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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
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รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2556

มติ ที่ประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 1 ผูไมมาประชุม บรรทัดที่ 1 ขอความ “ไปราชการ” ใหแกไขเปน “ติดราชการ”
- หนา 2 วาระที่ 2.2 บรรทัดที่ 5 ขอความ “เพื่อที่จะไมมีการเสนอขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีกใน
โอกาสตอไป” ใหแกไขเปน “เพื่อที่จะไมตองมีการขอขยายระยะเวลาซ้ําอีก”
- หนา 4 วาระที่ 3.5 บรรทัดที่ 2 ขอความ “อุสาหกรรม” ใหแกไขเปน “อุตสาหกรรม”
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-

หนา 5 บรรทั ดที่ 11 “ขอความ “ขอให นักศึกษานําผลงานที่ได จากการไปร วมโครงการแลกเปลี่ยน
ดังกลาว” ใหแกไขเปน “ขอใหนักศึกษานําผลงานที่ไดจากการไปรวมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
รวมทั้ ง ผลงานจากกิ จกรรม workshop ที่ จะจั ด ให มี ขึ้ น ณ เมื องหลวงพระบาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนสิงหาคม 2556 และ workshop ที่จะจัดใหมีขึ้น ณ คณะสถาป
ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามความรวมมือระหวางคณะ กับ University of Seville
ประเทศสเปน และ University of Shiga of Prefecture ประเทศญี่ปนุ ในเดือนกันยายน 2556”

หลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง

2.1 เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่แลว มีมติให
เสนอชื่อ หลวงพอวิริยังค สิรินธโร เพื่อรับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ นั้น เนื่องจากไดตรวจสอบประวัติการ
ปฏิบัติงานเพื่อสังคม และประวัติการรับรางวัลจากสถาบันตางๆ ของหลวงพอวิริยังค สิรินธโร แลว พบวาทานเคยไดรับรางวัล
ระดับนานาชาติที่สูงกวารางวัลการสงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพนีแ้ ลว ดังนั้น จึงเห็นสมควรงดการเสนอชื่อ หลวงพอวิริยังค
สิรินธโร ในการรับรางวัลดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
2.2 ผลการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
ประธาน แจงวา ตามที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย
เลขประจําตําแหนง 1703-1704, 2156-2159 และ 2161 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดเสนอคณะกรรมการประจําคณะในการ
ประชุมครั้งที่แลว เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อผูผานการคัดเลือก จํานวน 5 ราย เพื่อใหไดรับการบรรจุจากทาง
มหาวิทยาลัย นั้น ทางคณะไดเสนอผลการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการประจําคณะไดมีมติเห็นชอบแลวนั้น ไปยังมหาวิทยาลัย
แลว แตไดรับแจงตอบจากกองการเจาหนาที่วา ในจํานวนรายชื่อที่เสนอดังกลาว มีผูขาดคุณสมบัติ จํานวน 3 ราย เนื่องจาก
ไมมผี ลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันตามที่ประกาศรับสมัครกําหนด ประกอบดวย นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง, นาย
ชิงชัย ศิริธร และนายฐานันดร ศรีธงชัย ดังนั้น กองการเจาหนาที่จึงประกาศผลผูผานการคัดเลือกเพียง 2 รายที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศรับสมัคร
อยางไรก็ตาม เนื่องจากทางคณะเห็ นวา สํ าหรับราย นายฐานันดร ศรีธงชัย นั้น แมจะไม มีผลคะแนนการ
ทดสอบทักษะภาษาอั ง กฤษจากสถาบั นที่ เ ชื่อถือไดต ามที่ ประกาศรั บ สมั ครกํ าหนด แตเ นื่ องจากบุค คลดั งกล าวได ส ํ าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร
ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และติดอันดับสูงสุดในรอยละ 1 ของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดทั่ วโลกในการจัด อันดับมหาวิทยาลัยโลกของ The QS World University Rankings ประกอบกับมีผ ลคะแนน
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษกอนเขาศึกษา อยูในระดับ PASS with DISTINCTION (รอยละ 71) จาก Center for English
Language Education ของ The University of Nottingham ซึ่งคณะฯ เห็นวาสามารถใชในการเทียบเคียงกับคุณสมบัติ
เรื่องคะแนนผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครได และนอกจากนี้ จากผลการศึกษาของบุคคล
ดังกลาวในระดับปริญญาตรี ซึ่งไดรับเกียรติ นิย มอันดับ หนึ่ง และในระดับปริ ญญาโทไดรั บระดับผลการศึกษาระดับดีเยี่ย ม
นับเปนเครื่องยืนยันไดวา เปนผูที่มีศักยภาพมากเพียงพอในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกและสามารถสําเร็จการศึกษา
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ตามระยะเวลาที่ กําหนดได ดั ง นั้ น ทางคณะจึ ง เห็ นสมควรที่ จะเสนอขอให ม หาวิ ท ยาลั ย ยกเว นคุ ณ สมบั ติ โดยไม ต องมี
ผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นอีก สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศรายนี้
สวนราย นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง และ นายชิงชัย ศิริธร นั้น ทางสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมไม
ประสงค ข ออุ ท ธรณ ผ ลการคั ด เลื อ กดั ง กล าว โดยจะขอเป ด ดํ า เนิ นการคั ด เลื อ กเอง แล ว เสนอขอความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ กอนเสนอขออนุมัติตอทางมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเปนกรณีพิเศษ จํานวน 4 อัตรา ตอไป จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามที่เสนอ
2.3 กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน แจงวา ตามทีค่ ณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิต คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก น ไปยังมหาวิท ยาลัย เพื่อพิ จารณา นั้ น บั ดนี้ (ราง) ประกาศ
ดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน แลว ทางคณะจึงจะจัดทํา (ราง) ประกาศ
ระดับคณะ กําหนดแนวปฏิบัติการใชเงินกองทุนฯ และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 รับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 และ 2556
หัวหนาสายวิชาสถาป ตยกรรมศาสตร แจ งวา มีนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย ไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดู
รอน ปการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 ซึ่งงานบริการการศึกษาไดตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สิน
กับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกตองของชื่อ – สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และคาคะแนน
สะสม กั บ ทางสํ านั กบริ ห ารและพัฒ นาวิ ช าการ เรี ย บรอยแล ว นั กศึ กษามี คุณ สมบั ติ ที่ จะได รั บ การเสนอชื่ อเป นผู สํ าเร็ จ
การศึ ก ษาได จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการเสนอชื่ อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555
ลําดับที่
1

