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ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 4/2553  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 

 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 
- หนา 2  ยอหนาแรก บรรทัดที่ 3  ตัดพยัญชนะ “ก” หนาขอความ “การเสนอชื่อ…”  
  ออก 1 ตัว      
- หนา 2  ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 5 ตัดคําวา “และ” หนาขอความ “งานดานการจัดการ 
  เรียนการสอน...” ออก 
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- หนา 4 บรรทัดรองสุดทายของวาระที่ 2.2 ตัดขอความตั้งแต “เสนอตอ 
  คณะกรรมการประจําคณะ....ในครั้งนี้ดวย” ออกทั้งหมด 
-  หนา 7 บรรทัดที่ 4 แกไขคําวา “ตองไปรับ” เปน “ตองไดรับ” 

 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 โครงสรางและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชา และประธาน 
กรรมการบริหารหลักสูตร   
  
 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553  มมีติมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร นํารางผัง
โครงสรางการบริหารสายวิชาและการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบ
ในภาพรวมตอคณะและบุคลากรไปหารือที่ประชมุบุคลากรคณะเพื่อรวมแสดงความคิดเห็น แลวสรุปผลเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนการประกาศใชตอไป นั้น ฝาย
บริหารไดดําเนินการแลว โดยมีการจัดประชุมคณาจารยทั้งคณะไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ซึ่งสวนใหญ
เห็นดวยตามกรอบแนวคิดที่เสนอ อยางไรก็ตาม ไดใหขอเสนอแนะใหมี Flow Chart แสดงลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติในเรื่องตางๆ ของฝายที่เกี่ยวของ แนบไปกับเอกสารการปรับโครงสรางนี้ดวย ซึ่งฝายบริหารจะได
ดําเนินการตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเหน็ชอบ รางผังโครงสรางการบริหารสายวิชาและการ
กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ตามที่เสนอ โดยใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

-  ควรระบุการมีที่ประชุมผูบริหารคณะ (คณบดีและรองคณบดี) ไวในเอกสารโครงสรางดวย   
-  ควรมีคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ อยูภายใตรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  โดยอาจรวมเปน
ชุดเดียวกับคณะกรรมการชุดอื่นก็ได (เชน คณะกรรมการวิชาการ / คณะกรรมการวิจัย) 

-  ควรมีคณะกรรมการวิจัยดวย  
 

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

ประธาน ขอให นางกาญจนา จันทรสมบัติ การเจาหนาที่คณะ ชี้แจงตอที่ประชุมความวา 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีกรรมการบาง
ทานมีขอสังเกต/ขอของใจ เกี่ยวกับกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในประเด็นตาง ๆ ไดแก วิธีการแจงคณาจารยใหเสนอชื่อ วิธีการเสนอชื่อ และการ
สรุปรายละเอียดการดําเนินการเสนอชื่อใหที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมมีมติใหผูรับผิดชอบดําเนินกระบวนการ
เสนอชื่อในครั้งนี้ จัดทํารายงานชี้แจงขอสงสัยดังกลาวนั้น บัดนี้ การเจาหนาที่คณะผูซึ่งรับผิดชอบเร่ือง
ดังกลาว ไดชี้แจงกระบวนการในการเสนอชื่อครั้งนี้ เวียนใหคณะกรรมการประจําคณะทราบแลว ตามหนังสือ
ที่ ศธ 0514.19.1.3/78 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบกําหนดชองทางการแจงใหบุคลากรไปใชสิทธิเสนอชื่อ
และชองทางที่บุคลากรสามารถใชสิทธิเสนอชื่อในโอกาสตางๆ ตอไป  ใหดําเนินการโดยผาน 2 ชองทาง คือ 
ทาง e-mail และทางเอกสาร 
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2.3 การออกประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนวิจัยคณะ   
 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติใหยกไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากรองคณบดีฝายวิจัยซึ่ง
เปนเจาของวาระ  ติดราชการและไมไดเขาประชุมในครั้งนี้  

 

