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ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท

คณบดี (ลาพักผอน)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองคณบดีฝายบริหาร ทําหนาที่ประธานที่ประชุมแทนคณบดี กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่
24 เมษายน 2556

มติ ที่ประชุมมีมติใหแกไข หนา 2 วาระที่ 2.2 ในมติที่ประชุม ขอ 1 ใหแกไข เปนดังนี้ “1. ขอสังเกตเกี่ยวกับ
การที่มีสัดสวนผูไดรับปริญญาเกียรตินิยมคอนขางมาก เมื่อเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด วาเกิดจากสาเหตุใดที่ทาง
คณะควรตองดําเนินการใดๆ ตอไปหรือไม”
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง

2.1 การปรับแผนงบประมาณ กลางปงบประมาณ 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2556 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 1

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่ในการประชุมครั้งที่แลว เสนอใหยกวาระนี้มาพิจารณาในการ
ประชุมครั้งนี้ เพื่อรอการเสนอโครงการ/กิจกรรมสําหรับปการศึกษา 2556 จากหลักสูตรตางๆ ซึ่งมีกําหนดสงคณะภายในวันที่
30 เมษายน 2556 นั้น ขณะนี้หลักสูตรตางๆ ไดเสนอโครงการ/กิจกรรมสําหรับปการศึกษา 2556 แลว และอยูในขั้นตอนการ
พิจารณาดําเนินการในลําดับถัดไปของรองคณบดีฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งมีกําหนดสงแผนปฏิบัติการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม
2556 ดังนั้น ในระหวางนี้จึงจะยังคงใชแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2556 ตามที่คณะกรรมการประจําคณะไดใหความ
เห็นชอบไวตั้งแตตนปงบประมาณ 2556 ไปพลางกอน
อนึ่ง คณบดีมีนโยบายเห็นสมควรปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปของคณะ จากเดิม จัดสรร
เพื่อการบริหารจัดการสวนกลาง รอยละ 65 และเพื่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รอยละ 35 โดยจะปรับปรุงเปน
จัดสรรงบประมาณตามความจําเปนของแผนยุทธศาสตรคณะ ซึ่งจะดําเนินการไปพรอมกับการปรับปรุงระบบการมอบหมาย
งานใหแกบุคลากร ที่รองคณบดีฝายตางๆ จะพิจารณาภาระงานประจําของบุคลากร และมอบหมายงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตรคณะใหกับบุคลากรตามความจําเปนและเหมาะสมดวย ซึ่งคาดวาจะมีการแจงการมอบหมายงานสําหรับ
รอบประเมินถัดไป ในรอบประเมินที่ 1/2557 ใหบุคลากรทราบ ในราวตนเดือนมิถุนายน 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานชดใชทุน
ประธาน แจงวา นายสญชัย ลบแยม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สังกัดสายวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ปฏิบัติง านที่หลักสูต ร ผ.ม. สาขาวิช าการวางแผนภาคและเมือง ผูได รับทุนรัฐบาล (ทุ นกองทุนเพื่ อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) และอยูในระหวางปฏิบัติงานชดใชทุนที่คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความประสงคขอลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อไปปฏิบัติงานเปน
พนั กงานสถาบั น ตําแหน ง อาจารย สั ง กัด สาขาวิ ช าสถาป ตยกรรมและการวางแผน คณะสถาป ตยกรรมศาสตร สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และประสงคขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อชดใชทุนตอเนื่อง
ตามสัญญาผูกพัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ส วนราชการแหงใหม ) แทนการปฏิบัติงาน
ชดใชทุน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จนครบกําหนดตามสัญญา นับตั้งแตวันที่ขอลาออกเปนตนไป โดยคงเหลือระยะเวลาที่
จะตองปฏิบัติราชการชดใชทุนอีก 1,553 วัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ชดใชทุนตอเนื่องตามสัญญาผูกพัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แทนการปฏิบัติงานชดใชทุน
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จนครบกําหนดตามสัญญา นับตั้งแตวันที่ขอลาออก (วันที่ 1 กรกฎาคม 2556) เปนตนไป เพื่อให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ.2548 หมวด 3 การผอนผันการชดใชเงินและการนับระยะเวลาชดใช ขอ 20
(4) ซึ่งกําหนดวา ในระหวางรับราชการชดใชทุน หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ แห งอื่นตอไป ส วนราชการเจาของทุน และส วนราชการหรือหน วยงานอื่นของรัฐ แห งใหมที่ เป นคู สัญ ญา และสวน
ราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบัน ตองใหความยินยอมเปนหนังสือ และตองไดรับการบรรจุเข ารับราชการ
ในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นายสญชัย ลบแยม เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานชดใชทุน จาก
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป ไดตามที่เสนอ แตทั้งนี้ จะตองปฏิบัติงานในความรับผิดชอบที่คาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2556 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 2

