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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังท่ี  9/2556 

วันพุธท่ี  16 ตุลาคม  2556 

ณ  หองประชุม  1201  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

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

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา  เพชรานนท  คณบด ี      ประธาน 

2.    นายธรรมวัฒน  อินทจักร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  

3.    ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.    ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต  ภูประเสริฐ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

5.    ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร    หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   

6.    ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

7.    นายธันฐกรณ  พงศพิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

8.   นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

9.   นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

10.  นายวิทยากร  ดวงแกว    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

11.  นางอโนชา นนทคุปต    เลขานุการคณะ 
 

ผูไมมาประชุม 

1.   นายวรัฐ  ลาชโรจน    รองคณบดีฝายบริหาร (ติดราชการ) 

2.   ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  หวัง   รองคณบดีฝายวิชาการ (ติดราชการ) 

3.   นางสาวรุงจิต จารุพงษทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 

4.   ผูชวยศาสตราจารยรอยโทอรรถ  ชมาฤกษ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (ติดราชการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 

28 สิงหาคม 2556 
 

มติ    ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยไมมีการแกไข         
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เร่ืองสืบเน่ือง 
 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1  แผนปฏิบัติราชการคณะ ปงบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานความกาวหนาของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจําป

งบประมาณ 2557 วา หลังจากการประชุมถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ประจําปงบประมาณ 2557 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2556 ไปแลวน้ัน  ไดติดตามใหมีการสงขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการดังกลาว จากผูรับผิดชอบโครงการทั้ง 83 โครงการ แตมีเพียงจํานวน 39 โครงการ ที่สงขอเสนอโครงการตอคณะแลว

ตามกําหนด  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตขิอใหรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงผูรับผิดชอบโครงการที่เหลืออีก 

44 โครงการ ใหสงขอเสนอโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  มิฉะน้ัน การจะไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจาก

คณะหรือไม จะตองรอการพิจารณาจากการปรับแผนงบประมาณกลางปแทน 
 

3.2 แผนการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานความกาวหนาของการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2557 วา  ในปน้ีทางคณะจะมีประมาณการรายรับ เปนเงิน 17,752,889 บาท  และมีประมาณการรายจาย เปน

เงิน 20,370,212 บาท  ซ่ึงเกินกวาประมาณการรายรับ เปนเงิน 2,617,323 บาท หรือคิดเปนรอยละ 15  โดยประมาณการ

รายจายน้ี ไดนับรวมรายจายสําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการคณะทุกโครงการ (83 โครงการ) เปนเงิน 6,373,000 บาท   

ไวดวยแลว  ซ่ึงหากงดการจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการที่ไมสงขอเสนอโครงการตามกําหนด จํานวน 44 โครงการ  โดย

จัดสรรใหเฉพาะโครงการที่สงขอเสนอโครงการแลว จํานวน 39 โครงการ  เปนเงิน 3,512,080 บาท ประมาณการรายจายในป

น้ีของคณะก็จะไมเกินประมาณการรายรับ 

อน่ึง จากสถิติการใชจายงบประมาณของคณะใน 3-5 ปที่ผานมา พบวาโดยเฉล่ียในแตละปจะมีการใชจาย

งบประมาณ ประมาณรอยละ 70 ของประมาณการรายรับที่ตั้งไว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และ

เน่ืองจากมีการขยายระยะเวลาการสงขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการคณะออกไป ตามวาระที่ 3.1  ดังน้ัน แผนการ

จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2557 ของคณะ จึงจะยังคงตั้งประมาณการรายจายไวสูงกวาประมาณการรายรับไวกอน โดย

จะมีการปรับแผนงบประมาณกลางปในโอกาสตอไป  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2557 ตามที่รองคณบดี

ฝายวางแผนและพัฒนาเสนอ  
 

3.3   รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหการรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาใน

รายวิชาของหลักสูตรตางๆ  ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 จํานวน 107 รายวิชา ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหการรับรองผลการศึกษาตามที่รายวิชาตางๆ เสนอ 
 

3.4  รับรองการเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษา 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา มีนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 4 ราย, หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จํานวน 6 

ราย และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จํานวน 2 ราย ไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา  

