
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 7/2556  เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2556   ฉบับผานการรับรองแลว  หนา 1 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  7/2556 

วันพุธท่ี   31  กรกฎาคม  2556 

ณ  หองประชุม  1201  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

---------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา  เพชรานนท  คณบด ี      ประธาน 

2. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายบริหาร 

3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  หวัง   รองคณบดีฝายวิชาการ  

5.    ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต  ภูประเสริฐ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

6.    ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร    หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   

7.    ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

8.    นายธันฐกรณ  พงศพิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

9.    ผูชวยศาสตราจารย รอยโทอรรถ  ชมาฤกษ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

10.  นายวิทยากร  ดวงแกว    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

11.  นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา (ติดราชการ) 

2.  นางสาวรุงจิต จารุพงษทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 

3. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 

4. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 

26 มิถุนายน 2556 
 

มติ    ที่ประชุมมีมตใิหแกไข หนา 8 บรรทัดที่ 7 ขอความ “เห็นขอบ” ใหแกไขเปน “เห็นชอบ” 

        หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

      ประธานแจงวา ตามที่ในการเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศหลักเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่แลว ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติ

ใหระบุที่มาของรายรับของกองทุนฯ วา ไดมาจากเงินรายไดประจําปของคณะ ระหวางรอยละ 5 -10 น้ัน   ในการเสนอ (ราง) 
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ประกาศหลักเกณฑการใชเงินกองทุนดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ทางคณะจึงไดระบุใหกองทุนฯ  มี

ที่มาของรายรับที่ไดมาจากเงินรายไดประจําปของคณะ ไมเกินรอยละ 10  เพื่อใหยืดหยุนในการปรับลด/เพิ่มไดตามความจําเปน

ของแตละป  โดยไมเกินรอยละ 10 ของเงินรายไดประจําปของคณะ   

ทั้งน้ี  ทางคณะไดเสนอ (ราง) ประกาศหลักเกณฑการใชเงินกองทุนดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแลว   

อยางไรก็ตาม ไดทราบอยางไมเปนทางการวา  มีคณะอ่ืนๆ ไดเสนอ (ราง) ประกาศหลักเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะน้ัน ๆ ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดวยเชนกัน แตยังไมไดรับความเห็นชอบจากทาง

มหาวิทยาลัย  ดังน้ัน จึงไดมอบหมายใหงานการเงิน บัญช ีและพัสดุ  หาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องน้ีตอไปดวยแลว   
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.2  พนักงานมหาวิทยาลัยขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาจาง 

นางกาญจนา จันทรสมบัติ   ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่คณะ แจงวา  ตามที่คณะกรรมการประจําคณะใน

การประชุมครั้งที่แลว มีมติเห็นชอบใหการเจาหนาที่คณะ ประสานงานกับนายขาม จาตุรงคกุล และอาจารยที่ปรึกษา ถึง

กําหนดการขอขยายระยะเวลาลาศึกษาที่จะเสนอตอมหาวิทยาลัยใหชัดเจน  เน่ืองจากตามเอกสารที่นายขามฯ และอาจารยที่

ปรึกษาเสนอมาน้ัน ยังมีความไมสอดคลองกันในเรื่องระยะเวลา  และขอใหประสานงานกับ นายณัฎฐพงศ พรหมพงศธร ถึง

กําหนดการขอขยายระยะเวลาที่จะสามารถสําเร็จการศึกษาไดจริง  เพื่อที่จะไมตองมีการขอขยายระยะเวลาซํ้าอีก น้ัน  การ

เจาหนาที่คณะไดดําเนินการแลว  โดยกําหนดการขอขยายระยะเวลาลาศึกษา ราย นายขาม จาตุรงคกุล มีกําหนด 7 เดือน 17 

วัน นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  และ ราย นายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร  มีกําหนด 1 ป  

นับตั้งแตวันที ่15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.3  เสนอช่ือเพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ 

      นางกาญจนา  จันทรสมบัต ิ  ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่คณะ แจงวา  ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในการ

ประชุมครั้งที่แลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  มูลนิธิหลวงพอวิริยังค สิรินธโร เพื่อรับรางวัลการสงเสริม

การศึกษาเพื่อสันติภาพ น้ัน เน่ืองจากหลักเกณฑการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลดังกลาว กําหนดใหเสนอชื่อตัวบุคคล และไมใชการ

เสนอชื่อหนวยงานหรือองคกร ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาจะเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับรางวัลดังกลาวน้ีหรือไม 
 

  มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหเสนอชื่อ หลวงพอวิริยังค สิรินธโร  และขอใหผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  

วีระทวีมาศ รับในการจัดทํารายละเอียดสําหรับการเสนอชื่อตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1   กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาคณะ สําหรับปงบประมาณ 2557 

 ประธานแจงวา  ในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาคณะ สําหรับปงบประมาณ 2557 

น้ัน ทางคณะไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2555 – 2558  และจัดการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อองคกรคุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน” เม่ือวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแกน เพื่อใหมีการทบทวนการ

ดําเนินงานของคณะ และเสนอโครงรางองคกร รวมทั้งการเสนอรางโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2557 

จนกระทั่งได (ราง) แผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557  ตามเอกสารประกอบการ

ประชุม  ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น และใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อ

ทางคณะจะนําไปสูการปฏิบัติของฝาย/หลักสูตร/หนวยงาน/บุคลากร ในปงบประมาณ 2557 ตอไป 
 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 7/2556  เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2556   ฉบับผานการรับรองแลว  หนา 3 

 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติราชการดังกลาว แตทั้งน้ี ขอใหฝาย

วางแผนและพัฒนา รับไปปรับแกไขขอมูลที่ยังคลาดเคล่ือนอยูจากผลการประชุมผูบริหารคณะเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

ใหครบถวนถูกตองกอนดวย   
 

3.2   ขาราชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ประธาน แจงวา  ผูชวยศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  สังกัดสายวิชา

สถาปตยกรรมศาสตร ไดแจงความประสงคขอรับการประเมิน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตําแหนง รอง

ศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  ซ่ึงงานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติและ

ประเภทผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงรายน้ีแลว ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติและประเภทผลงานเขาขายที่

สามารถจะเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยได และไดผานการประเมินการสอนเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 

24 กรกฎาคม 2556 แลว   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ใหความเห็นชอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ และ การเสนอชื่อกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกลาว จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไมนอยกวา 

6 รายชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน  
 

มติ   ประชุมพิจารณาแลว  มีมตเิห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคคลดังกลาว และมีมต ิ

เสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน 6 รายชื่อ โดยวิธีลับ เพื่อเสนอทางมหาวิทยาลัย

พิจารณาดําเนินการตอไป 
 

3.3   ขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

       ประธาน แจงวา มีนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จํานวน 2 ราย ไดยื่นคํารองขอ

อนุมัติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในสาขาวิชาเดิม  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ

วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ไดพิจารณาแลว มีมติเสนอให

เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาได ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
แผนการ

ศึกษา 

จํานวน

รายวิชา 

ที่ขอเทียบ

โอน 

จํานวนรายวิชา 

ที่คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร 

เห็นชอบใหเทียบโอน 

จํานวนหนวยกิต 

ที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

เห็นชอบใหเทียบโอน 

1 565200005-2   นายศกุล สุยังกุล   ก 8 5 15 

2 565200006-0   นายศุภวุฒิ จันทรบุตร ก 8 5 15 
 

 

 ดังน้ัน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 20/2550) เรื่อง 

การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ การขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาของนักศึกษาทั้ง 2 รายดังกลาว   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตเิห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาไดตามที่เสนอ 
 

3.4  ขอแกไขสัญลักษณ I  เปนระดับคะแนน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555   

      ประธาน แจงวา อาจารยเจาของวิชา 805 252  Ceramic Body and Glazes   3(1-6-3)  Sec.01   เสนอขอ 

แกไขการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 ใหแกนักศึกษา จํานวน 2 ราย ไดแก 