รหัสประจําตัว
523200178-3

ชื่อ - สกุล
นายอุเทน เติมสายทอง

GPA
2.91

ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2555
ลําดับที่
รหัสประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
513200306-9 นายวโรดม วัฒนกูล

GPA
2.08

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556
ลําดับที่
รหัสประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
523200156-3 นางสาวสุพรรณี บุฟผา

GPA
2.77
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหการรับรองการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 รายดังกลาว ตามที่
เสนอ
3.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ตามที่คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ขอใหแตละหลักสูตรฯ กลับไปพิจารณาทบทวนและเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของแตละหลักสูตรฯ ใหม เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด ซึ่งหลังจากที่หลักสูตรตางๆ ไดเสนอ
รายชื่อแลว คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 จึงมีมติเห็นสมควร
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รายชือ่ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของหลักสูตรตางๆ ซึ่งจะมีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ
3.3 ขอความเห็นชอบการสมัครขอรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ
ประธาน แจงวา ผูชวยศาสตราจารยสิทธา กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ผูไดรับ
อนุญาตใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกสถาปตยกรรมและการทองเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ) ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตร
และสั งคมศาสตร (ทุ นเรี ยนดีม นุษยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร แ หง ประเทศไทย) ประจําปการศึกษา 2556 มี กําหนด 3 ป
นับตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ไดเสนอขอความเห็นชอบในการสมัครขอรับทุนศึกษาตอระดับ
ปริ ญ ญาเอกในประเทศ สํ าหรั บ อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ประจํ าป 2556 (รอบที่ 2) เพื่ อ เป นค าใช จายสํ าหรั บ
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต เพิ่มเติมจากทุนการศึกษาที่ไดรับอยูปจจุบันซึ่งไมเพียงพอ และหนวยงานเจาของทุน
ไมสามารถอนุมัติคาใชจายเพิ่มเติมใหตามวงเงินที่จายจริงได ทั้งนี้ ทุนการศึกษาที่ไดรับสําหรับเปนคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาหนวยกิต คือ 165,000 บาท/ปการศึกษา รวมตลอดหลักสูตรจะไดรับเปนเงิน 495,000 บาท แตมีคาใชจายจริงสําหรับ
เปนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต เปนเงิน 646,900 บาท ดังนั้น จึงมีคาใชจายสวนเกินที่ตองการการสนับสนุนอีก
เปนเงิน 151,900 บาท จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติเห็นชอบใหบุ คคลดัง กล าวสมั ครขอรั บทุ นศึ กษาต อระดับ ปริ ญญาเอกใน
ประเทศ สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัย ขอนแกน ประจําป 2556 (รอบที่ 2) ไดตามที่เสนอ และขอใหการเจาหนาที่คณะ
ประชาสัมพันธบุคลากรสายผูสอนใหทราบวา มีทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดใหบุคลากร
สายผูสอนสมัครขอรับทุนได ดังกลาวดวย
3.4 ขาราชการขอโอนยายกลับมารับราชการในสังกัดคณะ
ประธาน แจงวา ทางคณะไดรับหนังสือจาก ผูชวยศาสตราจารยวาริน บุญญาพุทธิพงศ ขาราชการในสังกัด
คณะศิล ปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลลานนา แจ งวามีค วามประสงค จะขอโอนยาย
กลับมารับราชการในสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนสังกัดหนวยงานเดิม ดวยเหตุผลความ
จําเปนทางครอบครัว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และเพื่อกลับมาเปนกําลังสนับสนุนงานดานวิชาการ
งานด านบริ ห าร และงานบริ การวิ ช าการของหลั กสู ต รสาขาวิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 4

