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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2556

มติ ที่ประชุมมีมติใหแกไข หนา 8 บรรทัดที่ 7 ขอความ “เห็นขอบ” ใหแกไขเปน “เห็นชอบ”
หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง

2.1 กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานแจงวา ตามที่ในการเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศหลั กเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่แลว ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ
ใหระบุที่มาของรายรับของกองทุนฯ วา ไดมาจากเงินรายไดประจําปของคณะ ระหวางรอยละ 5 -10 นั้น ในการเสนอ (ราง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 1

ประกาศหลักเกณฑการใชเงินกองทุนดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทางคณะจึงไดระบุใหกองทุนฯ มี
ที่มาของรายรับที่ไดมาจากเงินรายไดประจําปของคณะ ไมเกินรอยละ 10 เพื่อใหยืดหยุนในการปรับลด/เพิ่มไดตามความจําเปน
ของแตละป โดยไมเกินรอยละ 10 ของเงินรายไดประจําปของคณะ
ทั้งนี้ ทางคณะไดเสนอ (ราง) ประกาศหลักเกณฑการใชเงินกองทุนดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแลว
อยางไรก็ ตาม ได ทราบอยางไมเปนทางการว า มี คณะอื่นๆ ได เสนอ (ราง) ประกาศหลั กเกณฑ การใชเงินกองทุนสงเสริมและ
พั ฒนาการผลิ ต บั ณ ฑิ ตของคณะนั้ น ๆ ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ยเพื่ อพิ จารณาด วยเช นกั น แต ยั ง ไม ได รั บความเห็ นชอบจากทาง
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงไดมอบหมายใหงานการเงิน บัญชี และพัสดุ หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไปดวยแลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจาง
นางกาญจนา จันทรสมบัติ ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่คณะ แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุมครั้ง ที่แลว มีมติเห็นชอบให การเจ าหนาที่ค ณะ ประสานงานกับนายขาม จาตุรงคกุล และอาจารยที่ปรึ กษา ถึ ง
กําหนดการขอขยายระยะเวลาลาศึกษาที่จะเสนอตอมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เนื่องจากตามเอกสารที่นายขามฯ และอาจารยที่
ปรึกษาเสนอมานั้น ยังมีความไมสอดคลองกันในเรื่องระยะเวลา และขอใหประสานงานกับ นายณัฎฐพงศ พรหมพงศธร ถึง
กําหนดการขอขยายระยะเวลาที่จะสามารถสําเร็จการศึกษาไดจริง เพื่อที่จะไมตองมีการขอขยายระยะเวลาซ้ําอีก นั้น การ
เจาหนาที่คณะไดดําเนินการแลว โดยกําหนดการขอขยายระยะเวลาลาศึกษา ราย นายขาม จาตุรงคกุล มีกําหนด 7 เดือน 17
วัน นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ ราย นายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร มีกําหนด 1 ป
นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.3 เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ
นางกาญจนา จันทรสมบัติ ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่คณะ แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในการ
ประชุมครั้งที่แลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ สถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพอวิริยังค สิรินธโร เพื่อรับรางวัลการสงเสริม
การศึกษาเพื่อสันติภาพ นั้น เนื่องจากหลักเกณฑการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลดังกลาว กําหนดใหเสนอชื่อตัวบุคคล และไมใชการ
เสนอชื่อหนวยงานหรือองคกร ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาจะเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับรางวัลดังกลาวนีห้ รือไม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเสนอชื่อ หลวงพอวิริยังค สิรินธโร และขอใหผูชวยศาสตราจารยทรงยศ
วีระทวีมาศ รับในการจัดทํารายละเอียดสําหรับการเสนอชื่อตอไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาคณะ สําหรับปงบประมาณ 2557
ประธานแจงวา ในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาคณะ สําหรับปงบประมาณ 2557
นั้น ทางคณะไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2555 – 2558 และจัดการ
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ การ เรื่ อง “การทบทวนและการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเพื่ อ องค ก รคุ ณ ภาพ คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน” เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็ นทารา จังหวัดขอนแกน เพื่อให มีการทบทวนการ
ดําเนินงานของคณะ และเสนอโครงรางองคกร รวมทั้งการเสนอรางโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2557
จนกระทั่งได (ราง) แผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น และใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อ
ทางคณะจะนําไปสูการปฏิบัติของฝาย/หลักสูตร/หนวยงาน/บุคลากร ในปงบประมาณ 2557 ตอไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 2

