
 

รายงานการประชุมผูบรหิาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งที่   2/2558 

วันที่       23       กุมภาพันธ  2558 

ณ  หองรับรอง  สาํนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

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

ผูมาประชุม   

 1.  ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา    เพชรานนท  คณบดี    ประธานที่ประชุม 

 2.  นายวรัฐ  ลาชโรจน      รองคณบดีฝายบริหาร   

 3.  ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ  ทองคําสมุทร   รองคณบดีฝายวิชาการ 

 4.  รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 5.  ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต  ภูประเสริฐ   รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 6.  ผูชวยศาสตราจารยรอยโทอรรถ  ชมาฤกษ     ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

7. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ       

 

ผูเขารวมประชุม 

 1.  นางสาวหทัยรัตน  วงษสุพรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

            2.  นางอรจิตรา  พิริยะศรัทธา    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ผูไมมาประชุม 

 1.   นายธรรมวัฒน  อินทจักร  รองคณบดีฝายวางแผนและการพัฒนา (ติดราชการอ่ืน) 

            2.  นางอโนชา  นนทคุปต   เลขานุการคณะ     (ลาปวย) 

 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30 น.  

  

            ประธานเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระตางๆ ดังน้ี  

 

            ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

   

            ขอใหแกไข คํานําหนา อ.ภาวนา เปน “คุณภาวนา “ ในหนาที ่3  หัวขอการประกันคุณภาพการศึกษา จาก สกอ. 

              

 และรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร วันที่    21   มกราคม  2557   

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ืองแจงเพื่อทราบจากคณบดี 

             วาระท่ี 2.1  การดํารงตําแหนงใหม รองผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม 
 

            1. ประธานแจงท่ีประชุมทราบวา อ.ชลวุฒ ิพรหมสาขา  ณ สกลนคร ไดรับดํารงตําแหนงเปนรองผูอํานวยการสํานัก

นวัตกรรมการเรียนการสอน  เริ่มตั้งแต 7 กุมภาพันธ 2558  เปนตนไป 

 

สรุปรายงานการประชุมฉบับน้ีผานการรับรองจากที่ประชุม    เม่ือวันที่ 23 ก.พ. 58 



            2. การดําเนินโครงการกอสราง สรุปความกาวหนา การออกแบบอาคารสนับสนุนการวิจัย และ

บัณฑิตศึกษา  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

มติ ท่ีประชุมทราบ 

 

            วาระที่ 2.2  รายงานความกาวหนา การดําเนินการกอสราง และออกแบบอาคารสนับสนุนการวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

        

           ผูชวยคณบดีฝายบริหารรายงานความกาวหนาโครงการกอสรางฯ ดงัน้ี 

          1. การออกแบบ  - กรรมการแตละทานไดดําเนินการออกแบบรายละเอียด ตามความเช่ียวชาญ 

1.1 อ.วรัฐ, อ.อานัติ             รับผิดชอบดแูล กํากับภาพรวมของโครงการ 

1.2 อ.สุกัญญา, ผศ.เขมโชต   รับผิดชอบดานการวางผงั 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 มิต ิ

        2. แผนการดําเนินการออกแบบของกรรมการ  

                     2.1 ทีมวิศวกรรมออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรมระหวางเดือน  มี.ค. – เม.ย. 58 

                     2.2 กําหนดการประชุมทีมออกแบบเพ่ือสรุปแบบรางขั้นสุดทาย ระหวางเดือน  ในสัปดาหสดุทายของ

เดือน เม.ย. 58 

           2.3 ดําเนินการเขยีนแบบกอสรางและแบบนําเสนอ ระหวางเดือนเดือน พ.ค.-มิ.ย. 58. 

