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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  8/2556 

วันพุธท่ี  28 สิงหาคม  2556 

ณ  หองประชุม  1201  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

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

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา  เพชรานนท  คณบด ี      ประธาน 

2. นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายบริหาร 

3.    นายธรรมวัฒน  อินทจักร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  

4.    ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  หวัง   รองคณบดีฝายวิชาการ  

6.    ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต  ภูประเสริฐ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

7.    ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร    หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   

8.    ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

9.    นายธันฐกรณ  พงศพิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

10.  ผูชวยศาสตราจารยรอยโทอรรถ  ชมาฤกษ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

11.  นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

12.  นายวิทยากร  ดวงแกว    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

13.  นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวรุงจิต จารุพงษทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 

2. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 

 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 

31 กรกฎาคม  2556 
 

มติ    ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังน้ี 

- หนา 1 ผูไมมาประชุม บรรทัดที่ 1  ขอความ “ไปราชการ” ใหแกไขเปน “ติดราชการ” 

- หนา 2 วาระที่ 2.2 บรรทัดที่ 5  ขอความ “เพื่อที่จะไมมีการเสนอขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีกใน

โอกาสตอไป” ใหแกไขเปน “เพื่อที่จะไมตองมีการขอขยายระยะเวลาซํ้าอีก” 

- หนา 4 วาระที่ 3.5 บรรทัดที่ 2  ขอความ “อุสาหกรรม” ใหแกไขเปน “อุตสาหกรรม” 
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- หนา 5 บรรทัดที่ 11  “ขอความ “ขอใหนักศึกษานําผลงานที่ไดจากการไปรวมโครงการแลกเปล่ียน

ดังกลาว”  ใหแกไขเปน “ขอใหนักศึกษานําผลงานที่ไดจากการไปรวมโครงการแลกเปล่ียนในครั้งน้ี  

รวมทั้งผลงานจากกิจกรรม workshop ที่จะจัดใหมีขึ้น ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนสิงหาคม 2556 และ workshop ที่จะจัดใหมีขึ้น ณ คณะสถาป

ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามความรวมมือระหวางคณะ กับ University of Seville 

ประเทศสเปน และ University of Shiga of Prefecture ประเทศญ่ีปุน ในเดือนกันยายน 2556”  
         

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เร่ืองสืบเน่ือง 
 

2.1  เสนอช่ือเพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ 

                  ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ แจงวา  ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่แลว มีมติให

เสนอชื่อ หลวงพอวิริยังค สิรินธโร เพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ น้ัน  เน่ืองจากไดตรวจสอบประวัติการ

ปฏิบัติงานเพื่อสังคม และประวัติการรับรางวัลจากสถาบันตางๆ ของหลวงพอวิริยังค สิรินธโร แลว พบวาทานเคยไดรับรางวัล

ระดับนานาชาตทิี่สูงกวารางวัลการสงเสริมการศึกษาเพือ่สันติภาพน้ีแลว   ดังน้ัน จึงเห็นสมควรงดการเสนอชื่อ หลวงพอวิริยังค 

สิรินธโร ในการรับรางวัลดังกลาว 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

2.2  ผลการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

ประธาน แจงวา  ตามที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย 

เลขประจําตําแหนง 1703-1704, 2156-2159 และ 2161 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดเสนอคณะกรรมการประจําคณะในการ

ประชุมครั้งที่แลว เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อผูผานการคัดเลือก จํานวน 5 ราย เพื่อใหไดรับการบรรจุจากทาง

มหาวิทยาลัย น้ัน  ทางคณะไดเสนอผลการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการประจําคณะไดมีมติเห็นชอบแลวน้ัน ไปยังมหาวิทยาลัย

แลว  แตไดรับแจงตอบจากกองการเจาหนาที่วา  ในจํานวนรายชื่อที่เสนอดังกลาว มีผูขาดคุณสมบัติ จํานวน 3 ราย  เน่ืองจาก

ไมมีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันตามที่ประกาศรับสมัครกําหนด ประกอบดวย นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง, นาย

ชิงชัย ศิริธร และนายฐานันดร ศรีธงชัย  ดังน้ัน กองการเจาหนาที่จึงประกาศผลผูผานการคัดเลือกเพียง 2 รายที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามประกาศรับสมัคร 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากทางคณะเห็นวา สําหรับราย นายฐานันดร  ศรีธงชัย น้ัน แมจะไมมีผลคะแนนการ

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือไดตามที่ประกาศรับสมัครกําหนด  แตเน่ืองจากบุคคลดังกลาวไดส ําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร 

ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และติดอันดับสูงสุดในรอยละ 1 ของมหาวิทยาลัย

