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รายงานการประชุม 
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ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร  และ   

รักษาราชการแทนคณบดี   ประธาน 
2. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
3. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
6. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
8. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
9. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
10. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
11. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
12. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
13. นางอโนชา นนทคปุต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม   
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี (ไปราชการ)     
2. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ไปราชการ) 
3. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย  (ลาพักผอน) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 3/2553  เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2553 

 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 โครงสรางและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชา และประธาน 
กรรมการบริหารหลักสูตร     
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รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553  มีมติมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร รับความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ไปประกอบการจัดทํารางผังโครงสรางการบริหารสายวิชา และการกําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝายตางๆ ที่จะปรับปรุงใหมใหมีความชดัเจนยิ่งขึ้น นั้น ฝายบริหารได
ดําเนินการแลว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการกาํหนดโครงสรางการบริหารสายวชิา และบทบาท
หนาที่ความรับผดิชอบของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซึ่งไดหารือรวมกับรอง
คณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาสายวิชา และ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรตางๆ ในเบ้ืองตนแลว   

การจัดโครงสรางนี้ยึดหลักการการใชทรัพยากรรวมกัน โดยใหทุกหลักสูตรอยูภายใตการบริหาร
ของหัวหนาสายวิชา ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา อาจปรับใหคณาจารยทั้งหมดสังกัดคณะ แทนการสังกัด
หลักสูตร โดยยังมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยู ซึ่งไดมาจากการเสนอชื่อโดยคณาจารยที่สอนในหลัก 
สูตรนั้นๆ 

สวนการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝายตางๆ ไดแก รองคณบดี หัวหนาสาย
วิชา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นั้น รองคณบดีจะมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผน
ยุทธศาสตรคณะ และติดตามผลการดําเนินงาน  สวนหัวหนาสายวิชาจะมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบการนําแผน
และนโยบายท่ีเกี่ยวของจากระดับคณะไปสูการปฏิบัติ โดยมีอํานาจหนาที่ในการบริหารดานบุคคล ทรัพยสิน 
งบประมาณ งานดานการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุง หลักสูตรตางๆ  สําหรับประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตรนั้น จะมีบทบาทหนาที่เสมือนผูชวยหัวหนาสายวิชา โดยทําหนาที่บริหารดานบุคคล ทรัพยสิน 
งบประมาณ และงานดานการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่รับผิดชอบ  สวนประธานกรรมการบัณฑิต 
ศึกษา นั้น  มีหนาที่วางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา ติดตามงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ พิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินการจัดการศกึษา กํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร 
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรางหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ที่ประชุมใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของคณะ (คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา และคณะกรรมการบริหาร) ไมใชผูบังคับบัญชาของหัวหนาสายวิชาและ
เลขานุการคณะ ดังนั้น ในผังโครงสรางการบริหาร ที่ต้ังของคณะกรรมการเหลานี้จึงไมควรตั้งอยูกึ่งกลางของ
สายการบริหารระหวางผูบริหารคณะกับหัวหนาสายวิชาและเลขานุการคณะ แตควรปรับใหไปอยูดานขางของ
เสนเชื่อมตอระหวางผูบริหารคณะกับหัวหนาสายวิชาและเลขานุการคณะ 

2. ในผังโครงสรางการบริหาร ควรแสดงที่ต้ังของคณะกรรมการระดับปฏิบัติการภายใตรอง
คณบดีแตละฝายดวย เชน คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งกรรมการประจํา
คณะบางทานเสนอความคิดเห็นวา ทางคณะควรยกระดับคณะกรรมการชุดดังกลาวใหเปนคณะกรรมการวิจัย 
ที่มีฐานะเทียบเทากับคณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของคณะ เชนเดียวกับ คณะ 
กรรมการวิชาการ คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา และคณะกรรมการบริหาร ดวย เนื่องจากทางคณะมีทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุงเนนดานการวจิัย  

3.  ในเอกสารซึ่งระบุหนาที่ของแตละฝายนั้น ควรระบุขอบขายงานภายใตความรับผิดชอบของ
รองคณบดีแตละฝายดวย   

4.  การใหคณาจารยทั้งหมดสังกัดคณะแทนการสังกัดหลักสูตร เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการ
ปรับโครงสรางการบริหารใหม ซึ่งมีทั้งขอดีและขอดอย  ขอดี เชน สนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน และ
ไมเปนประเด็นที่ทําใหมีการแบงพวกแบงฝาย แตอาจมีขอดอย เชน ทําใหไมเกิดการพัฒนา อาจมีผลกระทบ
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ตอสัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาสําหรับการขอกรอบอัตราเพิ่มในบางสาขาวิชา ความไมทั่วถึงในการบริหาร
จัดการ ในการมอบหมายงาน การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนตน  
ดังนั้น จึงควรพิจารณาวามีทางเลือกอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม อยางไร 

