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ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

1.1 ทบทวนหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 ในสวน ข. 
 

ประธานแจงวา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่แลว กําหนด 
หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.551 ในสวน ข. 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล นั้น บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาขอใหคณะฯ
ทบทวนหลักเกณฑดังกลาวเสียใหม เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางของการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ และ
เจตนารมณของการจัดใหมีรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติราชการ โดยไมควรใชผลการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมาเปนเกณฑหลัก ขณะเดียวกัน ไดแจงใหคณะฯทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งมีคาคะแนนที่ได 3.4976 และไดรับการจัดสรร
เงินรางวัล รวมเปนเงินทั้งส้ิน 200,570.17 บาท (สองแสนหารอยเจ็ดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค) ประกอบดวย สวน 
ก.  40% (จัดสรรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินรางวัลทุกคนเปนจํานวนที่เทาเทียมกัน) เปนเงิน 87,732.28 บาท และ
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สวน ข. 60% (จัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจําตามผลการปฏิบัติราชการในระดับดีขึ้นไป และการมี
สวนรวมในความสําเร็จของมหาวิทยาลัยและคณะ ทั้งทางตรงและทางออม) เปนเงิน 112,837.88 บาท จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

นอกจากนี้ ทางคณะฯไดรับแจงการจัดสรรเงินรางวัลในสวนที่ไดรับสมทบรอยละ 50 จากเงิน 
เพ่ิมพิเศษผูบริหาร เพ่ือนาํไปจัดสรรใหแกบุคลากร ตามเกณฑการจัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ 1339/2552) เปนจํานวนเงิน 15,875.74 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทเจ็ดสิบส่ี
สตางค) โดยมีคณบดี เปนผูพิจารณา ซึ่งจะไดดําเนินการตอไป  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 สวน ข. ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1338/2552) ดังนี้ 

1. จัดสรรใหแกบุคลากรสายผูสอน 60% และบุคลากรสายสนับสนุน 40% 
2. บุคลากรสายผูสอน (60% ของสวน ข.) ใหแบงเงินรางวัลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 สวนที่ 1 จัดสรรใหแกผูมีสวนรวมสรางผลงานใหแกคณะฯ ตามคํารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการ ในตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2  จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู หรือ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือ 
   นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย 
   ประจําและนักวิจัยประจํา หรือ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.6  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับอางอิง (citation) ใน referred 

Journal หรือในฐานขอมลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หรือ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.7  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน 
   ทรัพยสินทางปญญา หรือ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1  รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ 
   ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ตอ 
   อาจารยประจํา หรือ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.3  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธ  

เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือ 
นานาชาติตออาจารยประจํา 

2.2  สวนที่ 2  จัดสรรใหแกผูมีสวนรวมสรางผลงานใหแกคณะฯ ซึ่งมีคะแนนผลการ 
  ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2551 อยูในระดับดีเดน (มากกวาหรือ 
  เทากับ 60%) แตไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เปนกรณิพิเศษ  
  2 ขั้น เนื่องจากขอจํากัดของโควตา 

3. ใหจัดสรรเงินรางวัลตามขอ 2 ดังนี้ 
 3.1 บุคลากรตามขอ 2.1 ใหไดรับเงินรางวัล 2 สวน 
 3.2 บุคลากรตามขอ 2.2 ใหไดรับเงินรางวัล 1 สวน 
  หากบุคลากรรายใดเขาขายเกณฑทั้งขอ 2.1 และขอ 2.2 ใหไดรับรางวัลสวนที่ 
 มากกวาเพียงรางวัลเดียว 
4. บุคลากรสายสนับสนุน (40% ของสวน ข.) จัดสรรใหแกผูมีสวนรวมสรางผลงานใหแกคณะ 

ซึ่งมีคะแนนผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2551 อยูในระดับดี/ ดีเดน ดังนี้  
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4.1 ระดับดีเดน (มากกวาหรือเทากับ 80%) จัดสรรให 2 สวน 
4.2 ระดับดี (70% ขึ้นไป แตไมถึง 80%) จัดสรรให 1 สวน 

 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติมวา แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลในปตอไป คณะควร
กําหนดเกณฑพิจารณาการวัดผลงานที่ชัดเจน ซึ่งอาจใชตัวอยางจากเกณฑป 2549 เปนแนวทางการ
ดําเนินการ และควรประกาศใหบุคลากรทราบลวงหนาโดยทั่วกันกอนใชเกณฑดังกลาวดวย 
 

2.2 ขอถอนรายชื่อในการเสนอชื่อบุคคลดีเดนท่ีสมควรไดรับรางวัล “ศรีมอดินแดง”  
ประจําป 2552 
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร แจงวา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ครั้งที่แลว เสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  เพ่ือเขารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจําป 
2552 นั้น เนื่องจากทางหลักสูตรตนสังกัดและผูไดรับการเสนอชื่อ ไมสามารถดําเนินการจัดสงเอกสารไดทัน
ตามกําหนดภายในระยะเวลาที่มจีํากัด จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาขอถอนรายชื่อ ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  
จันทะรี  ในการเขารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจําป 2552 นี ้

