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เร่ิมประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 5/2553  เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 

 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยไมมีการแกไข   

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 การออกประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนวิจัยคณะ   
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รองคณบดีฝายวิจัย แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2553 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการออกประกาศคณะฯ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนวิจัยคณะ รวม 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ 

2. ประกาศคณะฯ  เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย โดยใช
เงินกองทุนวิจัย 40 ป ของคณะฯ 

3. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยใชเงินกองทุนวิจัยคณะ 

 

ซึ่งที่ประชุมมีมติใหปรับแกไขรางประกาศหลักเกณฑทั้ง 3 ฉบับดังกลาวใหถูกตอง และใหนําระเบียบหรือ
ประกาศหลักเกณฑกองทุนวิจัยคณะฯ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมดวยนั้น บัดนี้ ได
ดําเนินการปรับแกไขรางประกาศหลักเกณฑดังกลาวแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหออกประกาศหลักเกณฑทั้ง 3 ฉบับตอไปไดตามที่
เสนอ โดยใหขอเสนอแนะประกอบการดําเนินการดังกลาว ดังนี้ 

1.    การระบุชื่อกองทุน ใหระบุเปนชื่อ “กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร” ที่มีอยูแลว  

2.    ในการเบิกจายเงินตามหลักเกณฑดังกลาว และการเบิกจายเงินในรายการอื่นๆ ตาม
ประกาศหลักเกณฑที่เคยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว หากเปน
รายจายที่เขาขายตามหลักเกณฑของกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหตัดจาย
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในสวนที่เปน
เงินรายไดที่คณะไดรับจัดสรรจากกองทุน 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน  สวนรายจายใดที่
ไมเขาขาย จึงไปตัดจายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ในสวนที่เปนเงินรายไดของคณะที่สมทบเขาไวในกองทุนนี้  

3.    ผลงานวจิัยที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนดังกลาว ควรเปนผลงานที่สามารถนํามาใช
ประโยชนในการเรียนการสอนของคณะตอไปได  ทั้งนี้ ไมควรเปนผลงานที่ดําเนินการวิจัย
เพียงเพราะเปนความสนใจสวนตัวของผูทําวิจัย แตไมอาจนํามาใชประโยชนในการเรียน
การสอนของคณะได 

4.    ฝายวิจัยควรรวบรวมผลงานของผูขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เก็บไวที่คณะ เพ่ือการเผยแพรและอางอิงตอไป
ดวย 

 

2.2 พิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
 

ประธานแจงวา ไดนําทีมผูบรหิารของคณะ ไปขอเขาพบรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 
เพ่ือขอคําปรกึษาและหาแนวทางแกไขปญหา กรณีที่คณะไมไดรับการพิจารณาอนุมัติบรรจุบุคคลภายนอกเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จาํนวน 3 ราย ตามที่ทาง
คณะเสนอไป รวมทั้งกรณีการกําหนดคุณสมบัติที่จะใชประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการครั้ง
ใหม ในอัตราที่ไดรับ เพ่ือมิใหมีขอจํากัดสําหรบัการคัดเลือกและบรรจุบุคคลทีเ่หมาะสมเขาปฏบัิติงาน  ซึ่งรอง
อธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ ไดชี้แจงวา เนื่องจากคณะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ดังนั้น 
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อัตราที่จะบรรจุเปนอาจารย จึงควรกําหนดคุณสมบัติผูสมัครที่เนนทางดานสถาปตยกรรมศาสตรโดยตรงตาม
กรอบที่ไดรับอนุมัติ มากกวาทางดานศิลปกรรมศาสตร ซึ่งทับซอนกับกรอบของคณะศิลปกรรมศาสตร  
นอกจากนี้ ไดใหคําแนะนําวา ทางคณะควรวิเคราะหวาปจจุบันคณะมีอาจารยทางดานสถาปตยกรรมศาสตร
และสาขาวิชาอื่นเปนสัดสวนทาใด  สัดสวนที่เหมาะสมควรเปนเทาใด  และควรกําหนดสัดสวนในสาขาวิชา
ทางดานศิลปกรรมศาสตรเพียงเทาที่จําเปน  ซึ่งเห็นวาทางคณะอาจเสนอขอเปลี่ยนคุณสมบัติของกรอบเปน
ทางดานศิลปกรรมศาสตรได จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น จึงแจงผลการหารือดังกลาวใหที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหดําเนินการเกี่ยวกับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ดังนี้ 