มหาวิ ทยาลั ยขอนแกน ซึ่งตนไดมี สวนร วมในการรางและกอตั้งหลั กสูตรในระดับปริญญาตรี และรวมถึง หลักสู ตรในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งอยูระหวางดําเนินการขอเปดหลักสูตรดวย อนึ่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรมไดเสนอเหตุผ ลเพิ่มเติมตอคณะ เพื่อสนั บสนุนการรับโอนบุค คลดังกลาวกลับมารั บราชการในสังกัดคณะดวย
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ เ ห็ น ชอบให รั บ โอนข าราชการรายนี้ กลั บ มารั บ ราชการในสั ง กั ด คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตามทีเ่ สนอ
3.5 การรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจําป 2557
ประธาน แจงวา ทางคณะไดรับหนั งสือจาก The International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience of Thailand (IAESTE Thailand) ประชาสัมพันธใหทราบวา The International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience) เปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่ง
เปนองคกรอิสระ กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2491 ณ Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 88 ประเทศ เพื่อใหโอกาสนักศึกษาไดฝกงานดาน
เทคนิค ดวยการทํางานจริง ในหนวยงานภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในนานาอารยะประเทศทั่วโลก ซึ่งสําหรับการ
เปนสมาชิกของประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกในนาม
ประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งเปนโครงการใชชื่อวา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติเพื่อการฝกงานดาน
เทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience of Thailand
หรือ IAESTE Thailand) ซึ่งมีหนาที่หลักคือ จัดหาสถานที่ฝกงานภายในประเทศใหแกนักศึกษาตางชาติ ในระดับอุดมศึกษา
(ชั้นปที่ 3-4 หรือ ปริญญาโท–เอก) ในสาขาวิชาตางๆ ทั้งดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี, เกษตรกรรม, วิทยาศาสตร,
ศิลปศาสตรประยุกต (สถาปตยกรรม และ การจัดรูปแบบและการพิมพ) และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไทยระดับดังกลาว
ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่สามารถสอบผานการคัดเลือกและมีคุณสมบัติเหมาะสม ไดมีโอกาสเดินทางไปฝกงานใน
ตางประเทศ เปนการแลกเปลี่ยน ในอัตราสวน 1 : 1 ซึ่งเรียกความรวมมือดังกลาววา “ทุนฝกงาน (Offer)”
ในการนี้ IAESTE Thailand ไดขอความอนุเคราะหมายังคณะฯ ในการรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงาน ประจําป
2557 เปนระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน หรือมอบทุนใหแกนักศึกษาตามโครงการดังกลาว โดยมี 3 วิธีการสนับสนุนใหเลือก
พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหรับนักศึกษาตางชาติ จํานวน 1 คน เขาฝกงานที่คณะเปนเวลา 4
เดือน (1 ภาคการศึกษา) โดยสนับสนุนทุนเปนเงิน 12,000 บาท ตอเดือน (เปนคาเบี้ยเลี้ยงแกนักศึกษา เปนเงิน 11,000
บาท และสนับสนุนการดําเนินงานใหแก IAESTE Thailand เปนเงิน 1,000 บาท) โดยให IAESTE Thailand เปนผูจัดหา
ที่พักใหแกนักศึกษา และนักศึกษารับผิดชอบจายคาที่พักเอง สวนการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเขาฝกงานและ
การกําหนดรายละเอียดของการฝกงานนั้น ขอใหหลักสูตรตางๆ พิจารณาเสนอตอคณะ และขอให ทางคณะจัดงบประมาณ
ปงบประมาณ 2557 สําหรับสนับสนุนโครงการนี้ เปนเงิน 48,000 บาท ตอไปดวย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ

4.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2557
รองคณบดี ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นา รายงานความก า วหน า ของการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ 2557 วา ตามทีค่ ณะกรรมการประจําคณะไดเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2557 ในเบื้องต น และผูบ ริห ารคณะร วมกับ ประธานกรรมการบริห ารหลั กสู ตร ไดพิ จารณาโครงการตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 5

แผนปฏิ บัติราชการดั งกลาว และไดสรุป โครงการที่จะดําเนิ นการในปงบประมาณ 2557 แลว นั้น เพื่ อเปนการผลั กดันให
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถบรรลุตามยุทธศาสตร ของคณะตอไปได ดังนั้น ฝายวางแผนและพัฒนาคณะจึงไดจัดประชุม
บุคลากรสายผูสอนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เพื่อถายทอดแผนปฏิบัติราชการดังกลาว และแนวทางการมอบหมายภาระ
งานและการคิดภาระงานแกบุคลากรสายผูสอน รวมทั้งการมอบหมายใหหลักสูตรตางๆ เสนอขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปงบประมาณ 2557 ตอคณะ ภายในกลางเดือนกันยายน 2556 ดวยแลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเขาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา โปรแกรมวิชาสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไดนําคณาจารย จํานวน 9 ทาน เขาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการหลักสูตร และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมี หัวหนาสายวิชาสถาปต ยกรรมศาสตร , ประธาน
กรรมการบริ หารหลักสูต รสาขาวิชาสถาปต ยกรรมศาสตร และรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รวมใหการตอนรับและ
ถายทอดความรู
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอเขาศึกษาดูงานและปรึกษาโครงการความรวมมือ
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ แจงวา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดนํา
คณาจารย จํานวน 6 ท าน เข าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือ เกี่ ยวกั บการสรางเครือข ายความร วมมื อทางวิ ชาการ รวมกั บ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยอื่นในเขตภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอนดานการออกแบบ เชน คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยลําปาง, สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปนตน ในการนี้ คณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งรวมใหการตอนรับดวย ไดเชิญใหหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ :
เอกภาพในความหลากหลาย” ระหวางวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิต
ศิลป มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ด วย และอาจถือโอกาสนี้ ทําพิธี ลงนามในบันทึกความร วมมื อการเปนเครื อขายระหวาง
มหาวิทยาลัยตางๆ ในงานดังกลาวดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน แจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 16 สิง หาคม 2556 มี มติ เห็นชอบใหบ รรจุ โครงการจัด ตั้ง คณะออกแบบ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น ไวในแผนพั ฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แลว โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหตองมีการเตรียมความพรอม
ในการจัดตั้งคณะใหมากกวาที่เปนอยู เชน ดานอัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ความตองการของตลาดแรงงาน เปนตน
และคณะสถาปตยกรรมศาสตรจะตองเตรียมปรับแผนที่เกี่ยวของดวย หากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมแยกออกตัว
ออกไปแลว เนื่องจากจะไดรับผลกระทบดานตางๆ เชน โครงสรางการบริหารจัดการ งบประมาณสนับสนุน อัตรากําลัง เปน
ตน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 6

มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน
ประธาน แจ ง ว า มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให ทุ ก คณะรั บ คนพิ ก ารเข า ปฏิ บั ติ ง าน สื บ เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2550 และแก
ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่ง ไดบั ญญั ติใ หห น วยงานของรัฐที่ มีผู ป ฏิบั ติง าน 100 คนขึ้นไป ตองรับ คนพิการเข า
ปฏิบัติงาน 1 คน หรือหากไมรับเขาปฏิบัติงาน ก็อาจใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือฝกงานใหกับคนพิการแทนก็ได ซึ่งคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนผูมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดยกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย ป จจุ บั นมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก นมี ผู ป ฏิ บั ติ ง านประมาณ 8 พั นกว าคน จึ ง
จําเปนตองรับคนพิการเขาปฏิบัติงาน ไมต่ํากวา 80 คน โดยมหาวิทยาลัยมีผพู ิการหรือผูปวยทุพพลภาพที่มีชื่อปฏิบัติงานอยู
บาง แตอาจไมไดจดทะเบียนเปนคนพิการไว ซึง่ ควรมีการสํารวจและแนะนําใหไปจดทะเบียนตอไป ดังนั้น จึงแจงที่ประชุม
เพื่อทราบนโยบายนี้ของมหาวิทยาลัย และทางคณะอาจจําเปนตองรับคนพิการเขาปฏิบัติงานในโอกาสตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 หลักสูตรใหมไดรับการบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่ทางคณะไดเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม 2 หลักสูตร ไวใน
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดแก
1. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรภาษาไทย
การจัดการศึกษาภาคปกติ)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรภาษาไทย การจัดการ
ศึกษาภาคปกติ)
นั้น คณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2556 ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ โดยขอใหทางคณะเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอนกอนเปดหลักสูตรตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 การเปดรับนักศึกษา และการปรับขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานการ
ปฏิบัติตามนโยบายดานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษา ทุกหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่ง
กลุมสาขาวิชาของคณะอาจตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาขึ้นดวยตามนโยบายดังกลาว
2. ขอใหทุกคณะเตรียมความพรอมในการเปดรับนักศึกษานานาชาติ
3. ในการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะสามารถเปดรับไดตลอดปการศึกษา ซึ่งสามารถเริ่ม
ดําเนินการไดเลย
4. ใหค ณะสามารถเสนอขอรับนักศึ กษาที่สํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิท ยาลัย ขอนแก น เขาศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ โดยตองมีคุณสมบัติและผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด
5 ขอใหทุกคณะลดจํานวนรับนักศึกษาตามแผน ข.ลง โดยใหปรับไปรับนักศึกษาตามแผน ก. แทนใหมากขึ้น
เพื่อสนับสนุนนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 7

