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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555 
 ที่ประชุมพจิารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2555 แล้ว มีมติให้แก้ไขข้อความในวาระที่ 3.1 โครงการ
ปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง (Design Buit)  ดังนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา  กองสาสนะ  ได้แจ้งถึงความคบืหน้าของโครงการปฏิบัติการคิดร่วมสร้าง  (Design 
Buit)  โดยการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  นัน้ ไมส่ามารถท าให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายตามก าหนดการใน
ปงีบประมาณ 2555 ได้  จึงเสนอให้เลื่อนการด าเนินโครงการดังกล่าว  ไปด าเนนิการในปีงบประมาณ 2556  และเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาน างบประมาณในส่วนนี้เพื่อจัดซื้อหนังสอืเข้าห้องสมุดคณะฯ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนของคณาจารย์และนักศึกษา  
 หลังจากแก้ไขแล้วทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รายงานผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ฝ่ายเลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร (นางทัศวรรณ  ศราภัย) ได้จัดท ารายงานผลการด าเนนิการสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอน  ประจ าปกีารศึกษา 2555 ในการสัมมนาเมื่อวันที่ 5 กันยายน  2555  ณ โรงแรมเซ็นทาราคอน
แวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น  เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติ  ที่ประชุมมติให้คณะกรรมการ น ารายงานดังกลา่วไปพิจารณาในภายหลงัจากการประชุม  โดยหากมีข้อแก้ไข
อย่างไรให้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 วาระที่ 3.1  รายงานการใช้จ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  2555 
 ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารายงานการใช้จ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  2555  ณ วันท่ี 4  ตุลาคม  2555  
ซึ่งจัดท าโดย  นางสาวกันตินันท์  ดรกันยา   
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว   พบว่ายังมีบางรายการทีร่ะบุการใช้งบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ผิดหมวด 
ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินรายได้  ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง  จึงขอให้แจ้งต่อนางสาวกันตินันท์  ดรกันยา  เพือ่ตรวจสอบและปรับแก้ไขให้ถูกตอ้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่ 4.1  ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา  ทุนส่งเสริมและ 
                           พัฒนานักศึกษาภายใต้โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา 
   ตามที่หลักสูตรไดจ้ัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภายใต้โครงการรับตรงนักเรียนอาชวีศึกษา  นั้น  บดันี้ทาง
หลักสูตรได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 
16/2555  เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา  ทนุสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาภายใตโ้ครงการรับตรงนักเรียน
อาชีวศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
 มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 วาระที่ 4.2  ชะลอการด าเนินการและทบทวนหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่คณะฯ  แจ้งตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ตามส าเนาบันทึกข้อความ กองการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0514.1.3.1/ ว 6964  ลงวันที่ 20 กันยายน  2554  ความว่า  คณะกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมคร้ังที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2555  และไดร้ับความเห็นชอบจากอธิการบด ี มีมติให้ชะลอการ
ด าเนินการและพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที่ 952/2555) ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2555 เนื่องจาก  ปัญหาในการด าเนนิการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประกอบกับมีข้อร้องเรียนจากบุคลากร
ในบางคณะว่าการด าเนนิการไมโ่ปร่งใส  ไม่มีความชอบธรรม  และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพนัธ์ในระดบั
มหาวิทยาลยั  และควรมีกรรมการจากมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาการคัดเลือกในระดับคณะด้วย  ดังนั้นเพื่อไม่ให้การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการตามโครงการดังกล่าวเปน็ไปตามเจตนารมณ์ และสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  จึงชะลอ
การด าเนินการดงักล่าว  และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่จดัท าร่างประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป  หาก
มหาวิทยาลยัด าเนนิการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้คณะทราบอกีครั้ง   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 5.1  รับรองผลการศึกษา (เกรด)  ประจ าภาคการศึกษา 1/2555 
           สรุปจ านวนรายวิชาทีส่่งเกรด  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555   

- หลักสูตรปกติ  จ านวน  36 รายวิชา  สง่เกรดครบทุกรายวิชา 
- หลักสูตรโครงการพิเศษ  จ านวน 10  รายวิชา  ส่งเกรดครบทกุรายวิชา 

