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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  7/2553 
วันพุธท่ี  28 กรกฎาคม  2553 

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

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี    ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล  รองคณบดีฝายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ 
5. นายนรากร  พุทธโฆษ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
6. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง   รองคณบดีฝายวิจัย   
7. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ   
8. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี  หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
9. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
10. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
11. นายธันฐกรณ  พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
12. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ  จงปติยัตต กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
13. นายสิทธา กองสาสนะ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  
14. นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม    
1. นายอานัติ  วัฒเนสก    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ลาพักผอน) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 6/2553  เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2553 

 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 
- หนาแรก ใหเพ่ิมรายชื่อ นายธันฐกรณ พงศพิมล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย

ประจํา เปนผูมาประชุม 
- หนา 6 ใหตัดมติของวาระที่ 3.3 ออกทั้งหมด และแกไขเปนดังนี้ 

มติ  ที่ประชมุพิจารณาแลว  มมีติเห็นชอบ ดังนี ้
1.   ใหปรับแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ 2553 ไดตามที่เสนอ 
2.   โครงการใดที่ดําเนินการไมทันหรือคาดวาจะดําเนินการไมทันภายในปงบประมาณนี ้ให

ปรับงบประมาณเขาสวนกลาง 
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3.   งบประมาณที่ปรับเขาสวนกลาง ใหทางคณะนําไปใชในโครงการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมตามขอ 1 และใชในการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา รวมท้ังการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนสําหรับบุคลากร ตามลําดับ 

4.   ใหฝายวางแผนและพัฒนา ติดตามการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนดวย 
-  หนา 10 มติของวาระที่ 4.1 ใหตัดขอความหลังจากคําวา “ที่ประชุมรับทราบ” ออกทั้งหมด 

 

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1 ขาราชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
 

ประธานแจงวา นายธนสิทธิ์ จันทะรี  ขาราชการตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เลข
ประจําตําแหนง 3806 สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2548 ไดย่ืนความประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนตําแหนง รองศาสตราจารย  โดยวิธี
พิเศษ (ขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญจากเดิม สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร เปนสาขาวิชาประยุกตศิลป)  ซึ่งทางกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา ไดดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงรายดังกลาวแลว ปรากฏวาเปนผูมี
คุณสมบัติเขาขายที่สามารถจะขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยได โดยไดผานการประเมินผลการสอนจาก
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 แลว จึงเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบ ก.พ.อ. 03  จํานวน 1 ชุด 
2. สรุปรายงานการประเมินผลการสอน จํานวน 1 ชุด (คาน้ําหนักคะแนนที่ได 41.00 จาก

คะแนนเต็ม 50.00  สรุปผลการประเมนิการสอน อยูในระดับชํานาญพิเศษ) 
3. ผลงานทางวิชาการ  จํานวน 6 ชุด ประกอบดวย 

3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
1) ธนสิทธิ์  จันทะรี, จันทนีย วงศคํา และธาดา  สุทธิธรรม. รูปแบบของที่ระลึก

ที่อาจพัฒนาขึ้นเพ่ือการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูล. วารสารอีสาน-
สถาปตย 2548 ; ฉบับพิเศษ  รวมบทความงานวิจัย : 39-52. 

2) Chantaree, T, et al.  Design and Development Processes of Isan’s 
Stoneware for Produce by Villager. In: Chaiyakul  Y, Pranom  K, 
editors. Local Wisdom, Universal Future. Proceedings of ISACS 
2008 (International Symposium on Architecture and Culture in 
Suvarnabhummi 2008); 2008 Oct 18-22; Faculty of Architecture, Khon 
Kaen University. Khon Kaen: Prathamkhant  Printing Ltd. Part.; 2008. 
p. 411 – 433. 

3.2 ผลงานแตงตํารา จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
1)  ธนสิทธิ์  จันทะรี. เคร่ืองปนดินเผาข้ันพื้นฐาน (Basic Ceramics). 

ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552. (จํานวน 146 หนา) 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไมนอยกวา 10 ชื่อ 
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จากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย โดยจะตองมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  

 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลว  มมีติเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ตอไปได และมีมติเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 รายชื่อ โดยวิธีลับ จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ.กําหนด เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป   
 

2.2 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553 

 

ประธานแจงวา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) ตาม (ราง) หลักสูตรฯ ที่แจกในที่ประชุม 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบการขอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามที่เสนอแลว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ มีมติเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามท่ีเสนอ แตทั้งนี้ ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ดําเนินการปรับแกไข (ราง) หลักสูตรดังกลาวเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ภาคผนวก 1  ใหแนบเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา เพ่ิมเติมดวย 

2. ภาคผนวก 2   ใหเพ่ิมประวัติของอาจารยประจําหลักสูตรใหครบถวน 
3. ภาคผนวก 3  หนา 44  ใหปรับแกไขใหเห็นรายชื่อกรรมการลําดับที่ 5  
4. เอกสารบางหนาซึ่งถายสําเนามาจากแหลงอื่น ใหปรับการถายเอกสารใหไดตัวอักษรที่มี

ขนาดเทากับหนาอื่นดวย 
 

2.3 เสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําป 2553 
ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอความรวมมือในการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มี

คุณสมบัติตามที่กําหนดเพื่อเขารับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2553 
จํานวน 7 ประเภท รวม 86 รางวัล ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
104/2553) ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.  รางวัลศรีมอดินแดง จํานวน 2 รางวัล 
2.  ขาราชการพลเรือนดีเดน จํานวน 3 รางวัล ตามวิธีที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี) 
3.  รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดานการวิจัย จํานวน 29 รางวัล 
4. รางวัลเชิดชูเกียรติผูบริหารดีเดนสําหรับผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา จํานวน 5 

รางวัล 
5. รางวัลเชิดชูเกียรติผูบริหารดีเดนสําหรับผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/ 

สถาบัน/ สํานัก/ ศูนย จํานวน 5 รางวัล 
6. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอน จํานวน 12 รางวัล 
7. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 30 รางวัล 

 

ทั้งนี้  การเสนอชื่อผูไดรับรางวัลดังกลาว คณะจะตองสงเอกสาร ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ดังนี้ 
1. แบบรายงานสรุปการเสนอชื่อเขารับรางวัล   จํานวน 1 ชุด 
2. แบบเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล    จํานวน 30 ชุด 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 7/2553  เม่ือวันที่ 28 กรกฏาคม 2553 
ฉบับผานการรับรองแลว 

- 4 -

3. ผลงานและเอกสารเชิงประจักษ 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และ 
เลขานุการคณะ รับไปพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพ่ือเสนอเขารับรางวัล "เชิดชู
เกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน" ครั้งนี้ในเบ้ืองตน กอนเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
ตอไป โดยทั้งนี้ การสงเอกสารของผูไดรับการเสนอชื่อฯ ขอใหสงที่ฝายเลขานุการที่ประชุม กอนกําหนดการ
ของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 10 วัน เพ่ือใหมีระยะเวลาเพียงพอสําหรับการเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณาดวย 
 

2.4 เสนอชื่อศิษยเกา มข. เพื่อคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน ประจําป 2553 
 

ประธานแจงวา สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ขอใหคณะฯพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรใน
สังกัดที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2553 โดยแบงรางวัลเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. รางวัลศิษยเกาดีเดน มอบใหแกศิษยเกาผูประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมในการ
ประกอบอาชีพ และทําคุณประโยชนแกชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคณุดีเดนเปนที่ยอมรับ
ของสังคมทั่วไป 

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

 

