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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  3/2556 
วันพุธที่  27  มีนาคม  2556 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร  (ลาพักผ่อน) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2556 

 

มติ    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องสืบเนื่อง 
 

2.1  รายงานประจําปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่แล้ว มีมติให้

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา แก้ไขรายงานประจําปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 ให้ได้คุณภาพ 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งนี้ นั้น  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาได้เสนอ
รายงานประจําปฉีบับแก้ไขมาในการประชุมครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
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เนื่องจากที่ประชุมยังพบว่า มีข้อผิดพลาดของรายงานฉบับดังกล่าวอยู่  ประธานจึงขอให้คณะกรรมการประจํา
คณะกลับไปพิจารณารายงานฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง  และหากพบว่ามีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องเพิ่มเติมจากท่ีพิจารณาในที่ประชุม ก็
ขอให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา (หัวหน้างานนโยบายและแผน) ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะต่อไป 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ  
 

2.2   พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตโอนย้ายสถานที่ศึกษา 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  แจ้งว่า ตามที่ นางสาวนิธิวดี  ทองป้อง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

อาจารย์ ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและสถาบันการศึกษา เป็น 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากสอบ
ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้  และคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่แล้ว ได้ให้ข้อสังเกต
ว่า ท่ีผ่านมาบุคคลดังกล่าวปฏิบติังานในหลักสูตรที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ หัวข้อและกระบวนการ 
วิจัยท่ีเสนอดําเนินการเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ น่าจะไม่สอดคล้องกับหลกัสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมที่
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่  ดังนั้น  จึงมีมติให้ขอข้อมูลจากหลักสูตรต้นสังกัดว่า ทางหลักสูตรฯ ได้กําหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาบุคลากรรายนี้ ท่ีจะรองรับแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ไว้อย่างไร และการเปลี่ยนไปศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แทนนั้น  จะสอดคล้องกับกรอบทิศทางและแผนซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้วางไว้
หรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมต่อไป นั้น   

บัดนี้  ทางหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษาได้ตามท่ีเสนอ หากสอบผ่านการคัดเลือก  โดยทางหลักสูตรฯ ประสงค์ให้บุคคลดังกล่าวทําดุษฎีนิพนธ์ ใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรด้วย   

อนึ่ง   สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า  นางสาวนิธิวดีฯ  ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา โดยจะกลับมาปฏิบัติราชการที่คณะในระหว่างการตั้งครรภ์และการลาคลอด  โดยจะพักการศึกษา
เป็นการชั่วคราวไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงจะกลับไปศึกษาต่อและขอเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาอีกครั้งหนึ่งต่อไป  จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่า การจะเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนางสาวนิธิวดีฯ นั้น 
บุคคลดังกล่าวควรปรึกษากับหลักสูตรต้นสังกัด เพื่อทราบความต้องการของหลักสูตร และเพื่อให้ทางหลักสูตรให้ความ
เห็นชอบในเบื้องต้นมาก่อนด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1   (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเงินยืมทดรองจ่ายคณะ 
3.2   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.3   ทบทวนหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

-   ประธาน ขอถอน 3 วาระนี้ออกไปก่อน  - 
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3.4   พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีมติให้ข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สามารถรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดใหม่ได้โดยอนุโลม และเพื่อให้การกําหนดหลักการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของบุคลากรตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนที่บรรจุในตําแหน่งที่ใช้คณุวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อกําหนดหลักการปรับ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของบุคลากรตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซ่ึงคณะทํางานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
18/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้ว ในเบื้องต้น มีมติเห็นชอบในหลักการให้บุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
สามารถปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ตามคุณวุฒิ หากคุณวุฒินั้นตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และจําเป็นต้องใช้คุณวุฒิท่ี
ได้รับเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยงานที่ปฏิบัติ เป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานเป็นสําคัญ 

และเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดําเนินงานดังกล่าว คณะทํางานฯ จึงมีมติให้ขอความร่วมมือจากคณะ โดย
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับคุณวุฒิ หรือสาขาวิชาที่
จําเป็นต้องปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ นอกเหนือจากที่คณะทํางานฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการดังกล่าว  ดังนั้น 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ซ่ึงเคยอยู่ในบัญชีรายชื่อสายงานที่ ก.ม. อนุมัติให้ปรับวุฒิได้ตามข้อ 11 (ข) และ (ค) แห่งกฎทบวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2519) ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 7 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2538  ให้ได้รับการพิจารณา
ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิด้วย  

 

3.5   รับรองผลการศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 เพ่ิมเติม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ไปแล้ว นั้น  
เนื่องจากมีนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขา วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จํานวน 1 ราย  ท่ียังไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบการรับรอง
ผลการศึกษา จากข้อผิดพลาดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ ATM ของธนาคาร   แต่
การจ่ายเงินผ่านระบบ ATM ดังกล่าว ไม่ได้รับการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบการลงทะเบียนของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
จึงทําให้ไม่มีผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารายนี้ ท่ีจะส่งผลการศึกษาตามกําหนดการปกติได้  ซ่ึงขณะนี้สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ได้อนุญาตให้นักศึกษารายนี้ดําเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบได้แล้ว  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม สําหรับนักศึกษารายนี้  ดังนี้ 

