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กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา (ไปราชการต่างประเทศ)

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้
ครั้งที่ 10/2555
- หน้า 3 บรรทัดที่ 3 แก้ไขคําว่า “การสนับสนุนทุนวิจัยและบริการวิชาการ” เป็น “กองทุน
สนับสนุนการวิจยั และบริการวิชาการ”
- หน้า 5 ข้อ 3.1) ให้ตัดคําว่า “ที่ 4” ออก
ครั้งที่ 1/2556
- ไม่มีการแก้ไข
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 1

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง

2.1 รายงานประจําปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามทีค่ ณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่แล้ว มีมติให้
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา รับผิดชอบดูแลการแก้ไขรายงานประจําปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ
2555 ให้ได้คุณภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งนี้ นั้น ปรากฏว่ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังไม่ได้นํารายงานประจําปีฉบับแก้ไข มาเสนอในการประชุมครั้งนี้
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติกําชับให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ต้องรับผิดชอบดูแลการแก้ไข
รายงานประจําปีดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ได้คุณภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะให้ทันในการประชุมครั้งถัดไปด้วย
2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ/ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี (รายงานทุก 3 เดือน) ครั้งที่ 1
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดําเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 และแจ้งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดําเนินการในปีงบประมาณ 2556 นี้ โดยได้เปลี่ยนแปลงกรอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
และค่าน้ําหนักคะแนน ที่ต่างไปจากปีงบประมาณ 2555 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ทางคณะเพิ่งได้รับมอบหมายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
2556 นี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยบางตัวชีว้ ัดทางคณะสามารถเสนอปรับเปลีย่ นได้ แต่บางตัวชี้วัดแม้ทางคณะได้ทักท้วง
แล้วว่าไม่สามารถดําเนินการได้ ก็ได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัย ให้ต้องได้รับการประเมินตามกรอบประเมินที่กําหนดดังกล่าว
ทั้งนี้ สําหรับผลการดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 ในตัวชี้วัดใดที่ได้รับการหมายเหตุให้ “ต้องปรับปรุง” ขอให้รองคณบดีฝา่ ย
ที่เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยอาจกําหนดเป็นประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ต่อไปด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.3 แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคําสัง่ คณะฯ ที่ 86/2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากบุคลากรสาย
สนับสนุน แล้ว ซึ่งเห็นชอบตาม (ร่าง) โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานที่คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะในการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนั้น ทางคณะจึงได้เสนอ (ร่าง) โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไปแล้ว โดยในระหว่างนี้ ทางคณะจะให้เริ่มใช้ (ร่าง) โครงสร้างดังกล่าวเป็นการภายใน ตัง้ แต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปด้วย จึง
แจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาของ
หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในทุกรายวิชาตามที่เสนอ
3.2 ขอความเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 5 ราย ได้ยื่นคําร้องขอให้เปิด
สอนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 รายวิชา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 เนื่องจากจะสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 นี้ ดังนี้
ลําดับ
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ผศ.นพดล ตั้งสกุล
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Sec.

อาจารย์ประจําวิชา

ซึ่งการเสนอขอเปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน นี้ อยู่ในเงื่อนไขตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543 และมติเพิ่มเติมเงื่อนไขในการเปิดรายวิชาและการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ของที่ประชุมคณะกรรมการกลางดําเนินการจัดการ
การศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยอนุโลม
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการเปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 5
รายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 สําหรับนักศึกษาทั้ง 5 รายข้างต้น ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 แล้ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 รายวิชา ในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 สําหรับนักศึกษาทั้ง 5 ราย ได้ตามที่เสนอ
3.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรี ตั้งสกุล พนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 3