อยูใหแลวเสร็จ หรือรายงานตอคณะเปนลายลักษณอกั ษร เพื่อใหมีการมอบหมายงานแกผูปฏิบัติงานแทน กอนการลาออก
ดวย
3.2 ขาราชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
รองคณบดี ฝ ายวิ ช าการ แจ งว า นายสั กการ ราษี สุ ทธิ์ ข าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ตํ าแหน ง
อาจารย เลขประจําตําแหนง 4553 สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
ดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2537 ไดแจงความประสงคในการขอรับการประเมิน เพื่อการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป ไดตรวจสอบความถูกตอง
ของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงรายดังกลาวแลว ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่สามารถ
จะขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได และได ดําเนินการประเมิ นการสอนของบุค คลดังกล าวเรียบรอยแลว จึงขอส ง
เอกสารตาง ๆ มาเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03 จํานวน 1 ชุด
2. สรุปรายงานการประเมินผลการสอน จํานวน 1 ชุด
3. ผลงานทางวิชาการ จํานวน 6 ชุด
3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
1) สักการ ราษีสุทธิ์ (2550) “การศึกษาและวิจัยเพื่อจัดทําหลักเกณฑการประเมินการใชแผงกัน
แดดกับอาคารเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคาร”, หนังสือรวมบทคัดยอการประชุม
เชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-25 พฤษภาคม 2550
3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
1) Rasisuttha S. and Roger, D. (2007) “The Rogers House: Innovative Design and
Post Occupancy Evaluation of an Energy Efficient House in Thailand”, Sun,
Wind and Architecture: The Proceedings of the 24th International
Conference on Passive and Low Energy Architecture (PLEA 2007), Published
by Department of Architecture, School of Design and Environment, National
University of Singapore, 2007, pp. 69-76.
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไมนอยกวา 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
มติ ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
ของ นายสักการ ราษีสุทธิ์ และมีมติเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 รายชื่อ โดยวิธีลับ จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่
ก.พ.อ.กําหนด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป
3.3 รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน และปลาย ปการศึกษา 2555
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ดวยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
จํานวน 3 ราย ไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 ราย ไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2555 ซึ่งงานบริการการศึกษาไดตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความ
ถู กต องของชื่ อ –สกุ ล รหั ส ประจํ าตั วนั กศึ กษา สาขาวิ ช า และค าคะแนนสะสม กั บ ทางสํ านั กบริ หารและพั ฒ นาวิ ช าการ
เรียบรอยแลว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูสําเร็จการศึกษาได
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2556 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 3

จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ให ค วามเห็ น ชอบการเสนอชื่ อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป ดังมีรายชื่อตอไปนี้
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จํานวน 3 ราย ไดแก
ลําดับที่
1
2
3

