
3. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีได้รับการยกย่องจัดอันดับเป็นที่ 3-80-400 ของประเทศ เอเชีย และ

ระดับโลก ตามลําดับ 
4. เน้นจัดการศึกษาท่ีคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน

เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และการประกันคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. อย่างน้อยในระดับดีทุกหลักสูตร 

หลักเกณฑ์และแนวทาง 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. หลักสูตรเดิมและปรับปรุงใหม่ 
1.1 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 
1.2 สนับสนุนให้หลักสูตรเน้นในระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการทําวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

(ปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก) 
1.3 สนับสนุนหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

2. หลักสูตรใหม่ 
2.1 สนับสนุนการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการทําวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงาน (ปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก) 
2.2 สนับสนุนการเปิดหลักสูตรลักษณะพหุสาขาวิชา ท่ีสอดรับการพัฒนาประเทศซึ่งอาจเป็น

หลักสูตรร่วมระหว่างสาขาวิชาหรือหลักสูตรร่วมระหว่างคณะ 
2.3 สนับสนุนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ 
2.4 หลักสูตรใหม่ ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบคุณภาพมาตรฐาน

ของหลักสูตร ตลอดจนมีระยะเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับนักศึกษา 
3. จํานวนรบันักศึกษา 

3.1 ภาพรวมจํานวนนักศึกษาในแผนฯ 11 มีจํานวนไม่เกิน 45,000 คน (ปัจจุบัน 43,708 คน) 
โดยให้คงจํานวนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาต ิ

3.2 ปรับสัดส่วนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี :บัณฑิตศึกษา เป็น 65 : 35 (ปัจจุบัน 70 : 
30) 

3.3 ปรับสัดส่วนจํานวนนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 35 : 25 : 40 (ปัจจุบัน 31 : 19 : 50) 

3.4 จํานวนนักศึกษานานาชาติไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 2 (ปัจจุบันร้อยละ 0.57) 
3.5 เพิ่มจํานวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 (ปัจจุบันร้อยละ 57.47) 
3.6 เพิ่มจํานวนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 (ปัจจุบันร้อยละ 59.93) 

และมีตําแหน่งศาสตราจารย์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 (ปัจจุบันร้อยละ 1.61) 
3.7 เพิ่มจํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 (ปัจจุบันร้อยละ 2.97) 

4. หน่วยงานใหม่ 
4.1 สนับสนุนการรวม การผนึกพลังระหว่างคณะ/หน่วยงาน ระหว่างสาขาวิชา/ภาควิชา 

ภายในคณะเดียวกัน หรือร่วมมือกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติพันธกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุความเป็นเลิศ 

4.2 หน่วยงานใหม่ในระดับคณะ สามารถเพิ่มขึ้นได้ตามความจําเป็น มีการกลั่นกรองอย่างเป็น
ระบบ โดยให้จัดต้ังเป็นองค์กรในกํากับ และมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมให้แก่วิทยาเขตหนองคายตามศักยภาพและความประสงค ์
5. การพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัย โครงการ หรือปัญหาเป็นฐาน 
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5.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.4 สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา 
5.5 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
5.6 เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติและกระแสโลกาภิวัตน์ 

 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเพิ่มเติมว่า ทางมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญมากกับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย โดยต้องการควบคุมจํานวนนักศึกษาให้มีไม่เกิน 45,000 คน และสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้มีสัดส่วน 65 : 35  แต่ท้ังนี้ ไม่จําเป็นที่ทุกคณะจะต้องมีสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เท่ากับ 65 : 35  คณะใดที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา อาจรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้บางคณะยังคงรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ตามความจําเป็น โดยท่ีสัดส่วนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ 65 : 35  ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัย
จึงขอให้ทุกคณะจัดเตรียมแผนหลักสูตรของคณะเพื่อนําไปประชุมพิจารณาร่วมกัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554  ซ่ึง
ทางคณะจะนัดประชุมหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทําแผนหลักสูตร ก่อนใช้เป็นข้อมูลสําหรับการประชุม
ร่วมกับคณะอื่นๆ และทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล  เสนอความคิดเห็นว่า ทางคณะไม่ควรลด แต่ควรเพิ่มจํานวน
รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากการผลิตบัณฑิตของคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตออกไปปฏิบัติงานใน
วิชาชีพเพื่อให้บริการแก่ชุมชน และจํานวนนักศึกษาของคณะมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆ จึงอาจไม่ส่งผล
กระทบต่อสัดส่วนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แสดงความเห็นด้วย โดยเห็นว่าทางคณะอาจตกลงกับคณะอื่น ให้
ลดจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีลง  รวมทั้งการดําเนินการที่เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ ซ่ึงคณะอื่นอาจมี
ความพร้อมมากกว่า โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อาจรับไปดําเนินการเน้นในระดับภูมิภาคเป็นการแลกเปลี่ยนกัน 
คณะใดถนัดเรื่องใดก็ดําเนินการในเรื่องนั้น  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเองก็น่าจะสนับสนุน เนื่องจากต้องการให้คณะต่างๆ 
มีความร่วมมือกันอยู่แล้ว 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบว่า ทางคณะไม่ควรลดจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีลงไปจากเดิม  และหากจะ

เพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ให้มีการตกลงกับคณะพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนการดําเนินการตามนัยท่ีมี
การเสนอข้างต้น 

2.  เห็นชอบให้ทุกหลักสูตรรับไปพิจารณาจัดทําแผนหลักสูตรในเบื้องต้นก่อนนําไปพิจารณาร่วมกันใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2554 โดยให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในวาระดังกล่าวด้วย 
 

5.4     แผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม แจ้งว่า ในปีนี้ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จะมีอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จํานวน 
4 ราย  โดย 2 ราย มีรายชื่ออยู่ในแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่คุณวุฒิระดับปริญญาเอกแล้ว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ  
จันทะรี และ นางรัตติกร  ศิริขันธ์ บุตรลา  ส่วนอีก 2 ราย เป็นอาจารย์บรรจุใหม่ ได้แก่ นายขาม  จาตุรงคกุล และ 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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นายณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร  ดังนั้น จึงขอให้มีการบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกของคณะด้วย  ซ่ึงรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารับท่ีจะไปดําเนินการต่อไป โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการปรับปรุงการจัดกลุ่มสาขาวิชาศึกษาต่อที่คล้ายคลึงกันไว้ในชื่อกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน เป็นกลุ่มใหญ่ๆ  
เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   17.30 น.           
           

       
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


