
 
 

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  5/2552 
วันศุกรท่ี  24 กรกฎาคม  2552 

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

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี     ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร  
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   
4. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
6. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย 
7. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
8. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
9. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
10. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
11. นายทรงยศ  พงศพิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
12. นางอโนชา  นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ) 
1. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
3. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
 

เร่ิมประชุมเวลา   09.40  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 4/2552  

 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 ขออนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราวเงินรายได 
ประธานแจงวา ตามมติคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ผานมา อนุมัติกรอบอัตราตั้งใหม

ลูกจางชั่วคราวเงินรายได ตําแหนง อาจารย เพ่ือบรรจุ นางเบญจวรรณ กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง
หมดสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  และอยูระหวางการรอผลพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ นั้น เนื่องจากไดมีมติ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 ใหผอนผัน
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

หลักเกณฑการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย โดยใหขยายสัญญาจาง
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท ซึ่งบรรจุกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 อีก 1 ป รวมท้ังส้ินไมเกิน 8 ป โดยมีเง่ือนไขวา
ตองย่ืนขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา 7 ป ตามสัญญาจาง ซึ่งบุคคลดังกลาวเขา
ขายหลักเกณฑการผอนผันดังกลาว ดังนั้น จึงขอยกเลิกการขออนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราวเงินรายไดเพ่ือ
บรรจุ นางเบญจวรรณฯ ตามมติครั้งดังกลาว และจะไดดําเนินการขอขยายสัญญาจางตออีก 1 ป เพ่ือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตอไป 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 การพิจารณาวางหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 ในสวน ข. 
 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา มหาวิทยาลัยฯ ไดรับแจงจากสํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการ 
ประเมินการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน โดยมีคาคะแนนที่ได 4.3626 และไดรบัการจัดสรรเงินรางวัลเพ่ือนําไปจัดสรรใหแกขาราชการและ
ลูกจางประจําในสังกัด จํานวน 20,045,260.35 บาท (ย่ีสิบลานสี่หมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทสามสิบหา
สตางค) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 ไดมีมตใิหแบงเงินรางวัลออกเปน 2 สวน ในอัตราสวน 40 : 60 ดังนี้ 

สวน ก.  40%  จัดสรรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินรางวัลทุกคนเปนจํานวนที่เทาเทียมกัน 
สวน ข.  60%  จัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจําตามผลการปฏิบัติราชการใน 

ระดับดขีึ้นไป และการมีสวนรวมในความสําเร็จของมหาวิทยาลัยและ 
คณะ ทั้งทางตรงและทางออม 

ผลงานระดับดี หมายถึง ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินรางวัลที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานใน 
รอบปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.2551) ไมนอยกวา 1 ขั้น และเปน 
ผูปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง มุงมั่น เสียสละ ทุมเท และมีบทบาท 
สําคัญในการสรางผลงานใหแกคณะ/หนวยงาน เพ่ือใหบรรลุตามดัชนี 
ชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

โดยการจัดสรรเงินรางวัลในสวน ข. 60% นั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดขอใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาวาง
หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดที่มีผลงานระดับดีขึ้นไป และ
พิจารณาถึงความรวมมือในการสรางผลงานของคณะ และความโดดเดนเฉพาะของผลงานรายบุคคลที่
สอดคลองกับภารกิจและผลงานของคณะ โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมที่มีผลการประเมินของคณะ/หนวยงาน 
ทั้งทางตรงและทางออม และไมควรใชผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนมาเปนเกณฑหลัก หรือแนวทาง
ในการจัดสรรเงินรางวัล เนื่องจากอาจมีความไมสอดคลองกับแนวทางของการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ 
และเจตนารมณของการจัดใหมีรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติราชการ (เงินรางวัลประจําป) ทั้งนี้ หลักเกณฑ
การจัดสรรเงินรางวัลที่คณะ/หนวยงาน กําหนดขึ้น ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยให
คณะ/หนวยงาน สงรายละเอียดหลักเกณฑในสวน ข. 60% ไปใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2552 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบเสนอเกณฑจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2551 สวน ข. ดังนี้ 