           2.4 คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายละเอียดประกอบแบบ  ระหวางเดือนเดือน พ.ค.-มิ.ย. 58   

      3. วิศวกร ออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรม 

            รอการอนุมัติ งบประมาณคาดําเนินการออกแบบอาคาร  เพ่ือจะไดดําเนินการติดตอ และนัดประชุมหารือสงมอบ

งานออกแบบตอไป 

 

          รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานคณบด ีAR01 และอาคารปฏิบตัิการเขียนแบบ AR03 

ปจจุบันงานโดยรวมแลวเสร็จ ประมาณ 15%  ทางผูรับจางจะขอเบิกงวดท่ี 1 สิ้นเดือนกุมภาพันธ     และรายงานการ

ปรับปรุงอาคารบรรยาย 02  แลวเสร็จประมาณ 25%  เน่ืองจากติดปญหาเร่ืองการเดินไฟฟาอาคาร  และคณบดแีจงให 

รองฯ บริหารเรงการเบิกจายเพราะลวงเลยเวลามานานมากแลว 

 

มติ ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3. เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

3.1 พิจารณางบประมาณการจัดโครงการ Btac ป 58 เพ่ิมเติม 

 

 
สรุปรายงานการประชุมฉบับน้ีผานการรับรองจากที่ประชุม    เม่ือวันที่ 23 ก.พ. 58 



           รองคณบดีฝายวิจัยเสนอขอความเห็นท่ีประชุมเร่ือง เงนิสําหรับการจัดโครงการ Btac ป 58 ท่ีไดสาํรวจ

งบประมาณการดําเนินโครงการแลวไมพอกับคาใชจาย จึงไดขอใหท่ีประชุมพิจารณางบประมาณการจัดงานดงักลาววา

สามารถจัดสรรเงินในหมวดรายจายใดมาเพ่ิมเติมไดบาง  รองคณบดีฝายวิชาการอนุมัตใินหมวดกิจกรรมวิชาการ ของรอง

คณบดฝีายวิชาการ  ยอดเงิน 130,000 บาท  

 

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

3.2    พิจารณาเงินกองทุนสงเสริมสําหรับเปนทุนการศึกษาตอในตางประเทศของสายผูสอน 

 

         คณบดีแจงตอท่ีประชุมวาคณะฯ ควรมีเงินกองทุนสงเสริมการศึกษาตางประเทศของสายผูสอน  หากคณะจัดสรร

เงินทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาเอกในตางประเทศ ของอาจารย  จํานวน 2 ใน 3 รายท่ียงัไมไดจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ดีหรือไม  เพราะเห็นควรวาหากนําเงินกองทุนสะสมบางสวนมาเปนทุนสําหรับสงคณาจารยผูท่ีตองไปเรียนตอ

ตางประเทศ จํานวน ทานละ 2 ลานบาท(ไมนาจะเกิน 10 ลานบาท)  จะทําใหลดภาระคาใชจายของอาจารยและ ยงัเปน

การสรางบคุลากรสายผูสอนท่ีมีคุณภาพท่ีจะมาใหความรูแกนักศึกษาเปนระยะเวลานานหลายสบิป หลงัจากเรียนจบระดับ

ปริญญาเอกแลว  ซ่ึงจะตัง้งบไวท่ีกองทุน 5%  และ อีก 5% จะสงอาจารยไปเรียนโดยไมจํากัดประเทศ  ( เฉพาะผูศึกษาตอ

ตางประเทศเทาน้ัน)   ซ่ึงท่ีประชุมขอนําเร่ืองไปหารือในการประชุมกรรมการคณะ วันท่ี 25 ก.พ. 58 ตอไป   ทังน้ี รอง

คณบดฝีายวิจัยฯ แจงวาอยากใหหาขอมูลการใชทุนตามโซนของแตละประเทศท่ีอาจารยแตละทานจะขอใชทุนดวย  หากมี

ขอมูลจะทําใหตดัสินใจไดงายขึ้น 

 

มติ ท่ีประชุมเห็นควรใหมีการนําเร่ืองเขาท่ีประชุมกรรมการคณะ ในวันท่ี 25 ก.พ. 58 ตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ 4. การเก็บคาบํารุงคณะฯ 

 

           ดวยรอง คณบดีฝายวิจัย  ไดแจงใหเลขานุการคณะ สรุปสาระสําคญัเก่ียวกับเกณฑการเก็บคาบํารุงคณะฯ จาก

ภายนอกเม่ือมีการเซ็นสญัญาการไปออกแบบ ท่ีประชุมเห็นชอบเร่ืองการเก็บเงินจากภายนอกเม่ือมีการเซ็นสญัญาการไป