1. กรอบอัตราเดิม ปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวน 4 อัตรา เลขประจําตําแหนง 1701-1704 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
1.1 ใหเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเปล่ียนคุณสมบัติของกรอบ จากสาขาวิชาทางดาน

สถาปตยกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาทางดานศิลปกรรมศาสตร  
1.2 ในระหวางรอการพิจารณาตามขอ 1.1 จากทางมหาวทิยาลัย ใหจางบุคคลภายนอกทั้ง 

3 ราย ที่เสนอขอบรรจุไปกอนหนานี้ เปนลูกจางชั่วคราวไปพลางกอน 
2. กรอบอัตรา ปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 6 อัตรา  

2.1 จํานวน 4 อัตรา เลขประจําตําแหนง 2156-2159 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม มอบหมายใหนายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร รับไป
ตรวจทานคุณสมบัติที่จะประกาศรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง แลวเวียนคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือใหความเห็นชอบ หลังจากนั้น จึงดําเนินการเปดรับสมัครตอไป 

2.2 จํานวน 2 อัตรา เลขประจําตําแหนง 2160-2161 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ใหดําเนินการเปดรับสมัครตอไปไดตามคณุสมบัติ และ
ขอกําหนดการจางที่ไดเสนอคณะกรรมการประจาํคณะแลว 

3. กรอบอัตรา ปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 2 อัตรา เลขประจําตําแหนง 2236 – 2237 
3.1 จัดสรรใหแกหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สวนการเปดรบัสมัครนั้น ให

ชะลอไว เพ่ือรอการแกไขปญหากรอบอัตราของปงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.
2552 ใหเสร็จส้ินกอน 

4. ใหการเจาหนาที่คณะ สอบถามไปยังกองการเจาหนาที่ เพ่ือขอรายชื่อนักเรียนทุน ก.พ.ที่
กําลังศึกษาตอ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานการออกแบบอุตสาหกรรม 
และยังไมมีสังกัด เพ่ือทางคณะจะไดติดตอใหมาสมัครและบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตอไป 

 

2.3 ขอแกไขการประเมินผลการศึกษา รายวิชา 804 899 Thesis 
 

รองคณบดีฝายวิจัย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา แจงวา ตามที่หลักสูตร
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดประเมินผลความกาวหนา
การศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ 804 899 Thesis ใหแกนักศึกษาของหลักสูตร จํานวน 1 ราย ซึ่งได
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต และไดหนวยกิตครบไปแลว นั้น เนื่องจากนักศึกษาราย
ดังกลาวไมสามารถดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธไดทันภายใน 45 วัน ภายหลังจากที่นักศึกษาผานการ
ประเมินความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ใหถือวา กรณีนี้ การไดสัญลักษณ S ในครั้งการ
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ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ  จึงเสนอขอแกไขการประเมินผลการศึกษารายวิชาดังกลาวจาก S เปน 0 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังไมมีรายละเอียดขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาตอที่ประชุม จึงจะนําวาระนี้ไป
เวียนเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 เสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2553 
 

ประธานแจงวา ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอใหคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา 
คณะ ซึ่งเปนผูที่มีสิทธิ์เสนอชื่อตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.
2539 ขอ 9.2 เสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2553 (โดยวิธีลับ) ภายในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2553 ตามกรอบคุณสมบัติของผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1  เปนผูทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมจริยธรรมเปนที่ปรากฏทั่วไป 
  1.2  มิไดเปนขาราชการประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      ของมหาวทิยาลัยขอนแกน 
2. คุณสมบัติดานวิชาการหรือคุณสมบัติพิเศษ 

  2.1  บุคคลที่ประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเดน จน 
ปรากฏเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป และเปนผูที่อุทิศตนเปน
ประโยชนตอสังคมในดานที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาที่จะไดรับ หรือ 

2.2  บุคคลที่มีผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชาที่มีการเปดสอนในมหาวิทยาลัย 
        ขอนแกน เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 

ทั้งนี้ การเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลนี้ คณะจะตองกรอกขอมูลแบบฟอรมตามที่กําหนด โดยสรุปใหมีความ
ยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 พรอมทั้งแนบคําประกาศเกียรติคุณ จํานวน 9 ชุด นอกจากนี้ สามารถแนบ
เอกสารหรือส่ือตาง ๆ ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 
2553 จํานวน 1 ราย โดยลงมติเปนการลับ และขอให นายสิทธา กองสาสนะ รับเปนผูจัดทําขอมูลเพ่ือ
ประกอบการเสนอชื่อในครั้งนี้ 
 