รหัสประจําตัว
505200008-0
515200018-8
515200020-1

ชื่อ - สกุล
นายเดชชาติ นิยมตรง
นายชินกร คํามี
นายทวี ชิณะวิ

แผนการศึกษา
ก แบบ ก 2
ข
ข

GPA
3.81
3.57
3.57

หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
ลําดับที่
1
2

รหัสประจําตัว
493200292-2
513200084-1

ชื่อ - สกุล
นางสาวสรญา ไตรศุภโชค
นางสาวภาเกตุ ประพันธเทวา

GPA
2.48
2.83

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหการรับรองรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต จํานวน 3 ราย และจากหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.4 ขอแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา อาจารยเจาของวิชา 805 212 Industrial Design II 3 (1-6-3) Sec.01
เสนอขอแกไขการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนนใหแกนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 ราย
ไดแก นางสาวกฤตยาภรณ คําสวาสดิ์ รหัสประจําตัวนักศึกษา 503200216-9 แกไขระดับคะแนนจาก I เปน B+
เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติงานครบตามเกณฑที่กําหนด และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ เวียนพิเศษ/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 แลว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน ในวิชา 805 212 Industrial
Design II 3 (1-6-3) Sec.01 ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 ใหแก นางสาวกฤตยาภรณ คําสวาสดิ์ ไดตามที่
เสนอ
3.5 นักศึกษาตางสถาบันขอโอนยายสถานศึกษาเพื่อเขาศึกษาในคณะ
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา นายวิศิษฎ ฉมารัตน นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และ
นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.55 มีความประสงคขอโอนยายสถานศึกษา
เพื่อเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตร สถ.บ. สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งงานบริการ
การศึกษาคณะฯ ไดตรวจสอบแลว นักศึกษามีคุณสมบัติเขาขายตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 หมวดที่ 10 การยายโอนนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาไดสอบผานการทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียนใน
รายวิชาความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร และการสอบสัมภาษณจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2556 แลว ซึ่งหากคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบการรับโอนนักศึกษารายนี้ การเทียบโอนรายวิชาจะ
พิจารณาจากผลการทดสอบขางตน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณา
เห็นสมควรใหเทียบโอนได จํานวน 2 รายวิชา โดยคาคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว จะ
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ไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ทั้งนี้ โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 กําหนดใหคณะที่จะ
รับเขาศึกษา เปนผูพิจารณาการรับโอน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรับโอนนักศึกษารายดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ การรับโอน นายวิศิษฎ ฉมารัตน ตามที่เสนอ แตทั้งนี้ ใหบุคคลดังกลาวตองนํา
หลักฐานตามมติขอ 2.2.4 ของวาระนี้ มาแสดงตอคณะดวย
2. เห็นชอบใหทางคณะฯ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ออกประกาศหลักเกณฑสําหรับเปนแนวปฏิบัติในการ
พิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในโอกาสตอไป ซึ่งควรประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 ในการพิจารณารับโอน ตองผานการพิจารณาเห็นชอบในเบื้องตนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในสาขาวิชาที่นักศึกษาประสงคจะขอโอนมาสังกัด และจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ กอนเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาจํานวนนักศึกษาที่รับโอนนั้น จะไมสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและคณะ
2.2 ผูประสงคขอโอนตองมีคุณสมบัติและดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.2.1 มีคุณสมบัติและดําเนินการตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดเกี่ยวกับการรับ
โอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
2.2.2 สอบผานรายวิชาที่ใชในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่นักศึกษาประสงคขอโอนมาสังกัด ครบทุก
รายวิชา และมีคะแนนรวมไมต่ํากวาคะแนนรวมต่ําสุดของผูสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษา
ตอในสาขาวิชานั้น ในปการศึกษานั้น
2.2.3 สอบผานการทดสอบ โดยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ จากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในสาขาวิชาที่ประสงคจะขอโอนมาสังกัด
2.2.4 มีหนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม รับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา รับรองความ
ประพฤติ และการยินยอมใหโอนยายสถานศึกษา
3.6 นักศึกษาคณะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ แจ งวา นายจัตุ มงคล สืบศรี รหัสประจํ าตัวนักศึกษา 553200007-3 นักศึกษา
คณะฯ ชั้นปที่ 1 หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรปกติ ซึ่งมีระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.54 ไดแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะฯ จากเดิม เปน สาขาวิ ชาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรปกติ ซึ่งงานบริการการศึกษาคณะฯ ไดตรวจสอบแลว นักศึกษามีคุณสมบัติเขาขายตามประกาศคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (ฉบับที่ 5/2552) เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนสาขาวิชา กลาวคือ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และ
ในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะฯ ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร โดยวิธีรับตรง (โครงการชางเผือก) ไดสอบผาน
ครบทุกรายวิชาที่ใชในการสอบคัดเลือก และมีคะแนนรวมในการสอบดังกลาว 62 คะแนน ซึ่งไมต่ํากวาคะแนนรวมต่ําสุดของ
ผูสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสาขาวิชาการออกแบบอุ ตสาหกรรมในปการศึกษาเดียวกัน (คะแนนต่ําสุดคือ 45.5
คะแนน)
ทั้งนี้ นักศึกษาไดสอบผานการทดสอบ โดยวิธีสอบขอเขียนในรายวิชาความถนัดทางการออกแบบอุตสาหกรรม
และการสอบสั ม ภาษณ จ ากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สถ.บ. สาขาวิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม แล ว และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2556 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 5

คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรฯ ในคราวประชุ มครั้ง ที่ เวียนพิ เศษ/2556 เมื่อวั นที่ 8 พฤษภาคม 2556 ไดพิจารณา
เห็นชอบการรับนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาได
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 5/2552) เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน
สาขาวิ ชา ซึ่ งกําหนดให คณบดี เปนผูอนุมัติ การเปลี่ย นแปลงสาขาวิ ชา โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาของนักศึกษาราย
ดังกลาวดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นายจัตุมงคล สืบศรี เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาในคณะฯ
จาก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรปกติ เปน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ไดตามที่เสนอ
3.7 รายงานความกาวหนาโครงการของผูที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการในประเทศ เพื่อเขียนตําราและทําวิจัย มีกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ไดรายงานความก าวหน าของโครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ระยะที่ 1 เพื่ อนํ าเสนอต อที่ ป ระชุ ม ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้
1. ตํารา : การออกแบบเครื่องเรือนเบื้องตน
1) บทที่ 1 พัฒนาการ และแนวความคิดในการออกแบบเครื่องเรือน
2) บทที่ 2 ขนาด, สัดสวนมนุษย
2. วิจัย : การพัฒนาแบบเครื่องเรือนเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุในชนบท
1) บทที่ 1 บทนํา
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงาน
ความกาวหนาดังกลาว โดยไดผานการพิจารณาเบื้องตนจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และจากที่ ประชุ มคณะกรรมการวิช าการคณะฯ ครั้ง ที่ 2/2556 เมื่ อวั นที่ 15
พฤษภาคม 2556 แลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหขอสังเกตวา จากรายงานที่เสนอดังกลาว แสดงวามีความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ อยางไรก็ตาม ผลงานอาจยังไมสมบูรณตามแผนรายงานความกาวหนาระยะที่ 1 ที่ได
เสนอไวกับทางคณะ โดยเปนเพียงการรวบรวมขอมูลเทานั้น จึงควรเขียนเรียบเรียงใหสมบูรณในแตละบทตอไป
3.8 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครสอบเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2556 เห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยสิทธา กองสาสนะ สมัครและเขาศึกษาตอเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก
เมื่อไดรับคัดเลือกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 ณ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ บุคคลดังกลาว แจงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครสอบ
จากเดิม เปน สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันการศึกษาเดิม
เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขการรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2556 ที่
สมัครเขาสอบแขงขัน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ตาม
หนังสือเวียนพิเศษ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 แลว ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยสิทธาฯ เปนผูที่มีรายชื่ออยูในแผนซึ่งทางคณะ
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จะพัฒ นาเขาสูคุ ณวุฒิ ปริญญาเอก ในป 2555 และกําหนดสาขาวิ ชาที่จะให ศึกษาในระดับปริญญาเอก คื อ สถาปตยกรรม
ศาสตร การออกแบบสภาพแวดลอม built-environment ศิลปะสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ทฤษฎี
การออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวของ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยสิทธา กองสาสนะ เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่
สมัครสอบและเขาศึกษาตอเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2556 เปนตนไป จาก สาขาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น เปน สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม
กับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ไดตามที่เสนอ
3.9 ขอความเห็นชอบการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรณีพิเศษ
รองคณบดี ฝ ายวิ ช าการ แจ งว า นายชาย วงศ จอม วุ ฒิ การศึ กษาสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จากคณะ
สถาป ตยกรรมศาสตร มหาวิท ยาลั ยขอนแก น ได ยื่นความประสงคส มัค รเข าศึ กษาระดั บ บัณ ฑิต ศึกษาเป นกรณีพิ เศษ ใน
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 โดยบุคคลดังกลาวไดสอบผานการ
คัดเลื อก โดยวิธีส อบข อเขี ยนและสอบสั มภาษณจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิ ต
แลว และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ไดพิจารณาเห็นชอบ
ใหรับบุคลดังกลาวเขาศึกษาได
ทั้งนี้ โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น วาดวยการศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 28.2 และ
ประกาศบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน (ฉบั บ ที่ 100/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ การรั บ บุค คลเข าศึ กษาในระดั บ
