รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 4/2552
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุม 1201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
---------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายสักการ ราษีสุทธิ์
นายวรัฐ ลาชโรจน
นายนรากร พุทธโฆษ
นายสรนาถ สินอุไรพันธ
ผูชวยศาสตราจารยวารุณี หวัง
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี
ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต
นายธรรมวัฒน อินทจักร
ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน
นายอานัติ วัฒเนสก
นางอโนชา นนทคุปต

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร และรักษาราชการ
แทนหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิจัย
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
เลขานุการคณะ

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 2/2552 และครั้งที่ 3/2552
ครั้งที่ 2/2552
ที่ประชุมมีมติใหแกไข หนา 2 วาระที่ 2.2 บรรทัดสุดทายของยอหนาที่ 2 ใหตัดขอความตั้งแต
“และลดภาระงาน...” ออกทั้งหมด และแกไขใหมเปน “และไมเปนการเพิ่มภาระงานมากจนเกินไป เนื่องจาก
อาจารยมีจํานวนจํากัด”
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ครั้งที่ 3/2552
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2552
ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยฯ ขอใหคณะ/หนวยงาน เสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผูสมควร

2
ไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป 2552 โดยวิธีลับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ตามกรอบ
หลักเกณฑดังนี้
1. เปนแบบอยางที่ดีหรือประสบความสําเร็จในดานการชวยตนเองใหพนจากความยากจนโดย
ไมยอทอตออุปสรรคหรือปญหา พรอมทั้งไดมีการนําองคความรูและประสบการณนั้นมา
ชวยผูอื่นและสังคมได
หรือ
2. เปนแบบอยางที่ดีหรือประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาภาคอีสาน หรือการอนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
โดยทั้ง 2 กรณีขางตน จะพิจารณาในดานของความซื่อสัตยสุจริตและความเสียสละเปนองค
ประกอบสําคัญ สําหรับการพิจารณาในดานความซื่อสัตยสุจริต จะใหความสําคัญในดานของครอบครัว การ
ทํางาน และการชวยเหลือสังคมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนเปนหลัก
ทั้งนี้ ผูไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติ ประวัติ และผลงานที่แสดงถึงความซื่อสัตยสุจริต
และความเสียสละเปนองคประกอบสําคัญ และการเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะกอนดวย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอชื่อ
2.2 เสนอชื่อกรรมการสรรหาหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดรับอนุญาตใหลาออกจากตําแหนง
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เปนตนไป และคณะจะตองดําเนินการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางดังกลาวใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนกน วาดวย
การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยอธิการบดีเปน
ผูแตงตั้ง เพื่อดําเนินการสรรหาหัวหนาสายวิชา ประกอบดวย
1. คณบดี
เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
3. รองคณบดี จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
4. คณาจารยประจํา จํานวน 2 คน
เปนกรรมการ
โดยกรรมการสรรหาตามขอ 2, 3 และ 4 นั้น ใหที่ประชุมสายวิชาที่จะสรรหา เสนอชื่อผูที่เหมาะสมเปน
จํานวน 2 เทาของที่กําหนด เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกใหไดจํานวนเทากับที่ระบุใน
ขอ 2, 3 และ 4 ซึ่งทางสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการจัดใหมีการหยอนบัตรเสนอชื่อแทนการ
ประชุมคณาจารยในสายวิชา เพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสรรหาฯ แลว ปรากฏวามีผไู ดรับการเสนอชื่อ
เรียงตามลําดับคะแนนสูงสุด ดังนี้
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา จํานวน 2 คน ไดแก
1) ผูช วยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต
2) นายทรงยศ พงศพิมล
รองคณบดี จํานวน 2 คน ไดแก
1) รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
2) รองคณบดีฝายบริหาร
คณาจารยประจํา จํานวน 4 คน ไดแก
1) ผูชวยศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
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2) นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
3) รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ
4) นางสาวนิสรา อารุณี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาหัวหนาสายวิชาตามขอ 2, 3
และ 4 ดังนี้
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา จํานวน 1 คน ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงศ จงปติยัตต