3.2 ขาราชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
 

ประธานแจงวา นายสรนาถ สินอุไรพันธ  ขาราชการตําแหนง อาจารย ระดับ 7 เลขประจําตําแหนง  
5214 สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540 ไดย่ืนความ
ประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ซึ่งทางกลุมงานยุทธศาสตรการ
พัฒนา ไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง
รายดังกลาวแลว ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่สามารถจะขอกําหนดตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย
ได  โดยไดผานการประเมินผลการสอนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ เวียนพิเศษ/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
แลว จึงเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.  แบบ ก.พ.อ.03 
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2.  รายงานผลการประเมินผลการสอน (คาน้ําหนักคะแนนที่ได 45.00 จากคะแนนเต็ม 50.00  
สรุปผลการประเมินการสอน อยูในระดับเชี่ยวชาญ) 

3.  ผลงานทางวิชาการ  ไดแก 
3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 

1) Soranart Sinuraibhan, Nopadol Thungsakul and Kunlasri Thungsakul, 'The 
Characteristics of Shophouse, Nongkhai, Thailand', in Integrating 
Diversity - Proceedings of the 4th International Symposium on Architecture 
and Culture in Suvarnabhumi, Faculty of Architecture, Chiang Mai 
University, 2009. 

 

3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 
1) Soranart Sinuraibhan, “Reading the Word Design in Thailand from the 

Everyday”, in Words For Design III, Haruhiko Fujita, ed., Japan Society 
for the Promotion of Science (JSPS) Grant-in-Aid for Scientific Research 
(B) 2007-2009, Osaka University, 2010, pp. 60-68. 

2) Soranart Sinuaibhan, “The Absence of Thai-Modern architecture: Read 
through the Demolition of Building 9 at Panabhandhu School in Bangkok”, 
in Another Name for Design: Words for Creations - Proceedings of the 
6th International Conference of Design History and Design Studies, 
Haruhiko Fujita, ed. The Osaka University Communication-Design Centre, 
Osaka University, 2008, pp. 258-261. 

3) Soranart Sinuraibhan, “Blissfully Yours’ Reading ‘Real’ Tradition of Illegal 
Immigrants”, in Traditional Dwellings and Settlements Working Paper 
Series, vol. 179 (Meditated Space-Display of Traditions), Nezar AlSayyad, 
ed. Berkley, CA: International Association for the Study of Traditional 
Environment (IASTE), University of California at Berkeley, 2006, pp. 152-
172. 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไมนอยกวา 6 ชื่อ 
จากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย โดยจะตองมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  

 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลว  มมีติเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ตอไปได และมีมติเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 รายชื่อ โดยวิธีลับ จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ.กําหนด เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป   
 

3.3  การปรับแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่คณะไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรม 
ประจําป 2553  เปนจํานวนเงิน 28,135,616.00 บาท นั้น จากรายงานการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2553 (8 เดือน) พบวา คณะมีการใชจายงบประมาณในภาพรวม จํานวน 13,113,400.26 บาท 
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หรือ คิดเปนรอยละ 46.61 โดยแยกเปนการใชจายเพื่อการบริหารจัดการ จํานวน 9,116,149.69 บาท คิดเปน
รอยละ 46.17 และการใชจายเพื่อการเรียนการสอน จํานวน 3,997,250.57 บาท คิดเปนรอยละ 47.65  ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ 
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 5 
รายการ ดังนี้ 

1.   รหัส 0103d  คาเบ้ียประชุมและอาหารวาง (ประชุมหลักสูตร)  ซึ่งไดใชจายเกินวงเงิน
งบประมาณแลวเนื่องจากมีการเบิกคาอาหารกลางวันดวย นั้น ใหจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
เพียงเทาที่จําเปนสําหรับคาเบ้ียประชุมและคาอาหารวางจนถึงส้ินปงบประมาณ โดยให
หลักสูตรตางๆ งดการเบิกจายคาอาหารกลางวัน 

2.   รหัส 0104e  คาจางผูสอบบัญชี ปรับยอดที่เหลือ 15,000 บาท เพ่ือเขาสวนกลาง 
3.   รหัส 0109j  โครงการวิชาการในภาพรวมของคณะ จัดสรรเพิ่ม 200,000 บาท 
4.   รหัส 0123   โครงการ Open House จัดสรรเพิ่ม 120,000 บาท สําหรับการจัดงาน Open 