1. จัดสรรใหแกบุคลากรสายผูสอน 60% และบุคลากรสายสนับสนุน 40% 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

2. ใหบุคลากรสายผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการจัดสรรเงินรางวัลตามผล
การปฏิบัติงาน ในสัดสวนดังนี้ 
-  ผูมีคะแนนผลการปฏิบัติงาน   75% ขึ้นไป   
  ใหไดรับเงินรางวัล   2  สวน 
-  ผูมีคะแนนผลการปฏิบัติงาน   60% ขึ้นไป  แตไมถึง 75%   
  ใหไดรับเงินรางวัล   1  สวน 
-  ผูมีคะแนนผลการปฏิบัติงาน  ไมถึง 60%  ไมไดรับเงินรางวัล 
 

ทั้งนี้ การนําคะแนนผลการปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมาเปนแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัล
ดังกลาว นั้น ที่ประชุมมีความเห็นวา ผลของคะแนนสะทอนถึงการมีสวนรวมสรางผลงานใหแกคณะ  

 

3.2  เสนอชื่อบุคคลดีเดนท่ีสมควรไดรับรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจําป 2552 
 

ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยฯ ขอใหคณะโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่สังกัดคณะ หรือสังกัดหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ที่เปน
แบบอยางที่ดี อุทิศตนเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเขารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจําป 
2552 โดยแบงกลุมการคัดเลือกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  บุคลากรสายผูสอน   1  รางวัล 
2.  บุคลากรสายสนับสนุน 1  รางวัล 

ซึ่งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ตองมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  (ฉบับที่ 1126/2551) สรุปไดดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
1) เปนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2) ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
3) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 

2. หลักเกณฑการพิจารณา  
 มี 3 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานการปฏิบัติงาน และดานการวิจัย 
คิดคนส่ิงประดิษฐ 

3. วิธีการคัดเลือก 
  คณะอาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการเสนอชื่อฯ 

โดยเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับรางวัลตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ พิจารณาไดสายละไมเกิน 3 ชื่อ 

 

ทั้งนี้ การเสนอชื่อผูไดรับรางวัลนี้ คณะจะตองสงประวัติผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อที่กําหนด พรอม
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสนอชื่อบุคคลดีเดนที่สมควรไดรับรางวัล “ศรีมอดินแดง” 
ประจําป 2552 ดังนี้  

1.  บุคลากรสายผูสอน   เสนอชื่อ  ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี 
2.  บุคลากรสายสนับสนุน ไมเสนอชื่อ 

และใหหลักสูตรตนสังกัดของผูไดรับการเสนอชื่อ โดยผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน รับไป
ประสานงานในการจัดทําประวัติ และเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษของผูไดรับการเสนอชื่อ เพ่ือจัดสงใหแก
ทางมหาวิทยาลัยฯ ภายในกําหนดตอไป 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 

3.3  ขอตัดโอนอัตราขาราชการไปสังกัดหนวยงานอื่น 
ประธานแจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดขอความอนุเคราะหยืมตัว รองศาสตราจารย 

ธาดา สุทธิธรรม ขาราชการในสังกัดคณะ เพ่ือไปดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2552 เปนตนไป นั้น เนื่องจากทางคณะ
ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของ รองศาสตราจารยธาดาฯ 
เพ่ือไปสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามความประสงคของเจาตัว เพ่ือจะไดทุมเทเวลาอยางเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาตอการพัฒนาคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ โดยที่การตัดโอนอัตราดังกลาวนี้ จะทํา
ใหคณะและมหาวิทยาลัยขอนแกน สูญเสียอัตราขาราชการไป 1 อัตรา โดยไมมีอัตรามาทดแทน  จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมขัดของ และยินดีใหรองศาสตราจารยธาดาฯ ไปปฏิบัติ 
ราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดตามความประสงค  แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากทางคณะฯ มีความ
จําเปนตองคงกรอบอัตราตําแหนงดังกลาวไวสําหรับการรับยายหรือรับโอนบุคลากรเพื่อทดแทนบุคคล
ดังกลาว ดังนั้น จึงเห็นชอบใหเสนอขอใหทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาจัดสรรกรอบอัตราตําแหนง
ที่วางของทางมหาวิทยาลัยฯเอง เพ่ือใชในการรับโอนขาราชการผูนี้ แทนการขอตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนจากทางคณะฯ หรือเสนอขอความอนุเคราะหตออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือพิจารณา
จัดสรรกรอบอัตราบรรจุบุคลากรทดแทน หากเห็นวาการไปปฏิบัติราชการดังกลาวของขาราชการผูนี้ จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอทางราชการโดยรวม และทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีใหตัดโอนอัตราและตําแหนงดังกลาวได   
 