ซ่ึงงานบริการการศึกษาไดตรวจสอบคุณสมบัติ หน้ีสินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกตองของชื่อ – 

สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และคาคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบรอยแลว นักศึกษา

มีคุณสมบัติที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูสําเร็จการศึกษาได  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหการรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จ

การศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี 
 

1)   หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
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ภาคการศึกษาพิเศษ  ปการศึกษา 2555  

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล GPA หมายเหตุ 

1 513200108-3    นางสาวนพรัตน  แสงพันธ    2.55  
 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2556   

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล GPA หมายเหตุ 

1 523200112-3    นายธิปกร  ปดผลงาม 2.30  

2 523200122-0 นางสาวจิตปรีดา  วงษคําพันธ 3.46 เกียรตินิยมอันดับสอง 

3 523200123-8 นางสาวจุฑามาศ  ราชกรม 2.88  
 

2)  หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2555 

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล GPA หมายเหตุ 

1 515200024-3 นายณัฐพงษ  ลุนพุฒ     3.58  

2 515200025-1 นายวรรณลภ  บุญหลาย   3.43  

3 515200028-5 นายศักดา  ไชยตะมาตย   3.20  

4 515200034-0 นางสาวอารยา  มหาแสง   3.82  
 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2556 

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล GPA หมายเหตุ 

1 525200016-3 นายชาดร  เสารสุรินทร   3.80  

2 525200018-9 นายณรงคศักดิ์  พฤกษา   3.78  
 

3)  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร   

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2555 

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล GPA หมายเหตุ 

1 515200039-0 นางสาวปนัดดา  ตราชู   3.35  
 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2556 

ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล GPA หมายเหตุ 

1 525200038-3 นายภูษิต  แกววันทา   3.45  
 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหการรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ 
 

3.5  ขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการจัดต้ังคณะออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เห็นชอบใหบรรจุโครงการจัดตั้งคณะ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แลว น้ัน  เพื่อใหการ

เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ สําหรบัโครงการจัดตั้งสวนงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะกรรมการโครงการ

จัดตั้งคณะออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเสนอขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ดังน้ี 
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1.  ขอรวมใชอาคารสถานที่และครุภัณฑ ที่สาขาวิชาและบุคลากรของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ใช

อยูในปจจุบัน จนกวาทางโครงการฯ จะมีสถานที่ใหมและครุภัณฑใหม  โดยทั้งน้ี โครงการฯ จะรับผิดชอบคานํ้าประปา คา

ไฟฟา และคาใชสถานทีแ่ละครุภัณฑ ใหแกทางคณะ รวมทั้งการจัดหาแมบานและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มาดูแลอาคาร

สถานที่เอง 

2.  ขอโอนยายบุคลากรไปปฏิบัติงานในสังกัดโครงการฯ ดังน้ี 

2.1  บุคลากรสายผูสอน  ที่ปฏิบัติงานสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ยกเวน นางสาวนิธิวดี ทองปอง 

และนายสัญชัย สันติเวส)  จํานวน 16 ราย ประกอบดวย  

- ขาราชการ จํานวน 3 ราย  ไดแก 1) ผศ.ธนสิทธ์ิ จันทะรี  2) ผศ.สุรกานต รวยสูงเนิน                    

3) นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ จํานวน 7 ราย  ไดแก 1) นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร           

2) นายขาม จาตุรงคกุล  3) นายณัฏฐพงศ  พรหมพงศธร  4) นางสาวสมหญิง พงศพิมล               

5) นางสาวสุภาพร อรรถโกมล  6) นางสาวฐิติพร ฌานวังศะ 7) นางรัตติกร ศิริขันธ บุตรลา 

- พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชเงินรายได  จํานวน 2 ราย  ไดแก  1) นายชิงชัย ศิริธร                    

2) นายวิรุฬห สังขสุวรรณ 

- ลูกจางชั่วคราว เงินรายไดคณะ  จํานวน 4 ราย  ไดแก  1) นางสาวขวัญหทัย ธาดา                     

2) นายชวนะพล นวมสวัสดิ์  3) นางภาคินี เปลงดีสกุล  4) นางสาวอภิญญา อาษาราช 

2.2  บุคลากรสายสนับสนุน  ที่ชวยปฏิบัติงานสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 5 ราย 