2.4 พิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งไดรับการ 
จัดสรรอัตราพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปงบประมาณ 2552 จํานวน 6 อัตรา ประกอบดวย สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม  4 อัตรา เลขประจําตําแหนงที่ 2156-2159 และสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 2 
อัตรา เลขประจําตําแหนงที่ 2160-2161 ไดจัดทําเอกสารขอกําหนดการจางเพ่ือใชประกอบการรับสมัครเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ในเอกสารภาระงานที่เสนอนั้น จํานวนรายวิชาสอนที่ระบุใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตละ

รายรับผิดชอบ  มีเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไดวา พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะตองรับผิดชอบสอนทุกรายวิชาในคราวเดียวกัน  ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมคํา
วา “หรือ” ตอทายแตละรายวิชา และระบุเพ่ิมเติมวา ในแตละภาคการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัยผูรับมอบหมายงาน จะตองรับผิดชอบภาระงานสอนรายวิชาเหลานี้จํานวนไม
ตํ่ากวากี่รายวิชา   

2. รายวิชาทีจ่ะมอบหมายใหพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจําตาํแหนงที่ 2161 รับผิดชอบ นัน้ 
ขอบขายของแตละรายวิชามีความหลากหลายแตกตางกันมาก  จงึสมควรที่สายวิชาจะ
พิจารณาทบทวนรายวิชาที่จะมอบหมายนี้อีกครัง้หนึ่ง 

 

และนอกจากนี้ ที่ประชุมไดรับทราบในเบื้องตน กรณีที่ทางมหาวิทยาลัยไมอนุมัติการบรรจุ นาย
ขาม จาตุรงคกุล, นางสาวฐิติพร ฌานวังศะ และ นายณัฏฐพงศ  พรหมพงศธร เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เลขประจําตําแหนงที่ 1702-1704 ตามที่ทางคณะเสนอไป  ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ
ที่ 10/2551) เรื่อง แนวทางและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนปริญญาเอกตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2553 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ซึ่งเห็นชอบใหมีการนํารางคุณสมบัติที่จะใชประกาศรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย เลขประจําตําแหนงที่ 2156 – 2161 ไปปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยกอนที่จะประกาศรับสมัคร 
เพ่ือไมใหคุณสมบัติที่ใชประกาศรับสมัคร มีขอจํากัดสําหรับการคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่เหมาะสม เขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะดังเชนที่ผานมา ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหรวมทั้งสองประเด็นนี้ 
นําไปปรึกษากับผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร เปนหัวหนาทีมในการไป
ปรึกษาดังกลาว รวมกับหัวหนาสายวิชา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวของ  
 

2.5 การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 
 

ประธานแจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2553 ที่ประชุมรับทราบสาระของการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหมขึ้นแทนประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2551 และมอบหมายใหคณะกรรมการวิชาการคณะ  ศึกษาความเปนไปได พรอมใหขอเสนอแนะ
วา ทางคณะสมควรรับบุคคลเขาศึกษาตามประกาศฉบับนี้หรือไม อยางไร แลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประจําคณะ นั้น  เนื่องจากเห็นวาที่ประชุมยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนอยูบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้  จึงชี้แจงให
ที่ประชุมทราบวา กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) แลว แตทั้งนี้ ยังคงใหมีอยูสําหรับสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ ที่ใชชื่อปริญญา “เทคโนโลยีบัณฑิต” และ 
“อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต” ไวกอน ซึ่งไมเกี่ยวของกับทางคณะแตอยางใด 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.6 ขอแกไขระดับคะแนนรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 

ประธานแจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2553  ซึ่งมีมติใหคณะกรรมการวิชาการ รับไปศึกษาปญหากรณีการขอแกไขระดับคะแนนรายวิชา
ในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รวมทั้งใหเสนอแนวทางการแกไข ตลอดจนมาตรการสําหรับ
กรณีนี้และในโอกาสตอไป แลวรายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา นั้น บัดนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณา
แลว โดยที่ในการพิจารณาดังกลาว จากเดิมซึ่งมี 2 รายวิชา ไดมีการขอแกไขระดับคะแนนเพิ่มเติมอีก 1 
รายวิชา คือ วิชา 805 302 Illustration of Human and Animal Figures Sec.2 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะพิจารณาแลว มีมติเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นสมควรใหแกไขระดับคะแนน ใน 3 รายวิชาดังกลาวใหแกนักศึกษา เพ่ือความเปน
ธรรมแกนักศึกษา  