รองคณบดี จํานวน 1 คน ไดแก
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คณาจารยประจํา จํานวน 2 คน ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล และ นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
2.3 ปรับปรุงประกาศคณะฯ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ฝายบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผล
การปฏิบัติงานบุคลากรคณะ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เสนอขอปรับปรุงประกาศคณะฯ
เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับที่
1/2551) ใน 3 ประเด็นดังนี้
1. เกณฑภาระงานขั้นต่ํา
จากเดิมไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอสัปดาห เสนอปรับปรุงเปน ไมนอยกวา 35 ชั่วโมงตอ
สัปดาห เพื่อใหสอดคลองตามการปรับหลักเกณฑการกําหนดภาระงานขั้นต่ําในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4/2551)
2. เกณฑการประเมินผลดานปริมาณงาน
จากเดิมใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติไดกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน เสนอปรับ
ปรุงเปน ใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติไดตามที่ไดรับมอบหมาย (ตามมติที่ประชุมรวม รอง
คณบดีฝายบริหาร เลขานุการคณะ และหัวหนากลุมงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552)
3. การพิจารณามาตรฐานการใหคะแนน
ปรับปรุงใหมีคณะกรรมการ ประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวางแผน
และพัฒนา เลขานุการคณะ และหัวหนากลุมงาน เพื่อทําหนาที่ตรวจพิจารณาการใหคะแนนผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกกลุมงานใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรคณะ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552)
นายธรรมวัฒน อินทจักร ใหขอเสนอแนะวา เกณฑการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติไดเทาที่
ผานมาจากที่เคยเปนกรรมการประเมินฯ นั้น จะมีความหลากหลายและจับตองไดยาก ดังนั้น ควรมีวิธีวัดที่
ชัดเจน และคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการใหคะแนน ควรเพิ่มรองคณบดีที่เกี่ยวของ เพื่อมาชวย
กลั่นกรองผลงานของบุคลากรในฝายที่อยูภายใตการดูแลดวย
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงประกาศคณะฯ ใน 3 ประเด็นไดตามที่
เสนอ โดยใหแกไขและเพิ่มเติมสาระสําคัญ ดังนี้
1. เกณฑการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได ขอใหมีการกําหนดวิธีวัดที่ชัดเจน
2. คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการใหคะแนน ใหแกไข จากรองคณบดี 2 ฝาย เปน
รองคณบดีฝายที่เกี่ยวของ
2.4 งบประมาณ ประจําป 2552
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา สืบเนื่องจากที่เคยเสนอขอความเห็นชอบในหลักการ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2552 ไปแลว โดยที่จะเสนอขอความเห็นชอบอีกครั้งภายหลังจาก
จัดทํารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ นั้น บัดนี้ ฝายวางแผนฯ ไดจัดทํา
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2552 ไดตามที่
เสนอ โดยใหแกไขเล็กนอย ดังนี้
1) เอกสาร หนาที่ 1 รหัสที่ 01202 ใหแกไขชือ่ รายการใหถูกตอง เปน “กรรมการบริหาร
หลักสูตรโครงการพิเศษ”
2) เอกสาร หนาที่ 2 รหัสที่ 01210 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจะเปนผูรับผิดชอบการจายคา
ตอบ แทนผูทรงคุณวุฒิอานผลงานทางวิชาการ (Reader) ดังนั้น ทางคณะจึงไมตองจัดสรร
งบประมาณของคณะสําหรับรายจายดังกลาว ทั้งนี้ ทางคณะจะรับผิดชอบเฉพาะ คาตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลการสอน ในการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ดังนั้น จึง
ขอใหปรับแกไขชื่อรายการ คําอธิบาย และวงเงิน รวมทั้งการแกไขชื่อผูรับผิดชอบ เปน
“รองคณบดีฝายบริหาร” แทนดวย
2.5 กรอบงบประมาณเงินรายได ประจําป 2553
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรอบงบประมาณเงินรายได ป
งบประมาณ 2553 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหตั้งกรอบงบประมาณเงินรายได คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ปงบประมาณ 2553 ดังนี้
1. งบประมาณรายรับ : ใหตั้งกรอบงบประมาณรายรับ ตามประมาณการรายรับในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
2. งบประมาณรายจาย : หลังจากหักรายจายเบือ้ งตนตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดใหคณะตองจายใหกับทางมหาวิทยาลัย, คณะอื่น, และ เงินรายได 15% แลว ให
กําหนดกรอบงบประมาณรายจายที่เหลือ สําหรับเปนคาใชจา ยในการดําเนินงานของคณะ
ดังนี้
2.1 งบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 35%
2.2 งบประมาณสําหรับการบริหารจัดการ จํานวน 65%
3. การวางแผนงบประมาณรายจาย : ในการวางแผนงบประมาณรายจายโดยละเอียดตอไป นั้น
