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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  1/2557 
วันพุธที่  29 มกราคม  2557 

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

 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา  เพชรานนท์  คณบด ี      ประธาน 
2.   นายวรัฐ  ลาชโรจน ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
3.   นายธรรมวัฒน์  อินทจักร    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  หวัง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต  ภู่ประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคาํสมุทร    หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   
8.   นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
9.   นายวิทยากร  ดวงแก้ว    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
11.  นางสาวรุ่งจติ จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
12.  นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
14.  นางอโนชา นนทคปุต์    เลขานุการคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา (ไปราชการต่างประเทศ) 

 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2556 

 

มติ    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข         
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
2.1   เสนอชือ่ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ลําปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอให้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารง
ตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ.2552  โดยพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
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มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 2 รายชื่อ โดยวิธีลับ เพื่อทางคณะ 
เสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

2.2  พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ (เพ่ิมเติม) 
ประธาน แจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2556 เห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายสักการ ราษีสุทธ์ิ 
โดยมีมติเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งดังกล่าว จํานวน 6 รายชื่อ โดยวิธี
ลับ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด เพื่อเสนอทางมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป นั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้ว  มีผู้ตอบรับ จํานวน 2 ราย  ซ่ึงยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด  
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะกรรมการประจําคณะ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เพิ่มเติม จํานวน 5 
รายชื่อ  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 รายชื่อ โดยวิธีลับ จากรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป  

 

2.3  รับรองผลการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 
ประธาน แจ้งว่า นายณัฐวัฒน์  จิตศีล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชา วิชา 802 897 Independent Study (การศึกษาอิสระ) Sec.4  
ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2556  ได้ปฏิบัติงานในรายวิชาดังกล่าวครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557  ได้มีมติเห็นชอบ
ในเบื้องต้นให้การรับรองผลการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวของนักศึกษา  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาให้การรับรองผลการศึกษา ดังนี้ 
 

รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล 
หน่วยกิต เกรด 

วิชา 802 897 ตลอดหลักสูตร สะสม ลงทะเบียน สอบผ่าน 
535200011-4 นายณัฐวัฒน์  จิตศีล 6 5 1 1 S 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองผลการศึกษาตามที่เสนอ 
 

2.4  รับรองผลการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประธาน แจ้งว่า  ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาคาร  จํานวน 2 ราย  ได้ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556  ซ่ึงงานบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ–สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา 
สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว  นักศึกษามีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว  ดังนี้ 

 
 

แผน รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล 
คะแนน

เฉลี่ยสะสม 
ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์/ได้ลงตีพิมพ์แล้ว 

แผน ก แบบ ก 2 545200003-4 นายบรรจง   ภูละคร 3.88 บรรจง ภูละคร และชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์. (2556). 
การศึกษาเปรียบเทยีบความร้อนของพื้นผิวคอนกรีตและแอส
ฟัลท์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คร้ังที่ 9 
การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน, วันที่ 12-13 กันยายน 2556 

แผน ข 545200023-8 นางสาวฮาวา วงศ์พงษ์คํา 3.60 - 
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มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาทั้ง 2 ราย เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ต่อไปได้ 

 

2.5  ประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า  ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศคณะฯ 

จํานวน 2 ฉบับ  ได้แก่  
1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 16/2556)  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์การ

บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 17/2556)  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ไปแล้ว นั้น  เนื่องจากพบว่าการออกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้  ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึง
กําหนดให้การออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน   ซ่ึงประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้เสนอผ่านความเห็นชอบเพียงระดับ
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะเท่านั้น   ดังนั้น  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ตามเนื้อหาของประกาศทั้ง 
2 ฉบับดังกล่าว ตามปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อที่จะดําเนินการออกประกาศฉบับใหม่ให้มีผลบังคับใช้อย่าง
ถูกต้องต่อไป  

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ปรับแก้ไขประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ก่อนเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ดังนี้ 

1. แก้ไขคําซ่ึง พิมพ์ผิด / พิมพ์ตก / พิมพ์เกิน และขยายข้อความบางแห่งให้มีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
2. แก้ไขสาระสําคัญของหลักเกณฑ์ ในประกาศคณะฯ (ฉบับท่ี 17/2556)  ดังนี้  

ข้อ 7.2.1  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เป็นเงิน 1,500 บาท/คน/
โครงการ 

ข้อ 7.2.2  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อเสนอโครงการ บทความวิจัย และบทความวิชาการ เป็น
เงิน 800 บาท/คน/เรื่อง 

