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ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
คร้ังท่ี 7/2553  เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2553 

 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1 ขอแกไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา อาจารยเจาของรายวิชา 805 333 Printing in Industrial Design 
3(1-6-3) Sec.01 เสนอขอแกไขระดับคะแนน (เกรด) ใหแกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ราย คือ 
513210814-4 นางสาวรัตนาวดี พลสรรค  ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาว ประจําภาคการศึกษาฤดู
รอน ปการศึกษา 2552 โดยขอแกไขระดับคะแนนจาก B เปน A  เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการกรอก
คะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งนักศึกษาไดสงงานครบตามจํานวนที่กําหนดแลว แตดวยเหตุที่นักศึกษา
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ลงทะเบียนชา จึงไมมีรายชื่อในใบรายชื่อนักศึกษา และทําใหคะแนนขาดหายไป 2 ชอง โดยที่ตอมาไดตรวจ
พบภายหลังวานักศึกษาไดเขียนชื่อไวและมีคะแนนในชองดังกลาวจริง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ไดพิจารณาเรื่องนี้ โดยมีการสอบหาขอเท็จจริงจากอาจารย
ผูสอน นักศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแลว และมีมติเห็นสมควรใหแกไขระดับคะแนนของนักศึกษาราย
ดังกลาว จาก B เปน A  ได  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลว  มมีติเห็นชอบการขอแกไขระดับคะแนน (เกรด) ใหแกนักศึกษาราย 
ดังกลาว ไดตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

 

3.1  กําหนดการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ทางคณะฯ จะดําเนินการ
เพ่ือใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยวิธีการหยอนบัตร ในวันที่ 6 
กันยายน 2553 (หรือในวันที่ 2 กันยายน 2553 กรณีใชสิทธิ์เสนอชื่อลวงหนา) เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ 
หองประชุม 1111 อาคารสํานักงานคณบดี ชั้น 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยกําหนดใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ 
ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางประจํา สังกัดคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ซึ่งไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเสนอชื่อ คือวันที่ 6 กันยายน 2553 
โดยใหพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจํานวนไมเกิน 2 ชื่อ ตาม
แบบที่คณะกรรมการดําเนินงานฯ กาํหนด  จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบและขอความรวมมือจากผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ
ทุกทาน ใหไปใชสิทธิ์เสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดขางตน โดยขอใหนําบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให ไปแสดงในวันหยอนบัตร หรือวันที่ย่ืนเสนอชื่อ
ลวงหนาดวย  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชือ่ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ พรอมศึกษารายละเอียดไดที่บอรดประชาสัมพันธ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือที่เว็บไซตคณะฯ หรือที่ http://www.president.kku.ac.th  

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 กําหนดการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร จากคณาจารยประจํา 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะฯ ประเภทแตงตั้ง
จากคณาจารยประจํา แจงวา ทางคณะฯ จะดําเนินการเพือ่ใหมีการเสนอชือ่ผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ
ประจาํคณะฯ จากคณาจารย  ดวยวิธีการหยอนบัตร ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม - 7 กันยายน 2553 ณ การ
เจาหนาที่คณะ อาคารสํานักงานคณบดีชั้น 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยกําหนดใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ 
ไดแก บุคลากรสายผูสอน ประเภทขาราชการ หรือพนักงานมหาวทิยาลัย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ซึ่งไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสุดทายของการเสนอชื่อ คือ วันที่ 7 
กันยายน 2553 และใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะฯ จากคณาจารยประจํา ไดจํานวน
ไมเกิน 5 ชื่อ  ซึง่ในจํานวน 5 ชื่อนี้ เปนการสรรหาแทนตําแหนงที่วางลง 2 ตําแหนง เนื่องจากผูดํารงตําแหนง 
คือ ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน และ ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต ไดรับอนุมัติให
ลาออกจากตําแหนง ต้ังแตวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป ตามลําดับ  และเปนการสรรหาแทน
ตําแหนงที่จะวางลงอีก 3 ตําแหนง เนื่องจากผูดํารงตําแหนง คือ นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นาย
ธรรมวัฒน อินทจักร และ นายอานัติ วัฒเนสก จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 
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2553  โดยทั้งนี้ ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนง หรือผูที่จะครบวาระการดํารงตําแหนงขางตน มีสิทธิ์ที่
จะไดรับการสรรหาเขามาเปนกรรมการประจําคณะฯ ใหมในวาระถัดไปไดอีก  จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบและ
ขอความรวมมือจากผูมีสิทธิ์เสนอชื่อทุกทาน ไปใชสิทธิ์เสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดดวย  