นางสาวจิราพร  เทศพันธุ และนางสาวศุภรัตน  นํ้าโมง เน่ืองจากนักศึกษาปฏิบัติงานครบตามเกณฑที่กําหนด และผานความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ/

2556  เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแกไขการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนนใหแกนักศึกษาทั้ง 2 

รายไดตามที่เสนอ 
 

3.5  ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม ระดับบัณฑิตศึกษา 

      ประธาน แจงวา ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร กําหนดแผนการเปดหลักสูตรใหม ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โครงการพิเศษ ในปการศึกษา 2556 น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไดจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร

ใหม เสร็จเรียบรอยแลว ตามเอกสารประกอบการประชุม และไดผานความเห็นชอบในเบื้องตนจากคณะกรรมการวิชาการ

ประจําคณะฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 แลว  

       ดังน้ัน  เพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1911/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมัติ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบ การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมดังกลาว เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรตอไป  

ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ  แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา  มีการเสนอใหเปล่ียนชื่อหลักสูตรน้ี เปนชื่อ

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะวิชาชีพดานการออกแบบอุตสาหกรรมโดยตรง 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการเสนอขอกําหนดชื่อปริญญาทางดานการออกแบบอุตสาหกรรม (ชื่อปริญญา : การออกแบบ

อุตสาหกรรมบัณฑิต,  การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต,  การออกแบบอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  ที่

ทางคณะเคยเสนอขออนุมัติไปเม่ือประมาณ 2 ปที่แลวน้ัน  ยังไมไดรับการตราเปนพระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน ที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ  จึงใหขอเสนอแนะใหใชชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตรที่มีอยูแลว ในชื่อหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สําหรับการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรสาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท น้ีไปกอน  สวนการเปดรับนักศึกษา เห็นควรรอใหชื่อปริญญาของหลักสูตรทางดานการ

ออกแบบอุตสาหกรรมที่คณะเสนอไปน้ัน ไดรับการตราเปนพระราชกฤษฎีกา และคณะไดมีการเสนอขออนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อ

หลักสูตรน้ี จาก ชื่อหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เปน ชื่อหลักสูตรการออกแบบ

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต แลว  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบใหเสนอขออนุมัตเิปดหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา ในชื่อหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดของหลักสูตรที่เสนอน้ีตอไปได 
 

3.6  ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

            ประธาน  แจงวา  ทางคณะไดพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 6 ราย และ

อาจารยที่ปรึกษา จํานวน 1 ราย เพื่อเขารวมโครงการ 7TH INTERNATIONAL FIELD SCHOOL ON BOROBUDUR 

SAUJANA HERITAGE ภายใตหัวขอ Local Communities’ Initiatives for the Evolutive Conservation  ซ่ึงจัดโดย 

Center for Heritage Conservation,  Department of Architecture and Planning Faculty of Engineering, 

Universitas Gadjah Mada ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีเจาภาพรวม ไดแก Kanki Laboratory Graduate School 

of Architecture and Architectural Engineering, Faculty of Engineering, Kyoto University, Japan; Chairperson 

of Sub-committee for Rural Cultural Landscape, Committee for Rural Planning, Architectural Institute of 
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Japan และ Jogja Heritage Society  จัดขึ้น ณ เมือง  Yogyakarta & Borobudur,  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

ระหวางวันที่ 4 - 10 กันยายน 2556  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

เน่ืองจากไดพิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่มีประโยชนตอนักศึกษาที่จะไดเรียนรูการทํางานใน 

ระดับนานาชาติ  เปนการเปดโลกทัศนของผูศึกษาใหกวางไกล ผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับสากล  สามารถสราง

เครือขายการเรียนรูและการทํางานไดอยางเปนระบบ  ประกอบกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการครั้งน้ี ไดผานการคัดเลือกจาก

คณาจารยที่ปรึกษาโครงการวามีความพรอม และมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมครั้งน้ีใหประสบผลสําเร็จ แตโดยที่