ข้อ 8.1.4  การขอรับทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา ตามข้อ 7.1.3 ให้ปรับแก้ไข จากการมี 3 เงื่อนไข ให้เหลือ
เพียง 1 เงื่อนไข  คือ  ต้องเป็นงานวิจัยท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิจัยเรียบร้อยแล้ว 

3. ปรับการจัดเรียงลําดับข้อใหม่ ตามประเภทบุคลากรผู้ได้รับทุน 
 

2.6  ปรับปรุงสัดส่วนน้ําหนักคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า  ท่ีประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

สายผู้สอน  ได้เสนอให้มีการปรับสัดส่วนคะแนนด้านปริมาณและคุณภาพ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายผู้สอน ตามการปรับสัดส่วนคะแนนในตารางด้านล่าง  ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายผู้สอนมีการผลิตผลงานด้านวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงหลังจากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะแล้ว  จะได้จัดประชุมชี้แจงเหตุผลและขอความคิดเห็น
จากบุคลากรสายผู้สอนถึงกําหนดรอบประเมินที่จะเริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 
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สัดส่วนคะแนน ปริมาณ คุณภาพ พฤติกรรม 
ปัจจุบัน 40 30 30 
ปรับปรุง 30 40 30 

  

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  
 

2.7  ปรับปรุงแบบฟอร์มการมอบหมายภาระงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เนื่องจากที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรสายผู้สอน เห็นสมควรให้ปรับปรุงแบบฟอร์มการมอบหมายภาระงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายผู้สอน  ให้มีความกระชับและเข้าใจง่ายย่ิงขึ้น  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
ผู้สอนว่า  เนื่องจากการปรับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นสากล ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  ซ่ึง
จะทําให้มีช่วงระยะเวลาของการปิดภาคการศึกษา ปลายปีการศึกษา 2556 ยาวนานเป็นเวลาหลายเดือน (5 เดือน) โดย
บุคลากรสายผู้สอนจะไม่มีภาระงานสอนในช่วงดังกล่าว  ดังนั้น จึงควรแจ้งบุคลากรและมอบหมายภาระงานด้านอื่นให้แก่
บุคลากรด้วย  เช่น งานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ ซ่ึงสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนได้
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
เสนอ โดยขอให้ทางคณะประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบ และขอความคิดเห็นจากบุคลากรสายผู้สอนถึงกําหนดรอบประเมินที่
จะเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ดังกล่าวด้วย  
 

2.8  การเสนอชื่อ ยอดสตรีศรีขอนแก่น 
ประธาน แจ้งว่า จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการคัดเลือก “ยอดสตรีศรี

ขอนแก่น” เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณสตรีไทยในจังหวัดขอนแก่น ท่ีได้อุทิศตน สร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสําคัญต่อ
ครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ  ใน 12 สาขา ได้แก่ 

1)  สาขาเกษตรกร    2)  สาขาสิ่งแวดล้อม 
3)  สาขาผู้นําชุมชน/นักพัฒนา  4)  สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ 
5)  สาขาผู้นําแรงงาน   6)  สาขานักการเมือง 
7)  สาขานักบริหาร    8)  สาขาสื่อมวลชน 
9)  สาขาสาธารณสุข   10)  สาขาสังคมสงเคราะห์ 
11)  สาขาการศึกษา   12)  สาขาอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้คณะ/
หน่วยงาน เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ซ่ึงในเบื้องต้นเห็น 
สมควรเสนอชื่อ  นางอํานวย วรยศ ประธานชุมชนตะวันใหม่ เป็น ยอดสตรีศรีขอนแก่น ในสาขาผู้นําชุมชน/นักพัฒนา  และขอ
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย  
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางอํานวย วรยศ ประธานชุมชนตะวันใหม่ เป็น ยอด
สตรีศรีขอนแก่น ในสาขาผู้นําชุมชน/นักพัฒนา ตามที่เสนอ  และขอให้แจ้ง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณา
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในสาขาอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพิ่มเติมต่อไปด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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3.1  รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ/การประกันคุณภาพ/ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจําปี 2557 (รายงานทุก 3 เดือน) ครั้งที่ 1  
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ การประกันคุณภาพ

การศึกษา และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2557 (รายงานทุก 3 เดือน) ให้ท่ีประชุมทราบ ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงสรุปได้ ดังนี้ 

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 
- มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ท่ีได้รับความเห็นชอบในปีงบประมาณ 2557  จํานวน 78 

โครงการ  งบประมาณ 5,617,995 บาท  
- ในจํานวน 55 โครงการ  ซ่ึงมีกําหนดดําเนินงานใน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม 2556 - 

