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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสืบเนื่อง
แ

1.1 นโยบายและแนวทางการบริหารคณะ
ประธานแจงวา สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา และมีบันทึกจากกรรมการประจําคณะ
จํานวน 6 ทาน รวมลงชื่อเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารคณะ ดังนั้น จึงขอชี้แจง
รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
1. ในชวงปการศึกษา 2548 ซึ่งเปนปแรกของการบริหารโดยคณบดีในวาระที่ผานมา ทางคณะเริ่ม
เปดรับนักศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ และ ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 จาก
โครงสรางเดิม 4 ภาควิชา เปลี่ยนแปลงเปน 1 สายวิชา คือ สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
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2. มีหลายคนสงสัยวาหัวหนาสายวิชามีบทบาทหนาที่อยางไร ซึ่งโดยแทจริงแลวตําแหนงหัวหนา
สายวิชามีอํานาจหนาที่เทียบเทากับหัวหนาภาควิชา ซึ่งคณะควรมีมากกวา 1 หัวหนาสายวิชา แตกลับมีเพียง 1
สายวิชา ซึ่งตองดูแลทุกหลักสูตรในคณะ
3. เนื่องจากมีความขัดแยงในการบริหารงาน คณบดีในขณะนั้น จึงเสนอปรับโครงสรางภายในคณะ
โดยแยกการบริหารหลักสูตรออกเปนสวนๆ แยกการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน ออกเปนหลักสูตรปกติและ
หลักสูตรโครงการพิเศษ (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549) ซึ่งมีผลทําใหเกิดปญหาตางๆ สืบเนื่องตามมา
4. ปญหาหนึ่งในขณะนั้นคือ ไมมีผูใดประสงคจะทําหนาที่หัวหนาสายวิชา เนื่องจากความไม
ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตําแหนงดังกลาว จึงตองมีการจับสลากเพื่อใหมีผูที่จะดํารงตําแหนงหัวหนาสาย
วิชาตามโครงสราง ซึ่งผูจับสลากได รักษาการในตําแหนงอยู 6 เดือน ตอมาจึงไดมีการสรรหาหัวหนาสายวิชาขึ้น
ใหม โดยที่ยังคงมีความคลุมเครือเกี่ยวกับบทบาทหนาที่อยู
5. ตอมารองคณบดีฝายวิชาการในขณะนั้น ไดขอลาออกจากตําแหนง โดยไมมีผูรับตําแหนงแทน
การบริหารหลักสูตรถูกกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบอยางเต็มที่ของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมี
อํานาจลนเกินไป ในขณะที่บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสายวิชามีความคลุมเครือ และจะไดรับ
มอบหมายงานก็ตอเมื่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีภาระงานเกิน
6. ผูดํารงตําแหนงคณบดีในขณะนั้น บริหารงานโดยควบตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรโครงการพิเศษ อยูดวย มีการใชอํานาจเด็ดขาดในการ
บริหาร ทําใหเกิดผลสืบเนื่องไปถึงการบริหารจัดการงบประมาณ มีการโยนภาระรายจายสวนกลางใหหลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรปกติ รับผิดชอบเพียงหลักสูตรเดียว ซึ่งเปนขอขัดแยงดานแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณในการจัดสรรเงินรายไดหลักสูตรโครงการพิเศษ 50%แรกเพื่อการบริหารจัดการ และ
50%หลังเพื่อการจัดการเรียนการสอน ที่ภายหลังก็ยังไมอาจหาขอสรุปได รวมทั้งไดมีการโยกเงินจากโครงการอืน่
ไปใชดวย
7. ในปงบประมาณ 2551 มีการใชจายเงินเกินงบประมาณไป 2.3 ลานบาทเศษ จึงตองไปตัดจาย
จากกองทุนสํารองคณะ มีการพยายามอางสิทธิ์ที่จะใชงบประมาณของแตละหลักสูตร แตทายที่สุดไมเคยตกลงกัน
ได ทําใหมีคําถามตลอดเวลาวากิจกรรมนั้น ๆ จะเบิกจายจากสวนใด
8. การบริหารงานขางตน เปนที่มาของความคลุมเครือตางๆ คณะขาดเอกภาพ เสียความสมดุล
ในมาตรฐานคุณภาพของการจัดการหลักสูตร ตามเกณฑสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาของสภาวิชาชีพ
อยางไรก็ตาม เมื่อตนไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
นั้น ไดเสนอแนวคิดการสรางเอกภาพของคณะดานการบริหารงาน การใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยปรับสมดุลสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเหมาะสม ดังนั้น จึงเปนเหตุผลวา
เหตุใดคณะจึงมีนโยบายในการงดหรือลดจํานวนรับนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อปรับใหเกิดสมดุลดังกลาว ซึ่งหากไม
ดําเนินการ จะทําใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้น และเปนปญหาระยะยาวตอไป จึงตองปรับสัดสวนให
ยอมรับได ซึ่งมีวิธีแกไข 2 ทาง คือ 1. รับอาจารยเพิ่มขึ้นอีก 1 เทาตัว ซึ่งคณะไมสามารถทําได หรือ 2. ปรับลด
จํานวนรับนักศึกษาลง ซึ่งคณะสามารถทําได ทั้งนี้ เพื่อแกวิกฤตใหทัน และรองรับการรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาตอไป
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องโครงสรางการบริหารงานที่ไมชัดเจนในอํานาจหนาที่ของตําแหนงหัวหนา
สายวิชา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนั้น จึงควรที่จะมีการทบทวนโครงสรางการบริหารงานของคณะ
ใหม ซึ่งมีตัวอยางโครงสรางของตางคณะ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชามีหนาที่จัดการเรียนการสอน โดยอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณใหกับแตละภาควิชาไป
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บริหาร โดยภาควิชาไมตองกังวลถาม/ตอบวารายการใดเปนเงินรายไดจาก 50% แรก หรือ 50% หลัง หรือตัวอยาง
จาก คณะเภสัชศาสตร ซึ่งจะมีคณะกรรมการวิชาการทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่รับผิดชอบดูแล
การบริหารทุกหลักสูตรของคณะ โดยที่จะมีตัวแทนของทุกหลักสูตรรวมเปนกรรมการอยูดวย
การเสนอปรับโครงสรางการบริหารงานของคณะ จะชวยมิใหเกิดปญหาและคําถามตางๆ ดังเชนที่
ผานมา สวนจะปรับเปนเชนใดนั้น จะตองมารวมกันพิจารณาตอไป
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เสนอการปรับโครงสรางเปน 3 สายวิชา ไดแก สายวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร, สายวิชาการออกแบบสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายใน และสายวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง หรืออื่นๆ โดยมีแตละหัวหนาสายวิชากํากับดูแลหลักสูตรภายใตสายวิชา และมีรอง
คณบดีฝายวิชาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหนาสายวิชาตางๆ ทั้งนี้ การจะปรับโครงสรางใหเปนไป
ตามนี้หรือไม เห็นควรใหดูผลการตอบรับจากอาจารยในคณะกอนดวย นอกจากนี้ มีความเห็นวา หากทาง
คณะเปดกวางในการรับนักศึกษา อาจมีนักศึกษาที่เปน ”เพชร” หลุดเขามาในคณะบาง
ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน ใหความเห็นวา คณะอาจพัฒนารูปแบบโครงสรางการ
บริหารงานเปนของคณะเอง ซึ่งอาจมีหัวหนาสายวิชาหรือประธานหลักสูตรหรือไมก็ได แตที่สําคัญคือการที่ตองให
บุคลากรไดทราบวาตนมีสวนรวมในโครงสรางดังกลาวอยางไร สายการบริหารเปนอยางไร
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เสนอเห็นดวยกับการปรับโครงสรางการบริหารงานตามที่
ประธานเสนอ และเห็นดวยกับการลดจํานวนรับนักศึกษาโครงการพิเศษ แตไมเห็นดวยกับการงดรับนักศึกษา
เนื่องจากจะทําใหเกิดภาพความไมตอเนื่องของการดําเนินงานของคณะ ที่อาจสงผลกระทบถึงภาพลักษณคณะตอ
ภายนอก
ประธานชี้ แจงเพิ่ มเติ ม ถึ งสาเหตุ ที่ งดรั บนั กศึ กษาหลั กสู ตรสาขาวิ ชาสถาป ตยกรรมศาสตร
(โครงการพิเศษ) ในปการศึกษา 2552 วา เนื่องจากปจจุบันคณะมีวิกฤตในเรื่องจํานวนนักศึกษาที่มีมากเกินกวา
สัดสวนมาตรฐานอาจารยตอนักศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งจะส งผลกระทบตอคุณภาพการผลิตบัณฑิตของคณะ
ประกอบกับที่ผานมา การบริหารแบบแบงแยกหลักสูตร ทําใหขาดความเปนเอกภาพภายในคณะ จึงจําเปนตอง
ผสานอาจารยใหเปนหนึ่งเดียวกันใหไดกอน หลังจากนั้นเมื่อมีความพรอมก็สามารถเปดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได
ทั้งนี้ มิไดมองวาภายนอกจะคิดอยางไร แตเนนที่การแกไขปญหาภายในใหไดกอน ซึ่งหากแกไขปญหาภายในได
แลว เชื่อวาภาพลักษณของคณะในอนาคตจะดีแนนอน
นอกจากนี้ ไดมีโอกาสรับทราบผลการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (ก.ส.) ของบัณฑิตคณะ
ในปที่ผานมา ซึ่งควรไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปการศึกษาหนา ทางมหาวิทยาลัยจะนําตัวชี้วัดดาน
การสอบผานใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต มาใชประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณะดวย ดังนั้น จึงเปน
เหตุผลความจําเปนอีกขอหนึ่งที่คณะจะตองปรับสมดุลจํานวนรับนักศึกษาของคณะใหเหมาะสม เพื่อเนนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหมากขึ้น
ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต เสนอความคิดเห็นวา นอกจากการพิจารณาในประเด็น
จํานวนรับนักศึกษาแลว ควรพิจารณาวาอาจารยที่มีอยูมีคุณภาพระดับใด รวมถึงกระบวนการที่ใชในการบริหาร
จัดการ เชน การจัดใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษ เปนตน
ประธานชี้แจงวา จํานวนอาจารยพิเศษไมนับเปนตัวหารใหกับคณะ และคณะควรพึ่งตนเองกอน
โดยจางอาจารยพิเศษเทาที่จําเปน
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เสนอแนะวา ทางคณะควรสื่อสารใหอาจารยทุกคนรับทราบถึง
ทิศทาง/นโยบายดานตางๆ ของคณะ เชน นโยบายในการเปดหลักสูตรใหม, นโยบายในการรับนักศึกษา (ความ
หลากหลาย คุณภาพ และจํานวน), แผนการเพิ่มศักยภาพอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ
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ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา, แหลงรายไดทดแทนสําหรับเปนคาใชจายในการปรับปรุงกายภาพคณะและอื่นๆ
ซึ่งเพียงรายไดจากการใหบริการทางวิชาการอาจไมเพียงพอ เปนตน
ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน แจงวา ในเรื่องจํานวนรับนักศึกษานั้น ทางหลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไดปรับลดจํานวนรับนักศึกษาเชนเดียวกับหลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร แตไมใชวิธีงดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยไดใชวิธีลดจํานวนรับนักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร
โครงการพิเศษลงใหไดจํานวนรวมที่เหมาะสม เพื่อใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายที่จําเปน ซึ่งทางสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรอาจยังไมไดวิเคราะหในทํานองเดียวกัน
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงวา การที่ทางคณะไมใชวิธีลดจํานวนรับนักศึกษาใน
หลั กสู ตรปกติ ไปพร อมกั บหลั กสูตรโครงการพิเศษ แตใช วิธีงดรับนั กศึกษาโครงการพิเศษนั้น เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยไดมีประกาศจํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรปกติไปแลว จึงไมอาจลดจํานวนในสวนนั้นได และตองใชวิธี
งดรับนักศึกษาโครงการพิเศษแทน
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา มีปญหาบางเรื่องที่เราอาจไมทันไดคิดวาเปนปญหา เชน ขนาดพื้นที่
ที่เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอนตอหัวนักศึกษา ในวิชาสตูดิโอ, วิชาบรรยาย ซึ่งพื้นที่ที่มีอยูเพียงพอกับ
จํานวนรับนักศึกษาหรือไม, การเพิ่มจํานวนรับนักศึกษา มีผลกระทบตอวิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือไม ซึ่งตนเห็นวาการเรียนการสอนทางสถาปตยกรรมนั้น ควรเรียนเปนกลุมอยูที่คณะ และมิใชสั่งงานนักศึกษา
เพื่อใหนํากลับไปทําที่บาน
รองคณบดีฝายบริหาร เสนอความคิดเห็นวา สําหรับดานงบประมาณ ซึ่งทางคณะมีความจําเปนตอง
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาคณะในหลายดาน นั้น คณะกรรมการประจําคณะอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามลําดับความจําเปนรวมกันตอไป สวนการคัดเลือกนักเรียนเกงเขาคณะนั้น อาจปรับใชจากวิธีการของบาง
มหาวิทยาลัย ที่มีการจัดโครงการคาย ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนมารวมกันทํากิจกรรม แลวทางคณะคัดเลือก
นักเรียนที่มีแววคุณภาพใหมาเปนนักศึกษาของคณะ เปนตน สวนดานการพัฒนาอาจารยนั้น ตองไมมอบหมายให
อาจารยปฏิบัติเฉพาะงานสอน แตตองมอบหมายงานดานอื่นดวย เชน งานวิจัย และงานสรางสรรคผลงานอื่นๆ
สําหรับใชในการขอตําแหนงทางวิชาการตอไป ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดวยเชนเดียวกัน ทั้งนี้
ทางคณะอยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานสายสนับสนุน โดยจะมีกลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ และ
กลุมงานดานกายภาพ เพิ่มขึ้นจากโครงสรางเดิม เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และการเปนมหาวิทยาลัยนาอยู ที่เนนเรื่องกายภาพ ดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหมีการปรับโครงสรางการบริหารงานคณะใหมตามที่
ประธานเสนอ แตการจะปรับเปนเชนไรนั้น ขอใหประธานรับไปศึกษาและเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 รับรองผลการศึกษาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2551
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหการรับรองผลการศึกษา
ของนักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรตางๆ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2551 ตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหการรับรองผลการศึกษาทุกรายวิชาตามที่เสนอ
นอกจากนี้ ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการที่มีบางรายวิชาไมอาจประเมินผลการศึกษาไดแลวเสร็จภายในภาค
การศึกษา เนื่องจากตองรอการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในกิจกรรมที่รายวิชาไดจัดใหนักศึกษา
ปฏิบัติงานหลังภาคการศึกษานั้นไปแลว โดยที่ประชุมไดใหคําแนะนําวา รายวิชาตางๆ ควรประเมินผล
การศึกษาใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือหากมีความจําเปนตองใหระดับ
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คะแนนตัวอักษร I (Incomplete) แกนักศึกษา รายวิชาก็ควรดําเนินการขอแกไขระดับคะแนนตัวอักษร I
(Incomplete) เปนระดับคาคะแนน ใหแลวเสร็จภายในไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งเห็นสมควรใหหัวหนาสาย
วิชาฯ แจงขอความรวมมือจากคณาจารยทุกทาน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวของที่ประชุมดวย
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอตําแหนงทางวิชาการ
ประธานแจงวา นางเบญจวรรณ กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนง อาจารย เลขที่ตําแหนง 179 สังกัดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร ดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงนี้ 6 ป 7 เดือน ได
ยื่นความประสงคในการขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ซึ่งทางกลุมงานพัฒนาองคกร
ไดตรวจสอบความถูกตองของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงดังกลาวแลว ปรากฏ
วาเปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะขอตําแหนงทางวิชาการดังกลาวได และไดผานการประเมินผลการสอนจาก
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแลว
อนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกลาวจะครบกําหนดระยะเวลาสูงสุดของการทําสัญญาจางในตําแหนง
อาจารย 7 ป ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งจะตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยกอน
ครบกําหนดดังกลาว ตามประกาศหลักเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้น จะทําใหพนสภาพการเปน
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย อย า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากได มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ก.บ.ม. ครั้ ง ที่ 2/2552 เมื่ อ วั น ที่ 4
กุมภาพันธ 2552 กําหนดหลักการปฏิบัติสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ซึ่งหมดสัญญาจางและอยู
ระหวางรอผลการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการวา คณะอาจพิจารณาจางเปนลูกจางชั่วคราวเงินรายได
ได หากเห็ น ว า มี ค วามจํ าเป น ซึ่ งหากผลการพิ จารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการได รั บการแต งตั้ งเป น ผู ช วย
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยจะทําสัญญาจางใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไปในตําแหนงดังกลาว โดยมีผล
ตั้งแตวันที่กองการเจาหนาที่รับเรื่องเปนตนไป แตหากผลการพิจารณาไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ใหถือวาพนักงานผูนั้นพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่หมดสัญญาจาง จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้เปน
กรณีพิเศษ โดยไมผานที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ และหากที่ประชุมเห็นชอบ ขอเสนอเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ.03
2. รายงานผลการประเมินผลการสอน (คาน้ําหนักคะแนนที่ได 47.33 จากคะแนนเต็ม 50/ อยู
ในระดับเชี่ยวชาญ)
3. ผลงานทางวิชาการ ไดแก
3.1 งานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
3.1.1 สุกัญญา พรหมนารท และเบญจวรรณ ทัศนลีลพร. พื้นที่สาธารณะในชุมชน
ไทย-เลย : การศึกษาทางดานกระบวนการของพื้นที่และสังคม (Public Space
in Tai-Loei Communities : The Study of Socio-spatial Process). ขอนแกน :

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547.