5.  จาก (ราง) โครงสรางดังกลาว หัวหนาสายวิชาจะมีขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น
อยางมาก  ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรก็ยังคงมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารในหลักสูตรเชนเดิม 

6.  ตาม (ราง) โครงสรางที่เสนอ งานวิจัย และงานบริการวิชากร ไมอยูในความรับผิดชอบของ
หัวหนาสายวิชา ดังนั้น จึงควรกําหนดความชัดเจนเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในงานดานดังกลาววา จะอยูในความรับผิดชอบของฝายใด 

7. ควรทบทวนอัตราคาตอบแทนผูบริหารใหเหมาะสมกับขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูบริหารระดับตางๆ ซึ่งปจจุบันหัวหนาสายวิชาไดรับคาตอบแทนนอยกวาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

8.  คณะอาจเสนอปรับโครงสรางเปนอยางอื่นตอสภามหาวิทยาลัย เชน การแบงโครงสรางตาม
สาขาวิชาที่คณะผลิตบัณฑิต  

9. ควรกําหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ใหชัดเจน และควรสอดคลองกับ
กําหนดการเสนอวาระตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากนี้ สําหรับผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
โดยชื่อและมิใชโดยตําแหนงบริหาร ทางคณะควรระบุและพิจารณาชั่วโมงภาระงานใหกับผูไดรับแตงตั้งดวย 

10. คณะกรรมการชุดตางๆ ควรมีอํานาจในการตัดสินใจในระดับหนึ่ง โดยไมจําเปนตองรอการ
วินิจฉัยจากคณะกรรมการประจาํคณะกอน 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารและหนาที่
ความรับผิดชอบของฝายตางๆ จะมีผลกระทบในภาพรวมตอคณะและบุคลากร  ดังนั้น จึงมีมติใหรองคณบดีฝาย
บริหารนําวาระดังกลาวไปหารือที่ประชุมบุคลากรคณะเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นกอน แลวจึงสรุปผลเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนการประกาศใชตอไป  
 

2.2 การแตงต้ังคณะกรรมการตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1/2553) 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

ประธานแจงวา  สืบเนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2553) จํานวน 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และ คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในองคประกอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มาจากผูแทนบุคลากรสายผูสอน จํานวน 1 คน โดย
การเสนอชื่อจากบุคลากรสายผูสอน  และมาจากผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 คน โดยการเสนอชื่อ
จากบุคลากรสายสนับสนุน และ สําหรับกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ใหไดมาจากผูที่คณบดีมอบหมาย นั้น บัดนี้ คณะไดดําเนินการใหมีการเสนอชื่อและมอบหมายแลว 
ดังนี้ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานฯ  

ใหมีการเสนอชื่อผูแทนบุคลากรแตละประเภทแลว ปรากฏผลผูไดรับการเสนอชื่อที่มีคะแนน
สูงสุดซึ่งไดรับการพิจารณาใหเปนผูแทนบุคลากรแตละประเภท ไดแก 

1. ผูแทนบุคลากรสายผูสอน   ไดแก  นายสิทธา  กองสาสนะ 
2. ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน  ไดแก  นายอนุวัฒน  กิจโกศล 

กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานฯ 
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ผูไดรับมอบหมายจากคณบดีใหเปน กรรมการและเลขานุการ ไดแก นายชูพงษ  ทองคําสมุทร 
 

จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

ที่ประชุมรับทราบ และใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ตอกรณีการเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.  ส่ือที่ใชแจงบุคลากรสายผูสอนเพ่ือใหเสนอชื่อ และชองทางที่กําหนดใหบุคลากรสายผูสอน
เสนอชื่อ ไดถูกปรับเปล่ียนไปจากเดิมที่เคยถือปฏิบัติ กลาวคือ เปล่ียนแปลงจากวิธีการสื่อสารและการกําหนด
ชองทางการเสนอชื่อดวยวิธีการทางเอกสาร เปน การสื่อสารและการกาํหนดชองทางใหเสนอชือ่โดยผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหบุคลากรไดรับทราบขาวสารและมาใชสิทธิไมทั่วถึงกัน 
เนื่องจากมีบุคลากรบางรายที่ปกติแลวจะไมเปดใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส จึงอาจไมทราบขาวสารนี้ และ
อีกบางรายที่แมเปดใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส แตแจงวาไมไดรับขาวสารดังกลาว  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
แนวปฏิบัติใดใหตางไปจากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะกระทบตอสิทธิของบุคลากร ทางคณะควรประชุมหรือ
ประกาศกติกาใหบุคลากรทราบกอนดวย 