งบประมาณในสวนของงานวิเทศสัมพันธที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2556 น้ันมีไมเพียงพอ ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาว เปนจํานวนเงิน 198,600 บาท (หน่ึงแสนเกาหม่ืนแปดพันหกรอย

บาทถวน) ดวย  
 

       มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเห็นชอบใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการดังกลาวตามที่เสนอ 

และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ขอใหนักศึกษานําผลงานที่ไดจากการไปรวมโครงการแลกเปล่ียนในครั้งน้ี  รวมทั้งผลงานจาก

กิจกรรม workshop ที่จะจัดใหมีขึ้น ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนสิงหาคม 2556 

และ workshop ที่จะจัดใหมีขึ้น ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามความรวมมือระหวางคณะ กับ 

University of Seville ประเทศสเปน และ University of Shiga of Prefecture ประเทศญ่ีปุน ในเดือนกันยายน 2556 มา

จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมเครือขายคณะสถาปตยกรรมศาสตร 5 สถาบัน ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดวย   
 

3.7  ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย 

      ประธาน แจงวา ดวยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง 

อาจารย เลขประจําตําแหนง 1703-1704, 2156-2159 และ 2161 จํานวน 7 อัตรา ซ่ึงไดรับแตงตั้ งตามคําส่ัง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1316/2556 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 ไดดําเนินการคัดเลือกผูสมัครสอบโดยการสอบสัมภาษณ

และสอบสอนเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูผานการคัดเลือกในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย และสาขาวิชา

สถาปตยกรรม และผังเมือง จํานวน 3 ราย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย รวม 5 รายดังกลาว กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ

พิจารณาประกาศผลและบรรจุแตงตั้งตอไป 

       อน่ึง เน่ืองจากผูไดรับคัดเลือกในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้ง 2 รายดังกลาว ยังขาดคุณสมบัติขอ 

1.4.2 (2) ของประกาศรับสมัครฯ (ฉบับที่ 557/2556) คือ ผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ซ่ึงไมถึงเกณฑตามที่กําหนด แต

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดพิจารณาเห็นวา สาขาวิชาที่บุคคลดังกลาวสําเร็จการศึกษาน้ัน เปนสาขาวิชาที่ทางคณะขาดแคลน 

และใหความสําคัญเปนลําดับแรก  (ปจจุบัน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมของคณะ  มีสัดสวนจํานวนอาจารย : 

นักศึกษา  เทากับ  1 : 12  ซ่ึงสัดสวนตามเกณฑมาตรฐาน เทากับ 1 : 8 )  ประกอบกับทางคณะไดมีการเปดรับสมัครอาจารย

ในสาขาวิชาน้ีมาแลวหลายครั้ง แตไมอาจสรรหาผูมาบรรจุได   ดังน้ัน  สําหรับผลการคัดเลือกใน 2 รายน้ี จึงเห็นสมควรเสนอ

ตอทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาใหเปนผูไดรับการคัดเลือกเปนกรณีพิเศษดวย 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผูสอบผานการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย จํานวน 5 ราย ตามรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา สําหรับผูสอบ

ผานการคัดเลือก 2 รายในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมน้ัน ขอใหทางคณะระบุเหตุผลเพิ่มเติมไปยังมหาวิทยาลัย

เก่ียวกับการมีประสบการณวิชาชีพที่เปนที่ตองการของคณะ ศักยภาพในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และศักยภาพในการ

สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษ ดวย 
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3.8  เสนอช่ือผูสมควรไดรับรางวัลกัลปพฤกษทองคํา ประจําป พ.ศ.2556 

ประธาน แจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอใหคณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ซ่ึงเปนผูมีสิทธ์ิเสนอชื่อตามขอ 6.4 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1390/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติการ

คัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลกัลปพฤกษทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ.2556   พิจารณาเสนอชื่อบุคคล และนิติ

บุคคลหรือองคกร ที่มีผลงานอันเปนประโยชนตอสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับ

โดยทั่วไป ใหเปนผูสมควรไดรับรางวัลกัลปพฤกษทองคํา ประจําป พ.ศ.2556 จํานวนประเภทละ 1 รายชื่อ โดยการเสนอชื่อ