ทั้งหมดทั่วโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ The QS World University Rankings  ประกอบกับมีผลคะแนน

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษกอนเขาศึกษา อยูในระดับ PASS with DISTINCTION  (รอยละ 71) จาก Center for English 

Language Education ของ The University of Nottingham ซ่ึงคณะฯ เห็นวาสามารถใชในการเทียบเคียงกับคุณสมบัติ

เรื่องคะแนนผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครได  และนอกจากน้ี จากผลการศึกษาของบุคคล

ดังกลาวในระดับปริญญาตรี ซ่ึงไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และในระดับปริญญาโทไดรับระดับผลการศึกษาระดับดีเยี่ยม 

นับเปนเครื่องยืนยันไดวา เปนผูที่มีศักยภาพมากเพียงพอในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกและสามารถสําเร็จการศึกษา
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ตามระยะเวลาที่กําหนดได  ดังน้ัน ทางคณะจึงเห็นสมควรที่จะเสนอขอใหมหาวิทยาลัยยกเวนคุณสมบัติ โดยไมตองมี

ผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนอีก สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศรายน้ี 

สวนราย นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง และ นายชิงชัย ศิริธร น้ัน  ทางสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมไม

ประสงคขออุทธรณผลการคัดเลือกดังกลาว โดยจะขอเปดดําเนินการคัดเลือกเอง  แลวเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ กอนเสนอขออนุมัติตอทางมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเปนกรณีพิเศษ จํานวน 4 อัตรา ตอไป จึงเสนอที่

ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามที่เสนอ 
 

2.3  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

      ประธาน แจงวา ตามทีค่ณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ 6/2556  เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2556 

ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต

บัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา น้ัน  บัดน้ี  (ราง) ประกาศ

ดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน แลว  ทางคณะจึงจะจัดทํา (ราง) ประกาศ

ระดับคณะ กําหนดแนวปฏิบัติการใชเงินกองทุนฯ และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตอไป 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1  รับรองการเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 และ 2556 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา มีนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย  ไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดู

รอน ปการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2556  ซ่ึงงานบริการการศึกษาไดตรวจสอบคุณสมบัติ  หน้ีสิน

กับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกตองของชื่อ – สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และคาคะแนน

สะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบรอยแลว  นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูสําเร็จ

การศึกษาได   จึง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อผู สํา เร็จการศึกษา  เพื่อเสนอสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555   
 

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล GPA 

1 523200178-3 นายอุเทน  เติมสายทอง 2.91 
 

ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2555   

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล GPA 

1 513200306-9 นายวโรดม  วัฒนกูล 2.08 
 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556   

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล GPA 

1 523200156-3 นางสาวสุพรรณี  บุฟผา 2.77 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหการรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 รายดังกลาว ตามที่

เสนอ 
 

3.2 ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ตามที่คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2556  

เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2556  ขอใหแตละหลักสูตรฯ กลับไปพิจารณาทบทวนและเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของแตละหลักสูตรฯ ใหม  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด  ซ่ึงหลังจากที่หลักสูตรตางๆ ไดเสนอ

รายชื่อแลว  คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2556  เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2556  จึงมีมติเห็นสมควร

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รายชือ่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของหลักสูตรตางๆ  ซ่ึงจะมีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุม  ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ 
 

3.3   ขอความเห็นชอบการสมัครขอรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ 

ประธาน แจงวา ผูชวยศาสตราจารยสิทธา กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ผูไดรับ

อนุญาตใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกสถาปตยกรรมและการทองเที่ยว 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ประจําปการศึกษา 2556 มีกําหนด 3 ป 

นับตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ไดเสนอขอความเห็นชอบในการสมัครขอรับทุนศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกในประเทศ สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2556 (รอบที่  2) เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต เพิ่มเติมจากทุนการศึกษาที่ไดรับอยูปจจุบันซ่ึงไมเพียงพอ และหนวยงานเจาของทุน

ไมสามารถอนุมัติคาใชจายเพิ่มเติมใหตามวงเงินที่จายจริงได  ทั้งน้ี ทุนการศึกษาที่ไดรับสําหรับเปนคาธรรมเนียมการศึกษา

และคาหนวยกิต คือ 165,000 บาท/ปการศึกษา รวมตลอดหลักสูตรจะไดรับเปนเงิน 495,000 บาท แตมีคาใชจายจริงสําหรับ

เปนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต เปนเงิน 646,900 บาท  ดังน้ัน จึงมีคาใชจายสวนเกินที่ตองการการสนับสนุนอีก

