รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 5/2558
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
ณ หองประชุมสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
---------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา
2. นายวรัฐ
3. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์
4. ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ
5. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ
6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต
7. นายชลวุฒิ
8. นายสัญชัย
9. ผูชวยศาสตราจารยสักการ
10. นางอโนชา

เพชรานนท
ลาชโรจน
ไชยะกุล
ทองคําสมุทร
วีระทวีมาศ
รวยสูงเนิน
พรหมสาขา ณ สกลนคร
สันติเวส
ราษีสุทธิ์
นนทคุปต

คณบดี
ประธาน
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
หัวหนาสํานักงานคณบดี

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. นายธรรมวัฒน
2. ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต
3. นายธันฐกรณ
4. นางสาวชนัษฎา

อินทจักร
ภูประเสริฐ
พงศพิมล
จุลลัษเฐียร

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2558

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดานการเงินและงบประมาณ การบัญชี
การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล ของกองทุนศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน แจ งว า คณะกรรมการบริห ารกองทุนศิษยเก าคณะสถาปต ยกรรมศาสตร ในคราวประชุม ครั้ง ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ไดเสนอหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดานการเงินและงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และ
การบริ ห ารงานบุ ค คล ของกองทุ นศิ ษย เ ก า คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ตาม (ร า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดานการเงินและงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงาน
บุคคล ของกองทุนศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอมหาวิทยาลัยขอนแกนประกาศใหมีผลบังคับใชตอไป ตามขอ
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7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. 2557 ซึ่งกําหนดวา การกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใชจายเงินกองทุนนี้ ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศฯ ตามที่เสนอ
2.2 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ UNIVERSIDAD D SEVILLA
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา ตามที่มีอาจารยจาก UNIVERSIDAD D SEVILLA ประเทศสเปน
มาทํา workshop ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อปที่แลว นั้น บัดนี้ ทางคณะฯ ไดรับการประสานงาน
จากมหาวิทยาลัยดังกลาว โดยผาน อาจารยจันทนีย จิรัณธนัฐ วา ทางมหาวิทยาลัยฯ ประสงคจะมีความรวมมือทางวิชาการกับ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดสง (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการมาใหคณะฯ พิจารณา ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งหากเห็นชอบจะไดเสนอมหาวิทยาลัยขอนแก น
พิจารณา กอนที่จะลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาวตอไป
มติ ที่ ประชุม พิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบที่จะมีข อตกลงความรวมมือทางวิช าการ กั บ UNIVERSIDAD D
SEVILLA และเห็นชอบในรายละเอียดตาม (ราง) ขอตกลงที่เสนอ
2.3 การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิในการสนับสนุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองคณบดี ฝ ายวิ จัย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ ง ว า คณะกรรมการวิ จัย และบริ ก ารวิ ช าการคณะฯ ได มี ม ติ
เห็นสมควรเสนอใหมีการปรับปรุงรายละเอียดในเอกสารแนบทายประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 9/2557) ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
ประเภททุนสนับสนุน ตามขอ 7.2 ของประกาศฯ
1. ทุนสําหรับบุคลากรคณะ
1.2 ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
หลักเกณฑ
3) หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน

แนวปฏิบตั ิ / เงื่อนไข
เดิม
3.2 เปนบทความที่จะตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI (Institute of
Scientific Information) หรือ JCR (Journal
Citation Reports) หรือ อยูในฐานขอมูลที่
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รับรอง หรือ อยูในฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงและ
เปนที่ยอมรับ
3.3 บทความที่ขอรับการสนับสนุน ใหเสนอขอได
เพียง 1 ครั้งเทานั้น

แกไขเปน
3.2 เปนบทความที่จะตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI (Institute
of Scientific Information) หรือ JCR
(Journal Citation Reports) หรือ
Scopus หรือ อยูในฐานขอมูลที่สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง
หรือ อยูในฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงและเปนที่
ยอมรับ
3.3 บทความที่ขอรับการสนับสนุน ใหเสนอขอ
ไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น และสามารถขอรับ
รางวัลเพิ่มจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการคณะไดอีกแมวาจะ
ขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
แลว
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2. ทุนสําหรับนักศึกษา
2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย
หลักเกณฑ
3) หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน
7) การจายทุนสนับสนุน

