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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  1/2556 
วันพุธที่  16 มกราคม 2556 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.40 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องสืบเนื่อง 
 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ในฐานะประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานในเบื้องต้นของ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน สายสนับสนุน ผู้ขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ ราย
นางสาวกันตินันท์ ดรกันยา ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวอรสา  จุลมา ตําแหน่ง นักกิจการนักศึกษา 
แจ้งว่า คณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งคณะฯ ท่ี 82/2555 และที่ 83/2555 ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ผลงานของผู้ขอรับการประเมินทั้ง 2 ราย แล้ว และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินทั้ง 2 รายดังกล่าว นํา
ผลงานไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นตามความเห็นของที่ประชุม  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการปรับปรุง
แก้ไข และหลังจากนั้นจะพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินอีกครั้งหนึ่ง ก่อนส่งให้ทางมหาวิทยาลัยดําเนินการ



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที ่1/2556  เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2556  ฉบับผ่านการรับรองแล้ว 

- 2 -

ต่อไป  ซ่ึงในเบื้องต้นนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผลงานของผู้ขอรับการประเมินทั้ง 2 รายนี้ มีคุณภาพเพียง
พอที่จะได้รับการเลื่อนไปสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการได้ 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน สายสนับสนุน ราย นางสาวกันตินันท์ ดรกันยา และ
นางสาวอรสา จุลมา ตามผลการประเมินของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  
 

1.2 รายงานประจําปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้จัดทําเอกสารรายงาน

ประจําปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีงบประมาณ 2555 เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  สําหรับแจ้ง
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ ตามปฏิทินการเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการประจําคณะ ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม  และเนื่องจากรายงานประจําปีฉบับนี ้ เป็นการรายงานถึงผลการปฏบิัติงานในช่วงการ
บริหารของผู้บริหารวาระที่แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา   

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และเนื่องจากรายงานประจําปีฉบับดังกล่าว  ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ภายในเล่ม เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และอื่นๆ  รวมทั้งมีข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน และมีเอกสารบางหน้าขาด
หายไป  ท่ีประชุมจึงมีมติให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา รับผิดชอบดูแลการแก้ไขรายงานฯ ให้ได้คุณภาพ 
ถูกต้อง สมบูรณ์  โดยประสานงานขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในการตรวจรับรองข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 

 

1.3 แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งคณะฯ ท่ี 86/2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาแนวทางทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  แล้ว  โดยได้พิจารณา
โครงสร้างปัจจุบัน  ประกอบกับ โครงสร้างตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงสร้างหน่วยงาน ขนาด S)  และ
โครงสร้างที่ ก.ม. เคยกําหนดไว้สําหรับใช้กับสํานักงานคณบดีในมหาวิทยาลัยต่างๆ  ซ่ึงทั้ง 3 โครงสร้าง มีความสอดคล้อง
กันเป็นส่วนใหญ่  และเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างสํานักงานคณบดีในปัจจุบัน  พบว่ามีการปฏิบัติงาน
ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยังไม่ลงตัว ซ่ึงหากมีการขยับโครงสร้างบางส่วน จะทําให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันและช่วยแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ได้  ดังนั้น  คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ จึงเห็นควรเสนอ (ร่าง) แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงาน
คณบดี  โดยแบ่งเป็น 5 งาน  ดังนี้ 

1. งานบริหารงานทัว่ไป  :   ประกอบด้วยงานดา้น 
- อาคารสถานที่ 
- การเจา้หน้าท่ี 
- สารบรรณ 

2. งานการเงิน บัญช ีและพัสดุ  :   ประกอบด้วยงานดา้น 
- การเงนิ บัญช ี
- พัสดุ 

3. งานบริการการศกึษา  :   ประกอบด้วยงานด้าน 
- จัดการศึกษา 
- โสตทัศนศึกษา 
- พัฒนานักศกึษา 
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4. งานนโยบายและแผน  :   ประกอบด้วยงานด้าน 
- แผน งบประมาณ 
- สารสนเทศ (IT) 
- การประกันคณุภาพการศึกษา 

5. งานวิจัย บริการวชิาการ   :   ประกอบด้วยงานดา้น 
- วิจัย บริการวชิาการ 
- วิเทศสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ ์