2. การรายงานผลผูไดรับการเสนอชื่อ นั้น แจงเฉพาะรายชื่อผูไดรับคะแนนสูงสุด แตไมได
รายงานขอมูลอื่นที่เกี่ยวของเหมือนเชนที่ผานมา เชน จํานวนผูมีสิทธิ จํานวนผูมาใชสิทธิ รายชื่อทั้งหมดของ
ผูไดรับการเสนอชื่อ และคะแนนที่ไดรับ  

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหผูที่คณะมอบหมายใหจัดการการเสนอชื่อในครั้งนี ้ จัดทําคํา
ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการเสนอชือ่ และรายงานสรปุผลการเสนอชื่อดวย (จํานวนผูมีสิทธิ จํานวนผูมาใชสิทธิ รายชื่อ
ทั้งหมดของผูไดรับการเสนอชื่อ และคะแนนที่ไดรับ)   

 

2.3 การออกประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินบริจาคกองทุนเพื่อการศึกษา 
 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะใน
คราวประชุมครัง้ที่ 3/2553 เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2553  ใหเสนอ (ราง) องคประกอบ ที่มา หนาที่ และวาระ
การดํารงตําแหนง ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา “อาจารย ดร.สุกัญญา นุตาลัย” และ 
กองทุนเพ่ือการศึกษา “อาจารยพณวรรธ พุมพวง” โดยคณะกรรมการบริหารทั้ง 2 กองทุน รวมถึงกองทุนเพ่ือ
การศึกษาอื่นๆ อาจเปนคณะกรรมการชุดเดียวกนัก็ได  ตามขอเสนอแนะของที่ประชมุคณะกรรมการเงินรายได 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 นั้น  

ฝายพัฒนานักศึกษาไดรางรายละเอียดดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ตามความในขอ 8 ของ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ..../2553) เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินบริจาคทุนเพ่ือการศึกษา 
“อาจารย ดร.สุกัญญา นุตาลัย” และขอ 8 ของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ..../2553) เรื่อง 
หลักเกณฑการใชจายเงินบริจาคทุนเพ่ือการศึกษา “อาจารยพณวรรธ พุมพวง” ตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบใหกําหนดองคประกอบ ที่มา หนาที่ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 

บริหารเงินทุนเพ่ือการศึกษา ไดตามที่เสนอ 
2.  สําหรับการแตงตั้งกรรมการตามขอ 8.1.2 ของ (ราง) ประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกลาว ซึ่งไดแก

ผูแทนคณาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อโดยที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ นัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการประจํา
คณะเห็นชอบใหเสนอชื่อผูแทนคณาจารยใหไดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการตามความในขอนี้ ในวาระแรก ดังนี้ 

1)  นายวิทยากร  ดวงแกว 
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2)  นายเขมโชต  ภูประเสริฐ 
3)  นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 
4)  นางสาวนิธิวดี  ทองปอง 
5)  นางรัตติกร  ศิริขันธ บุตรลา 

 

2.4 การออกประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนวิจัยคณะ   
 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติใหยกไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากรองคณบดีฝายวิจัยซึ่ง
เปนเจาของวาระ  เดินทางไปราชการและไมไดเขาประชุมในครั้งนี้  

 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 พิจารณาเสนอชื่อผูท่ีเหมาะสมเพื่อคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณ 
 

ประธานแจงวา เนื่องจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552 ไดดํารงตําแหนงครบวาระ 2 ป ในวันที่ 3 เมษายน 2553 และโดยที่
องคประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตามขอ 15.1 แหงขอบังคับดังกลาว กําหนดใหมีผูแทนอาจารย 
จํานวน 4 คน และผูแทนขาราชการ จํานวน 4 คน เปนกรรมการดวย  โดยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
กรรมการดังกลาว ใหแตละคณะโดยความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่ออาจารยและขาราชการ 
ประเภทละ 1 คน  ซึ่งผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาวจากแตละคณะ จะประชมุกันในแตละประเภทเพื่อเลือกกันเอง
ใหเหลือประเภทละ 4 คน ตามที่กําหนด โดยผูไดรับการเสนอชื่อ ตองเปนผูที่มีคุณงามความดีและหรือเคย
ไดรับรางวัล ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในสังคม และมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนอาจารยหรือขาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยขอนแกน มาแลวไมนอยกวา 10 ป นับถึงวันที่คณะกรรมการ

