รายงานการประชุมผูบ ริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
ณ หองรับรอง สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท
2. นายวรัฐ ลาชโรจน
3. ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
4. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
5. ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต ภูประเสริฐ
6. ผูชวยศาสตราจารยรอยโทอรรถ ชมาฤกษ
7. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวหทัยรัตน วงษสุพรรณ
2. นางอรจิตรา พิริยะศรัทธา
ผูไมมาประชุม
1. นายธรรมวัฒน อินทจักร
2. นางอโนชา นนทคุปต

คณบดี ประธานที่ประชุม
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รองคณบดีฝายวางแผนและการพัฒนา (ติดราชการอื่น)
เลขานุการคณะ (ลาปวย)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ขอใหแกไข คํานําหนา อ.ภาวนา เปน “คุณภาวนา “ ในหนาที่ 3 หัวขอการประกันคุณภาพการศึกษา จาก สกอ.
และรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร วันที่ 21 มกราคม 2557
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณบดี
วาระที่ 2.1 การดํารงตําแหนงใหม รองผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม

1. ประธานแจงที่ประชุมทราบวา อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ไดรับดํารงตําแหนงเปนรองผูอํานวยการสํานัก
นวัตกรรมการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต 7 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป
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2. การดําเนินโครงการกอสราง สรุปความกาวหนา การออกแบบอาคารสนับสนุนการวิจัย และ
บัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มติ ทีป่ ระชุมทราบ
วาระที่ 2.2 รายงานความกาวหนา การดําเนินการกอสราง และออกแบบอาคารสนับสนุนการวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายบริหารรายงานความกาวหนาโครงการกอสรางฯ ดังนี้
1. การออกแบบ - กรรมการแตละทานไดดําเนินการออกแบบรายละเอียด ตามความเชี่ยวชาญ
1.1 อ.วรัฐ, อ.อานัติ
รับผิดชอบดูแล กํากับภาพรวมของโครงการ
1.2 อ.สุกัญญา, ผศ.เขมโชต รับผิดชอบดานการวางผัง และ Landscape
1.3 ผศ.อรรถ
รับผิดชอบดานโครงสรางอาคาร
1.4 ผศ.สักการ (อ.ฐานันดร) รับผิดชอบระบบเปลือกอาคาร และ การระบายอากาศ
1.5 ผศ.ชูพงษ
รับผิดชอบดานการใชพลังงานของอาคาร
1.6 อ.นรากร
รับผิดชอบดานงานระบบอาคาร
ทีมสนับสนุน ดําเนินการปรับแบบ 3 มิติ
2. แผนการดําเนินการออกแบบของกรรมการ
2.1 ทีมวิศวกรรมออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรมระหวางเดือน มี.ค. – เม.ย. 58
2.2 กําหนดการประชุมทีมออกแบบเพื่อสรุปแบบรางขั้นสุดทาย ระหวางเดือน ในสัปดาหสดุ ทายของ
เดือน เม.ย. 58
2.3 ดําเนินการเขียนแบบกอสรางและแบบนําเสนอ ระหวางเดือนเดือน พ.ค.-มิ.ย. 58.
2.4 คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายละเอียดประกอบแบบ ระหวางเดือนเดือน พ.ค.-มิ.ย. 58
3. วิศวกร ออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรม
รอการอนุมัติ งบประมาณคาดําเนินการออกแบบอาคาร เพื่อจะไดดําเนินการติดตอ และนัดประชุมหารือสงมอบ
งานออกแบบตอไป
รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานคณบดี AR01 และอาคารปฏิบตั ิการเขียนแบบ AR03
ปจจุบันงานโดยรวมแลวเสร็จ ประมาณ 15% ทางผูรับจางจะขอเบิกงวดที่ 1 สิ้นเดือนกุมภาพันธ และรายงานการ
ปรับปรุงอาคารบรรยาย 02 แลวเสร็จประมาณ 25% เนื่องจากติดปญหาเรื่องการเดินไฟฟาอาคาร และคณบดีแจงให
รองฯ บริหารเรงการเบิกจายเพราะลวงเลยเวลามานานมากแลว
มติ ทีป่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 3. เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา
3.1 พิจารณางบประมาณการจัดโครงการ Btac ป 58 เพิ่มเติม
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รองคณบดีฝา ยวิจยั เสนอขอความเห็นที่ประชุมเรื่อง เงินสําหรับการจัดโครงการ Btac ป 58 ที่ไดสาํ รวจ
งบประมาณการดําเนินโครงการแลวไมพอกับคาใชจาย จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงานดังกลาววา
สามารถจัดสรรเงินในหมวดรายจายใดมาเพิ่มเติมไดบาง รองคณบดีฝายวิชาการอนุมัตใิ นหมวดกิจกรรมวิชาการ ของรอง
คณบดีฝายวิชาการ ยอดเงิน 130,000 บาท