2. ใหคณะจัดทําหนังสือแจงเตือนอาจารยเจาของรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา ใหใชความถี่ถวน
รอบคอบในการตรวจสอบการใหคะแนนแกนักศึกษาใหถูกตอง กอนนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะในโอกาสตอไปดวย 

3. แจงใหคณาจารยทุกทาน ดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางเกี่ยวกับการปองกันการให
ระดับคะแนนผิดพลาด ตามที่ทางคณะไดกําหนดไวอยางเครงครัด ซึ่งไดแจงใหคณาจารย
ทุกทานทราบแลว ตามหนังสือที่ ศธ 0514.19.1.2/1527 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552  

 

นายอานัติ วัฒเนสก ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวา วิธีที่ปฏิบัติในการสงงานและในการ
ตรวจสอบการสงงานของนักศึกษา ที่ยังไมรัดกุม ทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาขึ้นอีกได  ดังนั้น ฝายที่
เกี่ยวของจึงควรกําหนดวิธีการปองกันปญหาดังกลาวดวย  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบการขอแกไขระดับคะแนนรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 3 รายวิชา รวมท้ังแนวทางการแกไข ตลอดจนมาตรการสําหรับ
เรื่องนี้ตามที่เสนอ 

 

2.7 ขอแกไขการประเมินผลการศึกษา รายวิชา 804 899 Thesis 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติใหยกไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนเจาของวาระ  ติดราชการและไมไดเขาประชุมในครั้งนี้  

 

2.8 ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะ 
 

ประธานแจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2553 ที่ประชุมใหขอสังเกต/ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะในดานตาง ๆ เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนางาน นั้น คณะใครขอขอบคุณขอสังเกต/ขอเสนอแนะที่ไดรับดังกลาว อยางไรก็ตาม มีบาง
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ขอสังเกตที่มีขอมูลคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรชี้แจงใหที่ประชุมทราบ คือ ขอสังเกตเกี่ยวกับการที่คณะ
มอบหมายใหบุคลากรที่ไมใชผูบริหาร เดินทางไปประชุมแทนผูบริหารคณะ ในวาระที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่ง
อาจสงผลใหคณะเสียเปรียบในเรื่องที่ประชุมนั้นได  ขอเท็จจริงคือ บุคลากรที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนผูแทน
จากคณะที่ถูกสงตัวไปทําวิจัยรวมกับสถาบัน/หนวยงานอื่น ในการจัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรม
ศาสตร เพ่ือสงใหทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําไปประกาศใชเปนมาตรฐานวิชาชีพ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยบุคคลผูไดรับมอบหมายดังกลาวนั้น คณะไดพิจารณาแลว เห็นวาเปนผูที่เพ่ิงสําเร็จ
การศึกษา และมีเวลาเพียงพอที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 เสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2553 
 

ประธานแจงวา ทางมหาวิทยาลัยขอใหคณะโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2553 
โดยวิธี “ลับ” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ตามกรอบหลักเกณฑดังนี้ 

1. เปนผูประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือ 
2. มีเกียรติคุณดีเดนจนปรากฏเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 
3. เปนผูอุทิศตนเปนประโยชนตอสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และ 
4.    เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป 

 

ทั้งนี้ ผูไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติ ประวัติ และผลงานที่แสดงถึงกรอบหลักเกณฑที่
กําหนดขางตนเปนองคประกอบสําคัญ และใหมีคําประกาศเกียรติคุณของหนวยงานที่เสนอชื่อแนบดวย จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
ประจําป 2553 จํานวน 1 ราย โดยลงมติเปนการลับ และขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ รับเปนผูจัดทําขอมลู
เพ่ือประกอบการเสนอชื่อในครั้งนี้ 
 

3.2 เสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ 
 ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 