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติราชการดังกลาว แตทั้งนี้ ขอใหฝาย
วางแผนและพัฒนา รับไปปรับแกไขขอมูลที่ยังคลาดเคลื่อนอยูจากผลการประชุมผูบริหารคณะเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ใหครบถวนถูกตองกอนดวย
3.2 ขาราชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน แจ งว า ผู ชวยศาสตราจารยยิ่ งสวัสดิ์ ไชยะกุ ล ข าราชการพลเรือนในมหาวิ ทยาลั ย สั งกัดสายวิ ชา
สถาป ต ยกรรมศาสตร ได แ จ ง ความประสงค ข อรั บ การประเมิ น เพื่ อขอกํ าหนดตํ าแหน ง ทางวิ ช าการเป นตํ าแหน ง รอง
ศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติและ
ประเภทผลงานทางวิ ชาการของผูข อกํ าหนดตํ าแหน งรายนี้แ ลว ปรากฏวาเป นผูมี คุณ สมบัติ และประเภทผลงานเข าข ายที่
สามารถจะเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยได และไดผานการประเมินการสอนเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2556 แลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ และ การเสนอชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกลาว จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไมนอยกวา
6 รายชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
มติ ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคคลดังกลาว และมีมติ
เสนอชื่อกรรมการผู ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อพิ จารณาผลงานทางวิช าการ จํานวน 6 รายชื่ อ โดยวิ ธีลั บ เพื่ อเสนอทางมหาวิท ยาลั ย
พิจารณาดําเนินการตอไป
3.3 ขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประธาน แจงวา มีนักศึกษาหลักสูต รการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณ ฑิต จํานวน 2 ราย ไดยื่นคํารองขอ
อนุมัติเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในสาขาวิชาเดิม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ไดพิจารณาแลว มีมติเสนอให
เทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาได ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
ลําดับ
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ดังนั้น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 20/2550) เรื่อง
การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ การขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาของนักศึกษาทั้ง 2 รายดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนในรายวิชาไดตามที่เสนอ
3.4 ขอแกไขสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555
ประธาน แจงวา อาจารยเจาของวิชา 805 252 Ceramic Body and Glazes 3(1-6-3) Sec.01 เสนอขอ
แกไขการใหสัญ ลักษณ I เปนระดั บคะแนนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึ กษา 2555 ให แกนักศึกษา จํ านวน 2 ราย ไดแก
นางสาวจิราพร เทศพันธุ และนางสาวศุภรัตน น้ําโมง เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติงานครบตามเกณฑที่กําหนด และผานความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิช าการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุม ครั้งที่เวี ยนพิเศษ/
2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแกไขการใหสัญลักษณ I เปนระดับคะแนนใหแกนักศึกษาทั้ง 2
รายไดตามที่เสนอ
3.5 ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม ระดับบัณฑิตศึกษา
ประธาน แจง ว า ตามที่ คณะสถาปต ยกรรมศาสตร กํ าหนดแผนการเป ด หลั กสูต รใหม ระดับ บั ณฑิ ต ศึกษา
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุ ตสาหกรรม โครงการพิเศษ ในปการศึกษา 2556 นั้ น
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไดจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร
ใหม เสร็จเรียบรอยแลว ตามเอกสารประกอบการประชุม และไดผานความเห็นชอบในเบื้องตนจากคณะกรรมการวิชาการ
ประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 แลว
ดังนั้ น เพื่อให เปนไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแกน (ฉบับที่ 1911/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมั ติ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมดังกลาว เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรตอไป
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วี ระทวี มาศ แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว า มี การเสนอใหเปลี่ ยนชื่อหลักสู ตรนี้ เปนชื่ อ
หลั กสูตรการออกแบบอุ ตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต เพื่ อให สอดคลองกับลั กษณะวิชาชีพด านการออกแบบอุตสาหกรรมโดยตรง
อย างไรก็ ตาม เนื่ องจากการเสนอขอกํ าหนดชื่ อปริ ญญาทางด านการออกแบบอุ ตสาหกรรม (ชื่ อปริ ญญา : การออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต, การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, การออกแบบอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ที่
ทางคณะเคยเสนอขออนุ มั ติ ไปเมื่ อประมาณ 2 ป ที่ แล วนั้ น ยังไม ได รั บการตราเป นพระราชกฤษฎี กา ดั งนั้ น ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ จึงใหขอเสนอแนะใหใชชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตรที่มีอยูแลว ในชื่อหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สําหรับการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท นีไ้ ปกอน สวนการเปดรับนักศึกษา เห็นควรรอใหชื่อปริญญาของหลักสูตรทางดานการ
ออกแบบอุตสาหกรรมที่คณะเสนอไปนั้น ไดรับการตราเปนพระราชกฤษฎีกา และคณะไดมีการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่ อ
หลักสูตรนี้ จาก ชื่อหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เปน ชื่อหลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต แลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบใหเสนอขออนุมัตเิ ปดหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา ในชื่อหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดของหลักสูตรที่เสนอนีต้ อไปได
3.6 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ประธาน แจงวา ทางคณะไดพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 6 ราย และ
อาจารยที่ ปรึกษา จํานวน 1 ราย เพื่อเขารวมโครงการ 7TH INTERNATIONAL FIELD SCHOOL ON BOROBUDUR
SAUJANA HERITAGE ภายใตหัวขอ Local Communities’ Initiatives for the Evolutive Conservation ซึ่งจัดโดย
Center for Heritage Conservation, Department of Architecture and Planning Faculty of Engineering,
Universitas Gadjah Mada ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีเจาภาพรวม ไดแก Kanki Laboratory Graduate School
of Architecture and Architectural Engineering, Faculty of Engineering, Kyoto University, Japan; Chairperson
of Sub-committee for Rural Cultural Landscape, Committee for Rural Planning, Architectural Institute of
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Japan และ Jogja Heritage Society จัดขึ้น ณ เมือง Yogyakarta & Borobudur, ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระหวางวันที่ 4 - 10 กันยายน 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
เนื่องจากไดพิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่มีประโยชนตอนักศึกษาที่จะไดเรียนรูการทํางานใน
ระดับนานาชาติ เปนการเปด โลกทัศน ของผูศึ กษาใหกวางไกล ผานการฝกอบรมเชิ งปฏิบัติการระดั บสากล สามารถสราง
เครือขายการเรียนรูและการทํางานไดอยางเปนระบบ ประกอบกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการครั้งนี้ ไดผา นการคัดเลือกจาก