ประกอบดวย 

- พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชเงินรายได จํานวน 1 ราย  ไดแก นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย 

- ลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 ราย  ไดแก  นายจักริน เงินทอง 

- พนักงานราชการ จํานวน 1 ราย  ไดแก  นางกชามาส ทินราช 

- ลูกจางประจํา  จํานวน 2 ราย  ไดแก  1) นายทวี มณีสาย  2) นายชวน สีเรือง 

3. ขอตัดงบประมาณปงบประมาณ 2557 ในสวนของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไปยังโครงการฯ เพื่อ

บริหารจัดการงบประมาณเอง 
 

โดยทั้งน้ี  ทางโครงการฯ ไดเรียนปรึกษากับอธิการบดีในเบื้องตนแลว  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะชดเชย

อัตรากําลังของบุคลากรที่โอนยายไปสังกัดโครงการฯ  คืนใหแกคณะสถาปตยกรรมศาสตร  และจะเรงจัดหาพื้นที่และอาคาร

ใหแกโครงการฯ ตอไป  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี    

1.  เน่ืองจากมีคําถามเก่ียวกับความพรอมดานงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการคณะจัดตั้งใหม โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง งบลงทุนซ่ึงตองใชจํานวนมาก และความพรอมดานอ่ืนๆ เชน บุคลากรที่จะสนับสนุนการบริหารและการบริการที่

ครอบคลุมทุกดานในการดําเนินงานของคณะจัดตั้งใหม  และเน่ืองจากยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดของแผนดําเนินการ

แยกการบริหารจัดการดานตางๆ ระหวางคณะออกแบบ กับคณะสถาปตยกรรมศาสตร  วาจะเริ่มดําเนินการในแตละดาน 

เม่ือใด อยางไร  ดังน้ัน ทางโครงการฯ จึงควรประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการจัดตั้งคณะออกแบบ ใหมีความชัดเจน

ในเรื่องตางๆ ดังกลาว เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

2. เพื่อใหมีการใชชื่อปริญญาที่ตรงกับสาขาวิชา คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเคยเสนอขอใชชื่อปริญญาเฉพาะ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จากชื่อปริญญา สถาปตยกรรมศาสตร เปนชื่อปริญญา การ

ออกแบบอุตสาหกรรม แตยังไมไดรับการตราเปนพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน ในการที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จะ
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แยกการจัดการศึกษาออกไปจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร รวมทั้งอาจมีชื่อปริญญาอ่ืนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใกลเคียง 

และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมอาจไปรวมใชได เชน ปริญญาศิลปกรรมศาสตร เปนตน  จึงเสนอแนะใหโครงการ

จัดตั้งคณะออกแบบ ยื่นเสนอมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อขอใชชื่อปริญญาอ่ืนที่ใกลเคียง แทนชื่อปริญญาทางสถาปตยกรรม

ศาสตรไปพลางกอน จนกวาชื่อปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรมจะไดรับการตราเปนพระราชกฤษฎีกาดวย 
 

3.6   พิจารณารายช่ือคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะฯ 

ประธาน แจงวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2066/2556) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556 

เรื่อง หลักเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ 7 

และขอ 8 กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนฯ  ซ่ึงคณบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ จาก

ตัวแทนผูบริหารคณะ และตัวแทนบุคลากรสายผูสอน เพื่อทําหนาที่ดังน้ี 

1.  จัดทําแผนการใชจายเงินกองทุนเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อการวางแผนงบประมาณเงินรายได

ประจําป 

2.  พิจารณาการใชเงินกองทุนและควบคุมดูแลการใชเงินกองทุนใหเปนไปตามประกาศฯ 

3.  เสนอรายงานการใชเงินกองทุนฯ ตอคณะกรรมการประจําคณะ ทุก 6 เดือน 

4.  กําหนดหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และวิธีการพิจารณาคําขอใชเงินกองทุนฯ  โดยจัดทําเปนประกาศของคณะ 
 

ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ไดเสนอแนะให

คณะกรรมการกองทุนฯ  ซ่ึงมาจากตัวแทนจากผูบริหารคณะ และตัวแทนจากบุคลากรสายผูสอน มีสัดสวน 3 : 4  คน  และมี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป   ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผูทําหนาที่คณะกรรมการกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะฯ เพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2066/2556) และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําคณะดังกลาวขางตนดวย  

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตเิสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ซ่ึงมาจากตัวแทนจากผูบริหารคณะ และ

ตัวแทนจากบุคลากรสายผูสอน ดังน้ี 

1.  ตัวแทนจากผูบริหารคณะ  ประกอบดวย 

1.1     คณบด ี    เปนประธานกรรมการ 

1.2    รองคณบดีฝายวิชาการ   เปนกรรมการ 

1.3    รองคณบดีฝายบริหาร   เปนกรรมการและเลขานุการ 

2.  ตัวแทนจากบุคลากรสายผูสอน  ประกอบดวย 

2.1    ตัวแทนบุคลากรสายผูสอน ในคณะกรรมการประจําคณะ  

2.1.1  ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  วีระทวีมาศ เปนกรรมการ 

2.1.2  นางสาวรุงจิต  จารุพงษทวิช  เปนกรรมการ 

2.2   ตัวแทนบุคลากรสายผูสอน  จากคณาจารยทั่วไป 

2.2.1  ผูชวยศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล เปนกรรมการ 

2.2.2  นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  เปนกรรมการ 
 

3.7   การทําสัญญาอนุญาตใหประกอบการรานคา  
 

-  เน่ืองจากรองคณบดีฝายบริหาร ซ่ึงเปนเจาของวาระน้ีติดราชการ  ประธานจึงใหถอนวาระน้ีออกไปกอน -  
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3.8   ขอความเห็นชอบการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2556 เปนกรณีพิเศษ 

หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการ

รับบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 เปนกรณีพิเศษ จํานวน 3 ราย  

เน่ืองจาก 

1.   เปนผูที่เคยเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สมัครกลับเขาศึกษา 

2.   เปนผูที่ไดพนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เน่ืองจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาไดกระทําการทุจริต โดยรับอาสาเปนธุระที่จะดําเนินการทางทะเบียนตาง ๆ แทนนักศึกษา แตมิได นําเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ไดรับจากนักศึกษา ไปดําเนินการทาง

ทะเบียนใด ๆ ใหแกนักศึกษา ทําใหไมปรากฏผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย และทํา

ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

3.   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 74/2550)  เรื่อง หลักเกณฑการรับสมัครบุคคล

เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดป  ไดเปดโอกาสใหคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถรับบุคคลเขาศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมจากการรับสมัครปกติ และจากผูมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว เปนกรณีพิเศษได  แตทั้งน้ี 

ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ กอนเสนอคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เก่ียวของไดใหความเห็นชอบในเบื้องตนแลว  ดงัน้ี 

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ไดใหความ

เห็นชอบแลว  จํานวน 2 ราย  ดังน้ี 

1)   นายวริน  ศิริพานิช   สมัครเขาศึกษาตอในแผนการศึกษา ก แบบ ก1 

2)   นายคมสันต  เชื้อกุดรู สมัครเขาศึกษาตอในแผนการศึกษา แผน ข 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ไดใหความ

เห็นชอบแลว  จํานวน 1 ราย  ดังน้ี 

1)   นายธนาเสฎร  ตราชู สมัครเขาศึกษาตอในแผนการศึกษา ก แบบ ก1 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556  เปนกรณีพิเศษ  จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ 
 

3.9   การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะฯ 

ประธาน แจงวา ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอความรวมมือจากคณะฯ 

ในการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2148/2556)  เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกา

ดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะ   โดยใหคณะตองแตงตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และ

ผูแทนองคกรศิษยเกา เปนคณะกรรมการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุม  โดยจํานวนคณะกรรมการน้ันใหเปนไปตามที่คณะเห็นสมควร   ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อ

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดังกลาว 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเสนอรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ดังน้ี   
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1. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา    เปนประธานกรรมการ 

2. หัวนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร    เปนกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธ์ิ  จันทะรี    เปนกรรมการ 

4. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ     เปนกรรมการ 

5. นายกสมาคมศิษยเกาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ 

6. นางสาวอรสา  จุลมา     เปนกรรมการและเลขานุการ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