ท้ังนี้ สําหรับงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา ซ่ึงอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา) นั้น  ท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและการมคีวามเข้าใจในระบบ จะมีจํากัดเฉพาะกบัเจ้าหนา้ท่ีประกนั
คุณภาพฯ ในกลุม่งานยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จาํนวน 1-2 คน เทา่นั้น แต่งานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษานั้น มี
ความเกี่ยวข้องกบัทุกกลุ่มงาน    ดังนั้น คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ จงึเห็นว่า ควรให้มีบุคลากรจากกลุ่มงานอื่นๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ในรูปของคณะทํางาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การกาํกับดูแล
ของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา และคณบดี 

อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งเพิ่มเติม ท่ีจะให้มีการสร้างระบบและกลไกการหมุนเวียนหัวหน้างาน
ภายในคณะและระหว่างคณะและสํานักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยพิจารณาให้มีเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งที่เหมาะสมกับค่างานด้วย  และสําหรับการ
เสนอปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดีนั้น ได้เปิดโอกาสให้ทางคณะสามารถเสนอรูปแบบ วิธีการจัด
โครงสร้างที่นอกกรอบ หรือแนวคิดเดิมภายใต้นวัตกรรมการบริหารแนวใหม่ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ 
ได้  และควรจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน รวมทั้งขอให้เสนอความคิดเห็นว่า 
จะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหรือรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านใดไว้ท่ีส่วนกลางบ้าง  ซ่ึงคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ จะ
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการสําหรับแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงาน
คณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  โดยได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจเสนอให้มีการแบ่ง
หน่วยงานด้านการพัฒนานักศึกษาออกเป็นอีก 1 งาน เนื่องจากเป็นภารกิจท่ีมีความสําคัญ  เพื่อให้การพัฒนานักศึกษา
ดําเนินการได้หลากหลายและบูรณาการมากขึ้น  ซ่ึงนอกจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปัจจุบันแล้ว อาจให้รับผิดชอบ
การจัดโครงการต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในทุกด้านด้วย ซ่ึงปัจจุบันบางโครงการอยู่ภายใต้การดําเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ว่าควรอยู่ภายใต้กลุ่มงานใด 
โดยควรเปน็กลุ่มงานที่มีลักษณะงาน การใช้ข้อมูล และทรัพยากร ท่ีเชื่อมโยงกัน หรือจัดให้มีวิธีการเชิงรุกในการหาข้อมูล
สําหรับการประชาสัมพันธ์จากหลักสูตร/กลุ่มงานต่างๆ ภายในคณะ  ซ่ึงประธานรับท่ีจะนําความคิดเห็นจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และท่ีประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ไปวิเคราะห์ก่อนเสนอแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1   ทบทวนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของคณะในการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาฯ 
ประธานแจ้งวา่ ตามท่ีทางคณะได้แจ้งรายชื่อสาขาวชิาที่เป็นความต้องการของคณะ ในการให้ข้าราชการ 
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ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย โดยมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอต่อ ก.พ.อ.แล้ว นั้น  เนื่องจากในที่ประชุม
คณบดีได้มีการพิจารณาสาขาวิชาต่างๆที่คณะ/หน่วยงานเสนอไป  ซ่ึงคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เห็นว่า 
สาขาวิชาที่ทางคณะเสนอไปนั้น มีเฉพาะสาขาวิชาในสายผู้สอน และระบุรายชื่อสาขาวิชาไม่ละเอียดเพียงพอ  ดังนั้น 
จึงได้ขอนํากลับมาทบทวนใหม่ในคณะกรรมการประจําคณะอีกครั้งหนึ่ง โดยเห็นควรเสนอสาขาวิชาที่อาจสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย โดยมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน
ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ไปพร้อมกันด้วย และควรระบุรายชื่อสาขาวิชาให้ละเอียด
เพิ่มเติม  ท้ังนี้ หากทางคณะประสงค์จะเพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาภายหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอ ก.พ.อ. ให้
ความเห็นชอบไปแล้ว ก็สามารถเสนอเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไปในภายหลังได้  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของคณะจากเดิม เป็นดังนี้ 

 