ประจําคณะเสนอชื่อ 
3. ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรง หรือ

จรรยาบรรณอยางรายแรง และหรือไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณอยาง
รายแรง นับถึงวันที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอชื่อ 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. เสนอชื่อผูแทนอาจารย ไดแก บุคลากรสายผูสอนทุกประเภท และใหความรวมถึง

ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่การสอนดวย  จํานวน 1 ชื่อ 
2. เสนอชื่อผูแทนขาราชการ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท  จํานวน 1 ชื่อ 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ  ดังนี้ 
1. ผูแทนอาจารย  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล 
2. ผูแทนขาราชการ  ไดแก  นางอโนชา  นนทคุปต 
 

3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตรแจงวา  นายสิทธา กองสาสนะ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง อาจารย เลขประจําตําแหนง 583  สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 รวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงนี้นับถึงวันที่ 19 เมษายน 
2553 เปนเวลา 6 ป 10 เดือน ไดย่ืนความประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตําแหนงผูชวย
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ศาสตราจารย ซึ่งทางกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาไดตรวจสอบความถูกตองของคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงดังกลาวแลว ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการดังกลาวได โดยไดผานการประเมินผลการสอนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ เวียนพิเศษ/2553 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2553 แลว จึงเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.  แบบ ก.พ.อ.03 
2.  รายงานผลการประเมินผลการสอน (คาน้ําหนักคะแนนที่ได 45.80 จากคะแนนเต็ม 50/ อยู

ในระดับเชี่ยวชาญ) 
3.  ผลงานทางวิชาการ  ไดแก 

3.1  ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
1) สิทธา กองสาสนะ. โครงการศึกษาเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด

ขอนแกน (The Study of Routes for Health Tourism in Khon Kaen 
Province). ขอนแกน : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553. 
(อยูระหวางการตีพิมพ) 

3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
1) สิทธา กองสาสนะ (2552), “แนวทางการออกแบบหองสมุดมีชีวิต ใน

ระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยขอนแกน”,  วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําป 2552, ปที่ 8 ฉบับที่ 1, ยังไมระบุหนา.  
(อยูระหวางการตีพิมพ) 

อนึ่ง ผลงานทางวิชาการตามขอ 3. ขณะน้ีอยูระหวางรอการตีพิมพ หากผูขอฯ ไดรับการ
พิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยจะออกคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ โดย
ถือเอาวันที่ที่กองการเจาหนาที่ไดรับผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพถูกตองสมบูรณเรียบรอยแลว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรม 
การผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไมนอยกวา 6 ชื่อ จาก
สถาบันการศึกษาที่หลากหลาย โดยจะตองมตํีาแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตาํแหนงที่เสนอขอในสาขาวิชาเดยีว 
กันหรอืใกลเคียงกัน  
 

มต ิ  ที่ประชมุพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตอไปได และมีมติ “ลับ” เสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 รายชื่อ จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.
กําหนด เพ่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป  
 

3.3 พิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปงบประมาณ 2552 และ 2553 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน  สายวิชาการ (ตําแหนงอาจารย)  จากมหาวทิยาลัยขอนแกน  
ดังนี้ 

-  กรอบอัตราปงบประมาณ 2552  จํานวน 6 อัตรา   (เลขท่ีประจําตําแหนง 2156 - 2161)  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1047/2552)   

-  กรอบอัตราปงบประมาณ 2553   จํานวน 2 อัตรา  (เลขท่ีประจําตําแหนง 2236 – 2237)  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 514/2553)   
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นั้น โดยที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติไววา การจะรับผูมีคุณวุฒิในสาขาวิชาใดมาบรรจุตามกรอบอัตรา
ดังกลาวนั้น ใหคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกาํหนด  ซึ่งสําหรับกรอบอัตรา
ปงบประมาณ 2552 นั้น ทางคณะไดเสนอขอกรอบอัตราไปทั้งส้ิน จํานวน 17 อัตรา แตไดรับจัดสรรมาเพียง 6 
อัตรา โดยในการเสนอขอกรอบอัตรานั้น ไดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนของหลักสูตรที่ตองไดรับการ
จัดสรรอัตรา ดังนี้ อัตราลําดับที่ 1-4 ควรจัดสรรใหแกสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และลําดับที่ 5-6 
ควรจัดสรรใหแกสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ทั้งนี้ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  ไดรางคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเสนอตอที่ประชุมดวยแลว ตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1.   กรอบอัตราปงบประมาณ 2552  

1.1 เห็นชอบใหจัดสรรกรอบอัตราดังกลาว ใหแกสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
จํานวน 4 อัตรา และสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 อัตรา 