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้
1. ขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับงานบริการการศึกษา เพื่อปรับปฏิทินการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตอไปดวย
2. ควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ สําหรับการเปดรับนักศึกษานานาชาติ
และการลดจํานวนรับนักศึกษาตามแผน ข.ลง ซึ่งหากไดมีการทบทวนแลวและคณะเห็นวามีความจําเปนตองเปดรับนักศึกษา
ตามแผน ข.หรือไมอยางไร ทางคณะก็จะมีคําอธิบายที่สามารถชี้แจงตอมหาวิทยาลัยได
4.8 นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน แจงวา ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทํารางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง นโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสง เสริมใหเกิดการพัฒ นาการใชภาษาอัง กฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคและนโยบายดานการผลิตบัณฑิต และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดย
รางประกาศฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลว ซึ่งมีตัวอยางสาระสําคัญในรางประกาศดังกลาว เชน
1. ทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 15 หนวยกิต (ปจจุบันหลักสูตรของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มีรายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต)
2. ทุกหลักสูตรตองจัดใหมีชาวตางประเทศหรื อชาวไทยที่ใช ภาษาอัง กฤษในการสื่อสารไดเ ปนอยางดีเป น
ผูสอนหรือผูชวยสอนประจํา อยางนอยปละ 1 คน
3. ทุกหลักสูตรตองจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน (Medium of
Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมีรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเปาหมายการดําเนินการ
ดังนี้
3.1 จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 45 ชั่วโมง ในปการศึกษา 2557
3.2 จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 90 ชั่วโมง ในปการศึกษา 2559
4. นักศึ กษาทุกคนที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป ใหตองเขารับการทดสอบหรือประเมิ น
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษกอนการสําเร็จการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. ให ค ณะจั ด ให มีค ณะกรรมการพั ฒนาภาษาอั ง กฤษเพื่ อเสริม สร างบรรยากาศการใชภ าษาอั งกฤษของ
นักศึกษาอยางตอเนื่อง
อนึ่ง มีผูใ หขอเสนอแนะในที่ประชุมคณบดีวา ในการคัดเลือกนั กศึกษาเขาศึกษาระดั บปริญ ญาตรี ทาง
มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกผูท ี่มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอยูในระดับดีขึ้นไป เพื่อไมเปนภาระการแกไขปญหาเมื่อเขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว
ทั้งนี้ สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น จะขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ ศึกษาขอมูลคะแนนผลการสอบ
ภาษาอั งกฤษในการสอบคัดเลือกเข าศึกษาในคณะฯ ของผูผานการคัดเลือก 2-3 ปยอนหลัง และจะขอให หลักสูต รระดั บ
ปริญญาตรีพิจารณาวาจะสอนวิชาใดในชั้นปที่ 3 เปนภาษาอังกฤษ ตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะขอใหทางคณะพิจารณาการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารยและเจาหนาที่เพิ่มเติมดวย
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