ประธานแจงวา รองศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีฤาชา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 30 กันยายน 2553 และตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 2/2553) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) กําหนดใหคณะโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกิน 2 ชื่อ โดย
วิธี “ลับ” ไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 โดยใหพิจารณาจากผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 
25 วรรคสอง  มาตรา 31 วรรคสอง  และมาตรา 22 วรรคหนึ่งและวรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติ 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  และคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง ตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ (ฉบับที่ 4/2553)  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จํานวน 1 ราย โดยลงมติเปนการ
ลับ และขอให ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน รับเปนผูจดัทําขอมูลเพ่ือประกอบการเสนอชื่อในครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1  ปญหาการเกิดอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปราชการของบุคลากร 
 

ประธานแจงวา ดวยในการประชมุสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2553 มีวาระนําเสนอที่ประชุม เรื่องปญหาการเกิดอุบัติเหตุจนมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตระหวางการเดินทางไป
ราชการโดยรถเชา ของบุคลากรศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากกรณี
ดังกลาว ไดมีการเสนอเรื่องนี้ตอทางมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นควรแจงใหหนวยงานในสังกัด ตระหนักเรื่องความปลอดภัย และใหระมัดระวังในการ
ติดตอเชารถรับจาง โดยตองมีการตรวจสอบใหเกิดความมั่นใจและไววางใจไดในการใช
บริการ ควรมีประกันคุมครองชีวิต และไมควรเลือกใชบริการรถเชาโดยพิจารณาจากราคา
คาเชาที่ตํ่าเทานั้น 

2. จากการตรวจสอบพบวา บุคลากรที่เสียชีวิตดังกลาวไมอยูในระบบฌาปนกิจสงเคราะห 
หรือระบบสวัสดิการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถจะรับคาชดเชยจากการเสียชีวิตได 
จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวา ระบบสวัสดกิารตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดไวชดเชย
ใหแกบุคลากรที่ประสบเหตุเชนนี้ มีเพียงพอแลวหรือไม อาจมคีวามจําเปนที่หัวหนา
หนวยงานจะตองพิจารณาการทําประกันชีวิตเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการเดินทาง
ไปราชการที่นอกเหนือเวลาปกติ 
 
 

และท่ีประชุมมีขอสังเกตเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. การเดินทางโดยรถยนตของทางราชการในระยะทางไกล ควรมีพนักงานขับรถสับเปล่ียน

ตามมาตรฐานที่เหมาะสม 
2. ควรดําเนินการใหรถยนตของมหาวิทยาลัยมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนใหมีระบบการประกันภัยชุมชน หรือการประกันภัย

ราคาประหยัดใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น นอกเหนือจากการทําประกันภัย
หมูสําหรับนักศึกษาที่มีอยูเดิมแลว 

4. ควรพิจารณาใหการดูแลกับบุคลากรทางการแพทยที่ตองเดินทางมาปฏิบัติงานในยามวิกาล
ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกทํารายจากมิจฉาชีพ และควรมีสวัสดิการรองรับเมื่อเกิดเหตุแก
บุคลากรดังกลาวดวย 

 

ซึ่งที่ประชุมดังกลาวมีมติมอบหมายใหทางมหาวิทยาลัย รับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะดังกลาวไป
พิจารณา และมอบใหฝายบุคคลและการพัสดุ พิจารณาเสนอระบบการประกันภัยชุมชน ใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดวย  จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 5/2553 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553  
ฉบับผานการรับรองแลว 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
 

5.1  รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาใหแกนักศึกษา จํานวน 12 ราย ซึ่งศึกษาครบตามหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร 6 ราย และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 6 ราย ในภาคการศึกษาปลาย และภาค
การศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม เพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตอไป ซึ่งกลุมงานจัดการศึกษา ไดตรวจสอบหนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย
แลว และไดตรวจสอบความถูกตองของชื่อ สกุล รหัสประจําตัว สาขาวิชา และคาคะแนนสะสม กับทางสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการเรียบรอยแลว  

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 12 รายดังกลาว 
ตามที่เสนอ 

 

5.2 รายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
 

ประธาน แจงวา ผูชวยศาสตราจารยวาริน บุญญาพุทธิพงศ ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2553 ไดสงเอกสารรายงาน
ความกาวหนาของโครงการฯ ระยะที่ 3 และระยะท่ี 4 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบรายงานความกาวหนา
ดังกลาวแลว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานความกาวหนา
ดังกลาวดวย เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  โดยคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรได
แจงใหผูลาฯ จัดทํารายงานโครงการฉบับสมบูรณ นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาตอไป
ดวย   