แนวปฏิบตั ิ / เงื่อนไข
เดิม
3.2 ผูขอรับทุนตองไมไดรับทุนจากแหลงทุนอื่น
ในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน
ใหจายงวดเดียว เมื่อสงผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ
ตามโครงการแลว

แกไขเปน
ใหตัดขอนี้ออก
1. ใหจา ยงวดเดี ยว เมื่อส งผลงานที่เสร็จสิ้ น
สมบูรณตามโครงการแลว โดยตองผานการ
สอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว และผลการ
สอบอยูในระดับดีหรือดีเดน
- ในกรณี ที่ ผ ลการสอบอยู ใ นระดั บ ดี
สนับสนุน จํานวน 15,000 บาท
- ในกรณีที่ผลการสอบอยูในระดับดีเดน
สนับสนุนจํานวน 30,000 บาท
2. ถา จะเบิ กเงิ นทุ น สนั บ สนุ น ลว งหน า ต อ ง
เผยแพร ส ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย ในการ
ประชุมระดับชาติขึ้น ไป หรือในวารสารที่
อยูในฐาน TCI หรือ สกว. โดยสามารถ
เบิ ก เงิ น สนั บ สนุ น ล ว งหน า ได จํ า นว น
10,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงประกาศคณะฯ (ฉบับที่ 9/2557) ไดตามที่เสนอ
2.4 การสงผลการเรียน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดปฏิทินการสงเกรดประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2557 ของแตละคณะซึ่งผานการรับรองจากคณะกรรมการประจําคณะแลว ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นั้น
เนื่องจากวันสุด ทายของการสอบปลายภาค คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการวิ ชาการประจําคณะฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ไดพิจารณาแลวเห็นวา กําหนดการสงเกรดดังกลาวมีระยะเวลากระชั้นชิด
กับกําหนดการสอบ และบางหลักสูตรมีเงื่อนไขของรายวิชาที่ตองดําเนินการกอนสงเกรด เชน วิชาวิทยานิพนธที่นักศึกษาตองสง
เลม วิทยานิ พนธ เพื่อให อาจารย ตรวจก อน ดั งนั้น จึ งเสนอที่ ประชุม เพื่อพิจารณากํ าหนดการส งเกรดของรายวิชาตางๆ และ
กําหนดการรั บ รองเกรดโดยคณะกรรมการประจํ าคณะ โดยมี 2 แนวทางเลื อกเพื่ อพิ จารณา ตามรายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเลือกแนวทางที่ 2 โดยใหปรับกําหนดการเล็กนอย เปนดังนี้
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.

วันสอบปลายภาค
อาจารยเจาของวิชา สงเกรดใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณารับรองเกรด
หลักสูตร สงเกรดที่ผานการรับรองจากหลักสูตรแลว ใหรองคณบดีฝายวิชาการเพื่อ
รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปสําหรับนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
5. คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมเพื่อพิจารณารับรองเกรดฯ
6. วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
7. ฝายวิชาการ ตรวจสอบ และสงเกรดที่ผา นการรับรองแลวใหมหาวิทยาลัย

วันที่
พุธที่ 6 พฤษภาคม – ศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2558
จันทรที่ 25 พฤษภาคม 2558
จันทรที่ 25 พฤษภาคม – พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
ศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น.
จันทรที่ 1 มิถุนายน 2558
อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
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2.5 การปรับแผนงบประมาณเงินรายได กลางปงบประมาณ 2558
ประธาน แจงวา กองแผนงาน และงานการเงินฯ คณะฯ ไดรายงานรายรับเพิ่มระหวางปงบประมาณ 2558 ที่
ประชุมผูบริหารคณะ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการปรับแผนรายจายกลางปงบประมาณ 2558 ดังนี้
รายรับเพิ่มกลางป (A)
รายการ
จํานวน (บาท)
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
653,225
รายไดระหวางหนวยงาน-รายรับจากที่ปรึกษา/วิจัย ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 (รหัสบัญชี 491-07-00)
238,095
งบประมาณกลางป ซึ่ง มข.อนุมัติใหใชจากเงินทุนสํารองสะสมคณะ เปนคาครุภัณฑ 10 รายการ และสิ่งกอสราง 1
1,320,300
รายการ
รวมเปนเงิน 2,211,620

ยอดงบประมาณที่ปรับปรุงจากแผนเดิม (B)
รายการ
โครงการยุทธศาสตร ซึ่งแจงขอยกเลิก
งบบริหารจัดการ - 1401 MOU follow -up
งบบริหารจัดการ - 1402 ของที่ระลึก ประชาสัมพันธ

จํานวน (บาท)
47,600
200,000
50,000
รวมเปนเงิน 297,600

รายจายงบกลางป (C)
รายการ

จํานวน (บาท)
หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
217,200
สัมนาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตรคณะ 4 ป ( 2559-2562)
200,000
งบบริหารจัดการ - 1302 รับสมัครนักศึกษา
30,000
งบบริหารจัดการ - 1303 กิจกรรมวิชาการ
30,000
งบบริหารจัดการ - 1501 กิจกรรมนักศึกษา
145,000
โครงการตามแผนยุทธศาสตร - โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคาร BTAC
20,000
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
50,000
รายจายตามงบประมาณกลางป ซึ่ง มข.อนุมัติใหใชจากเงินทุนสํารองสะสมคณะ เปนคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง
1,320,300
รวมรายจาย 2,012,500
สรุปยอดคงเหลือกลางปงบประมาณ (A + B) - C
496,720

ทั้งนี้ สําหรับยอดงบประมาณคงเหลือ จํานวน 496,720 บาท นั้น จะแจงใหหลักสูตรตางๆ เสนอแผนความตองการ
งบประมาณเพิ่มเติมตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
2.6 (ราง) ปฏิทินจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ปงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตรคณะ 4 ป (ปงบประมาณ
2559-2562)
ประธาน แจงวา ฝายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ไดเ สนอเพื่อพิจารณา (ราง) ปฏิทินในการจัดทําแผนปฏิบั ติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตรคณะ 4 ป (ปงบประมาณ 2559-2562) ตามรายละเอียดในเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ฉบับผานการรับรอง หนา 4

ประกอบการประชุม ซึ่งผานการพิจารณาในเบื้องตนจากที่ประชุมผูบริหารคณะ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 แลว จึงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล ว เห็ นว ามี ค วามคลาดเคลื่ อนในการจั ด พิ ม พ กําหนดการของปฏิ ทิ นในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งไมตรงกับกําหนดการตามปฏิทินที่ที่ประชุมผูบริหารคณะไดพิจารณาไว ซึ่งเหมาะสมแลว ดังนั้น จึง
ขอใหฝายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ปรับแกไขเอกสาร และดําเนินกระบวนการจัดทําแผนฯ ใหเปนไปตามกําหนดการของปฏิทิน
ที่ที่ประชุมผูบริหารคณะไดพิจารณาแลวดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ
3.1 รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตรคณะ การปรtเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ประธาน แจ ง ว า ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นาคณะฯ ได จัด ทํ า รายงานความก าวหน าการปฏิ บั ติ ง าน ตามแผน
ยุทธศาสตร คณะ การประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายใน และขอตกลงการปฏิบั ติราชการ มาให ทราบ ตามรายละเอีย ดใน
เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2558
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 17 เมษายน 2558 มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรคณะ จํานวน
30 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 38 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 79 โครงการ โดยใชงบประมาณ เปนเงิน 1,077,422.10
บาท หรือคิ ด เป นรอยละ 42.87 ของจํ านวนเงิ นงบประมาณทั้ ง หมด 2,513,025.00 บาท ทั้ง นี้ สรุ ป สถานะโครงการและ
งบประมาณในภาพรวมได ดังนี้
สถานะโครงการ
รอดําเนินการ (ไดรับการอนุมัติโครงการแลว แตยังไมมีการดําเนินกิจกรรม)
อยูระหวางดําเนินการ (มีการดําเนินกิจกรรมหรือขอใชงบประมาณแลว)
แลวเสร็จ (ดําเนินโครงการเสร็จแลว แตยังไมไดรายงานผล)
สมบรูณ (ดําเนินโครงการเสร็จแลว รายงานผล และประเมินผลผูรวมดําเนินโครงการแลว)
รวมทั้งสิ้น
แผนยุทธศาสตร – จําแนกตามผูบริหาร

จํานวน
49
15
13
2
79

งบประมาณตามแผน

งบประมาณที่ใชไป

รองคณบดีฝายบริหาร

791,475.00

396,562.00

รองคณบดีฝายวิชาการ

620,000.00

147,190.43

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

678,250.00

397,148.17

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

423,300.00

136,521.50

2,513,025.00

1,077,422.10

รวมทั้งสิ้น

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557
1) ระดับคณะ : มีความกาวหนาของการดําเนินงานในตัวชี้วัดตางๆ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม สวนกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับคณะ สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในป
การศึกษา 2557 นั้น ทางมหาวิทยาลัยมีกําหนดการตรวจประเมิน ในวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2558
2) ระดับหลักสูตร (IQA และ มคอ.) : ยังไมมีการติดตามในระดับหลักสูตร เนื่องจากเพิ่งมีการจัดสัมมนา
ชี้แ จงทํ าความเข าใจเกี่ ย วกั บ ตัวชี้ วัด ตามเกณฑ ป ระเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ หลั กสู ต ร ป การศึ กษา 2557 โดย
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดวา การ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ฉบับผานการรับรอง หนา 5

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหจัดทําตาม มคอ. 7 สวนกําหนดการตรวจประเมินในระดับหลักสูตรนั้น ให
หลักสูตรพิจารณาวันที่เ หมาะสมในการตรวจประเมินเป นการภายในเอง โดยสามารถใหวิท ยากรจากสํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน มาชี้แจงใหความรูและซักซอมความเขาใจกอนการตรวจประเมินจริงได ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจประเมินตองเปนผูไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูผานการอบรมผูตรวจประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
ซึ่งทางมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ จะจัดโครงการอบรมผูตรวจประเมิน ระหวางเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม 2558 จํานวน 6 รุน ซึ่งทุกหลักสูตรของคณะ ควรรักษาสิทธิ์ในการสงอาจารยไปเขารับการอบรมเปนผูตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ในการเปนผูตรวจประเมิน โดยกลุมเปาหมายที่ตองเขาอบรม ไดแก ประธานหลักสูตร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจะตองไมมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรที่จะตรวจประเมิน
3) ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปงบประมาณ
2558 ในรอบ 6 เดือนแรก ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ ป ระชุม รับ ทราบ รายงานความก าวหน าของการปฏิบั ติง าน ตามแผนยุ ทธศาสตร คณะ การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน และขอตกลงการปฏิบัติราชการ ตามที่เสนอ โดยขอใหมีการตรวจแกไขการใหสัญลักษณ การบรรลุ/
ไมบรรลุ ตามคาเปาหมาย ในขอ 5 ของรายงานการปฏิบัติงาน ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใหถูกตองดวย
3.2 การใหสัญลักษณ I
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําชับใหทุกคณะดูแลไมใหมี
การใหสัญลั กษณ I ขามป หรื อโดยไมมีเ หตุผลอันสมควร ซึ่ง การจะใหสั ญลักษณ I ไดนั้น ตองเปนกรณีจากเหตุสุ ดวิสัย เช น
นักศึกษาปวย/เกิดอุบัติเหตุ เปนตน ทั้งนี้ จะแจงกําชับไปยังหลักสูตรตางๆ ตอไป
ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน เสนอแนะเพิ่มเติมวา ในการเสนอขอความเห็นชอบการใหสัญลักษณ I
นั้น ควรใหอาจารยประจําวิชา/หลักสูตร แจงเหตุผลความจําเปนใหชัดเจนดวย และไมระบุเพียงวานักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบ
ตามเกณฑ เปนตน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ไดรับแจงจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วา ไดมี
การกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ใหม เปนดังนี้
เดิม : เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท และมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํ ากวาผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มี วุฒิทางการศึ กษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเทา หรือผูที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป
ใหม : เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือผูที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