เปนเงิน 151,900 บาท จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวสมัครขอรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกใน

ประเทศ สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2556 (รอบที่ 2) ไดตามที่เสนอ  และขอใหการเจาหนาที่คณะ

ประชาสัมพันธบุคลากรสายผูสอนใหทราบวา มีทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดใหบุคลากร

สายผูสอนสมัครขอรับทุนได ดังกลาวดวย 
 

3.4  ขาราชการขอโอนยายกลับมารับราชการในสังกัดคณะ 

ประธาน แจงวา  ทางคณะไดรับหนังสือจาก ผูชวยศาสตราจารยวาริน บุญญาพุทธิพงศ  ขาราชการในสังกัด

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แจงวามีความประสงคจะขอโอนยาย

กลับมารับราชการในสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนสังกัดหนวยงานเดิม ดวยเหตุผลความ

จําเปนทางครอบครัว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และเพื่อกลับมาเปนกําลังสนับสนุนงานดานวิชาการ 

งานดานบริหาร และงานบริการวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2556  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2556 ฉบับผานการรับรองแลว  หนา 5 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงตนไดมีสวนรวมในการรางและกอตั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และรวมถึงหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษา ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการขอเปดหลักสูตรดวย อน่ึง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรมไดเสนอเหตุผลเพิ่มเติมตอคณะ เพื่อสนับสนุนการรับโอนบุคคลดังกลาวกลับมารับราชการในสังกัดคณะดวย  

ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหรับโอนขาราชการรายน้ี กลับมารับราชการในสังกัดคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตามทีเ่สนอ 
 

3.5 การรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจําป 2557 

     ประธาน แจงวา ทางคณะไดรับหนังสือจาก The International Association for the Exchange of 

Students for Technical Experience of Thailand  (IAESTE Thailand)  ประชาสัมพันธใหทราบวา The International 

Association for the Exchange of Students for Technical Experience)  เปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศ ซ่ึง

เปนองคกรอิสระ กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2491 ณ Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร  โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศสมาชิก ซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 88 ประเทศ เพื่อใหโอกาสนักศึกษาไดฝกงานดาน

เทคนิค ดวยการทํางานจริง ในหนวยงานภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในนานาอารยะประเทศทั่วโลก  ซ่ึงสําหรับการ

เปนสมาชิกของประเทศไทยน้ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกในนาม

ประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2521  โดยจัดตั้งเปนโครงการใชชื่อวา โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาตางชาติเพื่อการฝกงานดาน

เทคนิค  (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience of Thailand 

หรือ IAESTE Thailand)  ซ่ึงมีหนาที่หลักคือ จัดหาสถานที่ฝกงานภายในประเทศใหแกนักศึกษาตางชาติ ในระดับอุดมศึกษา 

(ชั้นปที่ 3-4  หรือ ปริญญาโท–เอก) ในสาขาวิชาตางๆ  ทั้งดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี, เกษตรกรรม, วิทยาศาสตร, 

ศิลปศาสตรประยุกต (สถาปตยกรรม และ การจัดรูปแบบและการพิมพ) และอ่ืนๆ  เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไทยระดับดังกลาว

ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่สามารถสอบผานการคัดเลือกและมีคุณสมบัติเหมาะสม  ไดมีโอกาสเดินทางไปฝกงานใน

ตางประเทศ เปนการแลกเปล่ียน ในอัตราสวน 1 : 1  ซ่ึงเรียกความรวมมือดังกลาววา “ทุนฝกงาน (Offer)”  

ในการน้ี  IAESTE Thailand ไดขอความอนุเคราะหมายังคณะฯ ในการรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงาน ประจําป 

2557 เปนระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน หรือมอบทุนใหแกนักศึกษาตามโครงการดังกลาว  โดยมี 3 วิธีการสนับสนุนใหเลือก

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตเิห็นชอบใหรับนักศึกษาตางชาติ จํานวน 1 คน เขาฝกงานที่คณะเปนเวลา 4 

เดือน (1 ภาคการศึกษา)  โดยสนับสนุนทุนเปนเงิน 12,000 บาท ตอเดือน  (เปนคาเบี้ยเล้ียงแกนักศึกษา เปนเงิน 11,000 

บาท  และสนับสนุนการดําเนินงานใหแก IAESTE Thailand  เปนเงิน 1,000 บาท)   โดยให IAESTE Thailand  เปนผูจัดหา

ที่พักใหแกนักศึกษา และนักศึกษารับผิดชอบจายคาที่พักเอง  สวนการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเขาฝกงานและ

การกําหนดรายละเอียดของการฝกงานน้ัน ขอใหหลักสูตรตางๆ พิจารณาเสนอตอคณะ และขอใหทางคณะจัดงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2557 สําหรับสนับสนุนโครงการน้ี เปนเงิน 48,000 บาท ตอไปดวย  
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานความกาวหนาของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2557 วา ตามทีค่ณะกรรมการประจําคณะไดเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ  2557 ในเบื้องตน  และผูบริหารคณะรวมกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ไดพิจารณาโครงการตาม



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 8/2556  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2556 ฉบับผานการรับรองแลว  หนา 6 

 

แผนปฏิบัติราชการดังกลาว และไดสรุปโครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2557 แลว น้ัน เพื่อเปนการผลักดันให

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถบรรลุตามยุทธศาสตรของคณะตอไปได  ดังน้ัน ฝายวางแผนและพัฒนาคณะจึงไดจัดประชุม

บุคลากรสายผูสอนเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เพื่อถายทอดแผนปฏิบัติราชการดังกลาว และแนวทางการมอบหมายภาระ

งานและการคิดภาระงานแกบุคลากรสายผูสอน รวมทั้งการมอบหมายใหหลักสูตรตางๆ เสนอขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ปงบประมาณ 2557 ตอคณะ ภายในกลางเดือนกันยายน 2556 ดวยแลว 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ   
 

4.2  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเขาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกัน 

      คุณภาพการศึกษา 

       รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา โปรแกรมวิชาสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไดนําคณาจารย จํานวน 9 ทาน เขาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการหลักสูตร และงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2556  โดยมี หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร, ประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รวมใหการตอนรับและ

ถายทอดความรู 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ   
 

4.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอเขาศึกษาดูงานและปรึกษาโครงการความรวมมือ 

       นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ แจงวา  เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2556 

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดนํา

คณาจารย จํานวน 6 ทาน เขาศึกษาดูงานและปรึกษาหารือเก่ียวกับการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยอ่ืนในเขตภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอนดานการออกแบบ  เชน คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยลําปาง, สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปนตน  ในการน้ี คณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงรวมใหการตอนรับดวย ไดเชิญใหหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะ

ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ :  

เอกภาพในความหลากหลาย” ระหวางวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2556  ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิต

ศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดวย และอาจถือโอกาสน้ีทําพิธีลงนามในบันทึกความรวมมือการเปนเครือขายระหวาง

มหาวิทยาลัยตางๆ ในงานดังกลาวดวย    
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ   
 

4.4  โครงการจัดต้ังคณะออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      ประธาน แจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เม่ือ

วันที่ 16 สิงหาคม 2556  มีมติเห็นชอบใหบรรจุโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไวในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  แลว  โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหตองมีการเตรียมความพรอม

ในการจัดตั้งคณะใหมากกวาที่เปนอยู เชน ดานอัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ความตองการของตลาดแรงงาน เปนตน  

และคณะสถาปตยกรรมศาสตรจะตองเตรียมปรับแผนที่เก่ียวของดวย  หากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมแยกออกตัว

ออกไปแลว เน่ืองจากจะไดรับผลกระทบดานตางๆ  เชน โครงสรางการบริหารจัดการ งบประมาณสนับสนุน อัตรากําลัง เปน

ตน   
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4.5  การรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน 

      ประธาน  แจงวา  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกคณะรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน สืบเ น่ืองจาก

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2550  และแก

ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ซ่ึงไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐที่มีผู ปฏิบัติงาน 100 คนขึ้นไป ตองรับคนพิการเขา

ปฏิบัติงาน 1 คน หรือหากไมรับเขาปฏิบัติงาน ก็อาจใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน 

หรือฝกงานใหกับคนพิการแทนก็ได ซ่ึงคนพิการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนผูมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมีผูปฏิบัติงานประมาณ 8 พันกวาคน  จึง

จําเปนตองรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน ไมต่ํากวา 80 คน   โดยมหาวิทยาลัยมีผูพิการหรือผูปวยทุพพลภาพที่มีชื่อปฏิบัติงานอยู

บาง  แตอาจไมไดจดทะเบียนเปนคนพิการไว  ซ่ึงควรมีการสํารวจและแนะนําใหไปจดทะเบียนตอไป  ดังน้ัน จึงแจงที่ประชุม

เพื่อทราบนโยบายน้ีของมหาวิทยาลัย และทางคณะอาจจําเปนตองรับคนพิการเขาปฏิบัติงานในโอกาสตอไปดวย 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6  หลักสูตรใหมไดรับการบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 11 

      รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่ทางคณะไดเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม 2 หลักสูตร ไวใน