ทั้งนี้  การเสนอชื่อผูไดรับรางวัลดังกลาว คณะจะตองสงประวัติและผลงานของผูไดรับการเสนอชื่อตามรูปแบบ
ที่สมาคมกําหนด ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ นายอภิชาติพงศ  วีระเศรษฐกุล ศิษยเกา 
รุนที่ 1 ใหไดรับการพิจารณาเปนศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2553  โดยมอบหมายให  
ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ต้ังสกุล และ นายธันฐกรณ  พงศพิมล เปนผูประสานงาน และจัดทําแบบประวัติ
และผลงานของบุคคลดังกลาว เพ่ือสงใหสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในกําหนดตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

3.1  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
 

เลขานุการคณะแจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเรงดวนที่ตอง
เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดพิจารณา
แลว มีมติ ดังนี้  

1.  ขอยกเลิกการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ  
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คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบการยกเลิกผลประเมินการศึกษา รายวิชา 804 899  
วิทยานิพนธ ของนายเดชชาติ นิยมตรง รหัสนักศึกษา 505200008-0 นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต ในการไดสัญลักษณ S สําหรับการประเมินความกาวหนาครั้งสุดทาย เนื่องจากไมสามารถ
ดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธไดทันภายใน 45 วัน ภายหลังจากที่นักศึกษาผานการประเมินความกาวหนาและ
ไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.2/ว.311.1 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2553)  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

4.1 ขอเปดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีความประสงคขอ
อนุมัติเปดรายวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 3 รายวิชา จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

801 121   ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก 3(3-0-0-3) 
  History of Eastern Architecture 
801 122   ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก  3(3-0-0-3) 
  History of Western Architecture 
801 122   ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถาปตยกรรม 3(3-0-0-3) 
  English for Architecture 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดรายวิชาดังกลาวไดตามที่เสนอ  
 

4.2  การเปดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูรอน 
 

รองคณบดีฝายวิชาการแจงวา ดวยในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบใหการดําเนินการเพื่อขอเปดรายวิชาในภาคฤดูรอนของทุกรายวิชาใน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะกอน และใหเปดเฉพาะ
รายวิชาที่จําเปนสําหรับนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร เทานั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติ
ในเรื่องดังกลาว จึงขอแจงเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการ
สอน ภาคการศึกษาฤดูรอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 และเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับการเพิ่มเติมเง่ือนไขในการเปดวิชาและการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาค
การศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 ตอที่ประชุมเพ่ือทราบดวย 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูที่เกี่ยวของ ในการขอเปด
สอนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูรอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี้ 

1. ใหฝายวิชาการคณะฯ แจงใหคณาจารยทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบและเง่ือนไขขางตน
ของมหาวิทยาลัย 

2. การจะเปดสอนรายวิชาใดในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหหลักสูตรตนสังกัดเสนอผานการ
กล่ันกรองจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะกอน  เพ่ือพิจารณาถึงความจําเปนที่ตองเปดสอนรายวิชานั้นๆ ในภาค
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การศึกษาฤดูรอน และเพ่ือพิจารณาการจัดการทรัพยากรสนับสนุนที่เกี่ยวของ เชน 
สถานที่ บุคลากร คาตอบแทน ฯลฯ  

3. การเสนอเพื่อกล่ันกรองและขอความเห็นชอบตามขอ 2 หลักสูตรตองเสนอกอนกําหนดการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมนอยกวา 2 เดือน เพ่ือใหมีระยะเวลาเพียงพอสําหรับการ
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

4. เนื่องจากภาคการศึกษาฤดูรอนมีระยะเวลาที่ส้ันกวาภาคการศึกษาปกติ แตตองจัดการ
เรียนการสอนใหนักศึกษาไดรับความรูเทียบเทาภาคการศึกษาปกติ ดังนั้น จึงใหผูขอเปด
สอนตองเสนอแผนการสอนรายวิชาดังกลาวสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  แยกตางหาก
จากแผนการสอนสําหรับภาคการศึกษาปกติดวย 

 
เลิกประชุมเวลา   15.35 น. 

 

          
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 
 