5.1 สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 8

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งติดราชการอื่นขณะพิจารณาวาระนี้
ว า รองคณบดี ฝ ายวิ จัย และบริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง ได ไ ปปฏิ บั ติ ห น าที่ แ ทนคณบดี ในการเข าร วมประชุ ม สภาคณบดี ค ณะ
สถาปตยกรรมศาสตร แหง ประเทศไทย เมื่ อวันที่ 16 สิ งหาคม 2556 ไดจัดทํารายงานสรุป ผลการประชุ มดัง กลาวมาให ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุวามีประเด็นสําคัญที่คณะฯ ตองติดตามและ
สงนักศึกษาและบุคลากรเขารวม 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ใหความรวมมือสนับสนุนการใหความรูดานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในการเรียนการสอนสถาปตยกรรม
ซึ่งอาจเปนวิชาเลือกในหลักสูตรหรือใหบูรณาการอยูในระบบการเรียนการสอนวิชาสตูดิโอการออกแบบสถาปตยกรรม เพื่อให
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ (หมายเหตุ : นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูเสนอประเด็นนี้)
2. กิจกรรม วัฒนธรรมศึกษาสถาปตยกรรม สี น้ํา สามเชียง ซึ่ง ผูรับผิดชอบคือมหาวิ ทยาลัยพะเยา เป น
กิจกรรม Workshop การเขียนสีน้ําสถาปตยกรรม ในเมือง 3 เชียง ไดแก เชียงแสน เชียงตุง (สหภาพเมียนมาร) ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2556 และ เชียงทอง (หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ระหวางเดือน ธันวาคม 2556
โดยขอใหแต ละสถาบันส งตัวแทนเขารวม เปนอาจารย 1 คน และนักศึกษา 2 คน ผู เขารวมอาจไมซ้ํากันได เนื่องจากมี
กิจกรรมสองชวง ทั้งนี้ ขอใหคัดผูที่มีฝมือพอสมควร เนื่องจากผลงานที่เสร็จแลวจะนําไปจัดนิทรรศการ ทําหนังสือรวมเลม
ผลงาน และมีการประมูลภาพเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะและคืนรายไดบางสวนใหกับสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรแหงประเทศไทยดวย
3. กิจกรรม คายอาสาสรางหองเรียนเพื่อนอง ซึ่งผูรับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยแมโจ เปนกิจกรรมรวมกับ
มูลนิธิสรางสรรคการศึกษา พื้นที่ออกคายอยูในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ 14-20 ตุลาคม 2556 และรวม
ลงมือสรางและมีกิจกรรมกลุมทีอ่ ําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน การกอสรางจะรวมมือกับชมรมคายอาสา มหาวิทยาลัยแมโจ
ซึ่งจะเปนผูดําเนินการกอสรางตอจนแลวเสร็จภายหลังจากกิจกรรมการออกคายรวมระหวางสถาบันแลวดวย ทั้งนี้ขอใหแตละ
สถาบันสงนักศึกษาเขารวม 1-2 คน
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายให ผูช วยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ คัดเลือกนักศึกษาของคณะไปเขารวมกิจกรรมที่ 2
โดยขอใหเสนอโครงการเพื่อบรรจุไวในแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2557 ของคณะฯ ดวย
2. มอบหมายใหรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธกิจกรรมที่ 3 ใหนักศึกษาทราบหากประสงคจะ
เขารวมกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม ที่ประชุมใหขอสังเกตวา ระยะเวลาของกิจกรรมอาจไมสะดวกนักที่นักศึกษาของคณะ
จะเดิ นทางไปเข าร วม เนื่องจากอยู ในช วงคาบเกี่ย วระหวางการปด ภาคการศึกษาต นและการเปด ภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2556
5.2 สรุปรายรับ-รายจาย บัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ สรุ ป รายรั บ -รายจ ายบั ญ ชี ก องทุ นสนั บ สนุ น การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตเริ่มจัดตั้งกองทุนในปงบประมาณ 2551 จนถึงปจจุบัน ปงบประมาณ 2556 แทนรองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการวิชาการซึ่งติดราชการอื่น ใหที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.3 แผนงบประมาณและโครงการ ฝายวิชาการ ปงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝายวิชาการ หารือวา เนื่องจากฝายวิชาการคณะฯ จะไดรับจัดสรรงบประมาณและมีโครงการซึ่งอยู
ภายใตความรับผิดชอบจํานวนมาก โดยที่ยังไมมีการกํ าหนดใหชัดเจนวา กิ จกรรมภายใตโครงการตางๆ นั้น จะดําเนินการโดย