ออกแบบ เชนเก็บเงินทุกงานท่ีมีการไปเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยรวมถงึงานวิจัยดวย  ซ่ึงปจจุบันไดสงเร่ืองไปใหทาง

สวนกลางหักเงินอยูแลว    สวนการเก็บคาบาํรุงคณะฯ  กรณีหนวยงานภายใน เชนคณะอ่ืนๆขอใหอาจารยของคณะไป

ออกแบบใหน้ัน จะอางประกาศ มข.เลขท่ี 11/2553  ถึงจะหักไปได    โดยท่ีประชุมมีมติให รอเลขานุการคณะ มาช้ีแจง

เก่ียวกับระเบยีบท่ีเก่ียวของตอไป 

 

มติ ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1.  เงินงบประมาณ  และรายจาย  รายได  กลางป 2558 

 

     คณบดีแจงใหรองคณบดีทุกฝายไปดโูครงการท่ียงัไมไดทําการขออนุมัติโครงการ  เน่ืองจากท่ีผานมาใชจายไปยงัไมถงึ 

50% โดยทางมหาวิทยาลัยแจงใหคณะฯ ทุกคณะฯ เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ 2558   เพราะหากตรวจสอบแลววา

โครงการใดท่ียงัไมขออนุมัต ิจะนําไปใสในโครงการท่ีมีเงินจัดโครงการไมเพียงพอ 

 สรุปรายงานการประชุมฉบับน้ีผานการรับรองจากที่ประชุม    เม่ือวันที่ 23 ก.พ. 58 



5.2. รองคณบดีฝายวิชาการขอทราบความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญ 2 เรื่องดังน้ี 

 

     -อาจารยนํานักศึกษาบัณฑติศึกษาไปนําเสนอผลงาน หรือ  การเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  สามารถนําช่ือของตนเองท่ีมี

สวนรวมในการทําใหนักศึกษามีช้ินงาน   สามารถนําไปประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการได  

 

    -นํานักศึกษาไปเสนอผลงานหรือไปประกวดแตไมไดรับรางวัล สามารถขอเบิกจายคาเดินทางไดหรือไม  ซ่ึงคณบดีเสนอ

วาใหกรรมการกองทุนฯ นํามาหารือในการประชุมกรรมการวิจัย คร้ังตอไป ดวย 

 

มติ  ท่ีประชุมทราบ 

 

5.3  การปรบัปรุงภูมิทัศนโดยรอบชวง 1 ถึง 2 เดอืนตอจากน้ี 

 

       ดวย รองคณบดีฝายวิจัยฯ แจงวาภูมิทัศนรอบคณะ ชวงน้ีรกรุงรังโดยเฉพาะดานหลงัคณะ  อยากใหมีการปรับปรุงให

ดูสะอาด เรียบรอย  กวาน้ี  ซ่ึงรองบริหารรับเร่ืองไปดําเนินการตอ 

 

มติ  ท่ีประชุมทราบ 

 

5.4   การเปดใชงานเครือ่งปริ้นเตอรแสกนเนอรที่ส่ังมาแลว 

 

       รองคณบดีฝายบริหาร แจงเร่ืองการใชเคร่ืองปร้ินเตอร ใหม วาขณะน้ีสงหนังสือขอใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการ 

ติดตั้งสาย LAN ชุดใหม  เพ่ือจะไดเร่ิมใชงานเคร่ืองฯ  ซ่ึงคาดวาจะไดใชภายในเดือน มีนาคมน้ี  โดยรองคณบดบีริหาร แจง

วาแตละเคร่ืองจะมีกําหนดโควตาการสําเนาของแตละคนไวดวย โดยเฉพาะคณาจารย  เพ่ือจะไดตรวจสอบสถิติการใช

กระดาษไดตอไป 

 

มติ ท่ีประชุมทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 

                       

    นางอรจิตรา  พิริยะศรัทธา 

                                                                                          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม   

 

 

 

            ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา  เพชรานนท 

            ผูตรวจทาน 

 

 

 

 

 
สรุปรายงานการประชุมฉบับน้ีผานการรับรองจากที่ประชุม    เม่ือวันที่ 23 ก.พ. 58 



 

 

 

 

 

 

 

 