House และการจัดทํา Year Book 
5.   รหัส 02201  สํานักงานคณบดี ปรับลดลง 500,000 บาท เพ่ือเขาสวนกลาง 

 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลว  มมีติเห็นชอบ ดังนี ้
1.   ใหปรับแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ 2553 ไดตามที่เสนอ 
2.   โครงการใดที่ดําเนินการไมทันหรือคาดวาจะดําเนินการไมทันภายในปงบประมาณนี ้ใหปรับ

งบประมาณเขาสวนกลาง 
3.    งบประมาณที่ปรับเขาสวนกลาง ใหทางคณะนําไปใชในโครงการที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมตามขอ 1 และใชในการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา รวมท้ังการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรทดแทนสําหรับบุคลากร ตามลําดับ 

4.    ใหฝายวางแผนและพัฒนา ติดตามการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนดวย 
 

3.4  (ราง) งบประมาณเงินรายได คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554 

 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) 
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2554  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
โดยเปนกรอบงบประมาณเงินรายไดของคณะที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
สวนรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณลงสูกิจกรรมตางๆ ภายในคณะ นั้น จะดําเนินการจาก (ราง) กรอบ
งบประมาณเงินรายไดนี้หลังจากที่ไดรับความเห็นชอบแลว  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

ดานรายรับ คณะมีรายรับจากเงินรายได 2 ทาง คือ  
1. เงินผลประโยชน เชน ดอกเบี้ยเงินสํารองสะสม คาเชาสถานที่ คาบริการวิชาการ คาปรับ

หองสมุด เปนตน 
2. เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ในการประมาณการรายรับ จะประมาณการจากแผนการรับนักศึกษาในภาคการศึกษาตน ป

การศึกษา 2554 และจํานวนนักศึกษาที่มีอยูในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553  รวมกับเงิน
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  แลวตั้งเปนยอดรายรับ  

ดานรายจาย  รอยละ 85 จะตั้งเปนรายจายประจําปของคณะ ซึ่งแยกหมวดตามลักษณะการใช 
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จาย ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารของคณะ  โดยยึดหลักประโยชนสูงสุดและประหยัด และหาก
งบประมาณสวนนี้ใชไมหมด จะถูกผลักเขาสู “เงินสํารองสะสม” ของคณะฯ  สวนรายจายอีกรอยละ 15  จะจัด
เขาสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนคาสาธารณูปโภค รอยละ 5  และคาใชจายอื่นๆ รอยละ 5 สวนที่
เหลืออีก รอยละ 5 นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเขาทุนสํารองสะสมของคณะตอไป  

สําหรับในปงบประมาณ 2554  คณะมีประมาณการงบประมาณเงินรายได สรุปไดดังนี้ 
1.   ดานรายรับ      เปนเงิน  30,770,985 บาท 

-  จากเงินผลประโยชน        3,499,900 บาท 
-  จากคาธรรมเนียมการศึกษา    27,271,085 บาท 

2.   ดานรายจาย     เปนเงิน  30,770,985 บาท   
-  คาจาง       2,104,212 บาท 
-  อุดหนุนการบริหารจัดการทั่วไป   13,239,257 บาท 
-  อุดหนุนการจัดการศึกษาทั่วไป     8,261,868 บาท 
-  อุดหนุนการบริการวิชาการแกสังคม    2,550,000 บาท 
-  หักเขามหาวิทยาลัย 15%      4,615,648 บาท 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ (ราง) งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
2554 ตามที่เสนอ แตทั้งนี้ ขอใหฝายวางแผนและพัฒนาตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขจํานวนเงินอีกครั้ง
หนึ่งกอนเสนอมหาวิทยาลัยตอไปดวย 
 

3.5  สรุปคําขอกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2553 
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ในทุกปงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดรับ 

จัดสรรอัตรากําลังจากรัฐบาล เพ่ือบรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนผูบริหารอัตรากําลังทั้งหมด 
โดยกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรอัตราใหแกคณะ/หนวยงานตางๆ ไวดังนี้ 

สายผูสอน 
1. เพ่ือบรรจุนักเรียนทุน  
2. เพ่ือทดแทนอัตราขาราชการที่เสียชีวิต 
3. เพ่ือรองรับภาระงานสอนและวิจัย โดยใชเกณฑอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา 