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หลักสูตรใด ซึ่งจะไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงินเทาใด จึงควรกําหนดกรอบใหชัดเจน รวมทั้งงบประมาณที่จะจัดสรรใหกับงาน
ประจําภายใตความรับผิดชอบของฝายวิชาการคณะฯ ดวย
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ทางคณะอยูระหวางรวบรวมขอเสนอโครงการใหครบจากทุกหลักสูตร
หลังจากนั้นจะมีการพิจารณารวมกันวา กิจกรรมใดหลักสูตรใดจะแยกจัดหรือจะรวมจัดอยางไร ซึ่งทางคณะจําเปนตองใหเขียน
โครงการเพื่อที่จะมีการกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแตตน ซึ่งจะสงผลตอการบริหารจัดการ
โครงการใหไดตามเปาหมายและแผนตอไป
ประธาน แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของงบประมาณสําหรับงานประจําของฝายวิชาการนั้น ขอใหทางฝายฯ พิจารณาวา
จะมีงานประจําใดบางที่ตองดําเนินการในปงบประมาณ 2557 โดยบางงานประจําอาจเปนงานตามยุทธศาสตรคณะดวย ซึ่งควร
หมายเหตุไว และสําหรับกิจกรรมระดับหลักสูตรที่มกี ารระบุตัวเลขงบประมาณไวคราวๆ แลวนั้น เปนเพียงการกําหนดกรอบแบบ
หลวมๆ ไวกอน ซึ่งภายในหลักสูตรจะตองไปพิจารณากันกอน แลวเสนอโครงการตอคณะ ทั้งนี้ หลังจากการเสนอโครงการโดย
หลั กสู ตรต างๆ แลว ผู บริ หารคณะจะพิ จารณาอี กครั้ งหนึ่ ง โดยบางโครงการอาจบู รณาการดํ าเนินการรวมกั นมากกว าหนึ่ ง
หลักสูตรก็ได
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.4 ขอใชสถานทีแ่ ละขอเชิญนักศึกษาเขารวมโครงการประกวดออกแบบงานศิลปะ
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา นิตยสาร a day รวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะจัด
โครงการประกวดออกแบบงานศิลปะ ประเภทศิลปะการจัดวาง (Installation art) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม THAILAND GREEN
WATCH ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. จึงขอความอนุเคราะหขอใชหองประชุมของคณะในการจัดกิจกรรม
ดังกลาว และขอเชิญนักศึกษาเขารวม จํานวน 300 คน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเนื่องจากกิจกรรมดังกลาวกําหนดเปาหมายผูเขารวมเปนจํานวนมาก ซึ่ง
สถานที่ของทางคณะไมอาจรองรับได จึงเห็นควรเสนอแนะใหขอความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยแทน
5.5 การเขารวมแสดงผลงานในงาน “สถาปนิกอีสาน’56”
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ แจงวา กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และ
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดกําหนดจัดงาน “สถาปนิกอีสาน’56” ภายใตแนวคิด “สองฝงโขง : Wisdom”
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อเป นการเผยแพร ค วามรู ด านวิ ช าการ การจั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ ส ถาป ต ยกรรม การส ง เสริ ม วงการ
สถาปตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการผลักดันเศรษฐกิจเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
ระหวางวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2556 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา .จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้ ทางผูจัดไดจัดพื้นที่ขนาด 3 x 3
เมตร สําหรับใหทางคณะนําผลงานไปจัดแสดงดวย
หัวหนาสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงวา ไดประสานงานกับประธานกรรมการบริหารหลั กสูตรสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรแลว จะนําผลงาน Vernadoc ไปรวมจัดแสดง โดยใชพื้นที่สวนกลางของกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน
นายธันฐกรณ พงศพมิ ล นายกสมาคมศิษยเกาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แจงเพิ่มเติมวา งาน
ดังกลาวไดเปดโอกาสใหสถาปนิกสามารถนําผลงานทางวิชาชีพไปจัดแสดงดวยได โดยใหสมัครไปยังผูจัดงาน อนึ่ง นอกจากนี้
กรรมาธิการสถาปนิกอีสานมีกําหนดทีจ่ ะเดินทางไปจัดกิจกรรมสานสัมพันธกับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
ระหวางวันที่ 13 – 15 กันยายน 2556 ดวย ซึ่งหากคณาจารยทานใดประสงคจะเดินทางไปรวมกิจกรรมดังกลาว ขอใหแจ ง
สมาคมศิษยเกาฯ เพื่อประสานงานกับผูสนับสนุนการเดินทางตอไป
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มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ม ติ ใ ห หั วหน า สายวิ ช าสถาป ต ยกรรมศาสตร ประสานงานการนํ าผลงาน