4.1  สรุปสาระสําคัญจากท่ีประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  

ประธาน แจงวา ไดเขารวมประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 

2556  ซ่ึงมีสาระสําคัญของการประชุม ดังน้ี 

1. ใหทุกมหาวิทยาลัยที่เปดสอนดานสถาปตยกรรมศาสตร รวบรวมประเด็นประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มีปญหา เพื่อสภาคณบดีฯ นําไปปรึกษาหารือกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป  ซ่ึงในเรื่องน้ี ขอใหรอง

คณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝายบริหาร รวบรวมวามีเกณฑตัวชี้วัดใดที่สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรไม

ควรไดรับการประเมินเชนเดียวกับสาขาวิชาอ่ืน เพื่อแจงสภาคณบดีฯ ตอไปดวย  

2. ใหสงรายชื่อผูมีคุณสมบัติ ที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานของผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ ในทุกสาขาวิชาทางดานสถาปตยกรรมศาสตร  เน่ืองจากบัญชีรายชื่อที่มีอยูไมเปนปจจุบัน  ซ่ึงในเรื่องน้ี 

ขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และตัวแทนหลักสูตร รวมกันพิจารณาและรวบรวมรายชื่อ

เสนอสภาคณบดีฯ ตอไปดวย 

3. ARCASIA จัดประกวด Thesis of the Year โดยเปดรับผลงานจาก 18 ประเทศสมาชิกในเอเชีย  ซ่ึงในปน้ี

จะขยายประเภทผลงาน ใหครบทั้ง 4 สาขา ไดแก Architecture, Interior, Landscape และ Urban Planning  โดยผลงาน

ที่จะสงเขาประกวดควรเปนผลงานของปน้ี แตหากผลงานในปน้ีเสร็จไมทันกําหนดการสงประกวด ก็อนุญาตใหนําผลงานของป

ที่ผานมาสงเขาประกวดได แตทั้งน้ีตองเปนผลงานที่ไมเคยสงเขาประกวดมากอน 

4. บริษัท นันทวัน จํากัด หรือ ไทย โอบายาชิ ไดเชิญวิศวกรผูออกแบบ Tokyo Tower มาบรรยาย ที่วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจึงไดสงหนังสือประชาสัมพันธเชิญมายังคณะ ดังน้ัน หาก

คณาจารยทานใดสนใจ อาจนํานักศึกษาคณะไปเขารวมรับฟงการบรรยายดังกลาวได  ซ่ึงทางคณะจะประชาสัมพันธผาน

เว็บไซตใหทราบทั่วกันตอไป  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.2  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 ใหที่ประชุม

ทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งน้ี ฝายวางแผนและพัฒนาจะประชุมผูบริหารและคณะทํางานประกันคุณภาพ

คณะฯ เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในสวนตางๆ ใหไดผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป  

อน่ึง จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) (สมศ.) ครั้งที่ผานมา  มีบางตัวชี้วัดที่คณะไดรับการประเมินอยูในระดับที่ตองไดรับการตรวจซํ้าในเดือน

สิงหาคม 2557 เชน การมีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา, งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร เปนตน  ซ่ึงจะมีการวางแผนเพื่อดําเนินการปรับปรุงพัฒนากอนรับการตรวจประเมินตอไป 
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มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3  การเขารวมกิจกรรมคายอาสา 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่แลว ได

มอบหมายใหดําเนินการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมคายอาสาสรางหองเรียนเพื่อนองในจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึง

จัดโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับมูลนิธิสรางสรรคการศึกษา  ระหวางวันที่ 14-20 ตุลาคม 2556 น้ัน ฝายพัฒนานักศึกษา

คณะฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธแลว และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาว จํานวน 3 ราย     
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4  การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีใชการวิจัยเปนฐาน Research Based Learning (RBL) 

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ตน พรอมดวย นายพรสวัสดิ์ พิริยะ

ศรัทธา และ นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร  ไดไปเขารับการอบรมในหลักสูตร Acore 304 การบริหารจัดการหลักสูตรและการ

เรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน Research Based Learning (RBL) โดยมีคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรไปรวมฟงการ

นําเสนอโครงการดวย และมีความเห็นพองกันวา ควรนําแนวทางดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ

สอนของคณะดวย ซ่ึงตนมีแผนที่จะนํามาดําเนินการในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมตอไปดวยแลว 

ประธาน แจงเพิ่มเติมวา ทางมหาวิทยาลัยฯ ประสงคใหทุกคณะมีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ

สอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  ซ่ึงแมคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการดําเนินการในวิชาตางๆ แลว แตควรมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยันการใชกระบวนการดังกลาวไดจริงดวย  จึงควรขยายแนวคิดน้ีไปยังคณาจารยทั้งสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและ

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ใหมีการดําเนินการในเรื่องน้ีอยางจริงจังตอไป  โดยขอให นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ 

สกลนคร  รวมกับผูเขารับการอบรมในครั้งน้ีและครั้งกอนหนาน้ี ออกแบบสํารวจเพื่อประเมินวา ปจจุบันคณะมีก่ีวิชาและวิชา

ใดบางที่มีหรือไมมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน รวมทั้งขอใหเสนอและดําเนินโครงการ เพื่อขยายผลใหมี

การพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะที่ใชการวิจัยเปนฐานตอไปดวย 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5     เร่ืองอื่น ๆ 
  

5.1  ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย เปนกรณีพิเศษ 

ประธาน แจงวา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจงความจําเปนตองขออนุมัติบรรจุพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย เลขประจําตําแหนง 1703, 1704, 2159 และ 2157 เปนกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑของ

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 10/2551) เรื่องแนวทางและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่

มีศักยภาพศึกษาตอไดถึงปริญญาเอกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามรายชือ่และคุณสมบัติของบุคคล จํานวน 4 ราย ดัง

รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  ซ่ึงการที่ตองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ เน่ืองจากไดมีการเปดรับสมัครบุคคลตาม

คุณสมบัติที่กําหนดเปนการทั่วไปแลวหลายครั้ง แตไมมีผูมีคุณสมบัติตามเกณฑดังกลาวไดรับการบรรจุ ประกอบกับทาง

หลักสูตรฯ มีความจําเปนตองเตรียมความพรอมดานอัตรากําลังสําหรับการแยกไปจัดตั้งคณะใหมตอไปดวย  จึงเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ในการเสนอขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง อาจารย เปนกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยขอนแกน น้ัน ผูไดรับการเสนอขอบรรจุ

จะตองมีคุณสมบัติที่โดดเดน มีศักยภาพพิเศษ และเหมาะสม รวมทั้งควรเปนผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ หรือเปนผูที่มีศักยภาพมากเพียงพอในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก หรือสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
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ระยะเวลาที่กําหนดได  แตเน่ืองจากผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อบรรจุเปนกรณีพิเศษทั้ง 4 ราย ยังขาดหลักฐานซ่ึงแสดงถึงการมี

คุณสมบัติที่อาจไดรับการพิจารณาเสนอขอบรรจุเปนกรณีพิเศษได  ดังน้ัน จึงขอใหหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม เสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหน่ึง  เชน 

1.  หลักฐานผลงานทางวิชาชีพ/งานออกแบบ/งานวิจัย ฯลฯ ที่โดดเดนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

2.  หลักฐานการสอบผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่นาเชื่อถือตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนด หรือหลักฐานซ่ึงยืนยันถึงการเปนผูมีทักษะระดับสูงในการใชภาษาอังกฤษ เชน หลักฐานรับรองการเปนลามในการ

บรรยายตางๆ เปนตน 

3.  ขอมูลเก่ียวกับความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่บุคคลเหลาน้ีสําเร็จการศึกษา ในการจัดอันดับการ

เปนสถาบันชั้นนําทางการศึกษา/การออกแบบ ในระดับประเทศ/ระดับภูมิภาค/ระดับโลก เปนตน 
 

 

 

เลิกประชุมเวลา   15.45 น.  

             
                  (นางอโนชา  นนทคุปต) 

                     เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

 

นางอโนชา  นนทคุปต 

นางกาญจนา จันทรสมบัต ิ

นางสาววิไล  โพธ์ิเตมิ 

ผูจดบันทึกการประชุม 