1.2 เห็นชอบในหลักการ ใหกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร ตามรางคุณสมบัติที่
สาขาวิชาเสนอ โดยใหทางสาขาวิชานํารางคุณสมบัติดังกลาวไปปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยกอนที่จะประกาศรับ
สมัครดวย โดยมีหลักการวาคุณสมบัติของผูสมัครที่จะประกาศรับสมัครนั้น ควรเปดกวางในทุกสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามความจําเปนของหลักสูตรและคณะ ทั้งนี้ มอบหมายใหหัวหนา
สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประสานงานกับทั้ง 2 สาขา เพ่ือเรงดําเนินการปรึกษาและสรุปคุณสมบัติที่จะ
รับสมัคร รวมท้ังจัดทําเอกสารขอกําหนดการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 6 อัตราดังกลาว  สงใหทาง
คณะพิจารณาและดําเนินการประกาศรับสมัครโดยดวนตอไป  เนื่องจากจะครบระยะเวลา 1 ปหลังจากที่อัตรา
ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553  ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวแลว 
อัตราอาจไดรับการปรับเปนอัตรากลางของมหาวทิยาลัย เพ่ือจัดสรรใหกับหนวยงานอื่นที่มีความจําเปนเรงดวน
ไปกอน 

2.   กรอบอัตราปงบประมาณ 2553  
2.1   เห็นชอบใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประสานงานใหหลักสูตรที่ประสงค

จะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจากกรอบอัตราดงักลาว เสนอขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําคณะในการประชุมครั้งตอไป เชน คุณวฒุิและสาขาวิชาที่จะรับสมัคร แผนอัตรากําลัง จํานวนคณาจารย 
จํานวนนักศึกษา แผนการลาศึกษาของอาจารยในหลักสูตร แผนการเปดหลักสูตรใหม หรือแผนความตองการ
อาจารยในสาขาวิชาเฉพาะ  เปนตน  
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม 
 

เลขานุการคณะแจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเรงดวนที่ตอง
เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดพิจารณา
แลว มีมติดังนี้ 

1.   เสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ รองศาสตราจารยสุทธิพงศ  อุริยะพงศสรรค 
เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19. 
1.3/ว.13 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553)  
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2. ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย 
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง 169 (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.3/14 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2553)  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553  ตัวชี้วัดท่ี 14 
 

เลขานุการคณะแจงวา  ตามที่ใน (ราง) เอกสารประกอบการเจรจาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ระบุการมอบหมายใหดําเนินการใน “ตัวชี้วัดที่ 
14 ระดับความสําเร็จของการกาํกับดูแลองคการที่ดีของคณะกรรมการประจําคณะ” นั้น  เนื่องจากตัวชี้วัดดังกลาว
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
จึงขอแจงหลักเกณฑเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังกลาว ในรอบ 6 เดือนที่
ผานมา (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) ใหคณะกรรมการประจําคณะทราบ  ตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

ที่ประชุมใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ประเด็นประเมินที่ 14.1 รอยละของการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามแผน นั้น 

การจัดประชุม “ตามแผน” มิไดหมายความเพียงจํานวนครั้งของการจัดประชุม แตหมายถึงการจัดประชุมให
เปนไปตามแผนการประชุมซึ่งกําหนดไววา ใหมีการประชุมเวลา 13.30 น. ของวันพุธ สัปดาหที่ 4 ของทุก
เดือน  ดังนั้น ทางคณะจึงควรจัดการประชุมใหเปนไปตามแผนการประชุมที่กําหนดไวนี้  ทั้งนี้ การเลื่อนการ
ประชุมใหตางไปจากแผนที่กําหนดไว จะสงผลกระทบตอจํานวนกรรมการที่สามารถเขารวมประชุมได ตาม
ประเด็นประเมินที่ 14.2  และตอปฏิทินงานของสวนงานอื่นในคณะดวย  

2. คณะควรกําหนดและปฏิบัติตามปฏิทินงานในเรื่องหลักอื่นๆ ดวย เชน การประชุมคณะกรรม 
การบริหาร คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ 

เลขานุการคณะ แจงวา 
1. ที่ผานมา ที่มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนั้น สืบเนื่องมาจากจํานวน

กรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมไดในครั้งนั้นๆ   และการไมมีวาระการประชุมตามปฏิทิน
การประชุม  อยางไรก็ตาม ทางฝายเลขานุการจะรับไปปรับปรุงตอไป 