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบรายงานความกาวหนาโครงการไปปฏิบัติงานเพื่อ 
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ของ ผูชวยศาสตราจารยวารินฯ ตามที่เสนอ 
 

 5.3 บทบาทของคณะในวงวิชาชีพสถาปนิก 
 

ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของ
คณะในวงวิชาชีพสถาปนิก เชน กับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน โดยเห็นวาทางคณะควรมีบทบาทและมีสวน
รวมในกิจกรรมมากขึ้น ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับแนวหนา ซึ่งกอต้ังมานาน และมี
สถาปนิกอยูจํานวนมากในภาคอีสาน รวมถึงการใหความสําคัญในการเขารวมประชุมวิชาการ การประชุม
สามัญประจําป หรือกิจกรรมอื่น ที่สภาสถาปนิกหรือสมาคมวิชาชีพสถาปนิกจัดขึ้น  และใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
การนําผลงานของนักศึกษาคณะ ไปจัดแสดงในงานสถาปนิกประจําป ซึ่งควรมีผลงานท่ีนาสนใจและสามารถ
แขงขันไดกับสถาบันการศึกษาอื่นดวย 

นายธันฐกรณ  พงศพิมล แจงวา ในการจัดงานสถาปนิกประจําป 2553 นั้น ทางคณะไดสง
อาจารยและนักศึกษาไปรวมกิจกรรมดวย โดยตนรวมอยูในทีมใหบริการวิชาการ “หมอบาน” ในงานดังกลาว   
สวนเรื่องการมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมในแวดวงวิชาชีพสถาปนิก นั้น เสนอแนะวาทางคณะควร
ปรับปรุงฐานขอมูลรายชื่อและสถานที่ติดตอสถาปนิก ทั้งที่เปนบุคลากรคณะและศิษยเกาของคณะ ใหเปน
ปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลสําคัญสําหรับการติดตอประสานงานกับองคกรวิชาชีพสถาปนิกตางๆ ตอไปดวย 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 5/2553 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553  
ฉบับผานการรับรองแลว 
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ประธานแจงเพ่ิมเติมวา ทางคณะใหการสนับสนุนการที่บุคลากรจะไปมีสวนรวมในกิจกรรมของ
องคกรวิชาชีพตามความสมัครใจ โดยบุคลากรจะไดรับขอมูลขาวสารตางๆ จากองคกรวิชาชีพเหลานั้น การ
ตัดสินใจเขารวมกิจกรรมหรือไมเปนการพิจารณาของรายบุคคล  อยางไรก็ตาม ทางคณะมีการประสานงานกับ
องคกรวิชาชีพตางๆ และเคยเสนอความคิดเห็นใหมีการจัดประชุมวิชาการของวิชาชีพในภูมิภาคบาง แตยังไม
มีการดําเนินการเปนรูปธรรม 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

5.4   แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชุดใหม 
 

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร แจงวา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จะมี 
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม จึงแจงที่
ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

5.5   การประเมินผลการปฏิบัติงาน งวดท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2553 
 

นายธรรมวัฒน อินทจักร ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ผูสอน ในงวดประเมินที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2553 (ผลงานระหวาง มกราคม – มิถุนายน 2553)  ซึ่ง
ระยะเวลาตามงวดประเมินดังกลาว ไมสอดคลองกับภาระงานที่นับตามภาคการศึกษา โดยภาระงานในภาค
ปลายปการศึกษา 2552 (ตุลาคม 2552 – กุมภาพันธ 2553) ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางระยะเวลาของงวดประเมินที่ 
1 และงวดประเมินที่ 2 ของปงบประมาณ 2553 ไดถูกนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานในงวดประเมิน
ที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2553 (ผลงานระหวาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2552) แลว  ดังนั้น จึงอาจมีปญหาวา
จะใชภาระงานเดียวกันนี้หรือภาระงานใดในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ในงวดประเมินที่ 2 ประจําป
งบประมาณ 2553  จึงขอใหทางคณะนําขอสังเกตดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา   15.15 น. 

          
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 
 