(สัดสวนปริมาณงาน 50 : 50)
3.1.2 วรัฐ ลาชโรจน และเบญจวรรณ กองสาสนะ. แบบแผนของผังวัดในเมืองหลวง
พระบาง (Planning Patterns of Buddhist Monasteries in Luang Phrabang).
ขอนแกน : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551.
(สัดสวนปริมาณงาน 20 : 80)
3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
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3.2.1 เบญจวรรณ ทัศนลีลพร (2547), “เพชรบุรี : หัวเมืองรุนแรกในการรับ
วัฒนธรรมแบบตะวันตก”, วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําป 2547, ปที่ 3 ฉบับที่ 2, หนา 1-16.
อนึ่ง ผลงานทางวิชาการตามขอ 3.1.2 อยูระหวางรอการตีพิมพ หากผูขอฯ ไดรับการพิจารณา
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยจะออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยถือเอา
วันที่กองการเจาหนาที่ไดรับวารสารวิชาการที่ตีพิมพถูกตองสมบูรณเรียบรอยแลว
จึงเสนอที่ ประชุม เพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ป ระชุมในการพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไมนอยกวา 6 ชื่อ
จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย โดยจะต อ งมี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า ตํ า แหน ง ที่ เ สนอขอใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบ ใหเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไปได
2. เห็นชอบ ใหเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 9 รายชื่อ ตามที่ได
พิจารณาเปนการลับ
2.3 ขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา นายสุทธิพรชัย พันธุ รหัสประจําตัว 463200048-0 เคยเปน
นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ
ที่ 529/2551) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 เนือ่ งจากไมไดชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือตอทะเบียน หรือไม
ลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดยื่นคํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ซึ่งทาง
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ในการขอคืนสภาพนักศึกษาแลว ปรากฏ
วาอยูในหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 829/2549) ลงวันที่ 4 มิถุนายน
2549 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโดยที่การขอคืนสภาพการเปน
นักศึกษา จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาของผูขอฯ รายนี้ดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ราย
นายสุทธิพรชัย พันธุ ไดตามที่เสนอ แตทั้งนี้ ขอใหจัดใหนักศึกษาผูนี้อยูภายใตการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
โดยใกลชิดจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาตอไปดวย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ
3.1 แจงมติการงดรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา สืบเนื่องจาก รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม ในขณะดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
ไดทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน คัดคานการ
งดรับนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) ประจําปการศึกษา
2552 ตามที่คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบไวใหปรับแผนจํานวนรับนักศึกษา เพื่อปรับสมดุลของการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ ซึ่งทางคณะไดทําหนังสือชี้แจงรายละเอียด รวมทั้งตอบประเด็นขอคัดคานดังกลาวให
ประธานคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาแลว นั้น บัดนี้
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ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) ในปการศึกษา 2552 ตามที่คณะเสนอ เนื่องจาก
เหตุผลดังนี้
1. เปนโครงการตามความจําเปนและความพรอมของคณะและสาขาวิชา
2. เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของการจัดการหลักสูตรตามเกณฑสัดสวนอาจารยตอ
นักศึกษาของสภาวิชาชีพ
3. คณะยังคงสามารถจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาผูดอยโอกาส/คนพิการที่คณะเคยจัดสรร
ทุนการศึกษาไดตามระบบปกติโดยไมกระทบใด ๆ
จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบมติดังกลาวดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 การจางผูเกษียณอายุราชการ
ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต แจงวา ไดรบั การติดตอจากอาจารยบางทานที่
เกษียณอายุราชการไปแลว แจงความประสงคยินดีที่จะมาชวยงานที่คณะ จึงขอทราบวาทางคณะมีแผนจะจัด
จางอาจารยที่เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานหรือไม
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงวา ไดมีการปรึกษาหารือในเรื่องนี้บางแลวกับบาง
หลักสูตร ซึ่งเห็นวาจําเปน เนื่องจากคณะยังขาดแคลนผูสอนในบางรายวิชาที่ตองการผูมีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญสูง ทั้งนี้ จะไดสํารวจและรวบรวมความตองการจากหลักสูตรตาง ๆ เพื่อดําเนินการขออนุมัติ
จัดจางผูเกษียณอายุราชการตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา 12.15 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

นางกาญจนา จันทรสมบัติ
ผูจดบันทึกการประชุม