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ไดแก  

1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรภาษาไทย 

การจัดการศึกษาภาคปกต)ิ 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรภาษาไทย การจัดการ

ศึกษาภาคปกต)ิ 

น้ัน คณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556  เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 

2556  ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ โดยขอใหทางคณะเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอนกอนเปดหลักสูตรตอไปดวย   
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7  การเปดรับนักศึกษา และการปรับข้ึนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

      ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานการ

ปฏิบัติตามนโยบายดานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหที่ประชุมทราบ  ดังน้ี 

1.  บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษา ทุกหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป  ซ่ึง

กลุมสาขาวิชาของคณะอาจตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาขึ้นดวยตามนโยบายดังกลาว  

2.  ขอใหทุกคณะเตรียมความพรอมในการเปดรับนักศึกษานานาชาติ  

3.  ในการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน คณะสามารถเปดรับไดตลอดปการศึกษา  ซ่ึงสามารถเริ่ม

ดําเนินการไดเลย 

4.  ใหคณะสามารถเสนอขอรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เขาศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ โดยตองมีคุณสมบัติและผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5  ขอใหทุกคณะลดจํานวนรับนักศึกษาตามแผน ข.ลง  โดยใหปรับไปรับนักศึกษาตามแผน ก. แทนใหมากขึ้น 

เพื่อสนับสนุนนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังน้ี 

1.  ขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับงานบริการการศึกษา เพื่อปรับปฏิทินการรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตอไปดวย 

2.  ควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ สําหรับการเปดรับนักศึกษานานาชาติ 

และการลดจํานวนรับนักศึกษาตามแผน ข.ลง  ซ่ึงหากไดมีการทบทวนแลวและคณะเห็นวามีความจําเปนตองเปดรับนักศึกษา

ตามแผน ข.หรือไมอยางไร ทางคณะก็จะมีคําอธิบายที่สามารถชี้แจงตอมหาวิทยาลัยได 
 

4.8  นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     ประธาน แจงวา  ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทํารางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง นโยบายการพัฒนา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคและนโยบายดานการผลิตบัณฑิต และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  โดย

รางประกาศฉบับน้ีไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลว  ซ่ึงมีตัวอยางสาระสําคัญในรางประกาศดังกลาว  เชน  

1. ทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 15 หนวยกิต (ปจจุบันหลักสูตรของคณะสถาปตยกรรม 

ศาสตร มีรายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต) 

2.  ทุกหลักสูตรตองจัดใหมีชาวตางประเทศหรือชาวไทยที่ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดเปนอยางดีเปน

ผูสอนหรือผูชวยสอนประจํา อยางนอยปละ 1 คน 

3.  ทุกหลักสูตรตองจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอน (Medium of 

Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมีรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเปาหมายการดําเนินการ

ดังน้ี 

3.1  จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 45 ชั่วโมง ในปการศึกษา 2557 

3.2  จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 90 ชั่วโมง ในปการศึกษา 2559 

4.  นักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป ใหตองเขารับการทดสอบหรือประเมิน

สมรรถนะทางภาษาอังกฤษกอนการสําเร็จการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5.  ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

อน่ึง  มีผูใหขอเสนอแนะในที่ประชุมคณบดีวา  ในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ทาง

มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกผูที่มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอยูในระดับดีขึ้นไป เพื่อไมเปนภาระการแกไขปญหาเม่ือเขามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว 

ทั้งน้ี  สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร น้ัน  จะขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ ศึกษาขอมูลคะแนนผลการสอบ

ภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะฯ ของผูผานการคัดเลือก 2-3 ปยอนหลัง  และจะขอใหหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีพิจารณาวาจะสอนวิชาใดในชั้นปที่ 3 เปนภาษาอังกฤษ ตอไปดวย 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะขอใหทางคณะพิจารณาการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ

สําหรับอาจารยและเจาหนาที่เพิ่มเติมดวย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5     เร่ืองอื่น ๆ 
  

5.1   สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
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รองคณบดีฝายวิชาการ แจงแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ซ่ึงติดราชการอ่ืนขณะพิจารณาวาระน้ี

วา  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ซ่ึงไดไปปฏิบัติหนาที่แทนคณบดี ในการเขารวมประชุมสภาคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556  ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมดังกลาวมาใหที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม  ซ่ึงระบุวามีประเด็นสําคัญที่คณะฯ ตองติดตามและ

สงนักศึกษาและบุคลากรเขารวม 3 กิจกรรม ดังน้ี 

1.  ใหความรวมมือสนับสนุนการใหความรูดานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในการเรียนการสอนสถาปตยกรรม  