เห็นชอบใหดําเนินการจัดทําเปนหมวดหมู ตามกลุมประเภทกิจกรรมหลักในการใชจายเงินของ
คณะ เชน เพื่อการวิจัย การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาบุคลากร โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ ตาม
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แนวทางที่รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาเสนอ โดยทั้งนี้ ใหมีคําอธิบายความของแตละหมวด
เพื่อใหเปนที่เขาใจชัดเจนแกทุกฝายในคณะดวย
2.6 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยแทนตําแหนงผูถูกเลิกจาง
ผูรักษาราชการแทนหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นายสรยุทธ วินิจฉัย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง อาจารย เลขประจําตําแหนง 169 สังกัดหลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) ไดพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เปนตนไป เนื่องจากครบระยะเวลาสูงสุดในการทําสัญญาจาง 7 ป ในตําแหนง
อาจารย แตยังมิไดยื่นขอตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
และเสนอเพื่อพิจารณากําหนดคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยแทนตําแหนงผูถูกเลิกจางดังกลาว
โดยในการเปดรับสมัคร จะรับไดเฉพาะผูมีวุฒิปริญญาเอก เทานั้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหรองคณบดีฝายวิชาการ รับไปพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่วางดังกลาว ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติ และสาขาที่จะรับสมัคร โดยใหเปดรับสาขาที่เปดกวางทางดานเทคโนโลยี
อาคาร หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ ผูสมัครควรมีผลงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการตีพิมพระดับนานาชาติดวย
2. จัดทําขอกําหนดการจาง เพื่อใชในการรับสมัครคัดเลือกตอไป
2.7 ขออนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราวเงินรายได
ผูรักษาราชการแทนหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นางเบญจวรรณ กองสาสนะ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง อาจารย เลขประจําตําแหนง 179 ขั้น 22,050 บาท
สังกัดหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปกติ) บรรจุเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จะ
ครบระยะเวลาสูงสุดในการทําสัญญาจาง 7 ป ในตําแหนงอาจารย วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และโดยที่ตามขอ
6.1.1 แหงประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2543) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุและ
แตงตั้ง และการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดระยะเวลาการทําสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผูสอน ตําแหนง อาจารย กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเอก ใหมีระยะเวลาสูงสุดในการทําสัญญา
จางรวมกันแลวไมเกิน 7 ป และจะตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จึงจะตอสัญญา
จางได ซึ่งขณะนี้บุคคลดังกลาวไดดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ และอยูระหวางการรอผลการพิจารณา
อยางไรก็ตาม ทีป่ ระชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 มีมติกําหนดหลักการ
ปฏิบัติสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย) ซึ่งหมดสัญญาจางและอยูระหวางการรอผลการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการวา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 7 ป ตามสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย และอยูระหวางรอผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ หากคณะ/หนวยงานพิจารณาแลวเห็นวามี
ความจําเปน ใหสามารถจางอาจารยซึ่งสิ้นสุดสัญญาจางดังกลาวเปนลูกจางชั่วคราวได โดยใชเงินรายไดของ
คณะ/หนวยงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. หากผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวย
ศาสตราจารย ทางมหาวิทยาลัยจะทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ตาม
ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5/2551) และมีผลตั้งแตวันที่กองการเจาหนาที่รับเรื่องเปนตนไป
2. หากผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวย
ศาสตราจารย ใหถือวาสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ไดสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่หมดสัญญา
จาง ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 5/2551)
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ความจําเปนในการจางบุคคลดังกลาวเปนลูกจางชั่วคราวเมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง และอยูระหวาง
รอผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2. หากจําเปนตองจาง ใครขอความเห็นชอบในการขอกําหนดกรอบอัตราตั้งใหมลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงอาจารย โดยใชเงินรายไดคณะ เพื่อบรรจุบุคคลดังกลาวเขาปฏิบัติงานในอัตราเงินเดือนเทาเดิม
