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ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 5/2552  คร้ังท่ี 6/2552 และคร้ังท่ี 7/2552 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง 3 ครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1 ขอแกไขคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2552 
 

ประธานแจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่แลว เห็นชอบผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2552 ไปแลวนั้น เนื่องจากพบขอผิดพลาดในการรวม
คะแนนปริมาณงานของบุคลากรสายสนับสนุน 1 ราย ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันั้น จึงขอ
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แกไขคะแนนประเมินฯ ของบุคคลดังกลาว จากเดิม 79.50 เปน 81.50 โดยคะแนนที่เปล่ียนแปลงนี้ไมมี
ผลกระทบใด ๆ ตอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรรายนี้และรายอื่นๆ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1  รับรองผลการศึกษาประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา
ในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 การขอแกไขระดับคะแนนตัวอักษร I 
(Incomplete) ในรายวิชาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2551 เปนระดับคาคะแนน ใหแกนักศึกษาที่ได
ปฏิบัติงานครบตามเกณฑที่กําหนดแลว และการขอขยายเวลาการใหระดับคะแนนตัวอักษร I ไปอีก 1 ภาค
การศึกษา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

อนึ่ง สําหรับผลการศึกษาประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 ในรายวิชา 805 102 
Presentation Techniques in Industrial Design ที่มีการใหระดับคะแนนตัวอักษร I นั้น เนื่องจากเกิดปญหา
เครื่องคอมพิวเตอรของอาจารยผูสอนอยูในระหวางการสงซอมซึ่งมีขอมูลคะแนนอยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่
เสียนั้น จึงคาดวาอีกประมาณ 2 สัปดาห จะสามารถออกเกรดใหได  

 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลว มมีติรับรองผลการศึกษาประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 ผลการ
แกไขระดับคะแนนตัวอักษร I (Incomplete) เปนระดับคาคะแนน และการขอขยายเวลาการใหระดับคะแนน
ตัวอักษร I ไปอกี 1 ภาคการศึกษา ในทุกรายวิชาตามที่เสนอ 
 

3.2   ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นายชิษณุพงษ  ธีรกุล  ซึ่งเคยเปนนักศึกษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) รหัสประจําตัว 
493200337 และไดพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1147/2552) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เนื่องจากถูกประเมินใหตกออก โดย
ยังไมไดแกผลประเมินระดับคะแนนตัวอักษร I ในรายวิชา ปการศึกษา 2551 ไดย่ืนคํารองขอคืนสภาพ
นักศึกษา เพ่ือเขาศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 ซึ่งทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ในการขอคืนสภาพนักศึกษาแลว ปรากฏวาอยูในหลักเกณฑที่กําหนดตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 829/2549) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอ
คืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโดยที่การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะตองผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
ของผูขอฯ รายนี ้
 

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ราย 
นายชิษณุพงษ  ธีรกุล ไดตามที่เสนอ 
 

3.3  การขออนุมัติรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพิ่มในหลักสูตร 
 

ประธานแจงวา หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ขออนุมัติรับบุคคลเขา
ศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ในหลักสูตรโครงการพิเศษ เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 10 คน จากแผนการรับเดิม ซึ่ง
รับในหลักสูตรปกติ 40 คน และหลักสูตรโครงการพิเศษ 20 คน โดยมีเหตุผลดังนี้ 
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1. ในปการศึกษา 2553 ทางหลักสูตรฯ มีแผนการรับเขาในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร
โครงการพิเศษ รวม 60 คน และไดแจงแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติไว จํานวน 40 
คน โดยแบงเปน รับโดยวิธีรับตรง (โควตา) 20 คน, รับโดย Admission 10 คน และรับโดย
โครงการชางเผือก 10 คน ดังนั้น จึงยังคงเหลือจํานวนนักศึกษาที่รับเขาโดยวิธีพิเศษอีก 
20 คน แตอยางไรก็ตาม จากสถิติที่ผานมา พบวามีนักศึกษาที่ตกออกอยูจํานวนหนึ่ง จึง
เห็นสมควรรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพิ่มขึ้นเพ่ือชดเชยนักศึกษาที่ตกออกดังกลาวอีก 10 
คน รวมรับนักศึกษาโครงการพิเศษทั้งส้ิน 30 คน 

2. ปจจุบันหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอน โดยแบงเปนสายวิชา จํานวน 6 สายวิชา 
ไดแก สายวิชา เครื่องปนดินเผา ส่ิงทอ การออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบเครื่องเรือน 
การออกแบบนวัตกรรม และแอนนิเมชั่น ดังนั้น หากมีจํานวนนักศึกษานอยเกินไป จะทํา
ใหจํานวนนักศึกษาที่ตองเลือกเรียนในแตละสายวิชาไมเหมาะสมกับจํานวนรายวิชาในแต
ละสายวิชา ซึ่งจะสงผลตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีวัตถุประสงคใหนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนตามสายวิชาที่ตนเองตองการ 

3. ที่ผานมา ทางหลักสูตรฯไมมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ 
เนื่องจากไดจัดการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาหลักสูตรปกติและมีการประเมินผล
รวมกันมาตั้งแตเริ่มตน ทําใหพัฒนาการและคุณภาพของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรไม
แตกตางกัน 

4. หลักสูตรมีความจําเปนตองเบิกจายคาสอนในอัตราโครงการพิเศษใหแกอาจารยพิเศษที่
เชิญมาสอนประจําในหลายรายวิชา เนื่องจากยังไมสามารถบรรจุอาจารยดังกลาวได หาก
ระงับหรืองดรับนักศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ จะทําใหมีผลกระทบตอการจัดการเรียน
การสอนของทั้ง 2 หลักสูตรที่มีคุณภาพได 

 

ซึ่งคณบดีไดใหความคิดเห็นเบ้ืองตนวาไมควรรับเกิน 40 คน ทั้งโครงการปกติ และโครงการ
พิเศษ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของคณะในการลดจํานวนนักศึกษาลง เพ่ือปรับสมดุลของสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่มีมากเกินไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

นอกจากนี้ ประธานไดแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 กรณีการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษวา 
ตองพิจารณาใหละเอียดรอบคอบและมิใหเกิดผลกระทบกับคณะในภาพรวม และในระยะเวลาอันใกลนี้ ทาง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหมีการจัดการหลักสูตรเปนระบบเดียว โดยไมมีหลักสูตรโครงการพิเศษ ซึ่งอาจ
จัดการเรียนการสอนตางเวลากัน และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาอัตราเดียว  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
1. ไมเห็นชอบการรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพิ่มตามท่ีหลักสูตรฯ เสนอ 
2.  เห็นชอบใหหลักสูตรฯ กําหนดแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2553 ใหอยูในจํานวน

ระหวาง 40-60 คน โดยใหรับจากวิธีรับตรง หรือโครงการชางเผือกในจํานวนที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม แทนการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ 

 

3.4  พิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงคาใชจายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 

ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง ประธานบัณฑิตศึกษา แจงวา หลักสูตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 เห็นชอบใหมีการเปล่ียนแปลงคาใชจายในการจัดการหลักสูตร ดัง
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 9/2552 
เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลง
คาใชจายในการจัดการหลักสูตรดังกลาว  

ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา การเปลี่ยนแปลงคาใชจายดังกลาว เปนการปรับเพ่ือใหเทาเทียมกับ
คาใชจายในการจัดการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตร
โครงการพิเศษ 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรับรองการเปล่ียนแปลงคาใชจายในการจัดการ
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรโครงการพิเศษ ไดตามที่เสนอ 

 

3.5 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2552 
ประธานแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือการพิจารณาเลื่อน 

เงินเดือน ประจําปงบประมาณ 2552 ใหที่ประชุมทราบและพิจารณา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และการเสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ไดรับการเลื่อนเงินเดือน ใหไดรับการเลื่อน
เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับเดือน
สุดทายของปงบประมาณ 2552  ดังนี้ 

1.  พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน   
ใหพนักงานฯ ไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน  