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 พิจารณาเงินกองทุนสงเสริมสําหรับเปนทุนการศึกษาตอในตางประเทศของสายผูสอน
คณบดีแจงตอที่ประชุมวาคณะฯ ควรมีเงินกองทุนสงเสริมการศึกษาตางประเทศของสายผูส อน หากคณะจัดสรร
เงินทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาเอกในตางประเทศ ของอาจารย จํานวน 2 ใน 3 รายที่ยงั ไมไดจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ดีหรือไม เพราะเห็นควรวาหากนําเงินกองทุนสะสมบางสวนมาเปนทุนสําหรับสงคณาจารยผูทตี่ องไปเรียนตอ
ตางประเทศ จํานวน ทานละ 2 ลานบาท(ไมนาจะเกิน 10 ลานบาท) จะทําใหลดภาระคาใชจายของอาจารยและ ยังเปน
การสรางบุคลากรสายผูสอนที่มีคุณภาพที่จะมาใหความรูแ กนักศึกษาเปนระยะเวลานานหลายสิบป หลังจากเรียนจบระดับ
ปริญญาเอกแลว ซึ่งจะตัง้ งบไวที่กองทุน 5% และ อีก 5% จะสงอาจารยไปเรียนโดยไมจาํ กัดประเทศ ( เฉพาะผูศ ึกษาตอ
ตางประเทศเทานั้น) ซึง่ ที่ประชุมขอนําเรื่องไปหารือในการประชุมกรรมการคณะ วันที่ 25 ก.พ. 58 ตอไป ทังนี้ รอง
คณบดีฝายวิจยั ฯ แจงวาอยากใหหาขอมูลการใชทุนตามโซนของแตละประเทศที่อาจารยแตละทานจะขอใชทุนดวย หากมี
ขอมูลจะทําใหตดั สินใจไดงายขึ้น
มติ ทีป่ ระชุมเห็นควรใหมีการนําเรื่องเขาที่ประชุมกรรมการคณะ ในวันที่ 25 ก.พ. 58 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4. การเก็บคาบํารุงคณะฯ
ดวยรอง คณบดีฝายวิจยั ไดแจงใหเลขานุการคณะ สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเกณฑการเก็บคาบํารุงคณะฯ จาก
ภายนอกเมื่อมีการเซ็นสัญญาการไปออกแบบ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการเก็บเงินจากภายนอกเมื่อมีการเซ็นสัญญาการไป
ออกแบบ เชนเก็บเงินทุกงานที่มีการไปเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยรวมถึงงานวิจัยดวย ซึ่งปจจุบันไดสงเรื่องไปใหทาง
สวนกลางหักเงินอยูแ ลว สวนการเก็บคาบํารุงคณะฯ กรณีหนวยงานภายใน เชนคณะอื่นๆขอใหอาจารยของคณะไป
ออกแบบใหนั้น จะอางประกาศ มข.เลขที่ 11/2553 ถึงจะหักไปได โดยที่ประชุมมีมติให รอเลขานุการคณะ มาชี้แจง
เกี่ยวกับระเบียบที่เกีย่ วของตอไป
มติ ทีป่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1. เงินงบประมาณ และรายจาย รายได กลางป 2558
คณบดีแจงใหรองคณบดีทุกฝายไปดูโครงการที่ยงั ไมไดทําการขออนุมัติโครงการ เนื่องจากที่ผา นมาใชจายไปยังไมถงึ
50% โดยทางมหาวิทยาลัยแจงใหคณะฯ ทุกคณะฯ เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ 2558 เพราะหากตรวจสอบแลววา
โครงการใดที่ยงั ไมขออนุมัติ จะนําไปใสในโครงการที่มเี งินจัดโครงการไมเพียงพอ
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5.2. รองคณบดีฝายวิชาการขอทราบความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญ 2 เรื่องดังนี้
-อาจารยนํานักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปนําเสนอผลงาน หรือ การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถนําชื่อของตนเองที่มี
สวนรวมในการทําใหนักศึกษามีชิ้นงาน สามารถนําไปประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการได
-นํานักศึกษาไปเสนอผลงานหรือไปประกวดแตไมไดรับรางวัล สามารถขอเบิกจายคาเดินทางไดหรือไม ซึ่งคณบดีเสนอ
วาใหกรรมการกองทุนฯ นํามาหารือในการประชุมกรรมการวิจัย ครั้งตอไป ดวย
มติ ที่ประชุมทราบ
5.3 การปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบชวง 1 ถึง 2 เดือนตอจากนี้
ดวย รองคณบดีฝายวิจยั ฯ แจงวาภูมิทัศนรอบคณะ ชวงนี้รกรุงรังโดยเฉพาะดานหลังคณะ อยากใหมีการปรับปรุงให
ดูสะอาด เรียบรอย กวานี้ ซึ่งรองบริหารรับเรื่องไปดําเนินการตอ
มติ ที่ประชุมทราบ
5.4 การเปดใชงานเครือ่ งปริ้นเตอรแสกนเนอรที่สั่งมาแลว
รองคณบดีฝา ยบริหาร แจงเรื่องการใชเครื่องปริ้นเตอร ใหม วาขณะนี้สง หนังสือขอใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการ
ติดตั้งสาย LAN ชุดใหม เพื่อจะไดเริ่มใชงานเครื่องฯ ซึ่งคาดวาจะไดใชภายในเดือน มีนาคมนี้ โดยรองคณบดีบริหาร แจง
วาแตละเครื่องจะมีกําหนดโควตาการสําเนาของแตละคนไวดวย โดยเฉพาะคณาจารย เพื่อจะไดตรวจสอบสถิติการใช
กระดาษไดตอไป
มติ ทีป่ ระชุมทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
นางอรจิตรา พิรยิ ะศรัทธา
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท
ผูต รวจทาน
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