การศึกษา 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา หากผ่านการคัดเลือก นั้น
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรีฯ ได้แจ้งขออนุญาตยกเลิกการสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อยื่นขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาจ้าง และได้ยื่นเสนอขอ
อนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อการแต่งตํารา เรื่อง โครงสร้างไม้ในงานสถาปัตยกรรม มีกําหนด 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ เวียนพิเศษ/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 แล้ว และโดยที่
หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ว่า การให้ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องอยู่ในจํานวนไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนคณาจารย์ที่เป็น
ข้าราชการและที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบันนั้น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิจารณา และจํานวนดังกล่าว
ให้นับรวมอยู่ในจํานวนโควต้าของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 คณะสถาปัตย
กรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ปฏิบัติงานประจําอยู่ จํานวน 33 คน จึงอาจพิจารณาให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ได้จํานวน
3.30 คน แต่มีผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ แล้ว จํานวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูง
เนิน และไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) แล้ว จํานวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ์
ทัศนลีลพร ดังนั้น คณะจึงอาจพิจารณาอนุมตั ิให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการได้อีกไม่เกิน 1.30 คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรี ตั้งสกุล ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการเพื่อการแต่งตํารา เรื่อง โครงสร้างไม้ในงานสถาปัตยกรรม มีกําหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ได้ตามที่เสนอ
3.4 พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการสายผู้สอนขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย
และข้าราชการสายผู้สอน สมัครสอบและศึกษาต่อเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานที่หลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออนุญาตสมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเมื่อได้รับคัดเลือก ในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประสงค์จะขออนุมัติ
ลาศึกษาเต็มเวลา เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ เวียนพิเศษ/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556
แล้ว ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในแผนซึ่งทางคณะจะพัฒนาเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอกในปี 2555 โดยสาขาวิชาที่
กําหนดให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสภาพแวดล้อม Built-environment ศิลปะ
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี การออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ ข้าราชการสายผู้สอน ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ให้สมัครและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อเต็มเวลาในหลักสูตร
ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง มิถุนายน 2557 เพื่อทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง “นวัตกรรมแผงกันแดดพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับอาคารในแนวราบ” โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในแผนซึ่งทางคณะจะพัฒนาเข้าสู่คุณวุฒิปริญญา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 4

เอก ในปี 2553 โดยสาขาวิชาที่กําหนดให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาคาร การ
ก่อสร้าง การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1 ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ สมัครและเข้าศึกษาต่อเต็มเวลาเมื่อได้รับคัดเลือก ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตามที่เสนอ
2. ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ ลาศึกษาเต็มเวลา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นระยะเวลา
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
3.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสอบคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษา
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า นางสาวนิธิวดี ทองป้อง พนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ ณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีกําหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม
2554 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557 แจ้งว่าขณะนี้ได้ศึกษามาเป็นระยะเวลา 1 ปี แล้ว และในการศึกษาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ 3 พบว่าหัวข้อที่จะทําการวิจัยและกระบวนการทําการวิจัยไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ทําให้เกิดปัญหาในการ
นําเสนอหัวข้อวิจัย และเพื่อให้การศึกษาดําเนินไปอย่างลุล่วง จึงขออนุญาตสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2556 และขออนุญาตในหลักการเพื่อเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาจากเดิม เป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายโดยมีข้อสังเกตต่างๆ เช่น ที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานในหลักสูตรที่ไม่ตรงกับ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หัวข้อและกระบวนการวิจัยที่เสนอดําเนินการศึกษาหากสอบผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว ไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งอาจให้บุคคลดังกล่าวปรับหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
หรืออาจให้ไปปฏิบัติงานในหลักสูตรอื่นซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาได้ เป็นต้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอสําหรับประกอบการพิจารณา จึงมีมติให้ขอข้อมูลและ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานด้วย (หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม) ว่า
ทางหลักสูตรฯ ได้กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรรายนี้ ที่จะรองรับแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรไว้อย่างไร และ
การเปลี่ยนไปศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แทนนั้น จะสอดคล้องกับกรอบทิศทาง
และแผนซึ่งหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้วางไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาของที่
ประชุมต่อไปด้วย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ
- ไม่มี รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 5

4.2 ผลการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.)
ในการสอบครั้งแรกของบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2555 (ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแนว
ข้อสอบใหม่) และในปี พ.ศ. 2550-2552 (ซึ่งเป็นแนวข้อสอบเดิม) ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะซึ่งจะสําเร็จการศึกษาต่อไป มีความพร้อมต่อ
การสอบยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีการดําเนินโครงการคัดกรองข้อมูลการสอบ ก.ส. จากศิษย์เก่าของคณะใน 2 รุ่น
ที่ผ่านมา แล้วจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะ ที่จะสนับสนุนต่อผลการสอบ
ก.ส. ของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาจากคณะต่อไปด้วย โดยให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการคณะ โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันพิจารณาดําเนินการ
4.3 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่มีการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554 จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 นั้น บัดนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ วันในการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว เป็นวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อ
ทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 การจัดสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ทางคณะจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและการ
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 7–8 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ ผู้บริหาร
หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 25 คน เพื่อร่วมกันทบทวนและกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคณะ ให้มีการ
วางแผนทั้งในเชิงนโยบายและการกําหนดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย/คณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 ข้อเสนอแนะจากนายกสภาสถาปนิก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า รองศาสตราจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน นายกสภาสถาปนิก ได้
ให้ข้อเสนอแนะต่อทางคณะฯ เพื่อพิจารณา เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของ
คณะฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ดังนี้
1. ทางคณะฯ อาจพิจารณาดําเนินการให้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาของคณะ
เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี
2558 นี้
2. ในการตรวจวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หากมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมตรวจด้วย การเชิญมาร่วม
ตรวจในขั้นตอนการตรวจแบบร่าง จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่าการร่วมตรวจเมื่อได้พัฒนาเป็นแบบจริงแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 6