(FTES) และอาจมีการพิจารณาเกณฑภาระงานอื่นเพ่ิมเติมใหเหมาะกับบริบทของ
คณะ 

4. เพ่ือรองรับงานสอนและวิจัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สําหรับโรงเรียนสาธิตฯ 
สายสนับสนุน 

1. เพ่ือทดแทนอัตราขาราชการที่เสียชีวิต 
2. เพ่ือรองรับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ตามแนวทางวิเคราะหภาระงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสัดสวนภาระงานที่จะกําหนดขึ้นใหเหมาะสม
กับบริบทของคณะ 

3. เพ่ือรองรับการขยายงานเดิม หรือเพ่ิมงานใหมตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือรองรับภาระงานดานบริการสุขภาพแกประชาชน ตามเกณฑคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับการอนุมัติใหกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในกรอบ
อัตรากําลัง 4 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 2541-2544 ไวจํานวน 32 อัตรา แยกเปนสายผูสอน 21 อัตรา และ
สายสนับสนุน 11 อัตรา และแนวปฏิบัติภายในคณะ ไดดําเนินการดังนี้ 

1. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชงบประมาณแผนดิน จะขอกาํหนดตําแหนงตามจํานวน
พนักงาน และลูกจางชั่วคราว ที่คณะใชงบประมาณเงินรายไดของคณะจางเอง เพ่ือลด
ภาระคาใชจายของคณะ 

2. ปรับลูกจางชั่วคราว ที่ผานการปฏิบัติงานใหคณะมาแลวไมนอยกวา 1 ป และมีผลงานดี 
เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ 

3. ต้ังอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สําหรับสายผูสอน 
4. ต้ังอัตราลูกจางชั่วคราว กรณีมีภาระงานเพิ่ม 
 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คําขอกรอบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
2553 ดังนี้ 

1. จํานวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณแผนดิน รวม 22 อัตรา ไดแก 
-  สายผูสอน 11 อัตรา 
-  สายสนับสนุน 11 อัตรา 

2. จํานวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณเงินรายได สายสนับสนุน  
 รวม 5 อัตรา  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบคําขอกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 
งบประมาณ 2553 ตามที่เสนอ 
 

3.6 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือ
เลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นายอธิป อุทัยวัฒนานนท พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง 
อาจารย จะครบกําหนดสัญญาจางในวันที่ 30 กันยายน 2553 และเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 6/2551) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ซึ่งกําหนดใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบ 
ดังนี้ 

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

 

โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามขอ 3 ใหคณะพิจารณาแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงไม ตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 9   ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามขอ  3 เพ่ือ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาตัดสินการตอสัญญาจางหรือเลิกจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายอธิป อุทัยวัฒนานนท  โดยมีกรรมการตามขอ 2, 4 และ 5 ที่คณะกําหนดไวแลวดวย ดังนี้ 
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ชื่อกรรมการประเมิน 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
(1 คน) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตําแหนง 
ไมต่ํากวา รศ. หรือระดับ 9 

(2 คน) 

รองคณบดีที่เกี่ยวของ 
เลขานุการคณะ 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 

1.  รศ. ศุภฤกษ  สินสุพรรณ 
สังกัด ภาควิชาส่ิงแวดลอม 
คณะวิศวกรรมศาสตร มข. 

 

2.  รศ. กิตติพงษ ตันมิตร 
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มข. 

1.  ประธานกรรมการ บริหาร
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร 

3.  รศ. สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ (สํารอง) 
สังกัด สายวิชามนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มข. 

 

1. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
 

 

1. การเจาหนาที่คณะ 

 
3.7 ขาราชการผูลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการสงผลงานโครงการที่สําเร็จสมบูรณ 

 

ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารยวาริน บุญญาพุทธิพงศ ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ สําหรับการเรียบเรียงตํารา เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑผา” ต้ังแตวันที่ 1 
พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ไดสงผลงานโครงการที่สําเร็จสมบูรณจากการลาเพิ่มพูนฯ ครั้งนี้
ตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบผลงานดังกลาวแลว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาประเมินผลงานดังกลาวของขาราชการรายนี้ เพ่ือจะไดเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาในลําดับตอไป 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาประเมินผลงานแลว มีมติวาผลงานดังกลาวมีเนื้อหาเหมาะสม สมควรให
เปนเอกสารประกอบการสอนในคณะฯตอไป และใหเสนอผลการพิจารณาครั้งนี้ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาตอไปได 
พรอมทั้งใหคําแนะนําใหผูสงผลงานรายนี้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยหรือทางคณะ 
เพ่ือจัดพิมพเปนตําราไวใชในวิชาและเผยแพรตอไปดวย    