สายงาน สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของคณะ 
วิชาการ (สายผู้สอน) 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกสาขา 
 2 ออกแบบอุตสาหกรรม และออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกสาขา 
 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบ 
 4 การศึกษาวิจัยด้านศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
 5 การออกแบบนิเทศศิลป ์
 6 นฤมิตศิลป์ 
 7 การออกแบบสภาพแวดล้อม 
 8 การวางแผนภาคและเมือง 
 9 เทคโนโลยีอาคาร และนวัตกรรมอาคาร 
 10 ศิลปะสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม 
 11 ประวัติศาสตร์ 
 12 ทฤษฎีการออกแบบ 
 13 การบริหารจัดการโครงการ 
 14 การบริหารทรัพยากรอาคาร 
 15 เคหการ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 16 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 17 สหวิทยาการทางการออกแบบ 
 18 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 19 การบริหารและจัดการก่อสร้าง 
 20 หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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สายงาน สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของคณะ 

ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 1 เทคโนโลยีอาคาร 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 การออกแบบนิเทศศิลป์ เรขนิเทศ  เรขศิลป์ 
(สายสนับสนุน) 3 การวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 
 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5 การจัดการสารสนเทศ 
 6 เทคโนโลยีการศึกษา 
 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 9 การจัดการท่ัวไป 
 11 การบริหารธุรกิจ 
 12 การบริหารการศึกษา 
 13 การประชาสัมพันธ์ 
 14 การตลาด 
 15 รัฐประศาสนศาสตร์ 
 16 สถิติ 

 

2.2  พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัคร และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรี  ต้ังสกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย  

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ขออนุญาตสมัครและเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก เมื่อได้รับคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประสงค์จะขอ
อนุมัติลาศึกษาเต็มเวลา และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ เวียนพิเศษ/2555 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 แล้ว  โดยได้แนบหลักฐานลายมือชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานแทนระหว่างการลาศึกษา และระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 มาด้วยแล้ว จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรีฯ  เป็นผู้ท่ีมีรายชื่ออยู่ในแผนที่คณะจะพัฒนาเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก 

ในปี 2556 และกําหนดสาขาวิชาที่จะให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ การออกแบบสภาพแวดล้อม built-environment  ศิลปะสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี การออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรี  ต้ังสกุล สมัครและเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก เมื่อได้รับการคัดเลือก ได้ตามท่ีเสนอ 

 

2.3  รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย และระดับอนุปริญญา 

จํานวน 1 ราย ได้ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงกลุ่มงานจัดการศึกษา 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล รหัสประจําตัว
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นักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติ
ท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.1 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบัณฑิต จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล แผนการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 

1 525200003-2 นายภานุวัฒน์ ประจุดทะเน ก แบบ ก 2 3.96 
 

  1.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล แผนการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 

1 535200010-6 นางสาวแก้วกนก สุดจริง ก แบบ ก 2 3.81 
2 535200005-9 นางสาวสมใจ พันโน ข 3.60 

 

2. ระดับอนุปริญญา 
2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม 
1 483200059-7 นางสาวสริยา  โชคณัติ 2.19 

 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้การรับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง 4 รายดังกล่าว 
ข้างต้น ตามท่ีเสนอ โดยทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่า นักศึกษารายที่เสนอให้รับรองการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญานั้น ระยะเวลาการศึกษา และหลักสูตรที่นักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สามารถให้
อนุปริญญาได้หรือไม่ด้วย 
 

2.4  พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าท่ี แจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือ

มายังสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่เปน็ส่วนราชการ ให้เสนอชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ผู้ทรงคณุวุฒิ 
สถาบันละไม่เกิน 6 คน จากผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านกฎหมาย   2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
3. ด้านการบริหารจดัการภาครัฐ  4. ด้านมนุษยศาสตร์ 
5.   ด้านสังคมศาสตร์   6. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จึงขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมกรอกรายละเอียดประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบท่ีกําหนด ส่งภายในวันศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2556 เพื่อเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

สําหรับคุณสมบัติในการพิจารณาเสนอรายชื่อ ก.พ.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้  
1) ดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ หรือ 
2) ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดี หรือ 
3) เป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ  เพื่อคัดเลือก 
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เป็นกรรมการ ก.พ.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
 