รายวิชา 803 327 Thesis  Sec.01 
นางสาวภาเกตุ  ประพันธเทวา   รหัสประจําตัวนักศึกษา  513200084-1  ระดับคะแนน  C 

 

ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ/2556  
เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2556  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองผลการศึกษาแก่นักศึกษารายดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว   
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองผลการศึกษาตามที่เสนอ 
 

3.6   ขอแก้ไขระดับคะแนน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอถอนวาระ -   
 

3.7   การคัดเลือกรางวัล CDAST นักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า  สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอ
เชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (CDAST AWARD)” เพื่อยกย่อง
และเชิดชูเกียรตินักวิชาการในสาขาสถาปัตยกรรม และการออกแบบ ท่ีมีผลงานโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการ
พัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิธีการเสนอชื่อ มี 3 วิธี ได้แก่ 
1.1 เสนอชื่อตัวเอง โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าสายการบังคับบัญชาท่านใดท่านหนึ่ง 
1.2 เสนอชื่อผู้ร่วมงาน โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าสายการบังคับบัญชาท่านใดท่านหนึ่ง 
1.3 เสนอชื่อโดยผ่านการพิจารณาจากคณะ พร้อมการรับรองจากคณบดี 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ และผู้ถูกเสนอชื่อ 
2.1 เป็นบุคลากรประจําของคณะฯ 
2.2 มีอายุการทํางานด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2.3 มีผลงานการออกแบบ หรือผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่วงการ

วิชาการและวิชาชีพ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมไทย ภูมิสถาปัตยกรรม การผังเมือง
และออกแบบชุมชน สถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ศิลปะประยุกต์ท่ัวไป 

3. ระยะเวลารับสมัคร   
ต้ังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 – 11 เมษายน 2556 

4. วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล   
วันที่ 26 เมษายน 2556 โดยผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด และผลงานที่ได้รับรางวัลจะนําไปจัดแสดงใน 
“งานสมาคมสถาปนิก 2556” เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้เวียนคณาจารย์เพื่อเสนอชื่อต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

4.1   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
- ไม่มี - 
 

4.2   รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของหลักสูตรต่างๆ ในปีงบประมาณ 2555  
- หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอถอนวาระ - 
 

4.3   ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
ประธานแจ้งกําหนดการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นของ คุณสมสุข บุญญะบัญชา ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อโดย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2555 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ให้ท่ีประชุมทราบ และขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะร่วม
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคคลดังกล่าว  ซ่ึงมีกําหนดการถ่ายรูปร่วมกับบุคลากรของคณะ และกลุ่มชาวบ้านจาก
ชุมชนต่างๆ ในโครงการบา้นมั่นคง ในวันที่ 3 เมษายน 2556  เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานหน้าคณะ  และรับการเลี้ยง
รับรองแสดงความยินดีจากคณะ ในช่วงค่ําของวันเดียวกัน ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.4   ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41  ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2557 ซ่ึงอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ 
ได้ขอความร่วมมือจากทุกคณะ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คณะละอย่างน้อย 1 ประเภทกีฬา  ซ่ึงคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเภท “คาราเต้โด้” ใช้เวลาแข่งขัน 3 วัน  ณ หอประชุม
กาญจนาภิเษก  โดยคณะกรรมการจัดงานฯ จะสง่กรรมการพี่เลี้ยงมาช่วยในการดําเนินการร่วมกับทางคณะต่อไป   
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
 

5.1   เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานแจ้งว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้ว นั้น  เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่ง และได้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อในตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว ปรากฏว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ลําดับต้นและลําดับสํารอง แจ้งปฏิเสธการรับตําแหน่ง  ดังนั้น  ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2547  พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ โดยวิธีลับ พร้อมแนบประวัติ ข้อมูลการปฏิบัติงาน 
สถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยสังเขป  โดยให้เสนอชื่อจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้ 
 

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2. เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศตนและเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่หน้าท่ี 
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 

ท้ังนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) ให้นายกสภามหาวิทยาลัยดํารง
ตําแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นการลับ เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จํานวน 2 ชื่อ ต่อทางมหาวิทยาลัย 

 

5.2   ขอความเห็นชอบการสมัครขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอน และหรือ
วิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2556 
ประธานแจ้งว่า หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาว

ต่างประเทศ ได้แก่ Assistant Professor Dr. Juan Ramon Jimenez Verdejo ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ท่ี Department of 
Environment, University of Shiga Prefecture ประเทศญี่ปุ่น  มาทําการสอนและวิจัย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม –30 กันยายน 2556 โดยขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
โครงการทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือการวิจัย (International Visiting Scholar) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม และโดยที่เงื่อนไขในการยื่นเรื่องเสนอขอรับทุนต่อทางมหาวิทยาลัยฯ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2043/2555) เรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอน 
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และหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2556 นั้น ได้กําหนดให้
โครงการที่จะเสนอขอรับทุนนั้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก่อนด้วย  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการที่เสนอ และขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับ
หัวหน้าโครงการ เพื่อนํารายละเอียดการดําเนินโครงการ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะต่อไปด้วย 