สําหรับการแตงตั้งผูไดรับการเสนอชื่อนี้  ใหผูไดรับการเสนอชื่อ 2 รายชื่อแรกตามลําดับคะแนน 
ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะฯ ต้ังแตวันที่สงรายงานผลถึงอธิการบดี 
เปนตนไป และอีก 3 รายชื่อหลัง ใหไดรับการแตงตั้งตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 มติเกี่ยวกับการขอแกไขระดับคะแนน (เกรด) 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ไดมีมติเกี่ยวกับผลการดําเนินการการสอบหาขอเท็จจริง กรณีการขอแกไขระดับ
คะแนน (เกรด) ของนักศึกษา ในรายวิชาประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2552 รวม 3 
รายวิชา จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหแกไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา จํานวน 1 ราย ในรายวิชา 805 333 
Printing in Industrial Design Sec.01 จาก B เปน A  ตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1 

2. ไมเห็นชอบใหแกไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา จํานวน 2 รายวิชา ประกอบดวย 
1) รายวิชา 801 301 Introduction to Graphic Design Sec.2  จํานวน 1 ราย เนื่องจาก

เมื่อนําคะแนนที่ไดมาคิดคาคะแนนใหมแลว มีระดับคะแนนไมถึงเกณฑในระดับ
คะแนนที่ขอแกไข 

2) รายวิชา 805 302 Illustration of Human and Animal Figures Sec.2  จํานวน 1 ราย
เนื่องจากเหตุผลในการขอแกไขระดับคะแนนไมสอดคลองกันในเรื่องการสงงานของ
นักศึกษา และขาดหลักฐานผลงานที่ชัดเจน 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืน ๆ 
4.1  รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา 

 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ดวยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 มี
นักศึกษาคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ราย ไดศึกษาครบตามหลักสูตร ในหลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จํานวน 1 ราย และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จํานวน 1 ราย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่ง
กลุมงานจัดการศึกษาไดตรวจสอบหนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัยแลว และไดตรวจสอบความถูกตองของ
ชื่อ สกุล รหัสประจําตัว สาขาวิชา และคาคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบรอยแลว 
จึงขอใหที่ประชมุพิจารณารับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหแกนักศึกษาทีศึ่กษาครบตามหลักสูตรดังกลาว
ดวย เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตอไป ดังนี้ 
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หลักสูตร แผน รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 
คะแนน
เฉลี่ย
สะสม 

ผลงานวิทยานิพนธ 

การวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวางแผน
ภาคและเมือง 

ก แบบ  
ก(2) 

505200005-6 นายอภินันท สีมวงงาม 3.75 อภินันท สีมวงงาม. (2553). แนว
ทางการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ําติด
เขตเมืองบึงหัวทะเล. วารสาร 
วิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปที่ 1 ฉบับที่ 
1 พ.ศ.2553. 

สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร 

ข 515200044-7 นายวรงคกร สมบัติธีระ 3.95  

 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 2 รายดังกลาว 
 

4.2  รับรองผลการศึกษาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552  
 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ดวยมีนักศึกษาคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จํานวน 4 ราย ไดลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด ในรายวิชา
ตาง ๆ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 จงึทําใหไมมีรายชื่อในใบกรอกเกรด  และบัดนี้  
นักศึกษาไดชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาและมีรายชื่อในใบกรอกเกรดเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณารับรองผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 ใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย  ดังนี้ 
 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อรายวิชา อาจารยเจาของวิชา ระดับคะแนน 

1 525200001-6 นายทศพล บํารุงชยั 804 704 Integrative Urban 
and Regional 
Planning I 

รศ.รวี หาญเผชิญ A 

   804 723 Urban Ecology รศ.รวี หาญเผชิญ A 
   804 891 Seminar in Urban 

and Regional 
Planning 

นายเขมโชต ภูประเสริฐ B+ 

   804 781 Special Topic in 
Planning and 
Design 

นางสาวสุกัญญา พรหมนารท B+ 

2 525200002-4 นายพงษเทพ จันหีบ 804 704 Integrative Urban 
and Regional 
Planning I 

รศ.รวี หาญเผชิญ A 

   804 723 Urban Ecology รศ.รวี หาญเผชิญ A 
   804 891 Seminar in Urban 

and Regional 
Planning 

นายเขมโชต ภูประเสริฐ B+ 
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อรายวิชา อาจารยเจาของวิชา ระดับคะแนน 
   804 781 Special Topic in 