- รอยละ 8.5 (ระดับดีเดน)  จํานวน 2 ราย 
- รอยละ 6.5  (ระดับดี)  จํานวน 11 ราย 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายไดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
ใหพนักงานฯ ไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน  

- รอยละ 6.5  (ระดับดี)  จํานวน 2 ราย 
- รอยละ 2.5  (ระดับพอใช)  จํานวน 2 ราย 
 

3.6 พิจารณาผลการรายงาน กรณีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน 
รองคณบดีฝายวิชาการ เสนอรายงานผลการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากผูเกี่ยวของ กรณีหลักสูตร 

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ไดจัดโครงการบูรณาการวิชาการการเรียนการสอนและการวิจัยสถา 
ปตยชุมชนและผังเมืองอาสา โดยนํานักศึกษาของหลักสูตร พรอมดวยคณาจารย เดินทางไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 1 
สิงหาคม 2552 และเกิดขอผิดพลาดจากกรณีการไมเขาศึกษาดูงาน ณ หางหุนสวนจํากัดผลิตภัณฑศิลาศรีบุรี 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน รวมทั้งการไมเขาศึกษาดูงานหนวยงานอื่นอีก 9 แหง ใหที่ประชุมซึ่งเปน
คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจําคณะฯอยูดวย เพ่ือ
ทราบและพิจารณา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 
1. ใหคณะผูศึกษาดูงานและอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ เดินทางไปยังหางหุนสวนจํากัด

ผลิตภัณฑศิลาศรีบุรี เพ่ือขอโทษตอเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมท้ังจัดทําหนังสือขอโทษไปยัง
หนวยงานตางๆ ที่ไมเขาศึกษาดูงานอีก 9 แหงดวย และสําหรับการเดินทางไปดังกลาว 
ขอใหเชิญผูบริหารคณะรวมเดินทางไปเปนพยาน พรอมทั้งถายภาพไวเปนหลักฐานดวย 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 9/2552 
เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

2. กรณีหนังสือชี้แจงของอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ ที่พบขอมูลคลาดเคลื่อนไปจากที่ได
สอบถามจากผูเกี่ยวของนั้น ที่ประชุมมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ รับไป
ดําเนินการตอ เพ่ือเชิญอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ มาใหขอมูล เพ่ือใหไดขอเท็จจริง
ทั้งหมด แลวรายงานใหที่ประชุมทราบและพิจารณาตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
 

ผูรักษาราชการแทนเลขานุการคณะแจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
มีเรื่องเรงดวนที่ตองเวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ไดพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้ 

1. เสนอชื่อคณาจารยประจําเปนกรรมการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ขอนแกน ประเภทคณาจารยประจํา 

 

คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายสักการ ราษีสุทธิ์  เปน
ผูแทนคณาจารยประจํา เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วางลง 1 
ตําแหนง 
(ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.3/- ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552)  

 

2. เสนอชื่อขาราชการเพื่อเลือกเปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อขาราชการเพื่อเลือกเปน

กรรมการบริหารงานบุคคล  ประจํามหาวิทยาลัย  (ก .บ .ม . )  ตามขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ดังนี้ 

ประเภทผูบริหาร ตามขอ 7.2 (7) จํานวน 1 คน ไดแก 
1) นางอโนชา  นนทคุปต 

ประเภทผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามขอ 7.1 จํานวน 2 คน ไดแก 
1) ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 
2) ผูชวยศาสตราจารยย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล 

ประเภทผูดํารงตําแหนงตามขอ 7.3 และมิไดดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
จํานวน 2 คน ไดแก 

1) นางมณีรัตน วีระกรพานิช 
2) นายอนุวัฒน กิจโกศล 

(ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.3/- ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552)  
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 