4.6 เพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ระหว่างดําเนินการร่างระเบียบ เพื่อให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้น โดยตําราเรียนส่วนหนึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็น
สัดส่วนเท่าใดนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ อาจมีการจ้างคณาจารย์ชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น หรือให้คณาจารย์ใน
คณะส่วนหนึ่ง ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน โดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการ เป็นต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2555-2559
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เคยเสนอแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ นั้น
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท
1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
2. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

ปีการศึกษา / จํานวนรับนักศึกษา
2555 2556 2557 2558
2559

สถาปัตยกรรมศาสตร์
ออกแบบอุตสาหกรรม

20
-

20
-

20
25

20
25

20
25

สถาปัตยกรรมศาสตร์
ออกแบบอุตสาหกรรม

5
-

5
-

5
5

5
5

5
5

เนื่องจากทางคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรขอเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมในแผนดังกล่าวอีก จํานวน 2
หลักสูตร ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท
1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

ปีการศึกษา / จํานวนรับนักศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559

ออกแบบตกแต่งภายใน

-

-

-

20

20

การวางแผนภาคและเมือง

-

-

5

5

5

ทั้งนี้ สําหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน นั้น เดิมเคยมี
แนวคิดจาก ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน ที่จะเสนอเปิดหลักสูตรสาขาวิชานี้ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งหลังจากได้
พิจารณาร่วมกันใหม่แล้ว จึงเห็นควรเสนอเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาแทน ส่วนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง นั้น โครงสร้างหลักสูตรจะเป็นแบบสหวิทยาการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะฯ ระหว่างปี
การศึกษา 2555-2559 โดยเพิ่มเติม 2 หลักสูตรใหม่ดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติ ให้ความเห็น ชอบตามที่เ สนอ โดยให้ข้อสัง เกต/ข้อ เสนอแนะเพื่อการ
ดําเนินการของคณะต่อไปด้วย ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 7

1.
หลั ก สูต รสถาปัต ยกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต ให้ป รับ แก้ไ ขชื่อ สาขาวิ ช า จาก "ออกแบบตกแต่ ง
ภายใน" แก้ไขเป็น "ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน" และควรให้มีคณะกรรมการจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมร่าง
หลักสูตรด้วย รวมทั้งควรพิจารณาถึงโอกาสที่ผู้เรียนจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิกได้ด้วย
2 ให้ปรับแก้ไขคําอธิบาย "หลักการ/เหตุผล" ของทั้งสองหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของ
แต่ละหลักสูตร ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไปด้วย
5.2 ผลการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจํา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก
คณาจารย์ประจํา แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะฯ ได้ดําเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่จะว่างลงในวันที่ 1
เมษายน 2556 จํานวน 1 ตําแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่า นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้อีกวาระหนึ่ง โดยได้รบั การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป สําหรับการสรรหาครั้งนี้ มี
คณาจารย์มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.19 จากผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทั้งหมด จํานวน 47 คน จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.3 นโยบายคณะเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย
ประธานแจ้งว่า เพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีที่หลักสูตร/หน่วยงาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร/
หน่วยงาน เป็นผู้ยืมเงินแทน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้ถือเงินยืมไว้ครั้งละเป็นจํานวนมาก สําหรับนําไปจ่ายให้แก่ผู้รับ
เงินฝ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ทางคณะจึงมีนโยบายให้ลดรายการยืมเงินทดรองจ่ายลงเหลือเท่าที่จําเป็นให้มาก
ที่สุด และจะปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้รับเงินแต่ละรายโดยตรง โดยโอนเข้าบัญชีของผู้รับเงิน เป็นรายครั้ง
หรือรวบรวมจ่ายเป็นรายเดือน (เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายครั้ง) ส่วนรายจ่ายใดที่ยังจําเป็นต้องให้ยืมเงินทด
รองจ่ายจากคณะ จะให้เจ้าของเรื่องโดยตรงเท่านั้นเป็นผู้ทําสัญญายืมเงินและรับผิดชอบนําเงินไปจ่ายในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้
ทางคณะได้มอบหมายให้กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน ร่างแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ และจะเวียนให้บุคลากรทราบและถือ
ปฏิบัติต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ขอให้กลุ่มงานคลังและทรัพย์สินต้องแจ้งให้ผู้รับเงินทราบทุกครั้งที่มี
การโอนเงินเข้าบัญชีว่า เป็นการจ่ายเงินสําหรับรายการใด เป็นเงินเท่าใด และหากเป็นการรวบรวมจ่ายเป็นรายเดือน ให้กําหนด
ระยะเวลาการโอนเงินประจําเดือนที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้รับเงินทราบด้วย
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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