บัณฑิต ศึกษาเป นกรณีพิเ ศษ ขอ 7 กําหนดใหการรับ บุคคลเข าศึกษาในระดับบั ณฑิต ศึกษาเป นกรณีพิเ ศษ ตองผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กอนเสนอคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิท ยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ดัง นั้ น จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ าคณะ เพื่ อพิ จารณาให ค วามเห็ นชอบการรับ บุ ค ลดั ง กล าวเข าศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเปนกรณีพิเศษ ในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ แจงใหผูยื่นความประสงคฯ แสดงหลักฐานจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูงของสวนราชการตนสังกัด ถึงเหตุผลความจําเปนทีต่ องใหบุคคลดังกลาว เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ใหทันในภาคการศึกษานี้ และมอบหมายใหคณบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยการ
รับบุคคลดังกลาวแทนคณะกรรมการประจําคณะตอไป
3.10 (ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติการใหยืมเงินทดรองจาย คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน เสนอ (ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติการใหยืมเงินทดรองจ าย คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม เพื่อที่ประชุมพิจารณากอนทางคณะประกาศใชตอไป ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
การใหยืมเงินทดรองจายซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม และเพื่อใหเปนไปตามคําแนะนํา ของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีเงินสดจํานวนมากหมุนเวียนผานมือบุคลากร
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ นชอบ (ร าง) นโยบายและแนวปฏิ บั ติ การให ยื มเงิ นทดรองจ าย คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตามที่เสนอ และ ใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการชําระคาธรรมเนียมการโอนเงินผานระบบ
การใหบริการของธนาคาร ซึ่งรองคณบดีฝายบริหาร รับที่จะนําไปพิจารณาตอไป ดังนี้
1. กรณีผูยืมเงินทดรองจาย สงคืนเงินสดเหลือจายใหแกคณะ โดยฝากเขาบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “เงินทดรองจาย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร” นั้น หากในการนําฝากดังกลาวตองชําระคาธรรมเนียมธนาคารดวย ทางคณะควร
เปนผูรับผิดชอบการจายคาธรรมเนียมนี้
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2. ในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมในราชการ หากมีความจําเปนตองโอนเงินเพื่อสํารองจายเปนคาบริการ
ลวงหนา (เชน การจองที่พัก) หรือเพื่อการชําระหนี้ในโครงการ/กิจกรรม ซึ่งการโอนเงินนี้จะตองชําระ
คาธรรมเนียมธนาคารดวย นั้น ทางคณะควรเปนผูรับผิดชอบการจายคาธรรมเนียมดังกลาว โดยอาจให
ผูรับผิดชอบโครงการนําหลักฐานการโอนเงินมาเบิกจายเงินจากทางคณะ หรือ อาจใหทางคณะเปนผูโอนเงิน
ผานระบบบริการของธนาคารที่คณะใชอยู (SCBNet) เพื่อระบบจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการโอนเงินจาก
ทางคณะโดยตรง เปนตน
3.11 กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานแจ งว า เนื่องจากคณบดีเสนอใหมี การนําหลั กเกณฑ กองทุนสงเสริ มและพัฒนาการผลิตบัณฑิ ต คณะ
สถาป ตยกรรมศาสตร กลับมาใชใ หม เพื่อความคล องตัวในการใชจายเงินในรายจายที่เ ปนความจํ าเป นของคณะแตยั งไม มี
ระเบียบ/ประกาศใดของมหาวิทยาลัยรองรับใหสามารถใชจายไดอยางถูกตอง โดยควรทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑฉบับเดิม
ใหเหมาะสมกับความจําเปนในสภาวการณปจจุบันของคณะกอนดวย จึงขอความคิดเห็นจากที่ประชุมในเรื่องนี้ โดยมีขอมูล
เดิมของหลักเกณฑกองทุน ฯ ของคณะ และตั วอย างหลั กเกณฑกองทุน ฯของตางคณะ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะใหมีการนําหลักเกณฑกองทุนสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร กลับมาใชใหม สวนจะนําไปใชสําหรับเปนคาใชจายใดบางนั้น ขอใหเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อมิใหทางคณะมีหลายชุดคณะกรรมการ จึงอาจใหคณะกรรมการประจําคณะเปน
คณะกรรมการบริหารกองทุนดังกลาวดวยก็ได
3.12 กําหนดคุณวุฒิเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได
ประธานแจงวา ทางคณะไดรับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ประจําปงบประมาณ
2556 จํานวน 1 อัต รา ไดแก ตําแหนงนั กวิชาการชางศิลป เลขประจําตําแหนงที่ 1332 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก น
(ฉบับที่ 828/2556) เรื่อง กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ซึ่งเปนกรอบอัตราที่ทางคณะไดเสนอขอตอทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราลูกจางชั่วคราวในชื่อตําแหนงเดียวกัน ทั้งนี้ จะตองดําเนินการรับบรรจุบุคคลใหแลวเสร็จภายใน 1
ป นับแตไดรับอนุมัติอัตรา หากไมสามารถดําเนินการได ทางมหาวิทยาลัยจะปรับใหเปนอัตรากลางของมหาวิทยาลัย ที่สามารถ
จัดสรรใหกับหนวยงานอื่นที่มีความจําเปนเรงดวนกอนได และหากมีลูกจางชั่วคราวในสังกัดคณะ ในชื่อตําแหนงเดียวกัน ไดรับ
การบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะยุบอัตราลูกจางชั่วคราวของคณะลงทันที
โดยที่ ป ระกาศมหาวิ ทยาลัย ขอนแกน (ฉบั บที่ 828/2556) ดั งกล าว กํ าหนดให คณะโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ กําหนดคุ ณวุ ฒิสาขาวิ ชาสําหรั บการรับบรรจุ บุคคลเป นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดใน
ตําแหนงนักวิชาการชางศิลป เลขประจําตําแหนงที่ 1332 นี้ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกําหนดคุณสมบัติเพื่อการรับบรรจุบุคคลในตําแหนงดังกลาว ดังนี้
1. มีวุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีประสบการณในการทํางานดานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่รับสมัครมาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. หากมีผลงานที่เคยไดรับรางวัล จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
3.13 การกําหนดกรอบตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ประธานแจงวา ทางมหาวิทยาลัย โดยคณะทํางานวิเคราะหและกําหนดกรอบตําแหน งระดับเชี่ยวชาญและ
ระดับเชี่ ยวชาญพิ เศษ อยูระหว างพิจารณากําหนดสัดสวนของกรอบตําแหนงประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในมหาวิทยาลัย จึงขอใหคณะ/หนวย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
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คณะ/หนวยงาน พิจารณาความจําเปนของการมีกรอบตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยตองสอดคลอง
กับภาระงานของคณะ/หนวยงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดวย อนึ่ง ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่
2/2555) เรื่อง การกําหนดกรอบตําแหนงประเภททั่วไป ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กําหนดใหใน
มหาวิทยาลัย มีระดับเชี่ยวชาญ ไดตําแหนงละ 1 อัตรา แตไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนอัตราที่มีคนครองในตําแหนงนั้นๆ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บทราบ และให ข อสังเกต/ข อเสนอแนะ ซึ่ง รองคณบดี ฝายบริหารรั บที่ จะไปศึ กษาข อมู ล
เพิ่มเติม และอาจเวียนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตอไป ดังนี้
1. เนื่องจากหลักเกณฑกําหนดใหมีกรอบตําแหนงระดับเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย ไดเพียงตําแหนงละ 1 อัตรา
ดังนั้น หากจะเสนอใหมีกรอบตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษในคณะ ควรเปนตําแหนงที่
สัมพันธกับภารกิจหลักของคณะ
2. หากพิจารณาจากขนาดและปริมาณภารกิจของคณะแลว คณะไมมีความจําเปนตองมีกรอบตําแหนงระดั บ
เชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
3. หากพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสความกาวหนาสําหรับบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ คณะอาจเสนอความจําเปนตองมีกรอบตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษได
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝายตางๆ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ฝายวางแผนและพัฒนาอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยสิ่งที่ไดดําเนินการแลว เชน การจัดใหมีคณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งมาจากตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ไดมีการจั ดประชุมใหความรูความเขาใจ และมอบหมายงาน
ใหแกคณะทํางานแตละคน ที่จะตองประสานงานกับรองคณบดีฝายที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลและหลักฐานในตัวชี้วัด
ที่ไดรับมอบหมายสําหรับใชในการรายงานผลดวย ทั้งนี้ ฝายวางแผนและพัฒนาจะรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
ของคณะทํางานดังกลาวใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป
อนึ่ง ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดย ส.ม.ศ. ในรอบประเมินถัดไป จะตรวจประเมินในระดับ
หลักสูตรดวย ในพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝาย
วางแผนและพัฒนาจึงจะจัดประชุมถายทอดความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหลักสูตรตางๆ ตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานฐานะทางการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ปงบประมาณ 2555
หัวหนาสายวิ ชาสถาป ต ยกรรมศาสตร แจ งว า ตามที่ค ณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ได จัด การศึ กษาหลักสู ต ร
โครงการพิ เ ศษ ในป ง บประมาณ 2555 จํ านวน 4 หลั ก สู ต ร ได แ ก หลั กสู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมศาสตร, หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, หลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต และ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร นั้น งานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ไดรายงานฐานะทางการเงินของหลักสูตรตางๆ ณ วันสิ้นปงบประมาณ 2555 ใหทราบ ซึ่งสรุปไดดังนี้
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หลักสูตร
สถ.บ. สถาปตยกรรมกรรมศาสตร
สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม
ผ.ม. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร

หนี้สินและทุน
6,005,009.31
4,565,576.55
661,328.54
1,620,779.43

รายได
4,904,520.00
4,306,020.00
1,734,169.58
2,149,569.58

รายจาย
4,526,285.30
4,287,986.45
1,560,957.47
2,040,295.06

รายไดสูงกวารายจาย
378,234.70
18,033.55
173,212.11
109,274.52

มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ/ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป ครั้งที่ 2
รองคณบดีฝ ายวางแผนและพั ฒนา แจง วา เพื่อใหมี การรายงานความคื บหนาของการดํ าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ 2556 ตอมหาวิทยาลัย ตามกําหนดในระยะ 6, 9 และ 12 เดือน ฝายวางแผนและ
พัฒนาคณะจึงอยูร ะหวางติด ตามผลการดํ าเนินงานในระยะ 6 เดื อน จากผู รับผิ ดชอบโครงการ/กิ จกรรมตางๆ รวมทั้ งสิ้ น
จํานวน 49 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเมื่อเจาหนาที่รวบรวมผลการดําเนินงานดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ฝายวางแผนและพัฒนา
จะรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะและทางมหาวิทยาลัยทราบตอไป
อนึ่ง คณบดีมี นโยบายใหต องมี การรายงานความกาวหนาของการดํ าเนิ นการตามแผนยุท ธศาสตร คณะเป น
ประจําทุกเดือน ซึ่งทางฝายวางแผนและพัฒนาอยูระหวางดําเนินการจัดระบบการรายงานดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ขอใหรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาบรรจุเรื่อง
การรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะ เปนวาระแจงเพื่อทราบตอคณะกรรมการประจําคณะ
เป นประจําทุกเดื อน หรือ เวี ยนเป นรายเดื อนให คณะกรรมการประจํ าคณะทราบ นอกจากนี้ หากในการประชุ มครั้ง ใด
คณะกรรมการประจํ าคณะไดตั้ งขอสั งเกตหรื อใหข อเสนอแนะใดไว ในการประชุม ครั้ง ตอไปขอใหฝายที่เกี่ ยวของรายงาน
ความกาวหนาหรือผลการดําเนินการตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะดังกลาวใหคณะกรรมการประจําคณะทราบดวย
4.4 โครงการขอรับทุนผูชวยสอนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศใหทุนแกคณะตางๆ สําหรับ
การจางผูชวยสอน ประจําปการศึกษา 2556 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 22/2556) เรื่อง ทุนผูชวยสอน ประจําป
การศึ กษา 2556 ซึ่ ง ผู ชวยสอนตามประกาศฉบั บนี้ หมายถึ ง นั กศึกษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษาของมหาวิท ยาลัย ขอนแก น ที่
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไดรับทุนใหทําหนาที่ชวยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
หรือคณะ โดยตองมีความรูความสามารถสอดคลองกับภาระงานและสามารถปฏิบัติงานไดตามที่กําหนด และตองมีภาระงาน
ชวยสอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมง แตไมเกิน 12 ชั่วโมงตอสัปดาห มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 เดือน ไดแก ภาคตน ระหวางเดือน
มิถุนายน – กันยายน 2556 และภาคปลาย ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ 2557 อัตราเงินทุน ทุนละ 4,000
บาท ตอเดือน รวมระยะเวลา 8 เดือน คิดเปนเงิน 32,000 บาท ตอทุน โดยคณะที่ประสงคขอรับทุนดั งกลาวตองยื่นแบบ
เสนอโครงการขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556 มิฉะนั้นจะไมไดรับพิจารณาจัดสรรทุน
เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวนที่ตองยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายในกําหนดดังกลาว ฝายวิชาการคณะ
จึงไดจัดทําโครงการและยื่นเสนอขอรับทุนดังกลาวตอบัณฑิตวิทยาลัยแลวเมื่อเดือนเมษายน 2556 และไดรับแจงวาทางคณะ
จะไดรับจัดสรรทุนนี้ จํานวน 1 ทุน จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ และโดยที่ทางคณะจะตองเสนอชื่อผูชวยสอนตามโครงการนี้ตอ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอชื่อผูชวยสอนดังกลาวดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาเห็นชอบใหเสนอชื่อ Ms. Pay Phyo Khaing นักศึกษาชาวพมา ซึ่งเปน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ของคณะ เปนผูชวยสอนในโครงการดังกลาว
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4.5 รายการ Leader Talk
ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกนแจงวา ทางมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีรายการ Leader Talk ทาง KKU
Channel โดยออกอากาศครั้งละประมาณ 10-15 นาที หากคณะ/หนวยงานใดประสงคจะออกรายการดังกลาว ใหเสนอความ
ประสงคไปยังมหาวิทยาลัยได จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 (ราง) ปฏิทินการเสนอขออนุมัติใชเงินหรือเบิกจายเงิน
ประธาน แจงวา ทางคณะไดใหงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เสนอปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับชวงระยะเวลาใน
การเสนอเอกสารขออนุมั ติใ ชเงิ นหรือเบิกจายเงิ นต อผูบ ริหารคณะ โดยใหมี การรวบรวมเอกสาร แลวเสนอผู บริหารคณะ