คณาจารยที่ปรึกษาโครงการวามีความพรอม และมีศักยภาพเพี ยงพอในการดําเนินกิจกรรมครั้ งนี้ใหประสบผลสําเร็จ แตโดยที่
งบประมาณในสวนของงานวิเทศสัมพันธที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2556 นั้นมีไมเพียงพอ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาว เปนจํานวนเงิน 198,600 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอย
บาทถวน) ดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการดังกลาวตามที่เสนอ
และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ขอใหนักศึกษานําผลงานที่ไดจากการไปรวมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ รวมทั้งผลงานจาก
กิจกรรม workshop ที่จะจัดใหมีขึ้น ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนสิงหาคม 2556
และ workshop ที่จะจัดใหมี ขึ้น ณ คณะสถาปต ยกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ยขอนแก น ตามความรวมมื อระหวางคณะ กั บ
University of Seville ประเทศสเปน และ University of Shiga of Prefecture ประเทศญี่ปุน ในเดือนกันยายน 2556 มา
จัดแสดงนิท รรศการในการประชุม เครือข ายคณะสถาป ตยกรรมศาสตร 5 สถาบัน ในเดื อนพฤศจิกายน 2556 ณ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดวย
3.7 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย
ประธาน แจ งว า ดวยคณะกรรมการคัด เลือกบุ คคลเพื่ อเข าปฏิบั ติ งานเป นพนักงานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ าแหน ง
อาจารย เลขประจํ า ตํ า แหน ง 1703-1704, 2156-2159 และ 2161 จํ า นวน 7 อั ต รา ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ตามคํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1316/2556 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 ไดดําเนินการคัดเลือกผูสมัครสอบโดยการสอบสัมภาษณ
และสอบสอนเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูผานการคัดเลือกในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย และสาขาวิชา
สถาปตยกรรม และผังเมือง จํานวน 3 ราย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย รวม 5 รายดังกลาว กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาประกาศผลและบรรจุแตงตั้งตอไป
อนึ่ง เนื่องจากผูไดรับคัดเลือกในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้ง 2 รายดังกลาว ยังขาดคุณสมบัติขอ
1.4.2 (2) ของประกาศรับสมัครฯ (ฉบั บที่ 557/2556) คือ ผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งไมถึงเกณฑตามที่กําหนด แต
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดพิจารณาเห็นวา สาขาวิชาที่บุคคลดังกลาวสําเร็จการศึกษานั้น เปนสาขาวิชาที่ทางคณะขาดแคลน
และให ค วามสํ าคั ญ เป นลํ าดั บ แรก (ป จจุ บั น สาขาวิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรมของคณะ มี สั ด ส วนจํ านวนอาจารย :
นักศึกษา เทากับ 1 : 12 ซึ่งสัดสวนตามเกณฑมาตรฐาน เทากับ 1 : 8 ) ประกอบกับทางคณะไดมีการเปดรับสมัครอาจารย
ในสาขาวิชานี้มาแลวหลายครั้ง แตไมอาจสรรหาผูมาบรรจุได ดังนั้น สําหรับผลการคัดเลือกใน 2 รายนี้ จึงเห็นสมควรเสนอ
ตอทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาใหเปนผูไดรับการคัดเลือกเปนกรณีพิเศษดวย
มติ ที่ ประชุ มพิจารณาแลว มี มติ เ ห็ นชอบการเสนอชื่อผู ส อบผ านการคัด เลื อกเปนพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ตําแหนงอาจารย จํานวน 5 ราย ตามรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา สําหรับผูสอบ
ผานการคั ดเลื อก 2 รายในสาขาวิช าการออกแบบอุตสาหกรรมนั้น ขอให ทางคณะระบุเ หตุผ ลเพิ่ มเติ มไปยั งมหาวิท ยาลั ย
เกี่ยวกับการมีประสบการณวิชาชีพที่เปนที่ตองการของคณะ ศักยภาพในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และศักยภาพในการ
สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษ ดวย