2.   ทางคณะไดกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ไวแลว ดังนี้ 
-  คณะกรรมการบริหาร        ประชุมทุกบายวันพุธ สัปดาหที่ 1 ของเดือน 
-  คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา       ประชุมทุกบายวันพุธ สัปดาหที่ 2 ของเดือน 
-  คณะกรรมการวิชาการ       ประชุมทุกบายวันพุธ สัปดาหที่ 3 ของเดือน 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 
 

ประธานแจงวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2553 ไดพิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และมีมติใหจัดทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม
ขึ้นแทน โดยใหใชบังคับกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งสาระของประกาศฉบับใหมดังกลาว มีดังนี้ 
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1. ใหยกเลิก “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551” 

2. ใหสถาบันอุดมศึกษารับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา เขาศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขา
สูการศึกษาในระบบ ต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 

3. สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ให
ดําเนินการไดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยี/ สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) ตามบัญชี
แนบทายประกาศ 

4. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามประกาศฉบับนี้ หรือมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่จะพิจารณา
ดําเนินการ และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนที่สุด 

 

ทั้งนี้ ในเบ้ืองตนคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหกําหนดชื่อปริญญา “เทคโนโลยีบัณฑิต” และ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ไวในบัญชีแนบทายประกาศดังกลาวดวย 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบสาระของประกาศฉบับดังกลาว และมอบหมายใหคณะกรรมการวิชาการ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศึกษาความเปนไปไดพรอมใหขอเสนอแนะวา ทางคณะสมควรรับบุคคลเขาศึกษา
ตามประกาศฉบับนี้หรือไม อยางไร  แลวนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืนๆ 
 

5.1  การรับศิษยเกาท่ีมีผลการเรียนดีเยี่ยมเขาเปนอาจารย 
ประธานแจงวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ไดเสนอ

คณะเพื่อพิจารณาการรับ นายนยทัต  ตันมิตร เขาเปนอาจารยของคณะ โดยบุคคลดังกลาวเปนนักศึกษาของ
คณะ สําเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปการศึกษา 2552 ในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ดวยผลการเรียนดีเย่ียม เกียรตินิยมอันดับ 1 (GPA 3.76)  มคีวามประพฤติเรียบรอย มี
ความสนใจเปนอยางมากที่จะเขามาเปนอาจารยของคณะ และไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุนใหศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยเรียวกิว ประเทศญี่ปุน ในหัวขอการศึกษา การกอสรางอาคารและสถาปตยกรรม
เพ่ือความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและคณะ  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
10/2551) เรื่องแนวทางและนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนปริญญาเอกตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กําหนดวา เมื่อคณะไดรับการจัดสรรอัตรากําลังแลว ใหคณะเสาะแสวงหาบุคคล
ที่มีศักยภาพสูงและเปนบุคคลภายนอกที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเปนบุคคลที่มีศักยภาพศึกษาตอได
ถึงปริญญาเอก หรอืระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แจงใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนระดับ
ปริญญาเอกและบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน  

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการ ในการเสนอชื่อบุคคลดังกลาวใหไดรับการพิจารณา
จากทางมหาวิทยาลัย บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย  และให
ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 10/2551) ตอไปได โดย
พิจารณาจากกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน สายวิชาการ ที่คณะไดรับอนุมัติจาก
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มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2552 ในสวนที่คณะกรรมการประจําคณะไดมีมติเห็นชอบจัดสรรใหสําหรับ
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดในวาระที่ 3.3 ของการประชุมครั้งนี้  

อนึ่ง สําหรับกรอบอัตราทั้ง 2 อัตราดังกลาว ใหทางคณะดําเนินการเปดรับสมัครผูมีวุฒิปริญญา
เอกเปนการทั่วไปกอน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1646/2552) เรื่อง 
หลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและรับทุนปริญญาเอก
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากไมมผีูมาสมคัรหรือไมมีผูผานการคัดเลือกในการรับสมัคร 2 ครั้ง ใน
ระยะเวลา 6 เดือน จึงใหทางคณะดําเนินการเสนอชื่อ นายนยทัตฯ  ตอทางมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 10/2551) ตอไป  หรือในกรณีที่กรอบอัตราดังกลาวมีการบรรจุบุคคลครบทั้ง 2 
อัตราแลว ใหทางคณะเสนอขออนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมอีก 1 อัตราเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
บรรจุผูมีศักยภาพสูงรายนี้ตอไป 
 

5.2  รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
ประธาน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
จํานวน 74 ราย โดยในจํานวนนี้มีผูไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จํานวน 5 ราย และเกียรตินิยมอันดับสอง 
จํานวน 19 ราย ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งกลุมงานจัดการศึกษาไดตรวจสอบหนี้สินกับทาง
คณะและมหาวิทยาลัยแลว และไดตรวจสอบความถกูตองของชื่อ สกุล รหัสประจําตัว สาขาวิชา และคาคะแนน
สะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบรอยแลว  