31 มกราคม 2557) นั้น  มีเพียงจํานวน  19 โครงการ ท่ีมีการดําเนินโครงการตามแผน  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.36 ของจํานวนโครงการทั้งปี หรือ ร้อยละ 34.55 ของจํานวนโครงการในรอบ 4  เดือน
แรกของปีงบประมาณ  โดยได้ใช้งบประมาณไปแล้ว เป็นเงิน 1,347,738 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
23.99 ของงบประมาณสําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557  ส่วน
โครงการที่ยังไม่เริ่มดําเนินการ จํานวน 36 โครงการในรอบ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ นั้น มี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

2. รายงานผลการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
- ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ แล้ว  เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้แก่หน่วยงาน

สายสนับสนุนที่มีความเกี่ยวข้องในการตอบตัวชี้วัดนั้นๆ และเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ท่ีสามารถตอบ
ตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพได้   

- รองคณบดีฝ่ายต่างๆ มีกําหนดการประชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและแนวทางปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน
สายสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 
- ในปีงบประมาณ 2557 ทางมหาวิทยาลัยปรับตัวชี้วัดให้มีจํานวน 14 ตัวชี้วัด  โดยทางคณะกําหนด

เป้าหมายผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
- งานนโยบายและแผน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด 

 

ประธาน แจ้งว่า  สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 36 โครงการ ซ่ึง
ยังไม่มีการดําเนินการตามแผน นั้น  หากผู้รับผิดชอบโครงการยังประสงค์จะดําเนินโครงการต่อไป โดยขอปรับแผนโครงการ  
เช่น ขอปรับระยะเวลาดําเนินการ หรือ ขอปรับวงเงินงบประมาณ  ก็ขอให้รองคณบดีฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามและยืนยันหรือ
ขอยกเลิกโครงการด้วย เพื่อจะปรับแผนงบประมาณกลางปีต่อไป 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเพิ่มเติมว่า หากฝ่ายใดประสงค์จะเสนอโครงการเพิ่มเติมก็สามารถ
ดําเนินการได้ โดยจะมีการพิจารณาในการปรับแผนกลางปีของคณะ 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.2   สรปุมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม 
เลขานุการท่ีประชุม แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียน

เสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 1 เรื่อง  ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 
 

1. ให้ความเห็นชอบ การแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชา 803 326 Architectural Design III  Sec.01 
ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษา จํานวน 3 ราย  ตามเหตุผลความจําเป็นที่
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คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ  ตามคําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 
1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 ได้รายงานเสนอ  (ตามหนังสือเวียนขอมติของงานบริการการศึกษา ท่ี 
ศธ 0514.19.1.2/020 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557) 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
4.1  ขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 

ประธาน แจ้งว่า  เนื่องจากหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ว่างอยู่จํานวน 4 อัตรา  (เลขประจําตําแหน่งที่ 1703, 1704, 2156 และ 2157)  ได้เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อบรรจุบุคคลภายนอก จํานวน 2 ราย  ตามรายชื่อ ประวัติ และผลงานตาม
แจ้งในที่ประชุม  ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ในอัตราว่างดังกล่าว เป็นกรณีพิเศษ  ดังนั้น  จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา   

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ราย แล้ว  มีมติ ดังนี้ 
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อรายที่ 1  ได้แก่  นางสาวเกศินี  ศรีสองเมือง   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติ

การบรรจุต่อมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษต่อไปได้  โดยต้องมีหลักฐานการสอบผ่านการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถอืได้ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดด้วย 

2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อรายที่ 2  เนื่องจากตามหลักฐานที่เสนอ ไม่ปรากฏว่ามีผลงานทางวิชาชีพ/งาน
ออกแบบ/งานวิจัย/ฯลฯ  ท่ีโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพระดับชาติ  ท่ีทางคณะอาจเสนอขออนุมัติ
การบรรจุเป็นกรณีพิเศษต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้   ดังนั้น จึงมีมติไม่เห็นชอบการเสนอขอบรรจุบุคคล
ดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ 

 

4.2  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2557 

ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2557  (ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 643/2555) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2555   ดังนี้ 

1. รางวัลศรีมอดินแดง  (จํานวน 2 รางวัล) 
1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ  (จํานวน 1 รางวัล) 
2) ตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ  (จํานวน 1 รางวัล) 

2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น    (จํานวน 3 รางวัล) 
1) กลุ่มท่ี 1    

1.1)    ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
1.2)    ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตําแหน่งเชี่ยวชาญ 

2) กลุ่มท่ี 2    
2.1)  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย/์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.2)  ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สํานัก 
2.3)  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
2.4)  ตําแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย ชํานาญงานพิเศษ 