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3.8 เสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลกัลปพฤกษทองคํา ประจําป พ.ศ.2556
ประธาน แจ งวา มหาวิท ยาลัย ขอนแกน ขอใหคณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํ า
คณะฯ ซึ่งเปนผูมีสิทธิ์เสนอชื่อตามขอ 6.4 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1390/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติการ
คัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลกัลปพฤกษทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ.2556 พิจารณาเสนอชื่อบุคคล และนิติ
บุค คลหรื อองค กร ที่ มีผ ลงานอันเป นประโยชน ตอสัง คมในภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ เป นแบบอย า งที่ดี และเปนที่ย อมรั บ
โดยทั่วไป ใหเปนผูสมควรไดรับรางวัลกัลปพฤกษทองคํา ประจําป พ.ศ.2556 จํานวนประเภทละ 1 รายชื่อ โดยการเสนอชื่อ
โดยวิธีลับ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติโดยวิธลี ับ เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 1 ราย และ
ขอใหผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร รับในการจัดทํารายละเอียดสําหรับการเสนอชื่อตอไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝายตางๆ
- ไมมี –
4.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (อยางไมเปนทางการ)
ประธาน แจงวา ตามทีค่ ณะไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ IQA ปการศึกษา 2555 เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นั้น ฝายวางแผนและพัฒนาคณะ ไดรายงานผลการตรวจประเมินดังกลาว (อยางไมเปนทางการ) มา
ใหที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ ประชุ มรั บทราบ และให ขอเสนอแนะเพิ่ มเติม วา เนื่องจากอาจยัง มีค วามเข าใจที่ ไม ชัด เจนตรงกั น
ระหวางคณะกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เกี่ยวกับหลักฐานสําหรับใชอางอิงถึงการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน ในตัวชี้วดั ที่ 4.5 ดังนั้น ทางคณะจึงอาจทําหนังสือสอบถามความชัดเจนในประเด็นดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดหลักฐานอางอิงในโอกาสตอไป
4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2556
ประธาน แจงวา ฝายวางแผนและพัฒนาคณะ ไดรายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 9 เดือน มาใหที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ และสําหรับตัวชี้วัดใดที่มีผลการดําเนินการในระดับ “ตองปรับปรุง” ขอใหรองคณบดีฝายที่เกี่ยวของ
รับไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 การเปดภาคการศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557
รองคณบดี ฝ ายวิ ชาการ รายงานผลการประชุ ม คณะอนุ กรรมการเพื่ อพิ จารณาผลกระทบต อการเป ดภาค
การศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และการประชุมคณะอนุกรรมการสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาตอการเปดภาคการศึกษาแบบอาเซียน พ.ศ. 2557 เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบ และขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกปฏิทินการเปดภาค
การศึกษาของคณะ ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนปแรกของการปรับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนแบบอาเซียน
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ที่จะมีผลกระทบนอยที่สุดตอนักศึกษาของคณะ ชั้นปที่ 1, ชั้นปกอนปสุดทาย และชั้นปสุดทาย โดยทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด
รางปฏิทินการเปดภาคการศึกษาในป พ.ศ. 2557 ไวใหเลือก 3 รูปแบบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเลือกรางปฏิทินการเปดภาคการศึกษา ในป พ.ศ. 2557 ตามรูปแบบที่ 3 ดังนี้
นักศึกษาชั้นป
นักศึกษาชั้นปที่ 1
นักศึกษากอนชั้นปสุดทาย
นักศึกษาชั้นปสุดทาย