โดยวิธีลับ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตโิดยวิธีลับ เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 1 ราย   และ

ขอใหผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร รับในการจัดทํารายละเอียดสําหรับการเสนอชื่อตอไป 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4     เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝายตางๆ 

- ไมมี – 
 

4.2  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (อยางไมเปนทางการ)  

      ประธาน  แจงวา  ตามทีค่ณะไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ตามเกณฑ IQA  ปการศึกษา 2555 เม่ือ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 น้ัน ฝายวางแผนและพัฒนาคณะ ไดรายงานผลการตรวจประเมินดังกลาว (อยางไมเปนทางการ) มา

ใหที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

       มติ   ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา เน่ืองจากอาจยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจนตรงกัน

ระหวางคณะกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เก่ียวกับหลักฐานสําหรับใชอางอิงถึงการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ประโยชน ในตัวชี้วัดที่ 4.5 ดังน้ัน ทางคณะจึงอาจทําหนังสือสอบถามความชัดเจนในประเด็นดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อ

ใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดหลักฐานอางอิงในโอกาสตอไป 
 

4.3  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2556 

                  ประธาน แจงวา ฝายวางแผนและพัฒนาคณะ ไดรายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 9 เดือน มาใหที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ และสําหรับตัวชี้วัดใดที่มีผลการดําเนินการในระดับ “ตองปรับปรุง” ขอใหรองคณบดีฝายที่เก่ียวของ

รับไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไปดวย 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5     เร่ืองอื่น ๆ 
  

 5.1  การเปดภาคการศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557  

             รองคณบดีฝายวิชาการ  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาผลกระทบตอการเปดภาค

การศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557 เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  และการประชุมคณะอนุกรรมการสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการเพื่อหารือเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาตอการเปดภาคการศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557 เม่ือ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบ  และขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกปฏิทินการเปดภาค

การศึกษาของคณะ ในป พ.ศ. 2557  ซ่ึงเปนปแรกของการปรับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนแบบอาเซียน 
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ที่จะมีผลกระทบนอยที่สุดตอนักศึกษาของคณะ ชั้นปที่ 1, ชั้นปกอนปสุดทาย และชั้นปสุดทาย โดยทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด

รางปฏิทินการเปดภาคการศึกษาในป พ.ศ. 2557 ไวใหเลือก 3 รูปแบบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเลือกรางปฏิทินการเปดภาคการศึกษา ในป พ.ศ. 2557 ตามรูปแบบที่ 3 ดังน้ี 
 

นักศกึษาชั้นป 
การเปดภาคการศกึษา 

ภาคการศกึษาตน ภาคการศกึษาปลาย ภาคพิเศษ 

นักศึกษาชั้นปที่ 1   จันทร  11  สิงหาคม  2557 จันทร  5  มกราคม  2558 จันทร  2  มิถุนายน  2558 

นักศึกษากอนชั้นปสุดทาย จันทร  11  สิงหาคม  2557 จันทร  5  มกราคม  2558 มีนาคม  2557 

นักศึกษาชั้นปสุดทาย  มิถุนายน  2557 พฤศจิกายน  2557 มีนาคม  2557 
 

 5.2  การจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ 2554 

        ประธาน แจงวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดจัดสรรเงินรางวัล ประจําป

งบประมาณ 2554 ใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนํามาจัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ตามผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  ทางมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว ใหแกขาราชการและ

ลูกจางประจําในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยแบงกลุมบุคลากรที่จะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเปน 3 กลุม ดังน้ี 

        กลุมที่ 1  ไดแก ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก  ผูชวยอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการศูนย/

สถาบัน/สํานัก  ผูอํานวยการกอง  เลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ระดับตําแหนง

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยที่ไดรับเงินเดือนตั้งแต 21,090 บาท และผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  

ทั้งน้ี ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

        กลุมที่ 2  ไดแก ขาราชการที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารยที่ไดรับเงินเดือนไมเกิน 21,080 