ซ่ึงอาจเปนวิชาเลือกในหลักสูตรหรือใหบูรณาการอยูในระบบการเรียนการสอนวิชาสตูดิโอการออกแบบสถาปตยกรรม เพื่อให

นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ (หมายเหตุ : นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูเสนอประเด็นน้ี)   

2.  กิจกรรม วัฒนธรรมศึกษาสถาปตยกรรม สีนํ้า สามเชียง  ซ่ึงผูรับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยพะเยา  เปน

กิจกรรม Workshop การเขียนสีนํ้าสถาปตยกรรม ในเมือง 3 เชียง ไดแก เชียงแสน เชียงตุง (สหภาพเมียนมาร) ระหวางเดือน 

พฤศจิกายน 2556  และ เชียงทอง (หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  ระหวางเดือน ธันวาคม 2556 

โดยขอใหแตละสถาบันสงตัวแทนเขารวม เปนอาจารย 1 คน และนักศึกษา 2 คน  ผูเขารวมอาจไมซํ้ากันได เน่ืองจากมี

กิจกรรมสองชวง ทั้งน้ี ขอใหคัดผูที่มีฝมือพอสมควร   เน่ืองจากผลงานที่เสร็จแลวจะนําไปจัดนิทรรศการ ทําหนังสือรวมเลม

ผลงาน และมีการประมูลภาพเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะและคืนรายไดบางสวนใหกับสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรแหงประเทศไทยดวย 

3.  กิจกรรม คายอาสาสรางหองเรียนเพื่อนอง  ซ่ึงผูรับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยแมโจ เปนกิจกรรมรวมกับ

มูลนิธิสรางสรรคการศึกษา  พื้นที่ออกคายอยูในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ 14-20 ตุลาคม 2556  และรวม

ลงมือสรางและมีกิจกรรมกลุมทีอํ่าเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  การกอสรางจะรวมมือกับชมรมคายอาสา มหาวิทยาลัยแมโจ 

ซ่ึงจะเปนผูดําเนินการกอสรางตอจนแลวเสร็จภายหลังจากกิจกรรมการออกคายรวมระหวางสถาบันแลวดวย  ทั้งน้ีขอใหแตละ

สถาบันสงนักศึกษาเขารวม 1-2 คน 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมีมต ิดังน้ี 

1. มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ  คัดเลือกนักศึกษาของคณะไปเขารวมกิจกรรมที่ 2 

โดยขอใหเสนอโครงการเพื่อบรรจุไวในแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2557 ของคณะฯ ดวย   

2.  มอบหมายใหรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธกิจกรรมที่ 3 ใหนักศึกษาทราบหากประสงคจะ

เขารวมกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม ที่ประชุมใหขอสังเกตวา ระยะเวลาของกิจกรรมอาจไมสะดวกนักที่นักศึกษาของคณะ

จะเดินทางไปเขารวม เน่ืองจากอยูในชวงคาบเก่ียวระหวางการปดภาคการศึกษาตนและการเปดภาคการศึกษาปลาย ป

การศึกษา 2556 
  

5.2  สรุปรายรับ-รายจาย บัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

      รองคณบดีฝายวิชาการ สรุปรายรับ-รายจายบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตเริ่มจัดตั้งกองทุนในปงบประมาณ 2551 จนถึงปจจุบัน ปงบประมาณ 2556 แทนรองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการวิชาการซ่ึงติดราชการอ่ืน  ใหที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3  แผนงบประมาณและโครงการ ฝายวิชาการ ปงบประมาณ 2557  

รองคณบดีฝายวิชาการ หารือวา  เน่ืองจากฝายวิชาการคณะฯ จะไดรับจัดสรรงบประมาณและมีโครงการซ่ึงอยู

ภายใตความรับผิดชอบจํานวนมาก โดยที่ยังไมมีการกําหนดใหชัดเจนวา กิจกรรมภายใตโครงการตางๆ น้ัน จะดําเนินการโดย
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หลักสูตรใด ซ่ึงจะไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงินเทาใด จึงควรกําหนดกรอบใหชัดเจน รวมทั้งงบประมาณที่จะจัดสรรใหกับงาน

ประจําภายใตความรับผิดชอบของฝายวิชาการคณะฯ ดวย 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ทางคณะอยูระหวางรวบรวมขอเสนอโครงการใหครบจากทุกหลักสูตร  

หลังจากน้ันจะมีการพิจารณารวมกันวา กิจกรรมใดหลักสูตรใดจะแยกจัดหรือจะรวมจัดอยางไร  ซ่ึงทางคณะจําเปนตองใหเขียน

โครงการเพื่อที่จะมีการกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแตตน ซ่ึงจะสงผลตอการบริหารจัดการ