 

5.3   พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษา 
ประธานแจ้งว่า นายสัญชัย สันติเวส พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับอนุมัติ

ให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนศึกษาต่อ 
ตามยุทธศาสตร์สําหรับบุคคลภายนอกที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2553 และทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี 4 
เดือน 18 วัน นับต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2556  แจ้งว่ายังไม่สําเร็จการศึกษา และประสงค์จะ
ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาออกไปอีก มีกําหนด 6 เดือน นับต้ังแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2556 รวมลา
ศึกษาท้ังสิ้น 3 ปี 10 เดือน 18 วัน โดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ และสอบจบ
วิทยานิพนธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 และมีกําหนดจะสาํเร็จการศึกษาประมาณเดือนตุลาคม 2556 ท้ังนี้ 
หากสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนด ก็จะกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการโดยไม่รอจนถึงสิ้นสุดกําหนดการขยายระยะเวลา
ดังกล่าว ซ่ึงทางหลักสูตรต้นสังกัดได้พิจารณาแลว้ เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ ขยายเวลาศึกษาได้ตามที่ขอ  จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาศึกษาได้ตามท่ีเสนอ   
 

5.4   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

(พ.ศ. 2554-2558) ของคณะฯ  ซ่ึงประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

1)  ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนน 4.19  ระดับคุณภาพ “ดี” 
2)  ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้รวม  ได้คะแนน 4.00  ระดับคุณภาพ “ดี” 
3)  ตัวบ่งชี้ท่ีได้รับการประเมินระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  มี 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

3.1)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
3.2)  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
3.3)  การพัฒนาคณาจารย์ 

อนึ่ง  มีข้อสังเกตว่า  มีบางข้อเสนอแนะในเอกสารรายงานฉบับดังกล่าว ขัดแย้งกับท่ีคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ได้รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจากับทางคณะไว้ ได้แก่  

1)  ข้อเสนอแนะ ให้ทางคณะควรจัดการแสดงผลงานในระดับชาติ หรือร่วมแสดงผลงานในระดับชาติ 
นานาชาติเป็นประจํา อย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงในเรื่องนี้ทางคณะได้มีการดําเนินการอยู่แล้ว 

2)  ข้อเสนอแนะ ให้ทางคณะควรมีกิจกรรมการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้รู้คุณค่าความงาม มีสุนทรียะและรสนิยม  ซ่ึงทางคณะมีการดําเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และได้
รับคําชื่นชมจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เมื่อครั้งที่รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา 

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมินดังกล่าว ท่ีทางคณะควรรับฟังและนําไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป เช่น  



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556   ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 7 
 

1)  การสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ มีการสร้างสรรค์งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มากข้ึน และ
สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารที่ได้รับการยอมรับของ สมศ.มากย่ิงขึ้น 

2)  ควรมีกลยุทธ์ในการนําผลจากการวิจัยไปใช้ท้ังในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ ให้มากขึ้น ท้ังในกลุ่มประชาชน
ท่ัวไป ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

3)  ควรกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนคณาจารย์ ให้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มี
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

ประธานขอให้รองคณบดีฝา่ยท่ีเกี่ยวข้อง นําผลการประเมินนี้ ไปพิจารณาดําเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.5   ตราสัญลักษณ์ประจําคณะ 
นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ ประธานคณะทํางานโครงการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ประจําคณะ แจ้งว่า ในเบื้องต้น 

คณะทํางานฯ ได้ศึกษาความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ประจําคณะซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน  ซ่ึงประมวลข้อมูลได้ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติดังนี ้
1)   ขอให้คณะทํางาน ส่งเอกสารสรุปความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ประจําคณะดังกล่าว ไปให้อดีตผู้บริหาร

คณะซึ่งมีชื่อปรากฏในเอกสารดังกล่าว และคณาจารย์อาวุโสผู้ก่อตั้งคณะ  ได้อ่านและให้ข้อเสนอแนะก่อนเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวต่อไป  รวมทั้งขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ท่ีเป็นทางการของคณะ โดยอาจมีตัวอย่าง
ทางเลือกให้ท่านประกอบการพิจารณาด้วย  หลังจากนั้น จึงเผยแพร่ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากท่านเหล่านั้นให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบต่อไป 

2)   ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ท่ีจะใช้ต่อไป อาจใช้ตราสัญลักษณ์ทางราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิมพ์ชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กํากับไว้ แทนไปพลางก่อน 
 

5.6   จํานวนครั้งการมาทํางานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ประธานหารือที่ประชุม เกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 3/2554) 

เรื่อง กําหนดจํานวนครั้งการมาทํางานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซ่ึงได้มีการนําหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
แล้ว แต่ยังไม่มีการดําเนินการในบุคลากรสายผู้สอน และบางคณะมีการนํามาใช้หรือไม่มีการนํามาใช้แตกต่างกัน  จึงหารือที่
ประชุมสําหรับการดาํเนินการต่อไปของคณะ 

 

มติ  ท่ีประชุมให้ข้อสังเกตต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และประธานรับไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา   16.30 น.  

                 
            (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

                   เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