4.2 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 

ผูรักษาราชการแทนเลขานุการคณะแจงวา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาปฏิบัติงานเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และพนักงานราชการ  ไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏผลมีผูไดรบัการคัดเลือก ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคร้ังนี้ ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 9/2552 
เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 อัตรา 
1.1 ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจําตําแหนง 1979 สังกัดกลุมงานคลังและ 
 ทรัพยสิน มีผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นางสาวนิชานันท ดาศรี 
  อันดับสํารอง ไดแก  นางสาวสายฝน ศิริทนสาร 
1.2 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เลขประจําตําแหนง 1980 สังกัดกลุมงานพฒันาวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ มีผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นายอรนพ เนียมไทยสงค 
  อันดับสํารอง ไดแก  นางสาวเนตรชนก ชนวีรยุทธ และนายธนาวุฒิ ชินฮาต 
1.3 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขประจําตําแหนง 1980 สังกัดกลุมงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา มีผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นางสาวหทัยรัตน วงศสุพรรณ 
  อันดับสํารอง ไดแก นางสาววิไลลักษณ ขุมดวง 
1.4 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขประจําตําแหนง 1978 สังกัดกลุมงานพัฒนา

กายภาพ มีผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นายยุทธการ หอวิจิตร 
  อันดับสํารอง ไดแก นายอัษฎาวุธ ภูคงน้ํา และนายธรณิศ กรมนอย 

2. พนักงานราชการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง พนักงานหองปฏิบัติการ เลขประจาํตําแหนง 
192 สังกัดกลุมงานจัดการศึกษา (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม) มีผู
ไดรับการคัดเลือก ไดแก นางกชามาส ทินราช 

อันดับสํารอง ไดแก  นายกามนิต แสนสุขเลิศ 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 
 

ผูรักษาราชการแทนเลขานุการคณะแจงวา นายชูพงษ ทองคําสมุทร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารย ซึ่งไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรม ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นับตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา ขณะนี้ไดสําเร็จการศึกษา และรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงานที่คณะฯ แลว ต้ังแตวันที่ 13 ตุลาคม 2552 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 แนวปฏิบัติการแตงต้ังขาราชการในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม 
ประธาน แจงวา เนื่องจากขาราชการจะมีการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม จากระบบซี 

เปล่ียนไปเปนระบบแทง ดังนั้น ในระหวางนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะ/หนวยงาน ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการกําหนดตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวน  ใหเรงดําเนินการจัดสงเอกสาร
ใหทันกําหนดกอนการปรับใชระบบใหมดังกลาวดวย 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.5  การเสนอขออนุมัติหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 พ.ศ.2552 
ประธานแจงวา ดวยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา เพ่ือใหเปนตามกรอบมาตรฐานดังกลาว โดยจะเริ่มบังคับใชกับหลักสูตรใหมที่จะเสนอขออนุมัติ
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ต้ังแตป พ.ศ.2553 เปนตนไป และกับหลักสูตรปจจุบันทุกหลักสูตร ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดภายในปการศึกษา 2555 ซึ่งจะไดแจงใหทุกหลักสูตรทราบและเตรียมดําเนินการใน
เรื่องนี้ตอไป 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6 ผลการเสนอชื่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต 
ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา แจงผลการเสนอชื่อประธาน 

กรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ซึ่งปรากฏวา นางสาวสุกัญญา พรหมนารท 
เปนผูไดรับการเสนอชื่อ จึงแจงที่ประชุมทราบ 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7 การจัดระบบบริหารการเงินหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ประธานแจงวา ดวยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ไดทําหนังสือเสนอ 

ขอใหพิจารณาจัดระบบในการบริหารการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
1) จากนโยบายคณะ ที่จัดสรรงบประมาณเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 65% แรก 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารและการพัฒนาองคกรของคณะ และ 35% หลังเพ่ือเปน
คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร นั้น เห็นควรใหมีระเบียบมารองรับให
ถูกตอง สําหรับการบริหารงบประมาณในสวนของ 65% แรก และควรใหคณบดีหรือรอง
คณบดีที่เกี่ยวของ เปนผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะทางการเงิน
ประจําป แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเดิมตองเปนผูดําเนินการรายงานทั้ง 
100% 

2) เห็นควรมีการแจกแจงงบประมาณที่ชัดเจน สําหรับการบริหารงบประมาณในสวนของ 
65% แรก ตอคณะกรรมการประจําคณะ และกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ 
กอนการใชจายจริง เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชงบประมาณ 