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1 มติการดําเนินมาตรการการขอแกไขระดับคะแนน 
 

รองคณบดีฝายวิชาการแจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2553  
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบการเสนอมาตรการการขอแกไขระดับคะแนนของนักศึกษาตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 นั้น  เนื่องจากปรากฏวา มี
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ไดเสนอขอแกไขระดับคะแนนเขามาอีกภายหลังจากการดําเนินการตาม
มาตรการดังกลาว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 จึง
มีมติดําเนินการเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย รวมท้ังการปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกนักศึกษาและ
ผูปกครอง ตลอดจนชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสอบหาขอเท็จจริงในการขอแกไขระดับคะแนน
รายวิชาที่เสนอขอแกไขระดับคะแนนดังกลาว 
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2. ใหทุกรายวิชาที่ขอแกไขระดับคะแนน ตองผานการพิจารณาและสอบหาขอเท็จจริงจาก
คณะกรรมการชุดขางตน กอนนําเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพื่อพิจารณาตอไป 

3. การขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูรอนของทุกรายวิชาในคณะ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะกอน และใหเปดเฉพาะรายวิชาที่จําเปนสําหรับ
นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร เทานั้น 

4. ใหมีการพิจารณากําหนดโทษสําหรับผูที่กระทําการบกพรองซ้ําซากอันแสดงถึงความไม
รอบคอบในการปฏิบัติงาน 

 

จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

5.1  โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2553 
 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอใหคณะ/
หนวยงาน จัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2553 

ฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร จึงเห็นสมควรดําเนินโครงการสงเสริมจรรยาบรรณ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2553  ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2553 ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งมีกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้ 

1.   จัดสัมมนา เพ่ือบรรยายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณแกบุคลากร และระดม
ความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือรวมกันเสนอหัวขอจรรยาบรรณที่สมควรพัฒนาไปสูการเปน
วัฒนธรรมองคกร หรือเอกลักษณของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ตลอดจนหลักเกณฑการ
คัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชเูกียรติ และมาตรการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตาม
หัวขอจรรยาบรรณดังกลาว 

2.   จัดประกวดคําขวัญ เพ่ือใชในการรณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่จะเปน
วัฒนธรรมองคกร หรือเอกลักษณของคณะฯ 

3.   รณรงค ประชาสัมพันธ และรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ โดยสื่อตางๆ 

4.    ดําเนินการคัดเลือก และมอบรางวัลใหแกผูปฎิบัติตามจรรยาบรรณดีเดน 
5.    ประกาศมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ แกผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
6.    ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ ตอคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจําคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) และ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการดังกลาว 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบโครงการสงเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ปงบประมาณ 2553 ตามที่เสนอ 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 6/2553  เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2553 
ฉบับผานการรับรองแลว 
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5.2 การปรับปรุงกายภาพคณะ และการเขามาดาํเนินกิจการรานคาในบริเวณคณะ 
 

ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต  เสนอแนะวา ในการปรับปรุงการใชพ้ืนที่ภายใน
คณะ  เชน การปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารอเนกประสงค (สิม), การปรับปรุงพ้ืนที่สนามดานหนาคณะใหเปน
ลานจอดรถจักรยานยนต และการอนุญาตใหผูประกอบกิจการรานคา เชน รานกาแฟ เขามาดําเนินกิจการ ณ 
บริเวณอาคาร ส.น.พ. นั้น  ควรประชาสัมพันธใหทั่วถึงใหคณะกรรมการประจําคณะและบุคลากรรับทราบดวย 
รวมท้ังควรปองกันมิใหผูประกอบกิจการรานคาขยายพื้นที่รานและตัดตนไมในบริเวณคณะดวย 

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา การปรับปรุงกายภาพคณะ จะมีการดําเนินการในหลายสวนโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพคณะ ซึ่งขณะนี้ยังดําเนนิการไมเต็มระบบ สวนผูเขามาดําเนินกิจการราน
กาแฟนั้น ไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการควบคุมดูแลการบริการดานโภชนาการของคณะแลว 
แตอาจขาดการประชาสัมพันธ  ทั้งนี้ ทางคณะจะดูแลมิใหมีการขยายพื้นที่และตัดตนไมตามคําแนะนําตอไป 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา   16.45 น. 
 

          
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 
 