1) การปรับโครงสร้างสายวิชา 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ได้ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารต่างคณะ ท่ีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มเติมอีก 1 คณะ นอกเหนือจากท่ีไปมาแล้ว จํานวน 3 คณะ (คณะวิทยาการจัดการ 
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์)  เพื่อจะนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างสายวิชาของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป  ซ่ึงพบว่า คณะดังกล่าวได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารทางวิชาการเป็นสายวิชา แต่
ในทางปฏิบัติ ไม่มีผู้บริหารและการบรหิารงานในระดับสายวิชา  มีการตั้งหน่วยงานแบบไม่เป็นทางการขึ้นภายใน 
เรียกว่ากลุ่มวิชา และสําหรับการบริหารงานในส่วนของหลักสูตรนั้น ไม่มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จะมีค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษเท่านั้น  ท้ังนี้ จะ
สรุปรายละเอียดต่างๆ เป็นเอกสารเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 
 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2) ปรับปรุงทะเบียนพัสดุ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้าน

ทะเบียนพัสดุ เพื่อทําให้เข้าใจได้ง่าย และมีระบบกลไกติดตามให้รัดกุมขึ้น โดยจําแนกทะเบียนครุภัณฑ์เป็น 3 
ประเภท ได้แก่  ทะเบียนครุภัณฑ์รายบุคคล ทะเบียนครุภัณฑ์หลักสูตร  และทะเบียนครุภัณฑ์กลาง โดยได้ประชุม
ประธานหลักสูตรและหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจแล้ว และอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุคณะร่างปฏิทิน
และเครื่องมือการติดตามข้อมูล สําหรับให้ผู้รับผิดชอบใช้ในการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน มากกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี  ซ่ึงอาจเป็น ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งสําหรับหลักสูตร และรายไตรมาสสําหรับกลุ่มงาน เป็นต้น 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3) ติดตามผลงานวิจัยท่ีนําลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ติดตามงานซึ่งทางคณะได้ทําข้อตกลงไว้กับทางมหาวิทยาลัย ท่ีจะมี
ผลงานวิจัยของคณะ จํานวน 1 ผลงาน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ปี 
2555 - 2557  ซ่ึงฝ่ายวิจัยคณะจะได้ประสานงานเพื่อดําเนินการตามที่ได้รับข้อตกลงดังกล่าวต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4) เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการปฏบิัติงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
4.1)  ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอสําเร็จการศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2552  เป็นต้นไป  ท่ีจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับท่ี  844/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน  ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทาง
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับท่ี  816/2552  เรื่อง  เกณฑ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2552 นั้น   

เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 นี้  ทางคณะฯ มีนักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ท่ี
จะสําเร็จการศึกษา กลุ่มงานจัดการศึกษาจึงได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอสําเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 844/2554 และฉบับท่ี 816/2552 ข้างต้น ด้วยแล้ว 
 

4.2) การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  ครั้งที่  10   
จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตย์ท่ี 27 มกราคม 2556 ณ บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอความร่วมมือจากทางคณะฯ ในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
และจัดเตรียมกองเชียร์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกลา่ว ซ่ึงฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้ความร่วมมือ ดังนี้ 

- จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ประเภทเดิน – ว่ิง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 
กิโลเมตร จํานวน 158 คน 

- จัดเตรียมกองเชียร์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน 30 คน ซ่ึงทางผู้จัดงาน ได้
กํ า หนดจุ ด เ ชี ย ร์ ไ ว้ ใ ห้ แ ล้ ว  บริ เ วณถนนหลั ง โ ร ง เ รี ยนส า ธิ ต ศึ กษ าศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4.3) งาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ปี 2556”   
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ปี 2556” ในวัน 

ศุกร์ท่ี 25 มกราคม  2556  ณ  ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอความ
อนุเคราะห์จากทางคณะฯ ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานและจําหน่ายบัตรให้แก่ศิษย์เก่าคณะฯ ซ่ึงทางฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ได้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้ว โดยมีผู้สนับสนุนบัตรงานฯ ดังนี้ 

1. บัตร VIP จํานวน  1 โต๊ะ  ราคา  10,000 บาท  สนับสนุนโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ 
2. บัตรธรรมดา  จํานวน 1 โต๊ะ ราคา 4,000 บาท  สนับสนุนโดยคณบดี และฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาคณะฯ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.2   รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ / ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ / คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี (รายงานทุก 3 เดือน) ครั้งที่ 1  
เนื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารสําหรับประกอบการประชุมใน

วาระนี้ ได้จัดชุดเอกสารให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเพียงชุดเดียว และมิได้จัดชุดเอกสารให้แก่คณะกรรมการ
ท่านอื่นด้วย  ดังนั้น ท่ีประชุมจงึมีมติให้ยกวาระนี้ ไปรายงานในการประชุมครั้งหน้า 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ 
 

4.1 การจอดรถในบริเวณคณะ 
ประธาน ปรึกษาท่ีประชุมถึงการแก้ไขปัญหาการจอดรถในบริเวณคณะ ดังนี้ 
1) ควรย้ายแขนกั้นรถอัตโนมัติ ซ่ึงอยู่ด้านหลังคณะไปติดต้ังบริเวณทางเข้าลานจอดรถหน้าคณะด้าน

ทิศใต้ ซ่ึงมีความจําเป็นมากกว่า ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพเสนอ  
2) ควรอนุญาตให้นักศึกษาของคณะ มี Key Card เข้าใช้ลานจอดรถหน้าคณะได้เช่นเดียวกับ

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาติดต่อขอรับ Key Card ได้จากคณะ  
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โดยให้มีการจ่ายค่าประกันบัตรเม่ือรับบัตรไปใช้  และส่งคืนบัตรเมื่อหมดความจําเป็นต้องใช้งาน  
โดยทางคณะจ่ายคืนเงินค่าประกันบัตรให้แก่นักศึกษา 

3) ควรประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและดําเนินการ ห้ามมิให้มีการจอดรถจักรยานยนต์บริเวณ
ด้านหน้าคณะ เพื่อสงวนที่ไว้สําหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยให้รถจักรยานยนต์ไปจอดในบริเวณ
ลานจอดรถจักรยานยนต์ท่ีทางคณะได้จัดไว้ให้แล้ว 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

4.2 การจัดสัมมนาหลักสูตร 
ประธานแจ้งว่า ได้ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร เพื่อชี้แจงทําความ

เข้าใจ และดําเนินการให้เกิดกิจกรรมตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรที่กําหนด ตาม
แนวทางการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในช่วงปิดภาคการศกึษา
ท่ีจะถึงนี้   
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.3   การใช้ตราสัญลักษณ์ประจําคณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ แจ้งว่า เนื่องจากในระหว่างการศึกษาตําราทางวิชาการ ได้

บังเอิญพบว่า ส่วนหัวของตราสัญลักษณ์ประจําคณะซ่ึงใช้อยู่ในปัจจุบัน ไปพ้องกับส่วนหัวของธาตุไม้ท่ีใช้สําหรับบรรจุ
อัฐิผู้เสียชีวิต  โดยมีหลักฐานปรากฏในหนังสือ “ธาตุอีสาน” โดย รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร  ดังนั้น จึงขอหารือที่
ประชุมว่า สมควรปรับปรุงตราสัญลักษณ์ประจําคณะใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล หรือไม่  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน 
อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของบุคลากรหลายฝ่ายในคณะ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีกระบวนการที่จะสร้างความเข้าใจ 
และค่อยๆ ทําให้เกิดการยอมรับในบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของคณะก่อน แล้วจึงดําเนินการให้มีการเสนอรูปแบบตรา
สัญลักษณ์ประจําคณะฯ ใหม่ต่อไป   โดยให้มีคณะทํางาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ เป็นที่
ปรึกษา, นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต  ภู่ประเสริฐ และ นายวิทยากร  ดวงแก้ว เป็นคณะทํางาน  
และให้โครงการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ประจําคณะฯ นี้  เป็นโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่าย
บริหาร  

 

4.4  เสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประธานแจ้งว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทข้าราชการ   

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2556  
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน และ
ผู้แทนข้าราชการ ตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจํา และผู้แทนข้าราชการประจํา 
คณะฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้  ดังนี้ 
 

1. ผู้แทนคณาจารย์ประจํา ได้แก่   
นายวิทยากร  ดวงแก้ว 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที ่1/2556  เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2556  ฉบับผ่านการรับรองแล้ว 
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2. ผู้แทนข้าราชการ ตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่       
นายสุระพล มุสิกะสาร 

 
 

เลิกประชุมเวลา   15.50 น.  

                 
           (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

                   เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