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

2.3 กําหนดการประเมินเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 2 ประจําป
งบประมาณ 2552 
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ไดสงเอกสาร 

แสดงภาระงาน (Position Description) และแฟมสะสมงาน (Port Folio) มาใหครบทุกคนแลว จึงขอทราบ
กําหนดการประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2552 
ซึ่งตามปฏิทินที่กําหนดไว คือวันที่ 10 สิงหาคม 2552 นี ้ 

นางกาญจนา จันทรสมบัติ การเจาหนาที่คณะ ชี้แจงวา การดําเนินงานในบางขั้นตอน ขณะนี้ยัง 
ลาชาอยู แตอยางไรก็ตาม ในปนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ กําหนดระยะเวลาสงผลถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งชา
กวาทุกปที่ผานมา 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.4 สอบถามความคืบหนาการศึกษาตอปริญญาเอก 
นายธรรมวัฒน อินทจักร แจงวา สืบเนื่องจากตนเองไดสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรพัฒนศาสตร ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และแจงขอใหทางคณะ
โดยรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณาปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอนเพื่อสงเสริมใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ระยะเวลา 5 ป ของตนเองจากเดิมป 2556 เล่ือนเขามาเปนป 2552 รวมท้ังการพิจารณาเรื่องตาง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาตอในครั้งนี้ดวย จึงขอทราบผลความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเพื่อจะไดวางแผนการ
ปฏิบัติงานในภาคการศึกษาถัดไปได 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา จะดําเนินการเรื่องการปรับแผนฯให สวนการ
มอบหมายภาระงานในระหวางการศึกษา เสนอวา อาจมอบใหลดนอยลงกวาปกติ แตไมควรใหนอยกวาภาระ
งานขั้นต่ํา เนื่องจากไมไดขออนุมัติลาศึกษา และนอกจากนี้ จะใหทางการเจาหนาที่คณะ ชวยตรวจสอบเรื่อง
ทุนสนับสนุนในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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2.5 สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
ประธานสรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ดังนี้  
1) ความรวมมือดานวิชาการระหวางสภาสถาปนิก, สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสภาคณบดีฯ 

โดยทางสภาคณบดีฯ มีมติใหมีการประชุมแบบไตรภาคี สวนรายละเอียดตาง ๆ ทางสภา
คณบดีฯ จะสงหนังสือเชิญประชุมตามมาภายหลัง 

2) สภาสถาปนิก ออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาสถาปตยกรรมศาสตรในสาขา
สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 โดยสาระสําคัญ
ของระเบียบฉบับนี้ มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับทุกสถาบันในเรื่องของการรับรอง
ทั้งหลักสูตรใหม และหลักสูตรเกาที่ไดรับการรับรองมาแลว จะตองขอรับรองใหม ภายใน 2 
ป นับตั้งแตวันที่ประกาศ โดยขั้นตอนการดําเนินการในการตรวจสอบและรับรองปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ตอ 1 หลักสูตร มีคาใชจายประมาณหลายหมื่นบาท หรือถึงแสนบาท 
ดังนั้น หลักสูตรจึงตองจัดเตรียมงบประมาณเผื่อไวในการทําแผนงบประมาณดวย สําหรับ
รายละเอียดตาง ๆ จะสําเนาเอกสารแจกใหหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือปรับหลักสูตรใหสอดคลอง
กับเกณฑที่กําหนดตอไป 

3) การจัดทําวารสารวิชาการดานสถาปตยกรรม ภายใตชื่อวา “ CDAST JOURNAL” หรือ 
“วารสารวิชาการสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย” โดยมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนบรรณาธิการ ซึ่งเปนวารสารมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ และนับเปนอีกสนามหนึ่งที่อาจารยคณะ จะสงบทความไปตีพิมพเผยแพร 

4) รางขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา พ.ศ........ โดยสภาสถาปนิก จะเปนผูจัดใหมี
การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ดวยการใหเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดคะแนนสะสมครบตามจํานวนที่กําหนดไว เพ่ือใชเปนเง่ือนไขใน
การตออายุใบอนุญาต และการเลื่อนระดับเปนสามัญสถาปนิก หรือวุฒิสถาปนิก โดยที่คณะ
จะมีสวนสําคัญที่จะชวยสภาสถาปนิก ในการจดักิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ 

5) ขอสอบ PAT 4 (วัดศักยภาพทางสถาปตยกรรมศาสตร) ที่กําลังเปนปญหา เนื่องจากทาง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ใชขอสอบเปนแบบปรนัยทั้งหมด โดยทาง
สภาคณบดีฯ มีสมาชิกหลายสวนเห็นวาไมนายอมรับ แตยังหาขอสรปุไมได อยางไรก็ตาม 
ทางสภาคณบดีฯ จะเจรจาหาขอสรุปกับทาง สทศ. อีกครั้ง สําหรับการสอบในป 2553 ซึ่ง
ใชวิธีสอบแบบปรนัยไปแลว ทางสภาคณบดีฯ ไดขอใหคณะติดตามนักศึกษาที่รับเขามา
ศึกษาดวยวา มีผลตอการเรียนการสอนอยางไรบาง  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2552 
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 
ปดประชุมเวลา   11.35  น. 

         
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