พิจารณาอนุมัติเพียงวันใดวันหนึ่งของสัปดาห แทนการเสนอขออนุมัติเปนระยะๆ ในทุกวัน เพื่อที่ผูบริหารจะสามารถบริหาร
จัดการเวลาสําหรับภารกิจอื่นของคณะไดเต็มที่ยิ่งขึ้น และเพื่อที่จะมีกําหนดการซึ่งเปนที่ตกลงชัดเจน ที่ผูขออนุมัติใชเงินหรือ
เบิกจายเงินจะรับทราบวา จะไดทราบผลของการอนุมัติในเรื่องที่เสนอไปแลวนั้นเมื่อใด ซึ่งงานการเงินฯ ไดเสนอที่จะรวบรวม
เอกสารขออนุมัติจากหนวยงานตางๆ เสนอผูบริหารคณะในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห และแจงผลการพิจารณาใหผูขออนุมัติ
ทราบภายในวันถัดไป แตทั้งนี้ หนวยงานตางๆ ซึ่งเปนผูขออนุมัติ ตองสงเอกสารขออนุมัติถึงงานการเงินฯ ไมเกินวันอังคาร
ของแต ละสั ปดาห เพื่ อให มีร ะยะเวลาเพี ยงพอสํ าหรั บ ดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนของระบบตรวจสอบและการบั ญ ชี ซึ่ งหาก
ดําเนินการไมทัน จําเปนตองรวบรวมไปเสนอในวันพฤหัสบดีของสัปดาหถัดไปแทน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะวา ในการประชาสัมพันธใหบุคลากรคณะทราบการปรับปรุงแนว
ปฏิบัติดังกลาว
ขอใหงานการเงินฯ ปรับปรุงเอกสารแสดงผังเวลาใหสามารถสื่อสารไดเขาใจงายขึ้นกวาที่นําเสนอในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมดวย และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ขอใหงานการเงินฯ มีวัสดุสํารองเก็บไวในคลังพัสดุใหสามารถเบิก
ไปใชได ซึ่งรองคณบดีฝายบริหารรับที่จะนําไปพิจารณาตอไป
4.7 อัตราการจายคาตอบแทนและคาดําเนินงานแกบุคลากรคณะ สําหรับการใหบริการวิชาการตามขอตกลงกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน แจงวา
ทางคณะมีแนวคิดที่จะเสนอปรับปรุงอัตราคาบํารุงที่เรียกเก็บจากบุคลากรคณะผูดําเนิน
โครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน จากเดิม ซึ่งกําหนดใหจายคาบํารุงใหกับมหาวิทยาลัย ไม
ต่ํากวารอยละ 5 ของงบประมาณโครงการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 900/2546) เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย ) และ จายใหกับคณะ รอยละ 3
ของงบประมาณโครงการ (ตามประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 41/2550) เรื่อง หลักเกณฑการจัดเก็บเงินคาบํารุงจาก
การใหบริการวิชาการและการวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน) โดยจะเสนอปรับปรุงอัตราคาบํารุงเปน ให
จายคาบํารุงใหแกมหาวิทยาลัยและคณะ รวมแลวไมต่ํากวารอยละ 15 ซึ่งการจะปรับปรุงอัตราคําบํารุงดังกลาวนี้ จําเปนตอง
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม (ราง) ประกาศหลักเกณฑฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งจะเสนอทาง
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป เพื่อใหมีผลบังคับใชอยางถูกตอง และหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยใชเปนเกณฑดําเนินการ
โอนเงินจากโครงการฯ มาเปนคาบํารุงใหกับคณะในอัตราที่กําหนด ซึ่งจะชวยแกไขปญหาที่ผานมาของคณะ เกีย่ วกับการติดตาม
เรียกเก็บคาบํารุงจากผูดําเนินโครงการเอง
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะในการเสนอ (ราง)
ประกาศหลักเกณฑฯ ตอมหาวิทยาลัย ซึ่งประธานรับที่จะนําไปพิจารณาตอไป ดังนี้
1. ใน (ราง) ประกาศฯ ขอ 6 บรรทัดที่ 2 ควรแกไขคําวา “สําหรับแต ละโครงการ” เปน “สําหรับแตล ะ
ประเภทโครงการ”
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2. ควรขยายการใช ห ลั ก เกณฑ นี้ ให ค รอบคลุ ม ถึ ง การให บ ริ ก ารตามข อ ตกลงกั บ หน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
3. หากมีการประกาศใชหลักเกณฑนี้ ทางคณะควรรับผิดชอบภาษีเงินไดที่ผูดําเนินโครงการบริการวิชาการ
จะตองจายตามกฎหมายดวย
4. ตามขอ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 900/2546) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จั ด เก็ บ และจั ด สรรค าบํ ารุ ง มหาวิ ท ยาลั ย จากการให บ ริ การวิ ช าการและการวิ จัย ซึ่ ง กํ าหนดว า ทาง
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินคาบํารุงจากการใหบริการวิชาการ รอยละ 50 ของคาบํารุงที่มหาวิทยาลัยจะ
ไดรับจากผูดําเนินการบริการวิชาการ คืนใหกับคณะเจ าของโครงการ นั้น ขอให ทางคณะหาขอมูลว า
ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินคาบํารุงดังกลาวมาใหกับคณะเมื่อใด อยางไร
5. ขอใหทางคณะรับทราบขอมูลและนําไปประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม กรณีการหักเงินจากโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อเปนเงินคาบํารุงแกมหาวิทยาลัย นั้น หากโครงการใดมหาวิทยาลัยไมตองออกใบเสร็จรับเงิน
ทางมหาวิทยาลัยจะหักเงินจากโครงการ รอยละ 5 ตามขอ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่
900/2546) แตหากโครงการใดทางมหาวิทยาลัยตองออกใบเสร็จรับเงิน ทางมหาวิทยาลัยจะหักเงิ นจาก
โครงการ เปนจํานวนรอยละ 15
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต
ผูจดบันทึกการประชุม
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