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 74 ราย ตามที่
เสนอ  
 

5.3  ขอแกไขระดับคะแนนรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ขอ

ความเห็นชอบการแกไขระดับคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาที่เปดสอน ในภาคปลาย ปการศึกษา 2552  
จํานวน 2 รายวิชา  เนื่องจากมีขอผิดพลาดในการคิดคาคะแนน  ดังนี้ 

1)   รายวิชา 805 203 Basic Computer Application in Design  - Sec.01, 02 
เนื่องจากเกิดความเขาใจผิดในเรื่องสถานที่สงงาน ทําใหนักศึกษาสวนหนึ่งสงงานผิดหอง 

โดยมาสงตรงตามวันและเวลาที่กําหนด ทําใหอาจารยเจาของวิชาไมไดใหคะแนนงานดังกลาว และสงผลทําให
ระดับคะแนนที่นักศึกษาจํานวน 4 รายไดรับในรายวิชานี้เกิดการผิดพลาด ดังนั้น จึงขอแกไขระดับคะแนนของ
นักศึกษาจํานวน 4 รายดังกลาว (ตามบันทึกที่ ศธ 0514.19.1.2/404 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553)   

2) รายวิชา 805 492  Seminar in Industrial Design II  - Sec.01, 02 
เนื่องจากในรายวิชานี้ ใชระบบการประเมินจากการใหคะแนนของนักศึกษาในกลุม โดย

หัวหนากลุมเปนผูประเมิน  แตในวันประเมินนั้นหัวหนากลุมไมมา นักศึกษาที่อยูในกลุมจึงประเมินแทน ทําให
สมาชกิในกลุมไมพอใจในผลการประเมินดังกลาว จึงไดทําบันทึกขอแกไขและมีการประเมินใหม ซึ่งจากผล
การประเมินใหมนี้ ดังนั้น จึงขอแกไขระดับคะแนนในรายวิชานี้ใหกับนักศึกษาจํานวน 7 ราย ตามผลการ
ประเมินใหมดวย (ตามบันทึก ที่ ศธ 0514.19.1.2/405 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553) 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชมุพิจารณาแลว  เห็นวา ในเรื่องการขอแกไขระดับคะแนนนั้น ทางคณะโดย
คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการประจําคณะ เคยตักเตือนและกําหนดมาตรการเพื่อปองกันไมใหรายวิชา
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ตางๆ มีการขอแกไขระดับคะแนนหลังจากทีค่ณะกรรมการประจําคณะไดใหการรับรองและสงผลตอมหาวิทยาลัย
แลว เชน การที่รายวิชาตองใชความถี่ถวนรอบคอบในการตรวจสอบการใหคะแนนแกนักศึกษาใหถูกตองกอน
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ, การประกาศคะแนนงานของนักศึกษาเปนระยะๆ เพ่ือทราบความผิดปกติ
กรณีรายวิชาไดรับการสงงานจากนักศึกษาไมครบ, การกํากับใหมีการลงชื่อสงงานของนักศึกษา หรือการให
สัญลักษณ I แทนระดับคะแนนไวกอน  เปนตน  ประกอบกับในการเสนอขอแกไขระดับคะแนนในครั้งนี้ มี
กรณีการประเมินใหคะแนนโดยนักศึกษา และระดับคะแนนเดิมที่คณะกรรมการประจําคณะไดใหการรับรอง
แลว กับระดับคะแนนใหมที่ขอแกไข มีความแตกตางกันคอนขางมาก  

ดังนั้น คณะกรรมการประจาํคณะ จึงมมีติมอบหมายใหคณะกรรมการวชิาการ ศึกษารายละเอียด
ของปญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแกไข ตลอดจนมาตรการสําหรับกรณีนี้และในโอกาสตอไป แลวรายงานเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งตอไปดวย 

 

5.4  ขอแกไขระดับคะแนนรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ขอความ

เห็นชอบการแกไขระดับคะแนนในรายวิชา 802 125 Architectural Materials and Construction I - Sec.01 ที่
เปดสอนในภาคปลาย ปการศึกษา 2552  จาก สัญลักษณ I เปนระดับคะแนน C ใหแกนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เนื่องจากไดปฏิบัติงานครบเกณฑที่กําหนดแลว (ตามบันทึก ที่ ศธ 0514.19.1.2/399 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2553)  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแกไขระดับคะแนนไดตามที่เสนอ  
 