3.4  ขาราชการขอโอนยาย 
 

ประธานแจงวา นายสรนาถ สินอุไรพันธ ตําแหนง อาจารย ระดับ 7 สังกัดหลักสูตร สถ.บ. 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปกติ) แจงความประสงคขออนุญาตไปสมัครเพื่อคัดเลือกเขารับ
ราชการในตําแหนง อาจารย ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และขออนุญาตโอนยายไป
รับราชการเพื่อชดใชทุนตามระยะเวลาทุนที่เหลือ ณ สวนราชการแหงใหม หากไดรับคัดเลือก เนื่องจากความ
จําเปนทางครอบครัว  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
การใหโอนขาราชการ 

1. นายสรนาถฯ เปนนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.)  ระยะเวลาที่ชดใชทุน คือ 4,637 วัน 
ชดใชแลว 1,547 วัน คงเหลือระยะเวลาที่ตองชดใชอีก 3,090 วัน 

2. ระหวางรับราชการชดใชทุน หากประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น สวน
ราชการเจาของทุน และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงใหมที่เปนคูสัญญา 
และสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอมเปน
หนังสือ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน กรณี
รับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
พ.ศ.2548 ขอ 20 (4)) 

 

การรับโอนขาราชการ (กรณีตําแหนงวางที่มิใชเกษียณอายุราชการ) 
1. รับโอนมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้น

เงินเดือนที่ไมสูงกวาเดิม 
2. ใหดําเนินการรับโอนรับยายใหเสร็จเร็วที่สุดภายในปงบประมาณนั้น 



 

 
 

5

รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

3. กรณีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งและไมสามารถดําเนินการไดทันภายในวันที่ 30 
กันยายนของแตละป ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 30 ธันวาคม ของแตละป 

4. หากคณะ/หนวยงาน ประสงคจะใชอัตราวางในการรับโอนหรือรับยาย ใหขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยเปนกรณีไป และองคประกอบคณะกรรมการรับโอนหรือรับยาย 
ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เปนประธาน, คณบดีคณะท่ี
เกี่ยวของ เปนรองประธาน, หัวหนาสายวิชาที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ, ผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 1 คน (กรรมการจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) เปน
กรรมการ, ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่ เปนผูชวยเลขานุการ 

5. ตําแหนงสายวิชาการ ใหรับโอนรับยายไดเฉพาะตําแหนงที่มีวุฒิปริญญาเอก เทานั้น 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมอนุญาตการขอโอนยายไปรับราชการ ณ สวนราชการอื่น 
ของขาราชการรายนี้ เนื่องจากเห็นวาขณะนี้ทางคณะฯ ยังขาดแคลนบุคลากรสายผูสอนอยู และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 

3.5  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจาง 
       หรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ประธาน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
พิจารณาตัดสินการตอสัญญาจาง หรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  นางกุลศรี ต้ังสกุล พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สังกัดหลักสูตร  
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปกติ) จะครบกําหนดสัญญาจางในวันที่ 17 กันยายน 2552 และ
เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางหรือเลิกจางบุคคลดังกลาว เปนไปตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2551) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ซึ่งกําหนดใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี
องคประกอบ ดังนี้ 