 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงวา ไดมีการสงเอกสารชี้แจงเรื่องการจัดสรร 
งบประมาณ ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหนาสายวิชา ทราบแลว โดยในสวนของ 35% หลัง
นั้น ใหหลักสูตรสามารถวางแผนการใชจายเงินได และสําหรับในสวนของ 65% แรก หลักสูตรก็สามารถเสนอ 
ขอใชงบประมาณไดเชนกัน  

นายทรงยศ พงศพิมล เสนอเห็นควรใหผูบริหารและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเปน
ผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจําป โดยลงนามรับผิดชอบรวมกัน 

ประธาน แจงวา เนื่องจากหลักสูตรตองการทราบวาการใชจายเงินแตละโครงการจะตัดจากเงิน
สวนใด ดังนั้น ในการตัดยอดบัญชีใด ๆ ก็ตามของหลักสูตร จึงควรระบุใหไดวาจะตัดจากเงินสวนใด และให
ตองหักคาเส่ือมราคา และสํารองความเสี่ยงไวดวย  ทั้งนี้ ขอใหรองคณบดีฝายบริหาร รับเรื่องไปพิจารณา
รวมกับเจาหนาที่ฝายการเงิน เจาหนาที่ฝายแผนฯ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหมีการจัดทําระบบการเงินใหชัดเจนตอไปดวย 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 
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หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน
จํานวน 1 รายวิชา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 แลว ตามเอกสารซึ่งแจกในที่ประชุม ดังนี้ 

802 437 การวางแผน การควบคุม และการทํากําหนดเวลาโครงการกอสราง  3(2-2-4) 
  Planning, Controlling, Scheduling for Construction Project 
 

เหตุผล  เพ่ือใหมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน รายวิชาเลือกทางสถาปตยกรรม
เพ่ิมขึ้น และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกนใน
รายวิชาเลือกทางสถาปตยกรรม ในหลักสูตรนี้ 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
เปดรายวิชาใหม จํานวน 1 รายวิชา ไดตามเสนอ โดยขอใหทางหลักสูตรตรวจแกไขชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาในสวนที่เปนภาษาอังกฤษ ใหถูกตอง กอนเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตอไปดวย และเนื่องจากขณะนี้อยูใน
ระหวางการปรับปรุงหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จึงขอใหทางหลักสูตรฯ นํารายวิชานี้ไป
พิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรดวย 
 

4.9 การใชเงินกองทุนวิจัย 
รองคณบดีฝายวิจัย แจงวา  ขณะนี้คณะมีเงินในกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการทาง 

วิชาการ ที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนทุนเริ่มตน 1,000,000 บาท 
เหลืออยู 700,000 บาทเศษ และตามวัตถุประสงคของการสนับสนุนทุนวิจัยดังกลาว ก็เพ่ือตองการผลักดันให
เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อยางไรก็ตาม หากทางคณะไมสามารถใชจายเงินเพ่ือผลักดันใหเกิดผล
งานดังกลาวได ก็อาจไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนนี้อีกในปตอๆ ไป 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

4.10   การเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน 
ประธานแจงวา ตามที่คณะผูบริหารคณะ ไดเดินทางไปเจรจาความรวมมือทางวิชาการและลง 

นามขอตกลงความรวมมือระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ Southeast  
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อตนเดือนกันยายน 2552 ที่ผานมานั้น พบวา นอกจากทาง
มหาวิทยาลัยฯ จะเปดการเรียนการสอนคณะสถาปตยกรรมศาสตร แลว ยังไดเปดคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมดวย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ แจงวายินดีที่จะรับนักศึกษาของคณะเพื่อเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไมกําหนดเงื่อนไขวาตองสอบผาน TOEFL เพียงแตใหตอง
มีความรูพ้ืนฐานทางภาษาจีนบาง ซึ่งในอนาคต คณะฯ อาจหาโอกาสใหทางหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรมไปดงูาน หรือมีกิจกรรมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดประโยชนอยางยิ่งจากกิจกรรมนี้  
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   12.55  น. 
         
 
 
 (นายอนุวัฒน  กิจโกศล) 

                     ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 

นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผูจดบันทึกการประชุม 


