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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  10/2555 
วันพุธที่  19 ธันวาคม  2555 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา  เพชรานนท์  คณบด ี     ประธาน 
2. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
3. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต  ภู่ประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์  ทองคําสมุทร  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
7. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
8. นายวิทยากร  ดวงแก้ว    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา   
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา  กองสาสนะ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
12. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
14. นางอโนชา  นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  หวัง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ลาพักผ่อน) 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้ 
- หน้าท่ี 6 วาระที่ 4.1 บรรทัดท่ี 7 ให้เพิ่มข้อความ “ผังเมือง และนฤมิตศิลป์” หลังคําว่า “คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์” 
- หน้าท่ี 8 วาระที่ 5.1 ให้ย้ายไปรวมกับวาระที่ 3.3 และ 3.4 ดังนี้ 

- รายวิชาในส่วนที่เป็นการขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน ให้ย้ายไปรวมไว้กับ
วาระที่ 3.3  

- รายวิชาในส่วนที่เป็นการขอแก้ไขระดับคะแนน ให้ย้ายไปรวมไว้กับวาระที่ 3.4  
หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องสืบเนื่อง 
 

 2.1 รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอเอกสารรายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

ในรอบปีงบประมาณ 2555 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และเสนอว่าในโอกาสต่อไปอาจ
บูรณาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับเรื่องการประกันคุณภาพและการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะด้วย  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอความเห็นสนับสนุนว่า สามารถดําเนินการเป็นกระบวนการชุดเดียวกันได้ 
โดยในการรายงานผล อาจแยกรายงานเป็นแต่ละด้านตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และท้ังนี้ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาว่า ควรแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกต่างหากหรือไม่ เนื่องจากเดิมนั้นการดําเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยง ได้ถูกมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ  

ท่ีประชุมมีการเสนอความคิดเห็นหลากหลาย เช่น อาจให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมวางแผนและพัฒนา
คณะ เช่นเดิม หรือให้เป็นหน้าท่ีของ คณะกรรมการประจําคณะ หรือที่ประชุมผู้บริหารคณะ ประธานจึงรับท่ีจะไป
พิจารณาในเบื้องต้น และนําเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไป  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 2.2 เสนอปรับโครงสร้างสายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซ่ึงขอให้คณะกรรมการ

ประจําคณะ กลับไปศึกษาเอกสารการจัดโครงสร้างการบริหารวิชาการของ 3 คณะวิชา (คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์) ซ่ึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลมา ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว  เพื่อนําเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ นั้น  ดังนั้น จึงขอความคิดเห็น
จากคณะกรรมการประจําคณะในเรื่องนี้ด้วย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอข้อสังเกตว่า ท้ัง 3 คณะ เหมือนมี 2 ระบบซ้อนกัน คือ โครงสร้างทางการ
บริหารเป็นแบบหนึ่ง (สายวิชา/สํานักงานวิชาการ) ซ่ึงไม่ได้ใช้ปฏิบัติจริง  และโครงสร้างทางวิชาการ (กลุ่มวิชา/
สาขาวิชา) ซ่ึงเป็นการปฏิบัติจริง เป็นอีกแบบหนึ่ง  โดยอาจารย์ทํางานข้ามกลุ่มกันได้   ในขณะที่คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ บริหารโดยโครงสร้างแบบเดียว คือโครงสร้างสายวิชาในปัจจุบัน  ดังนั้น จึงอาจวิเคราะห์โครงสร้างในเชิง
บริหารและเชิงวิชาการ ว่ามีจุดใดที่เป็นอุปสรรค  ท้ังนี้ หากโครงสร้างในเชิงบริหารที่ใช้อยู่นี้เป็นอุปสรรค อาจ
พิจารณาว่าจะไม่ใช่ได้หรือไม่ จะมีปัญหาในทางนิตินัยหรือไม่ 

ท่ีประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ถึงการบริหารภายใต้โครงสร้างสายวิชาของคณะ ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติยังคงเป็นการบริหารโดยหลักสูตรต่างๆ เป็นหลัก  เช่นเดียวกับเมื่อครั้งยังเป็นภาควิชา และอภิปรายว่ามีความ
จําเป็นต้องมีหัวหน้าสายวิชาต่อไปหรือไม่ ควรมีและสามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หรือไม่  มีความจําเป็นหรือไม่ท่ีต้องใช้โครงสร้างในเชิงบริหารซ่ึงมีผลทางกฎหมาย 
แต่ทําให้เกิดความไม่คล่องตัวเชิงวิชาการ เป็นต้น 

ประธานเสนอว่า เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนั้น จึงขอนําวาระนี้ไปพิจารณาในเบื้องต้นกับทีมผู้บริหารคณะ ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ในโอกาสต่อไป  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

2.3 การยุบรวมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เข้ากับ
คณะกรรมการวิชาการ 
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เลขานุการคณะ แจ้งว่า สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมครั้งที่แล้ว เห็นชอบในหลักการให้ยุบชุดคณะ
กรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  และมอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 
ดูแลรับผิดชอบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแทน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ รับไปตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่า การดําเนินการดังกล่าวจะขัดแย้งกับระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งฉบับใด ท่ีจะต้องเสนอยกเลิกก่อนหรือไม่ นั้น  เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีประกาศ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีออกโดยคณะเกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ  ซ่ึงได้ระบุถึงการมีอยู่และอํานาจหน้าท่ีในการบริหาร
กองทุนฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไว้  ดังนั้น ในการจะยุบชุดคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ จึงต้องแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดทําคําสั่งให้คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ มี
อํานาจหน้าท่ีในการบริหารกองทุนดังกล่าวแทนต่อไป  ซ่ึงได้มอบเอกสารต่างๆ ไว้กับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการแล้ว 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รับไปดําเนินการเสนอ
แก้ไขประกาศและคําสั่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 

2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ในฐานะประธานกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานในเบื้องต้นของ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน สายสนับสนุน ผู้ขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ ราย
นางสาวกันตินันท์ ดรกันยา ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวอรสา  จุลมา ตําแหน่ง นักกิจการนักศึกษา 
แจง้ความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานของผู้รับการประเมินทั้ง 2 ราย ว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาผลงานของผู้รับการประเมินแล้ว โดยท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้ขอรับการประเมินทั้ง 2 รายดังกล่าว นํา
ผลงานไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นตามความเห็นของที่ประชุม และกําหนดให้ส่งผลงานที่ปรับปรุงแก้ไข
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ภายในกลางเดือนมกราคม 2556  ซ่ึงหลังจากนั้น จะได้นําเสนอผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1  เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานแจ้งว่า ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2  ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2556  และทาง
มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาดําเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2547 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2552 ดังนี้ 

1. เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ และ 
2. เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน 12 ชื่อ 

พร้อมประวัติ ข้อมูลการปฏิบัติงาน สถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้ถูกเสนอชื่อโดยสังเขป  
 

โดยให้เสนอชื่อจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2. เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศตนและเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่หน้าท่ี 
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3. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ดังนี้ 
1. ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ชื่อ ได้แก่ 

1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย 
2) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

2. ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 8 ชื่อ ได้แก่ 
1) ศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ   
2) นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์  
3) นางสาวนวพร  เรืองสกุล 
4) คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา   
5) พล.ต.อ.วสิษฐ  เดชกุญชร 
6) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
7) นายโสภณ สุภาพงษ์ 
8) นายปรีด์ิ  บุรณศิริ 

 

3.2  พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัครสอบเข้าศึกษา  
ประธานขอถอนวาระ  
 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
 -ไม่มี- 
 

4.2 รายงานผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รายงานผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ให้ท่ี

ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ  
 

4.3  รายงานประจําปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามปฏิทินการเสนอวาระประชุมต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ นั้น ในเดือนธันวาคมจะมีการเสนอรายงานประจําปีให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ 
แต่เนื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังไม่ส่งเอกสารรายงานประจําปีดังกล่าวมาให้ทราบ ดังนั้น ทางฝ่าย
วางแผนและพัฒนาจะติดตามให้มีการรายงานให้ท่ีประชมุทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.4  หลักเกณฑ์การทําวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาคณะในระดับบัณฑิตศึกษา 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 

ประจําเดือนธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้มีมติกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินงานในการทําวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาคณะในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเห็นควรแจ้ง
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบด้วย ดังนี้ 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที ่10/2555  เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2555  ฉบับผ่านการรับรองแล้ว 

- 5 -

 

1) การสอบประมวลความรู้ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ทุกหลักสูตร 
1.1)  กําหนดให้มีการจัดสอบประมวลความรู้เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษาท่ี 3   (สิ้นสุดภาคการศึกษา

ต้น ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2) 
1.2)  ให้แต่ละหลักสูตร เป็นผู้กําหนดแนวทางและวิธีการในการสอบ และดําเนินการแจ้งให้

นักศึกษาท่ีจะสอบรับทราบภายในภาคการศึกษา 
1.3)  หลักสูตร จะต้องดําเนินการจัดสอบและแจ้งผลการสอบให้ทางคณะทราบ ตามปฏิทิน

การศึกษาท่ีทางคณะ และมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ 
2)  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษา แผน ก   

2.1) เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
หมวดที่ 8  การทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ กระทําได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละหลักสูตรกําหนด  ดังนั้น 
จึงกําหนดให้มีการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 (สิ้นสุดภาค
การศึกษาปลาย ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1) 

2.2) ให้แต่ละหลักสูตร ดําเนินการกําหนดวันและเวลาในการจัดสอบตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยและทันตามปฏิทินการศึกษาท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

3) การสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษา แผน ข 
3.1) กําหนดให้มีการจัดสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระในระหว่างภาคการศึกษา ของนักศึกษา 

แผน ข ทุกหลักสูตร (กระบวนการในการจัดสอบเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนใน แผน ก  
ท้ังนี้ รายละเอียดในเกณฑ์การพิจารณาผลการสอบ ให้ทางหลักสูตรเป็นผู้กําหนด) 

3.2) ให้แต่ละหลักสูตร กําหนดปฏิทินการดําเนินการสอบและจัดสอบตามความเหมาะสม โดยมี
เงื่อนไขกําหนดให้นักศึกษาในแผน ข จะดําเนินการขอสอบการศึกษาอิสระได้ (สอบจบ) 
จะต้องสอบผ่านการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระก่อน (นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเค้า
โครงการศึกษาอิสระอย่างน้อย 60 วัน ก่อนยื่นคําร้องขอสอบการศึกษาอิสระ) 

4) การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4.1) ให้ทุกหลักสูตร ดําเนินการจัดให้นักศึกษาทุกคน ท้ัง แผน ก และ แผน ข มีการรายงาน

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ ต่อคณะกรรมการสอบฯ ทุกภาคการศึกษา  
ท้ังนี้  ให้ถือว่าการรายงานความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว เป็นการสอบเพื่อประเมินผลในรายวิชา
วิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ ซ่ึงจะมีผลต่อการให้จํานวนหน่วยกิตในรายวิชาดังกล่าว 

4.2) ให้ฝ่ายวิชาการ ดําเนินการจัดสอบการรายงานความก้าวหน้าฯ โดยให้มีการกําหนดเป็น
ปฏิทินในการสอบไว้ และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จและทันต่อการส่งผลการเรียน (เกรด) 
ตามปฏิทินการศึกษาของทางคณะ และที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้  

5) ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
ให้แต่ละหลักสูตร พิจารณาดําเนินการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติข้างต้นต่อไป   

 

ประธานเสนอว่า  ในข้อ 1.2)  ควรระบุระยะเวลาให้ชัดเจนด้วย  ซ่ึงควรเป็นช่วงต้นของภาคการศึกษา  
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขแนวปฏิบัติในข้อ  1.2)  ตามที่ประธานเสนอ 
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 4.5  เลื่อนกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้มีพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นั้น เนื่องจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงจะเสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ประชวร และทรง
เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้กราบ
บังคมทูลขอให้ทรงงดพระราชกรณียกิจ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทางสํานักราชเลขาธิการ จึงแจ้งขอเลื่อนการเสด็จฯ 
แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ออกไปเป็นเดือนเมษายน 2556 ส่วนจะเป็นวันที่เท่าใดนั้นจะมี
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป  ซ่ึงทางฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ผ่านเครือข่ายให้นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบด้วย 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 

 4.6  การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เข้าเป็นเงินรายได้ส่วนกลาง  
ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป นั้น ท่ีประชุมคณบดีได้มีมติเห็นชอบ ให้ปรับอัตราการจัดสรร
เงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เข้าเป็นเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จากเดิม 2,500 บาท/คน/ภาค
การศึกษา  ปรับเป็น  ให้จัดสรรเข้าเป็นเงินรายได้ส่วนกลาง เพิ่มอีกร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(หมายเหตุ :  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นเงิน 18,000 บาท/คน/
ภาคการศึกษา)  ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะฯ จากนักศึกษาซ่ึงจะรับเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 
เป็นต้นไป จะถูกหักเข้าเป็นเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 3,400 บาท /คน/ภาคการศึกษา 

นอกจากนี้  ทางมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยจากผู้ดําเนินการ 
ให้บริการวิชาการและการวิจัย จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการ (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ และ
ทุนการศึกษาหรือดูงาน) ซ่ึงเดิมทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินคืนให้แก่คณะเจ้าของโครงการ ในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัยท่ีจัดเก็บ ส่วนหากเมื่อมีการปรับปรุงการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยในอัตราใหม่แล้ว ทาง
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรคืนให้แก่คณะเจ้าของโครงการเป็นร้อยละเท่าใดนั้น  อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ 
 

5.1  พิจารณาคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี 
ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 

2554 ได้เห็นชอบให้มีการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระบบ ประกอบกับ
ท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ได้เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ/หน่วยงาน เทียบเท่ากอง และสํานักงาน เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ได้กําหนดไว้ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และกอง
แผนงาน จึงขอให้คณะดําเนินการจัดทําแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี  
แล้วเสนอขอความเห็นชอบแนวทางการแบ่งหน่วยงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนส่งกองแผนงาน 
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป  โดยให้คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. คณบดี หรือรองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
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2. รองคณบดีท่ีเกี่ยวข้อง/ ผู้แทนภาควิชา/สายวิชา เป็นกรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในคณะ   เป็นกรรมการ 
4. เลขานุการคณะ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ซ่ึงในเบื้องต้น ทางคณะฯ เห็นควรให้กรรมการตามข้อ 1, 2 และ 3  ประกอบด้วย  
คณบด ี     เป็นประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เป็นกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   เป็นกรรมการ 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการ 
เลขานุการคณะ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

และเห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในคณะ ท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามข้อ 3   
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบองคป์ระกอบคณะกรรมการดาํเนินการวิเคราะห์และจัดทํา
แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบด ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่ประธานเสนอ และเสนอชื่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ และนายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในคณะ เพื่อร่วมเป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการดังกล่าว 

 

5.2  การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า เนื่องจากตัวเลขการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2556  ซ่ึงพิจารณาในการประชุมครั้งที่แล้ว ยังไม่ลงตัว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับตัว
เลขการจัดสรรงบประมาณอีกเล็กน้อย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม หลังจากนั้นทางฝ่าย
วางแผนและพัฒนาจะจัดทํารายละเอียดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ประธาน แจ้งว่า ในการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกโครงการ/กิจกรรม คณบดีจะให้ความสําคัญ
กับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนก่อน โดยตรวจสอบข้อมูลจากใบปะหน้าแฟ้มซ่ึงการเงินคณะฯ จะแนบเสนอมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย  

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรบัตัวเลขการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
2556 ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเสนอ 

 

5.3  ผลการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) 
นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล  แจ้งว่า  เมื่อเร็วๆนี้ สภาสถาปนิกได้จัดให้มีการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อ

ประกอบวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (ก.ส.)   ดังนั้น จึงเสนอขอให้ทางคณะติดตามผลการสอบ ว่ามีนักศึกษา
ของคณะสอบผ่านกี่รายในการสอบครั้งนี้ และรวมถึงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีด้วย  

 

มติ   ท่ีประชุมรบัทราบ และเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับเรื่องนี้ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

             5.4  วิธีการเสนอขอสําเร็จการศึกษา 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณาให้การรับรองการขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงทางคณะได้กําหนดแนวปฏิบัติว่า ไม่ควรใช้วิธีการ
เวียน โดยให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ นั้น  เนื่องจากในทางปฏิบัติสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จะต้องผ่านกระบวนการตรวจรับรองจากสํานักทะเบียนและประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย มาก่อน
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ด้วย  จึงอาจทําให้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการเสนอต่อคณะกรรมการประจําให้ทันกําหนดการประชุมของ
คณะกรรมการประจําคณะได้  โดยอาจต้องรอเสนอในการประชุมในเดือนถัดไป 
                   ประธาน เสนอให้มีการกําหนดปฏิทินการเสนอขอสําเร็จการศึกษา ท่ีได้วางแผนนับรวมระยะเวลาซึ่ง
จะต้องผ่านกระบวนการจากสํานักทะเบียนและประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย ไว้แล้ว เพื่อให้ส่งวาระมาเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะได้ทันกําหนดการประชุม 

 

มติ   ท่ีประชุมพจิารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา   15.40 น.  

                 
           (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

                   เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