1) คณบดี    เปนประธานกรรมการ 
2) ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 
3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
4) รองคณบดีที่เกี่ยวของ   เปนกรรมการและเลขานุการ 
5) เลขานุการคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรรมการฯ ตามขอ 2) – 5) โดยผูทรงคุณวุฒิตามขอ 3) ใหคณะพิจารณาแตงตั้งจากผู
ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 9    
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามขอ  2) – 5) เพ่ือแตงตั้งเปน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
รายนางกุลศรี ต้ังสกุล ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 

ชื่อกรรมการประเมิน 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
(1 คน) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตําแหนง 
ไมต่ํากวา รศ. หรือระดับ 9 

(2 คน) 

รองคณบดีที่เกี่ยวของ 
เลขานุการคณะ  

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. รศ.ธิติ  เฮงรัศมี 
   สังกัด (ขาราชการเกษียณอายุ) 
 

2. รศ.วีรวรรณ  ศีติสาร 
   สังกัด (ขาราชการเกษียณอายุ) 

 

1. ปธ.หลักสูตร สถ.บ.  
สาขาวิชา
สถาปตยกรรม
ศาสตร (หลักสูตร
ปกติ)  

3. รศ.สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ  
   (อันดับสํารอง) 
   สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ 
   สังคมศาสตร มข. 

 

1. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
 

 

1. การเจาหนาที่คณะ 

 
2. ตามคําส่ังคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 27/2551 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552 แตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสิทธา 
กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ตําแหนง อาจารย สังกัดหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร (หลักสูตรปกติ) ซึ่งครบกําหนดสัญญาจางเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 นั้น เนื่องจากบุคคลดังกลาว ยัง
มิไดรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง และตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2551) ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนประกาศฉบับใหม เริ่มบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2551 กําหนดใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการ
ตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบของกรรมการประเมินฯ ตามประกาศฉบับใหม 
เชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยรายขางตน (นางกุลศรี ต้ังสกุล) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากองคประกอบของ
กรรมการตามคําส่ังเดิมขางตน ที่ประกอบดวย 

1) คณบดี/รองคณบดีที่เกี่ยวของ   เปนประธานกรรมการ 
2) ผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการประจําคณะ 1 คน เปนกรรมการ 
3) ผูทรงคุณวุฒินอกคณะ  2 คน   เปนกรรมการ 
4) หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ   เปนกรรมการและเลขานุการ 

ดังนั้น จึงจําเปนตองยกเลิกคําส่ังดังกลาว และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินชุดใหมเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ 
ก.บ.ม. (ฉบับที่ 6/2551) จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรรมการฯ ตามขอ 2) – 5) ของประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 
6/2551) โดยผูทรงคุณวุฒิตามขอ 3) ใหคณะพิจารณาแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือ
ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 9  

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหใชรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ พนักงานมหาวิทยาลัย
รายนี้ ชุดเดียวกับรายของ นางกุลศรี ต้ังสกุล ตามรายละเอียดขางตน 
 

3.6 การเสนอชื่อศิษยเกา มข. เพื่อคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน ประจําป 2552 
 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ขอใหคณะฯพิจารณา
เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2552 โดยแบงรางวัลเปน 2 ประเภท ไดแก 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

1. รางวัลศิษยเกาดีเดน มอบใหแกศิษยเกาผูประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมในการ
ประกอบอาชีพ และทําคุณประโยชนแกชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเดนเปนที่ยอมรับ
ของสังคมทั่วไป 

2. รางวัลศิษยเกาเกียรติยศ มอบใหแกศิษยเกาที่มีผลงานดีเย่ียม เปนที่ยอมรับของสวนรวม 
และเปนประโยชนตอการพัฒนาในดานตาง ๆ คือ 
2.1 วิชาการ 
2.2 การวจิัย 
2.3 การบริหารจัดการ 
2.4 วิชาชีพ 
2.5 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.6 พัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน 
2.7 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 