 โดยมีรายละเอียดตามสรุปรายวชิาทีส่่งเกรด (มข. 11) ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555 ระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
  
 มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองเกรด  ดังกล่าว 
 
 วาระที่ 5.2  รายวิชาที่เปิดสอน และรายชื่อผู้สอนประจ าภาคการศึกษา 2/2555 
 ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดรายวชิาที่เปิดสอน และรายชื่อผู้สอนในรายวิชา  ประจ าภาคการศึกษา  2/2555   
ไปแล้วนั้น    ในการนี้ผูช้่วยศาสตราจารย์ช านาญ  บญุญาพทุธพิงศ์  หัวหน้าในรายวชิา 806 141 Structure System I 
(ชั้นปีที่ 1)  และรายวชิา 802 205 Structure System in Architecture I  (ชั้นปทีี่ 2)  แจ้งตอ่หลักสูตรว่าเนื่องจากมี
ภาระงานด้านบริหารในต าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน   ซึ่งต้องมีภาระงานบริหารในต าแหนง่
ดังกล่าวอยู่มากเกรงว่าจะมีเวลาในการสอนไดไ้ม่เต็มที่  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาหาผู้สอน
แทนในรายวชิาทั้ง 2 รายวชิา 
 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตมิอบหมายให้ นายพรสวสัดิ์ พิรยิะศรัทธา  และ นายนรากร  พทุธโฆษ์  ชว่ยสอน
ทั้ง 2 รายวิชาแทน ผศ.ดร.ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์   
 ทั้งนี้   เนื่องจากผู้สอนทีท่างหลกัสูตรเคยก าหนดไว้เดิมคือนายพีร์นิธิ  อักษร  ซึ่งปัจจุบนัก าลงัศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยได้รับทุนการศกึษาส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ทุน มข.)   เป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน คือ
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม  2550 จนถึง 31 ตุลาคม  2555  ขณะนี้ครบก าหนดเวลาแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  และได้
ขอขยายระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาเอกออกไปอีก จนถึงวันที่  30  เมษายน  2556 (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม)  ในการนี้ทางหลักสูตรฯ   จึงได้แจ้งต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ถึงความจ าเปน็ที่หลักสูตร
ต้องการผู้สอนในทัง้ 2 รายวิชา  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของบุคคล ดังกลา่ว 
 
 วาระที่ 5.3  โครงการทัศนศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ ทางหลักสูตรฯ  จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาดงูานส าหรับอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร ชื่อโครงการ “การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน  และสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่สง่เสริมการเรียนรู้” 
ณ กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม  2555 โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น  ประมาณ 
135,700 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดโครงการและใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวจากหลักสูตรฯ   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
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 วาระที่ 5.4  โครงการทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประจ าปีการศึกษา  2555 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนัพงษ ์ จงปติยัตต์  ได้เสนอขออนุมัตจิัดโครงการและใชง้บประมาณในการด าเนนิ
โครงการทัศนศึกษาดา้นเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  ในระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน  2555  รวมงบประมาณที่ขอ
อนุมัติทั้งสิน้ 76,880  บาท   (รายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)     
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตสินับสนนุงบประมาณในการด าเนินโครงการ ดงักล่าวจ านวนทั้งสิ้น  51,080  
บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- ค่าใช้จ่ายส าหรับอาจารย์ 3 ท่าน      จ านวน  10,080  บาท 
(เบี้ยเลี้ยง 240 * 3 คน * 4 วัน) และ (ค่าทีพ่ักเหมาจ่าย 800 * 3 คน * 3 คืน) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับนักศึกษา (19 คน * 2,000 บาท)  จ านวน  38,000  บาท 
- ค่าของที่ระลึก       จ านวน    3,000  บาท                                                              
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนัธ์พงศ์  จงปติยัตต์  ระบุกิจกรรมการรายงานผลการด าเนิน 

โครงการ  และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนนิการดังกลา่ว  มาพร้อมกับโครงการที่ยื่นขออนมุัติด้วย 
 
ปิดประชุม เวลา  13.00 น. 
 
นางทัศวรรณ  ศราภัย 
ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
 
 