Planning and 
Design 

นางสาวสุกัญญา พรหมนารท B+ 

3 525200005-8 นางสาวเมืองจันทร  
น่ิมนวน 

804 704 Integrative Urban 
and Regional 
Planning I 

รศ.รวี หาญเผชิญ A 

   804 723 Urban Ecology รศ.รวี หาญเผชิญ A 
   804 891 Seminar in Urban 

and Regional 
Planning 

นายเขมโชต ภูประเสริฐ A 

   804 781 Special Topic in 
Planning and 
Design 

นางสาวสุกัญญา พรหมนารท B 

4 5252200014-7 นายคมสันต เชื้อกุดรู 804 704 Integrative Urban 
and Regional 
Planning I 

รศ.รวี หาญเผชิญ A 

   804 723 Urban Ecology รศ.รวี หาญเผชิญ A 
   804 891 Seminar in Urban 

and Regional 
Planning 

นายเขมโชต ภูประเสริฐ B 

   804 781 Special Topic in 
Planning and 
Design 

นางสาวสุกัญญา พรหมนารท B 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา 2552 ตามที่เสนอ 
 

 

4.3  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอแกไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา 
 

รองคณบดีฝายบริหาร เสนอประเด็นปญหาท่ีผานมา กรณีการขอแกไขระดับคะแนน (เกรด) 
ของนักศึกษา ซึ่งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว เพ่ือสงเสริมใหการดําเนินการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา เปนไปดวย
ความรอบคอบยิ่งขึ้น  

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอแกไขระดับคะแนน (เกรด) 
ของนักศึกษา ดังนี้ 

1.  ในทุกกลางภาคการศึกษา ใหฝายวิชาการคณะฯ จัดใหมีการประกาศคะแนนการประเมินผล
การศึกษาของนกัศึกษาในทุกรายวิชาของคณะใหนักศึกษาทราบดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหรายวิชาตางๆ ไดตรวจสอบ
การใหคะแนนแกนักศึกษาใหรอบคอบกอนดวย 

2.  หากรายวิชาใดมีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา หลังจากที่
ระดับคะแนนดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ และไดประกาศผลใหนักศึกษาทราบ
แลว ใหอาจารยเจาของวิชา ตองทําบันทึกแจงเหตุผลในการขอแกไขระดับคะแนน เสนอตอคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ พรอมแนบรายงานชี้แจงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
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การศึกษาที่กําหนดไวในรายวิชานั้น, ผลการเรียน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารายที่ขออนุมัติแกไขระดับ
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลที่กําหนด เชน จํานวนผลงานที่กําหนดให
นักศึกษาตองสง และ จํานวนผลงานที่นักศึกษาไดสงแลว รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ พรอมหลักฐานตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งหมด และใหเขาชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ดวย   หากคณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหแกไขระดับคะแนนได จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 

โดยทั้งนี้ ที่ประชุมไดขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ รับไปดําเนินการ และแจงคณาจารยทุกทาน
ทราบและถือปฏิบัติตามมติดังกลาวดวย 

 

4.4    การจัดกิจกรรมสงเสริมการใฝเรียนรูของนักศึกษา 
 

ประธาน แจงวา ดวยเมื่อสัปดาหที่ผานมา ทางคณะฯไดจัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยบริษทั
จําหนายวัสดุกอสราง รวม 2 ครั้ง พบวา มีนักศึกษาคณะฯ ใหความรวมมือเขาฟงการบรรยายพิเศษจํานวน
นอยมาก ทั้งที่คณะฯไดมีการประชาสัมพันธลวงหนาใหทราบทั่วกันแลว ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการเขารวม
กิจกรรมอื่นที่มิใชกิจกรรมทางวิชาการ เชน การแขงขันกีฬา พบวามีนักศึกษาเขารวมกจิกรรมจํานวนมาก จงึ
ปรึกษาที่ประชมุเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาใหมคีวามกระตือรือรนและรับผิดชอบที่จะ
ตักตวงและแสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมขึ้นดวย 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหขอเสนอแนะขอใหทางคณะฯ สนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสเปน
ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ (Lecture Series) ในบางหัวขอเรื่องและโดยวิทยากรซึ่งเปนที่
สนใจของนักศึกษาสวนใหญ เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการใฝเรียนรูของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะ
ประสบการณความรับผิดชอบของนักศึกษา ในการวางแผนและบริหารการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม โดยขอใหรองคณบดีฝายวิชาการรับเรื่องนี้ไปพิจารณารวมกับรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา รวมท้ังผูเกี่ยวของอื่น เชน หัวหนาสายวิชา, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และองคกรนักศึกษา 
เชน ชุมนุมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เพ่ือการดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอแนะ
ดังกลาวตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา   15.45 น. 

          

           
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 