ทั้งนี้  การเสนอชื่อผูไดรับรางวัลดังกลาว คณะจะตองสงประวัติและผลงานของผูไดรับการเสนอชื่อตามรูปแบบ
ที่สมาคมกําหนด ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายวรพันธุ คลามไพบูลย เพ่ือคัดเลือกเปน 
ศิษยเกาดีเดน ประจําป 2552 ประเภทรางวัลศิษยเกาเกียรติยศ ดานวิชาชีพ  และใหรองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา รับไปประสานขอมูลกับผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือการจัดทําประวัติและผลงาน สงใหทางสมาคมศิษย
เกามหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในกําหนดตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1 ผลการสรรหาหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
 

ประธานแจงวา คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2977/2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ.2552 ไดดําเนินการสรรหาหัวหนาสายวิชาฯเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ 
จันทะรี เปนผูไดรับการสรรหาครั้งนี้ ซึ่งทางคณะไดเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตออธิการบดี เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เปนตนไปแลว 

อนึ่ง  เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ฯ ไดดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะ ประเภท
แตงตั้งจากคณาจารยประจํา อยูดวย ดังนั้น จึงตองพนจากตําแหนงกรรมการประจําคณะ เมื่อไดรับการ
แตงตั้งเปนหัวหนาสายวิชา และทางคณะตองทําการสรรหากรรมการประจําคณะ คนใหม ซึ่งเจาตัวไดขอ
อนุมัติลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําคณะดังกลาว ต้ังแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาสายวิชาแลว 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจําเดือน พฤษภาคม 2552 
 

ประธานแจงวา ตามที่หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทํารายงานสภาพ
ทางการเงินของคณะ/หนวยงานตางๆ เสนอตอมหาวิทยาลัยฯ เปนประจําทุกเดือนนั้น   เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  ขอใหคณะ/หนวยงาน นําผลการตรวจสอบ
และขอเสนอแนะตามรายงานดังกลาวของหนวยตรวจสอบภายใน เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

หนวยงานทราบดวย เพ่ือการกํากับดูแลและปรับปรุงพัฒนางาน  ซึ่งในเดือน พฤษภาคม 2552 มีการรายงาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี้   

1. มีลูกหนี้คางชําระ  ดังนี้ 
ระยะเวลาคางชําระ รวม คิดคาปรับ / % ลูกหน้ี 

1-30 วัน 31-60 วัน 61 วัน-1 ป 1 ปข้ึนไป ราย จํานวนเงิน ไมคิดคาปรับ X ตอวงเงินยืม 
3 3 8 - 14 242,461.63 X 28.93 

 

โดยหนี้ที่คางชําระ 5 ราย เปนรายการที่ผูเบิกไมสงคืนเงินสดท่ีเหลือทันทีพรอมเอกสารเบิก
จายเงิน   

2.   มีการนําสงเงินรายไดลาชา ซึ่งในการรับเงินรายไดของคณะ ทางคณะตองนําสงกองคลัง
ตามระเบียบเงินรายไดกําหนด ภายในวันทําการสุดทายของสัปดาหหรือหากมีการรับเงิน 
5,000 บาท ขึ้นไป ใหนําสงทันทีหรืออยางชาในวันรุงขึ้น  

 

จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ และจะไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบและปรับปรุงวิธีปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนดตอไป  

 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ ประจําปงบประมาณเงินรายได พ.ศ.2551 
 

ประธานแจงวา ทางคณะฯ ไดสงรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ ประจําป
งบประมาณเงินรายได พ.ศ.2551 ตอประธานคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  รวม 4 หลักสูตร โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
  รายได   8,728,605.00 บาท 
  คาใชจาย   9,114,112.67 บาท 
  รายไดตํ่ากวาคาใชจาย  (385,507.67) บาท 
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
  รายได   6,959,340.00 บาท 
  คาใชจาย   7,013,762.63 บาท 
  รายไดตํ่ากวาคาใชจาย    (54,422.63) บาท 
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
  รายได      558,876.36 บาท 
  คาใชจาย      549,780.55 บาท 
  รายไดสูงกวาคาใชจาย        9,095.81 บาท 
4. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
  รายได     1,637,432.92 บาท   
  คาใชจาย     1,602,533.63 บาท 
  รายไดสูงกวาคาใชจาย       34,899.29 บาท 

 

โดยที่ผลการดําเนินงานของบางหลักสูตร มีรายไดตํ่ากวาคาใชจาย ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่น ๆ ซึ่ง 
มีรายไดสูงกวาคาใชจายมาก อยางไรก็ตาม มีความเห็นจากที่ประชุมคณบดีซึ่งรับทราบผลการรายงานครั้งนี้
วา หลักสูตรควรมีผลการดําเนินงานที่มีรายไดสูงกวาคาใชจาย 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน อดีตประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหลักสูตรวา 
เนื่องจากตัวเลขที่ไดรับรายงานไมนิ่ง ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการใชจายเงิน และตามนโยบายของ
ผูบริหารชุดเดิม ใหจัดซื้อครุภัณฑเตรียมไวสําหรับการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ มีตัวเลขรายงานที่มิใช
ตัวเลขจริงของหลักสูตร เพราะมีการจัดการรายไดจากหลักสูตรเกล่ียไปใหสวนอื่นของคณะดวย 

ประธานเสนอขอใหหลักสูตรกันเงินสวนหนึ่งไวเปนกําไร เพ่ือวาจะไดไมเปนปญหาตอการ
รายงานทางระบบบัญชีดวย  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

5.1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ประธาน รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ  
2552 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ใหที่ประชุมทราบ ตามเอกสารที่แจกในที่
ประชุม  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน ซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร 
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขอ
อนุมัติเปดรายวิชาใหม หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม
วิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 รายวิชา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2552 แลว ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม ดังนี้ 

1) 805 304 การผลิตและบริการสําหรับนักออกแบบอุตสาหกรรม  3(3-0-3) 
  Production and Service for Industrial Designer 
2) 805 402 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสําหรับนักออกแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-3) 
  Small and Medium Enterprises for Industrial Designer 
 

เหตุผล  เพ่ือใหมีรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพ่ิม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซึ่งเดิมไมมีรายวิชาเลือกทาง
กลุมวิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในหลักสูตรนี้ 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาห  
กรรม เปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา ไดตามเสนอ โดยขอใหทางหลักสูตรตรวจแกไขคําอธิบายรายวิชา 
สวนที่เปนภาษาอังกฤษ ในแบบ วช.04 รวมท้ังขอความสวนอื่น เพ่ือใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด กอน
เสนอมหาวิทยาลัยฯ ตอไปดวย 
 

5.3 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวาตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

เขาตรวจเยี่ยมและทําการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2551 เมื่อวันพุธที่ 15 
กรกฎาคม 2552 นั้น คณะกรรมการฯ ไดรายงานผลการตรวจประเมินดวยวาจาใหทางคณะฯทราบ ซึ่งสรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 
 

Core Competency 
• ความรูความเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน และ 
• ความเชี่ยวชาญ 

จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง 
1. ทําเลที่ต้ังที่มีความไดเปรียบ 

• อยูในทําเลที่สามารถครอบคลุมและเขาถึง
พ้ืนที่ในภูมิภาคไดดี 

• ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง คณะสามารถเปนฐาน
ในการดําเนินการไดในระยะยาว 

2. คณะมีประวัติการดําเนินการที่ดี 
• มีผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จจํานวน
มาก 

• มีบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี ไดแก 
คณาจารยรุนเกา ๆ 

3. คณะยังมีรายไดมากพอสําหรับการพัฒนาในระยะ
ถัดจากนี้ 

 
 

ดานการบริหาร 
• ระบบการสื่อสาร/ถายทอดนโยบายและ

วิสัยทัศนไดผล 
• ระบบการรับฟงขอรองเรียน ขอตอรอง 
• การประเมินความพึงพอใจท่ีตรงกับงานหลัก

ของคณะเพื่อใหเปนหลักฐานแสดง
ความสําเร็จในการดําเนินการของคณะได 

• การปรับปรุงกระบวนการทํางานในแตละพันธ
กิจ 

ดานยุทธศาสตร 
• ตัวชี้วัดที่สัมพันธโดยตรงกับวิสัยทัศน 
• การติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญใหครบทุกพันธกิจ 
• การกําหนดคูเปรียบเทียบและ benchmark 