(22,050 บาท) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 รวมเปนเวลา 3 เดือน
มติ ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ว เห็ น วา คณะยัง มีค วามจํา เปน ตอ งจ า งบุค คลดัง กลา ว จึ งมีม ติ
เห็นชอบการขอกําหนดกรอบอัตราตั้งใหมลูกจางชั่วคราว ตามที่เสนอ
2.8 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัครสอบเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ผูรักษาราชการแทนหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นางสาวสมหญิง พงศพิมล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ตําแหนงเลขที่ 1454 ขั้น16,350 บาท สังกัดหลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรโครงการพิเศษ) บรรจุเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ขอ
อนุญาตสมัครและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2552 เมื่อไดรับการคัดเลือกจากสถานศึกษา
ใหเขาศึกษา ดังนี้
1. สาขาวิชา Industrial Design ณ The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
หรือ
2. สาขาวิชา Industrial Packaging Design & Technology ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
(AIT)
ทั้งนี้ การสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาตามขอ 1 ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาเรียบรอยแลว และอยูระหวาง
รอผลการพิจารณาทุนสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม การเขาศึกษา ณ สถานศึกษาแหงหนึ่ง
แหงใดขางตนของพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ เจาตัวจะพิจารณาจากแหลงทุนและจํานวนเงินทุนที่จะไดรับ
การสนับสนุนเปนสําคัญ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานใหคําแนะนําวา ผูสมัครเขาศึกษาควรพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษดวย เนื่องจากการ
พิจารณาใหทุนการศึกษานั้น หนวยงานผูใหทุนจะพิจารณาคะแนนสอบภาษาอังกฤษดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นางสาวสมหญิงฯ สมัครและเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก ในสถานศึกษาแหงหนึ่งแหงใดตามที่เสนอขางตนได
2.9 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
ผูรักษาราชการแทนหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 อนุญาตใหนายวิรุฬห สังข
สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายไดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตําแหนง อาจารย สังกัดหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรโครงการพิเศษ) สมัครสอบและ
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
ณ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 นั้น เนื่องจากบุคคล
ดังกลาว มีความประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจากเดิม เปน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นายวิรุฬหฯ เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาไดตามเสนอ
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2.10 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจงวา ตามที่หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไดรับ
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2550 ตําแหนง อาจารย
จํานวน 5 อัตรา เลขที่อัตรา 1701-1705 โดยใหพิจารณาบรรจุจากผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก นั้น ทาง
คณะไดเปดรับสมัครจากผูมีคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกไปแลว 3 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกไมมีผูยื่นใบ
สมัคร และครั้งที่ 3 อยูระหวางการรับสมัคร ซึ่งมีผูแจงความประสงคสมัครเปนอาจารยตามประกาศรับสมัคร
รวม 5 ราย โดยมีผูอยูในระหวางการลาศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ราย และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
3 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
โดยที่ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 10/2551) เรื่อง แนวทางและ
นโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กําหนดใหคณะเสาะแสวงหาบุคคลที่มีศักยภาพสูงและเปนบุคคลภายนอกที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนระดับปริญญาเอก และบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
ผูสอน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการ สําหรับการเสนอใหผูสมัครรายที่ 1 - 5 เขารับการ
พิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนระดับปริญญาเอกจากทางมหาวิทยาลัย และบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผูสอน ตอไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากตามประกาศฉบับดังกลาว ไดกําหนดการใหทุนเฉพาะผูกําลังศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท-เอก ดังนั้น หากผูสมัครรายที่ 3 - 5 ไมเขาขายตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 10/2551) คณะอาจเสนอตอทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับลดวุฒิการศึกษาใน
การรับสมัครเปนระดับปริญญาโท เปนกรณีพิเศษตอไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ
3.1 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม
เลขานุการคณะ แจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเรงดวนที่
ตองเวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดพิจารณาแลว มีมติ
ดังนี้
1. รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา
1.1 คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติรับรองการเสนอชื่อนักศึกษา จํานวน 40 ราย เปน
ผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2551 (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.2/- ลงวันที่ 29 เมษายน 2552)
1.2 คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติรับรองการเสนอชื่อนักศึกษา จํานวน 10 ราย เปน
ผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ประจําภาค
ปลาย ปการศึกษา 2551 (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.2/ว.709 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552)
2. รับรองผลการศึกษาประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาตางๆ ของทุก
หลักสูตร ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551 (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.2/ว.1498 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2552)
3. พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัครสอบเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
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คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบให นายชิงชัย ศิริธร พนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
รายไดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตําแหนง อาจารย สังกัดหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาห
กรรม (หลักสูตรโครงการพิเศษ) สมัครสอบและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอรอารต ณ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อไดรับการคัดเลือกจากสถาน
ศึกษาใหเขาศึกษา (ตามหนังสือเวียนขอมติที่ ศธ 0514.19.1.1/(กค)ว.24 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 ใหยืมตัวบุคลากรไปชวยราชการตางสังกัด
ประธาน แจงวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะหยืมตัวบุคลากรในสังกัดคณะเพื่อ
ไปชวยราชการ รวม 2 ราย ซึ่งทางคณะไดพิจารณาเห็นชอบใหยืมตัวบุคลากรทั้ง 2 รายดังกลาว ไปปฏิบัติ
ราชการในครั้งนี้ได ดังนี้
1. รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม สังกัดหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
(หลักสูตรโครงการพิเศษ) เพื่อไปดํารงตําแหนงคณบดี คณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ เปนระยะเวลา 1
ป นับตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553
2. นายคูณ จันทวงษ ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถยนต สังกัดสํานักงานคณบดี เพื่อ
ไปปฏิบัติงานเปนพนักงานขับรถยนต ณ คณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ เปนระยะเวลา 2 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 ผลการสรรหากรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่ตําแหนงกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประเภทแตงตั้งจากคณาจารยประจํา ไดวางลง 1 ตําแหนง จากการลาออกของผูชวยศาสตราจารยชํานาญ
บุญญาพุทธิพงศ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะฯ ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงแทนตําแหนงที่วางขางตนแลว ปรากฏวา นายทรงยศ พงศพิมล เปนผูไดรับการเสนอชื่อครั้งนี้ ซึ่ง
คณะฯ ไดเสนอชื่อตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 เปนตนไป
แลว จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การออกอากาศรายการทาง KKU Channel
รองคณบดี ฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ แจ ง ว า สถานี โ ทรทั ศ น อิ น เตอร เ น็ ต และวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Channel) แจงกําหนดผังรายการของทางสถานี และการจัดสรรชวงเวลา
ออกอากาศใหทุกคณะ ซึ่งคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับการจัดสรรเวลา รวม 2 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที ในวัน
พุธที่ 5 สิงหาคม 2552 และวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ระหวางเวลา 11.00-11.30 น. จึงขอความเห็นจากที่