3) กลุ่มท่ี 3    
3.1)  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย ปฏิบัติการ 
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3.2)  ตําแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน 
4) กลุ่มท่ี 4  ลูกจ้างประจํา    

3. รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานด้านการวิจัย  (จํานวน 29 รางวัล)  (ดําเนินการคัดเลือกโดยฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
1) ระดับมหาวิทยาลัย   (จํานวน 5 รางวัล)   
2) ระดับกลุ่มสาขาวิชา   (จํานวน 21 รางวัล)   
3) หน่วยงานที่มีคุณานุประโยชน์ต่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย  (จํานวน 3 รางวัล)    

4. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า   (จํานวน 5 รางวัล) 
5. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ/ สถาบัน/สํานัก/

ศูนย์  (จํานวน 5 รางวัล) 
6. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน  (จํานวน 12 รางวัล) 

1)    ด้านการเรียนการสอน (แนบผลประเมินการสอนจากนักศึกษา)   (จํานวน 4 รางวัล) 
2)    ด้านการให้บริการวิชาการ   (จํานวน 4 รางวัล) 
3)    ด้านการพัฒนานักศึกษา   (จํานวน 4 รางวัล) 

7. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน  (จํานวน 30 รางวัล) 
1)    สนับสนุนการบริหารทั่วไป   (จํานวน 5 รางวัล) 
2)    สนับสนุนการบริการวิชาการและสังคม  (จํานวน 5 รางวัล) 
3)    สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  (จํานวน 5 รางวัล) 
4)    สนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  (จํานวน 5 รางวัล) 
5)    สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น)  (จํานวน 5 รางวัล) 
6)    สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (จํานวน 5 รางวัล) 

 

ท้ังนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกประเภทรางวัล ต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  ทางมหาวิทยาลัย
จึงขอความร่วมมือ ขอให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ดังกล่าว ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557   
โดยทางคณะอาจแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลในเบื้องต้นก่อนเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซ่ึงสามารถเสนอชื่อบุคคลภายในหรือภายนอกคณะก็ได้ ด้านละ
ไม่เกิน 1 ชื่อ  โดยต้องกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด และสรุปผลงานที่สนับสนุนเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นรายข้อ 
เฉพาะผลงานดีเด่นที่ต้องการนําเสนอ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองฯ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
การเสนอชื่อในประเภทรางวัลต่างๆ  แล้วนําผลการกลั่นกรองดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 

4.3  งานคืนรัง ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งว่า  
1. สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้กําหนดจัดงานคืนรัง ศิษย์เก่าของคณะทุกรุ่น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะมี

การแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างบุคลากรคณะ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า และงาน Night Party เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า
ให้กับทางคณะ  ณ บริเวณลานหน้าคณะ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย  
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2. เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 
สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบเงินบริจาค จํานวน 100,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสดังกล่าวด้วย 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ  

 

4.4  โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ทางคณะ และสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ  จะให้ความร่วมมือในการจัด
สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ใน
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 26 แห่ง ระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน 2557 โดยจะจัดนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะเข้า
ร่วมปฏิบัติการในโครงการดังกล่าว เพื่อการออกแบบปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการที่ด้อยโอกาสในจังหวัด
ขอนแก่นตามโครงการ  

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ  
 

4.5  กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า  เนื่องด้วยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะครบรอบ 26 

ปี แห่งการก่อตั้งคณะ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมที่จะจัดในโอกาสดังกล่าว  
 

มติ   ท่ีประชุมเสนอแนะว่า นอกจากกิจกรรมสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พระพุทธชินราช,  
เจ้าพ่อมอดินแดง และพระภูมิเจ้าท่ี) เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นที่เคยปฏิบัติทุกปีแล้ว  สําหรับกิจกรรมทําบุญในปีนี้นั้น  อาจ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม  จากการจัดทําบุญเลี้ยงพระเพลในคณะ เป็น กิจกรรมทําบุญ หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
ภายนอกคณะแทน  เช่น  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกําพร้า เด็กพิการ เป็นต้น  โดยทางคณะจะพิจารณาสถานที่ท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

4.6  ปรับปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ประธาน แจ้งว่า  ด้วยเห็นสมควรปรับปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จาก วันพุธ สัปดาห์ท่ี 4 

ของทุกเดือน  เป็น  วันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน แทน   ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

เลิกประชุมเวลา   16.30 น.  

        
(นางอโนชา  นนทคุปต์) 

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
นางสาววิไล  โพธิ์เตมิ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