ภาคการศึกษาตน
จันทร 11 สิงหาคม 2557
จันทร 11 สิงหาคม 2557
มิถุนายน 2557

การเปดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย
จันทร 5 มกราคม 2558
จันทร 5 มกราคม 2558
พฤศจิกายน 2557

ภาคพิเศษ
จันทร 2 มิถุนายน 2558
มีนาคม 2557
มีนาคม 2557

5.2 การจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ 2554
ประธาน แจ ง ว า สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได จัด สรรเงิ นรางวั ล ประจํ า ป
งบประมาณ 2554 ใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนํามาจัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ตามผลการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ทางมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได กํา หนดหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การจั ด สรรเงิ น รางวั ล ดั ง กล าว ให แ ก ข าราชการและ
ลูกจางประจําในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยแบงกลุมบุคลากรที่จะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุ ม ที่ 1 ได แ ก ข าราชการที่ ดํ า รงตํ าแหน ง ประเภทผู บ ริ ห าร ได แ ก อธิ การบดี รองอธิ การบดี คณบดี
ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานั ก ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการศูนย /
สถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก ขาราชการที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ระดับตําแหนง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยที่ไดรับเงินเดือนตั้งแต 21,090 บาท และผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
กลุมที่ 2 ไดแก ขาราชการที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารยที่ไดรับเงินเดือนไมเกิน 21,080
บาท ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย (เดิมดํารงตําแหนง ระดับ 6 -8 ) ขาราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ
กลุ ม ที่ 3 ไดแ ก ข าราชการที่ ดํ ารงตํ าแหน งวิ ช าการ ตํ าแหน ง อาจารย (เดิ ม ดํ ารงตํ าแหน ง ระดั บ 3 – 5 )
ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไปทุกระดับ และลูกจางประจํา
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ไวดังนี้
กลุมที่ 1 มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล
กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ใหคณะ/หนวยงาน เปนผูดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล โดยแบงการจัดสรรเงินรางวัล
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 รางวัลสําหรับความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน (รอยละ 30 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมด
สําหรับกลุมที่ คณะ/หนวยงานไดรับการจัดสรร) จั ดสรรใหกับข าราชการและลูกจางประจําผูมีสิทธิ ไดรับเงินรางวัลในคณะ/
หนวยงานทุกคนเปนจํานวนที่เทากัน
สวนที่ 2 รางวัลสําหรับความรับผิดชอบ ทุมเท และมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ
มหาวิ ทยาลัย และคณะ/หน วยงาน และตามคํารั บรองการปฏิ บัติ ร าชการประจํ าป ข องแต ละคณะ/หน วยงาน ที่ มี ผลทําให
มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 70 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดสําหรับกลุมที่คณะ/
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หนวยงานไดรับการจัดสรร) จัดสรรใหกับขาราชการและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับเงินรางวัลในคณะ/หนวยงาน โดยใหนําผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนและคาจ าง ประจําปงบประมาณ 2554 มาเปนหลักในการพิจารณา
และขอควรพิจารณาอื่นตามหลักเกณฑที่คณะ/หนวยงานกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ และตอง
ประกาศหลักเกณฑใหขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดไดทราบโดยทั่วกันดวย
ทั้งนี้ บุ คลากรที่ มีสิทธิได รับเงินรางวัล ไดแก ข าราชการและลู กจางประจําที่มีค ะแนนการประเมิ นผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการรายบุ ค คล ที่ ใ ชใ นการเลื่ อนเงิ นเดื อนและคาจ าง ประจํ าป ง บประมาณ 2554 ตั้ ง แต ร ะดั บดี ขึ้ น ไป (กรณี
ลูกจางประจําใหใชผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับเปนที่ยอมรับได มาเปนเกณฑพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดี)
ในการนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับเงินรางวัลสําหรับการจัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจําของ
คณะ ดังนี้
กลุมที่ 2
จํานวนขาราชการ (คน)
28

สวนที่ 1
32,700.48

จํานวนเงินรางวัลทีไ่ ดรับจัดสรร (บาท)
สวนที่ 2
72,193.78

รวม
104,894.26

กลุมที่ 3
จํานวนขาราชการและลูกจางประจํา (คน)
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
รวม
6
11
17

จํานวนเงินรางวัลทีไ่ ดรับจัดสรร (บาท)
สวนที่ 1
สวนที่ 2
รวม
22,236.32
49,140.13
71,376.45

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลในสวนที่ 2 ของกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ใหแก
ขาราชการและลูกจางประจําของคณะดวย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดสรรเงินรางวัลสวนที่ 2 ของกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 โดยจัดสรร
ใหแกผทู ี่มรี ะดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนและคาจาง ประจําปงบประมาณ 2554
ดังนี้
- ระดับดีเดน ใหไดรับเงินรางวัล 2 สวน
- ระดับดีมาก ใหไดรับเงินรางวัล 1 สวน
และใหประกาศหลักเกณฑการจัดสรรนี้ใหบุคลากรทราบทั่วกันดวย
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต
นางกาญจนา จันทรสมบัติ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผูจดบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 8