Vernadoc และผลงานจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไปรวมจัดแสดงในงาน “สถาปนิกอีสาน’56” ดวย
5.6 ปญหาการใชงานระบบเครือขาย Internet
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่หนวยงานตางๆ ในคณะไมสามารถใชงานระบบเครือขาย Internet ได
หรือระบบทํางานชามาก ซึ่งหลังจากตรวจสอบแลว พบวาสาเหตุเกิดจากการกระทําของนักศึกษา บริเวณชั้น 3 ของอาคารสตูดิโอ
(AR 03) ดังนี้
1. นักศึกษาไดทําการเชื่อมตอสาย LAN จากหองสโมสรนักศึกษาไปยังอาคารสตูดิโอ ชั้น 3 โดยพลการ ทําใหเกิด
ปญหาการวนรอบกันของระบบ จึงทําใหระบบเครือขาย Internet ใชงานไมได
2. เครื่ องคอมพิ วเตอรที่ นักศึ กษานํ ามาใช มีโปรแกรมรบกวนระบบเครื อขาย ซึ่ งเกิ ดจากการไม ลงโปรแกรม
ปองกันไวรัส
3. มีปริมาณการใชงานจํานวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากการใชงานขอมูล เชน ดูวีดีโอ เลนเกมสออนไลน หรือโหลดบิท
หนัง เปนตน
ดังนั้น ทางคณะจึงไดดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนแลว ดังนี้
1. ปลดสัญญาณระบบเครือขาย Internet อาคารสตูดิโอ ชั้น 3 ทั้งหมด จนกวาจะมีการติดตั้งอุปกรณ WIFI ที่
ปองกันการดัดแปลงโดยพลการ
2. ติดตั้งอุปกรณล็อคตู SWITCH BOARD ในสโมสรนักศึกษา
3. เพิ่มการตรวจตราการใช และการปด-เปดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสตูดิโอ ชั้น 1-3 โดยสําหรับหองที่
ไมมกี ารอนุญาตใหใช จะทําการปดล็อคหองหลังเวลาราชการ
4. หากตรวจพบวา มี นักศึกษาพยายามต อสั ญญาณระบบเครือขาย Internet โดยพลการอี ก ทางคณะจะ
ดําเนินการลงโทษทางวินัยและตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
สําหรับการปองกันปญหาในระยะยาว นั้น ทางคณะจะดําเนินการแยกวงระบบเครือขาย เปน 2 วง คือ วงที่ใช
สําหรับการปฏิบัตริ าชการของคณาจารยและเจาหนาที่ ซึ่งจะตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด ไมใหเกิดความเสี่ยงและความเสียหาย
ตอระบบได และวงที่ใชเป นการทั่วไปสําหรั บคณาจารย เจ าหนาที่ และนั กศึกษา นอกจากนี้ จะทบทวนและรางประกาศ
หลักเกณฑการขอใชหองและสตูดิโอของนักศึกษาใหมดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.7 การจัดซื้อจัดจางรถตู
รองคณบดีฝายบริหาร เสนอความคิดเห็นวา หากเปรียบเทียบระหวางการจัดซื้อรถตูเปนของคณะ กับการจาง
บริการเปนรายครั้ง การจางบริการจะประหยัดงบประมาณมากกวา เนื่องจากไมตองซอมบํารุงและดูแลรักษาในระยะยาว แตทั้งนี้
ในการจางบริการรถตูนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอใหใชบริการจากผูรับจางที่อยูในบัญชีรายชื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนผูรับจางที่มี
การจดทะเบียนเปนผูประกอบอาชีพนี้โดยตรง และการชําระคาบริการสามารถชําระผานทางมหาวิทยาลัยซึ่งจะทําใหคณะไมตอง
ยุงยากกับกระบวนการหักภาษี ณ ที่จายเอง หรือหากจะจางบริการจากผูรับจางรายอื่น จะตองตรวจสอบดวยวาเปนผูรับจางที่
ประกอบอาชีพนี้โดยตรง ซึ่งมีการจดทะเบียนเปนรถรับจางสาธารณะหรือไมดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะ ขอใหแจงบุคลากรคณะซึ่งจะใชบริการรถตูรับจาง ใหวางแผน
การเดินทางลวงหน า มิ ฉะนั้นอาจไม สามารถจ างรถตู รับ จ างซึ่ง จดทะเบี ยนเป นรถรับจางสาธารณะ ไดทั นตามกํ าหนดการ
เดินทาง และอาจทําใหไมสามารถเบิกจายคาจางเหมาบริการรถตูในครั้งนั้นได
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5.8 การปรับปรุงหองน้ําคณะ
นายธันฐกรณ พงศ พิมล นายกสมาคมศิ ษยเกาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัยขอนแก น แจงวา ใน
โอกาสมหาวิทยาลัยขอนแกนครบรอบ 50 ป ในปหนา สมาคมศิษยเกาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ยินดีมีสวน
รวมดําเนินการปรับปรุงหองน้ําใหแกคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยจะประสานงานกับผูสนับสนุนเอกชน เพื่อใหการสนับสนุนคา
วัสดุกอสรางบางรายการใหแกคณะดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

นางอโนชา นนทคุปต
นางกาญจนา จันทรสมบัติ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผูจดบันทึกการประชุม
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