โครงการใหไดตามเปาหมายและแผนตอไป  

ประธาน แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของงบประมาณสําหรับงานประจําของฝายวิชาการน้ัน ขอใหทางฝายฯ พิจารณาวา

จะมีงานประจําใดบางที่ตองดําเนินการในปงบประมาณ 2557  โดยบางงานประจําอาจเปนงานตามยุทธศาสตรคณะดวย ซ่ึงควร

หมายเหตุไว   และสําหรับกิจกรรมระดับหลักสูตรที่มีการระบตุัวเลขงบประมาณไวคราวๆ แลวน้ัน เปนเพียงการกําหนดกรอบแบบ

หลวมๆ ไวกอน  ซ่ึงภายในหลักสูตรจะตองไปพิจารณากันกอน แลวเสนอโครงการตอคณะ   ทั้งน้ี หลังจากการเสนอโครงการโดย

หลักสูตรตางๆ แลว  ผูบริหารคณะจะพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยบางโครงการอาจบูรณาการดําเนินการรวมกันมากกวาหน่ึง

หลักสูตรก็ได 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.4  ขอใชสถานท่ีและขอเชิญนักศึกษาเขารวมโครงการประกวดออกแบบงานศิลปะ 

      หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นิตยสาร a day รวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะจัด

โครงการประกวดออกแบบงานศิลปะ ประเภทศิลปะการจัดวาง (Installation art) เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม THAILAND GREEN 

WATCH ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.  จึงขอความอนุเคราะหขอใชหองประชุมของคณะในการจัดกิจกรรม

ดังกลาว และขอเชิญนักศึกษาเขารวม จํานวน 300 คน  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวกําหนดเปาหมายผูเขารวมเปนจํานวนมาก ซ่ึง

สถานที่ของทางคณะไมอาจรองรับได  จึงเห็นควรเสนอแนะใหขอความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยแทน 
 

 5.5  การเขารวมแสดงผลงานในงาน “สถาปนิกอีสาน’56” 

      นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ แจงวา กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และ

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดกําหนดจัดงาน “สถาปนิกอีสาน’56” ภายใตแนวคิด “สองฝงโขง : Wisdom” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรความรูดานวิชาการ การจัดแสดงผลิตภัณฑสถาปตยกรรม การสงเสริมวงการ

สถาปตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการผลักดันเศรษฐกิจเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน

ระหวางวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2556  ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา .จังหวัดขอนแกน  ทั้งน้ี ทางผูจัดไดจัดพื้นที่ขนาด 3 x 3 

เมตร สําหรับใหทางคณะนําผลงานไปจัดแสดงดวย 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ไดประสานงานกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตรแลว จะนําผลงาน Vernadoc ไปรวมจัดแสดง โดยใชพื้นที่สวนกลางของกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 

นายธันฐกรณ พงศพมิล  นายกสมาคมศิษยเกาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แจงเพิ่มเติมวา  งาน

ดังกลาวไดเปดโอกาสใหสถาปนิกสามารถนําผลงานทางวิชาชีพไปจัดแสดงดวยได โดยใหสมัครไปยังผูจัดงาน  อน่ึง นอกจากน้ี 

กรรมาธิการสถาปนิกอีสานมีกําหนดทีจ่ะเดินทางไปจัดกิจกรรมสานสัมพันธกับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ใน

ระหวางวันที่ 13 – 15 กันยายน 2556 ดวย  ซ่ึงหากคณาจารยทานใดประสงคจะเดินทางไปรวมกิจกรรมดังกลาว  ขอใหแจง

สมาคมศิษยเกาฯ  เพื่อประสานงานกับผูสนับสนุนการเดินทางตอไป  
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มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมีมติใหหัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประสานงานการนําผลงาน 

Vernadoc และผลงานจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไปรวมจัดแสดงในงาน “สถาปนิกอีสาน’56” ดวย 
 

 5.6  ปญหาการใชงานระบบเครือขาย Internet 

      รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่หนวยงานตางๆ ในคณะไมสามารถใชงานระบบเครือขาย Internet ได 

หรือระบบทํางานชามาก ซ่ึงหลังจากตรวจสอบแลว พบวาสาเหตุเกิดจากการกระทําของนักศึกษา บริเวณชั้น 3 ของอาคารสตูดิโอ 

(AR 03) ดังน้ี 

1.  นักศึกษาไดทําการเชื่อมตอสาย LAN จากหองสโมสรนักศึกษาไปยังอาคารสตูดิโอ ชั้น 3 โดยพลการ ทําใหเกิด