บาท  ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย (เดิมดํารงตําแหนง ระดับ 6 -8 )  ขาราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 

            กลุมที่ 3  ไดแก ขาราชการที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ตําแหนงอาจารย (เดิมดํารงตําแหนงระดับ 3 – 5 ) 

ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภท

ทั่วไปทุกระดับ และลูกจางประจํา 
        

ทั้งน้ี ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ไวดังน้ี 
 

       กลุมที่ 1  มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล 

                   กลุมที่ 2  และกลุมที่ 3  ใหคณะ/หนวยงาน เปนผูดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล โดยแบงการจัดสรรเงินรางวัล

ออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1  รางวัลสําหรับความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน (รอยละ 30 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมด

สําหรับกลุมที่คณะ/หนวยงานไดรับการจัดสรร) จัดสรรใหกับขาราชการและลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลในคณะ/

หนวยงานทุกคนเปนจํานวนที่เทากัน 

  สวนที่ 2  รางวัลสําหรับความรับผิดชอบ ทุมเท และมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของแตละคณะ/หนวยงาน ที่มีผลทําให

มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 70 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดสําหรับกลุมที่คณะ/



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 7/2556  เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2556   ฉบับผานการรับรองแลว  หนา 8 

 

หนวยงานไดรับการจัดสรร) จัดสรรใหกับขาราชการและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับเงินรางวัลในคณะ/หนวยงาน โดยใหนําผล

การปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใชในการเล่ือนเงินเดือนและคาจาง ประจําปงบประมาณ  2554 มาเปนหลักในการพิจารณา 

และขอควรพิจารณาอ่ืนตามหลักเกณฑที่คณะ/หนวยงานกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ และตอง

ประกาศหลักเกณฑใหขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดไดทราบโดยทั่วกันดวย 

        ทั้งน้ี  บุคลากรที่มีสิทธิไดรับเงินรางวัล  ไดแก ขาราชการและลูกจางประจําที่มีคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่ใชในการเล่ือนเงินเดือนและคาจาง ประจําปงบประมาณ 2554  ตั้งแตระดับดีขึ้นไป (กรณี

ลูกจางประจําใหใชผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับเปนที่ยอมรับได มาเปนเกณฑพิจารณาผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในระดับดี)   

ในการน้ี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับเงินรางวัลสําหรับการจัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจําของ

คณะ  ดังน้ี 
 

กลุมที่ 2 

จํานวนขาราชการ (คน) 
จํานวนเงินรางวัลทีไ่ดรับจัดสรร (บาท) 

สวนที่ 1 สวนที่ 2 รวม 

28 32,700.48 72,193.78 104,894.26 
 

 

กลุมที่ 3 

จํานวนขาราชการและลูกจางประจํา (คน) จํานวนเงินรางวัลทีไ่ดรับจัดสรร (บาท) 

ขาราชการ ลูกจางประจํา รวม สวนที่ 1 สวนที่ 2 รวม 

6 11 17 22,236.32 49,140.13 71,376.45 

 

            ดังน้ัน  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลในสวนที่ 2 ของกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ใหแก

ขาราชการและลูกจางประจําของคณะดวย  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดสรรเงินรางวัลสวนที่ 2 ของกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3  โดยจัดสรร

ใหแกผูที่มีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่ใชในการเล่ือนเงินเดือนและคาจาง ประจําปงบประมาณ  2554   

ดังน้ี 

-  ระดับดีเดน    ใหไดรับเงินรางวัล  2 สวน 

-  ระดับดีมาก    ใหไดรับเงินรางวัล  1 สวน 

และใหประกาศหลักเกณฑการจัดสรรน้ีใหบุคลากรทราบทั่วกันดวย 

 

เลิกประชุมเวลา   16.20 น.  

        
            (นางอโนชา  นนทคุปต) 

                     เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นางอโนชา  นนทคุปต 

นางกาญจนา จันทรสมบัต ิ

นางสาววิไล  โพธ์ิเตมิ 

ผูจดบันทึกการประชุม 