ดานสารสนเทศและขอมูล 
• การกําหนดผูดูแลขอมูลและรายละเอียดการ

ดําเนินการที่ชัดเจน 
• การนําขอมูลไปใชในการประเมิน และนําผล

การประเมินไปใชพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 
ขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมิน 

1. คณะมีวิสัยทัศนที่มุงความเปนเลิศในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุมน้ําโขง แต
การจะทําไดตามวิสัยทัศน จําเปนตองใชความรวมมือ ความทุมเท และความเสียสละของ
บุคลากรทุกสวน เพ่ือเสริมสรางประวัติการดําเนินการที่ไดรับการยอมรับเปนอยางดีให
มั่นคงยิ่งขึ้น 

2. คณะควรพิจารณาปรับปรุงการมีสวนรวมที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอก 
3. การเสริมสรางคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการแกคณาจารย สามารถทําไดโดยการสนับสนุน

การตีพิมพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผานระบบวิจัยที่มีหัวหนาโครงการและผูชวยวิจัย 
ทั้งนี้ บุคลากรของคณะมีอายุเฉล่ียไมสูงนัก จึงนาจะมีเวลาในการพัฒนาไดมาก 

4. คณะสามารถสราง Impact จากผลงานวิจัยและวิชาการได 
5. คณะยังขาดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

6. เพ่ือใหเปนไปตามวิสัยทัศนระดับลุมน้ําโขง คณะควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก
ตางประเทศใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

7. คณะควรทบทวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สําคัญ และออกเปนนโยบายที่
ชัดเจนใหเกิดการดําเนินการที่ตอเนื่อง 

8. การรวบรวมความรูในองคกรเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนและสรุปเปนแบบอยางการทํางานที่
ดี (best practice) จะสามารถกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งคณะได ทําให
เกิดการนําความรูนั้นไปใช 

9. การรวบรวมผลตอบรับจากกระบวนการตาง ๆ ที่ครบถวน จะนําไปสูการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการดําเนินการของคณะ 

10. นักศึกษามีบทบาทสําคัญอันหนึ่งในระบบประกันคุณภาพ จึงควรจะตองใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจตอกระบวนการและผลที่เกิดจากการประกันคุณภาพดวย 

11. ที่ผานมาคณะไดรับประโยชนจากการใหบริการวิชาการ/ วิชาชีพของบุคลากรนอยมาก 
หากคณะจัดระบบในการใหบริการเหลานี้ได การบริการวิชาการ/ วิชาชีพจะเปนแหลง
รายไดที่สําคัญของคณะที่สามารถทดแทนรายไดจาการจัดการศกึษาได 

 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัย 
 

รองคณบดีฝายวิจัย แจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรีและโครงการไทยเขมแข็ง จะสนับสนุนการ 
พัฒนางานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในบัญชีรายชื่อเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ในจํานวน 7-10 
แหง ที่จะไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยดังกลาวดวย ซึ่งคาดวาจะไดรับการสนับสนุนแหงละ 
100-500 ลานบาท เปนระยะเวลา 3 ป ภายในวงเงิน 9,450 ลานบาท สําหรับโครงการวิจัยที่จะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ อยูในกลุมตอไปนี้ 

1. ความมั่นคงทางอาหาร (ผูสูงวัย) 
2. สุขภาพ 
3. พลังงานทดแทน 
4. ไบโอชีวภาพ 
5. การจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

โดยในลําดับที่ 5 อาจเขาขายที่คณะจะสามารถเสนอของบประมาณเพื่อดําเนินการได อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ทาง
มหาวิทยาลัยตองการ คือการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ปจจุบันมหาวิทยาลัยในสวนกลาง ผลิตผลงานวิจัย
ปละกวา 1,000 เรื่อง ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลิตปละกวา 300 เรื่อง 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ปดประชุมเวลา   12.10  น. 

         
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