ปญหาการวนรอบกันของระบบ จึงทําใหระบบเครือขาย Internet ใชงานไมได 

2.  เครื่องคอมพิวเตอรที่นักศึกษานํามาใช มีโปรแกรมรบกวนระบบเครือขาย ซ่ึงเกิดจากการไมลงโปรแกรม

ปองกันไวรัส 

3.  มีปริมาณการใชงานจํานวนมาก ซ่ึงอาจเกิดจากการใชงานขอมูล เชน ดูวีดีโอ เลนเกมสออนไลน  หรือโหลดบิท

หนัง เปนตน 

ดังน้ัน ทางคณะจึงไดดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนแลว ดังน้ี 

1.  ปลดสัญญาณระบบเครือขาย Internet อาคารสตูดิโอ ชั้น 3 ทั้งหมด จนกวาจะมีการติดตั้งอุปกรณ WIFI ที่

ปองกันการดัดแปลงโดยพลการ 

2.  ติดตั้งอุปกรณล็อคตู SWITCH BOARD ในสโมสรนักศึกษา 

3.  เพิ่มการตรวจตราการใช และการปด-เปดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสตูดิโอ ชั้น 1-3 โดยสําหรับหองที่

ไมมีการอนุญาตใหใช จะทําการปดล็อคหองหลังเวลาราชการ 

4.  หากตรวจพบวา มีนักศึกษาพยายามตอสัญญาณระบบเครือขาย Internet โดยพลการอีก ทางคณะจะ

ดําเนินการลงโทษทางวินัยและตามระเบียบราชการที่เก่ียวของ 

สําหรับการปองกันปญหาในระยะยาว น้ัน  ทางคณะจะดําเนินการแยกวงระบบเครือขาย เปน 2 วง คือ วงที่ใช

สําหรับการปฏิบัตริาชการของคณาจารยและเจาหนาที่ ซ่ึงจะตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด ไมใหเกิดความเส่ียงและความเสียหาย

ตอระบบได  และวงที่ใชเปนการทั่วไปสําหรับคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา  นอกจากน้ี จะทบทวนและรางประกาศ

หลักเกณฑการขอใชหองและสตูดิโอของนักศึกษาใหมดวย 
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 5.7  การจัดซื้อจัดจางรถตู 

      รองคณบดีฝายบริหาร เสนอความคิดเห็นวา หากเปรียบเทียบระหวางการจัดซ้ือรถตูเปนของคณะ กับการจาง

บริการเปนรายครั้ง  การจางบริการจะประหยัดงบประมาณมากกวา เน่ืองจากไมตองซอมบํารุงและดูแลรักษาในระยะยาว  แตทั้งน้ี 

ในการจางบริการรถตูน้ัน ทางมหาวิทยาลัยขอใหใชบริการจากผูรับจางที่อยูในบัญชีรายชื่อของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะเปนผูรับจางที่มี

การจดทะเบียนเปนผูประกอบอาชีพน้ีโดยตรง และการชําระคาบริการสามารถชําระผานทางมหาวิทยาลัยซ่ึงจะทําใหคณะไมตอง

ยุงยากกับกระบวนการหักภาษี ณ ที่จายเอง  หรือหากจะจางบริการจากผูรับจางรายอ่ืน จะตองตรวจสอบดวยวาเปนผูรับจางที่

ประกอบอาชีพน้ีโดยตรง ซ่ึงมีการจดทะเบียนเปนรถรับจางสาธารณะหรือไมดวย  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะ ขอใหแจงบุคลากรคณะซ่ึงจะใชบริการรถตูรับจาง ใหวางแผน

การเดินทางลวงหนา มิฉะน้ันอาจไมสามารถจางรถตูรับจางซ่ึงจดทะเบียนเปนรถรับจางสาธารณะ ไดทันตามกําหนดการ

เดินทาง และอาจทําใหไมสามารถเบิกจายคาจางเหมาบริการรถตูในครั้งน้ันได 
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 5.8  การปรับปรุงหองนํ้าคณะ 

      นายธันฐกรณ พงศพิมล  นายกสมาคมศิษยเกาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แจงวา  ใน

โอกาสมหาวิทยาลัยขอนแกนครบรอบ 50 ป  ในปหนา สมาคมศิษยเกาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ยินดีมีสวน

รวมดําเนินการปรับปรุงหองนํ้าใหแกคณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยจะประสานงานกับผูสนับสนุนเอกชน เพื่อใหการสนับสนุนคา

วัสดุกอสรางบางรายการใหแกคณะดวย 
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เลิกประชุมเวลา   16.00 น.  

 

     
                  (นางอโนชา  นนทคุปต) 

                     เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
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