5.5  ขอแกไขการประเมินผลการศึกษา รายวิชา 804 899 THESIS  
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

ขอความเห็นชอบการแกไขการประเมินผลการศึกษา ในรายวิชา 804 899 THESIS ที่เปดสอน ในภาคปลาย 
ปการศึกษา 2552  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย จากผลการประเมินเดิม ลงทะเบียน 1 ราย ผาน 1 ราย  แกไข
เปน ลงทะเบียน 1 ราย ผาน 0 ราย  เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนักศึกษามีความประสงคที่จะ
ปรับเนื้อหาของงานวิจัยเพ่ิมเติมและใหเกดิความสมบูรณมากที่สุด  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีนี้เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ทั้งนี้ โดยใหการชี้แจงดังกลาว
เสนอผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ กอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งตอไปดวย 
 

5.6  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย  
นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย ในหลักสูตรสถาปตย 
กรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร โดยเพิ่มรายวิชาในสังกัดสํานักวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 1 รายวิชา ไดแกรายวิชา 000140 
หลักการจัดการสมัยใหม Principles of Modern Management 3(3-0-3)  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือก
เรยีนรายวิชาในกลุมวิชานี้เพ่ิมขึ้น ซึ่งเดิมไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตร โดยทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครัง้ที่ 4/2553 เมือ่
วันที่ 27 เมษายน 2553 แลว  

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยไดตามที่เสนอ 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553  
ฉบับผานการรับรองแลว 
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5.7  ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะ 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา ใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของคณะในดานตางๆ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน  ดังนี้ 
1.  ทางคณะควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ ใหคณะกรรมการประจํา

คณะทราบเปนระยะ ๆ 
2.  คณะควรมีทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยเสนอรางแผนดังกลาวตอคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณาดวย 
3.  สารสนเทศสําคัญๆ เชน แผนยุทธศาสตรคณะ  แผนงบประมาณคณะ ฯลฯ ควรเผยแพรให

บุคลากรคณะทราบโดยทั่วถึงกัน และจัดใหสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เชน จัดไวบนเว็บไซตคณะ  
4.  ขอใหทางคณะนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะในปงบประมาณที่ผานมา รายงาน

ใหคณะกรรมการประจําคณะทราบ เพ่ือใหคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงพัฒนางานตอไปดวย 
5.  ทางคณะควรจัดสัมมนาบุคลากรทุกป ซึ่งในปงบประมาณนี้ทางคณะยังมิไดจัด จึงควรจัดให

มีการสัมมนาดวย 
6.  ควรรายงานใหทราบถึงผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ดวย  ทั้งนี้ มีการ

ดําเนินงานบางสวนของคณะกรรมการบางชุดที่ยังลาชา เชน คณะกรรมการพัฒนากายภาพ ในการติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาสําหรับอาคารออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลกระทบใหเครื่องจักรที่จัดซื้อใหมซึ่งตองใช
กระแสไฟฟา หมดระยะเวลารับประกันไปกอนการใชงาน 

7.  การที่บุคลากรเสนอหนังสือบางเรื่องแลว ยังไมไดรับคําตอบจากคณะ เชน เรือ่ง MOU Follow up 
8.  ขอสังเกตเกี่ยวกับการที่คณะมอบหมายใหบุคลากรที่ไมใชผูบริหาร เดินทางไปประชุมแทน

ผูบริหารคณะ ในวาระที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งอาจสงผลทําใหคณะเสียเปรียบในเรื่องที่ประชุมนั้นได 
9.  การจดังานรดน้ําผูอาวุโสในงานประเพณีสงกรานต  ทางคณะควรเชิญคณาจารยอาวุโสที่

เกษียณอายุแลวและที่เคยเปนผูบริหารคณะใหทั่วถึงทุกทานดวย โดยผูบริหารคณะอาจเปนผูติดตอเรียนเชิญ
ทานเหลานั้นดวยตนเอง และไมควรเรี่ยไรเงินคาอาหารจากบุคลากร  หากทางคณะไมมีงบประมาณสนับสนุน
คาอาหาร ก็ควรงดการจัดอาหารในงานดังกลาว 

10.  ควรปรับปรุงการประสานงานระหวางกลุมงานในบางจุดที่ยังมีปญหา ซึ่งมีผลกระทบทําให
ผูรับบริการตองเดินเรื่องเอง และการใหบริการแจงเรื่องผานอีเมล ซึ่งควรปรับปรุงคุณภาพการสแกนเอกสาร 
การกําหนดชื่อเรื่อง และการสรุปยอเรื่อง ดวย 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหทางคณะรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวไป
ดําเนินการตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 

          
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 