ประชุมเพื่อพิจารณาวาประสงคจะใหเนื้อหารายการที่จะนําไปออกอากาศเปนเชนไร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ รับเรื่องนี้ไปหารือกับ
หลักสูตรตางๆ และจัดลําดับเรื่องที่จะออกอากาศในแตละครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2552
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ประธาน แจงวา มหาวิทยาลัยไดขอใหคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ซึ่งเปนผูที่มีสิทธิ์เสนอชื่อตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539
ขอ 9.2 เสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2552 (โดยวิธีลับ) ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2552 ตามกรอบคุณสมบัติของผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เปนผูทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมจริยธรรมเปนที่ปรากฏทั่วไป
1.2 มิไดเปนขาราชการประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. คุณสมบัติดานวิชาการหรือคุณสมบัติพิเศษ
2.1 บุคคลที่ประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเดน จนปรากฏ
เปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป และเปนผูท ี่อุทิศตนเปนประโยชน
ตอสังคมในดานที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาที่จะไดรับ หรือ
2.2 บุคคลที่มีผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชาที่มีการเปดสอนในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
ทั้งนี้ การเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลนี้ คณะจะตองกรอกแบบฟอรมตามที่กําหนด โดยสรุปให
มีความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 พรอมทั้งแนบคําประกาศเกียรติคุณ จํานวน 9 ชุด นอกจากนี้ อาจแนบ
เอกสารหรือสื่อตาง ๆ ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
2552 โดยวิธีลับ และใหรองคณบดีฝายบริหาร และรองคณบดีฝายวิชาการ รับไปจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมที่
กําหนดเพื่อสงใหทางมหาวิทยาลัยตอไป
4.2 การขอเทียบโอนรายวิชา และคาคะแนนของรายวิชา
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา มีนักศึกษาคณะ ชั้นปที่ 1 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปกติ) จํานวน 2 ราย ไดยื่นความประสงคขอเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ซึ่งเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ คณะที่นักศึกษาสังกัดจะ
พิจารณารับเทียบโอนได ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะกอนดวย จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชา และคาคะแนนของรายวิชาได
ตามที่เสนอ
4.3 ขอแกไขระดับคะแนนการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน และการขอแกไขระดับคะแนน
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต เสนอขอความเห็นชอบ
การแกไขระดับคะแนนการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน และการขอแกไขระดับคะแนน ใหแกนักศึกษา ใน
รายวิชาประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2551 ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ดังนี้
1. การแกไขระดับคะแนนการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน
1.1 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรโครงการพิเศษ) รวม 2 รายวิชา ไดแก
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1) 805 202 Materials and Production Processes Sec.2 3(3-0-3) จํานวนนักศึกษา 49 ราย
2) 805 252 Ceramic Body and Glazes Sec.2 3(1-6-3) จํานวนนักศึกษา 1 ราย
1.2 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) รวม 1 รายวิชา ไดแก
1) 801 316 Thai Architecture Sec.2 จํานวนนักศึกษา 51 ราย
1.3 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปกติ) รวม 1 รายวิชา ไดแก
1) 801 316 Thai Architecture Sec.1 จํานวนนักศึกษา 75 ราย
2. การแกไขระดับคะแนน
2.1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรโครงการพิเศษ) รวม 1 รายวิชา ไดแก
1) 803 327 Architectural Design VI Sec.2 จํานวนนักศึกษา 1 ราย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแกไขระดับคะแนนไดตามที่เสนอ
4.4 ขาราชการขออนุญาตลาศึกษาตอในประเทศ
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจงวา ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน บุคลากรในสังกัด
หลักสูตร ขออนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยใชเวลาราชการบางสวน (เฉพาะวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.) ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 ป
นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และขอยกเลิกการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
ปดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

นางกาญจนา จันทรสมบัติ
ผูจดบันทึกการประชุม