ทั้งนี้ ไม มีผลยอนหลังกับนักศึกษาที่ได รับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึ กษากอนหนาแลว ซึ่ งฝายวิชาการคณะฯ
จะแจงใหหลักสูตรตางๆ ทราบตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ไดรับแจงจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วา เมื่อ
มหาวิ ทยาลัยขอนแกนปรับไปเป นมหาวิท ยาลั ยในกํากั บของรัฐ แลว จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคณะกรรมการวิช าการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปเปน สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหแกสภามหาวิทยาลัย
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โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการ รวมเปนกรรมการ แตไมเกินจํานวน 12 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะขอตัวแทนจากกลุมสาขาวิชา
ตางๆ ไปพิ จารณายกรางข อบัง คับวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการได มา และวาระการดํารงตํ าแหน ง ของกรรมการสภา
วิชาการตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
รองคณบดี ฝ ายวิ ช าการ แจ ง ว า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก นอยู ร ะหว างพิ จารณากํ าหนดหลั กเกณฑ ที่ จะทํ าให
นักศึกษาตองใหความรวมมือมากขึ้นในการประเมินผลการสอนของอาจารย
สําหรับการดําเนินการในสวนของคณะฯ ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 ซึ่งมีกําหนดการประเมิน
ระหวางวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นั้น ฝายวิชาการคณะฯ ไดประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบแลวหลาย
ชองทาง รวมทั้งไดแจงไปยังประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อจัดตารางเวลาใหนักศึกษาแตละชั้นปเขาทําการประเมินดวยแลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.6 วารสารกึ่งวิชาการ
รองคณบดี ฝ ายวิ จัยและบริ การวิ ช าการ แจ ง วา คณะทํ างานจัด ทํ าวารสารกึ่ ง วิช าการ จะจั ด ทํ าวารสารกึ่ ง
วิชาการ ฉบับที่ 2 โดย Theme ของฉบับนี้ ไดแก AEC Design ซึ่งเนื้อหาจะมีทั้งดานสถาปตยกรรม และการออกแบบ
อุตสาหกรรม โดยไดทาบทามผูเขียนจากทั้งภายในและภายนอกคณะแลว และจะขอรับการสนับสนุนการพิมพจากผูสนับสนุน
ภายนอก เพื่อสมทบกับงบประมาณของคณะในการจัดพิมพในครั้งนี้ดวย
ประธาน เสนอแนะใหสงวารสารกึ่งวิชาการของคณะ ไปเผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ซึ่งรองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ รับที่แจงใหคณะทํางานฯ ดําเนินการตามขอเสนอแนะนี้ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.7 วารสารวิชาการ
รองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ ง ว า ทางฝ า ยฯ จะจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง กองบรรณาธิ ก าร
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ชุดใหม และปรับเปลี่ยนชื่อวารสาร จากเดิม “วารสารวิชาการสถาปตยกรรมศาสตร
เปน “Journal of Built Environment for Wellbeing (BEW) เพื่อให มีความเป นกลางมากขึ้น ไมเ นนเฉพาะดาน
สถาปตยกรรมศาสตรดานเดียว เพื่อปรับจากการเปนวารสารตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการ ระดับ 2 เขาสูเกณฑระดับ 1
ของ TCI โดยนับอายุวารสารตอเนื่องจากวารสารชื่อเดิม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.8 การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
รองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ ง ว า ผู แ ทนสํ า นั ก งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น ไดเ ขาพบและแจ งใหท ราบว า ขณะนี้ มี ภาคเอกชนแสดงความสนใจที่ จะนําผลงานการออกแบบของ
นักศึกษา (ศิษยเกา) สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไปเปนตนแบบผลิตภัณฑสินคาเชิงพาณิชย และมหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มีนโยบายที่จะผลักดันการผลิตผลงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสําหรับการ
นําไปใชเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม จึงประชาสัมพันธมายังคณะ เพื่อสงเสริมการผลิตผลงานการออกแบบของนักศึกษาและ
บุคลากร เพื่อการนําไปใชในเชิงพาณิชยดวย ซึ่งทุกหลักสูตรควรนํานโยบายนี้ไปพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และ
การสรางสรรคผลงานของนักศึกษาตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.9 การจายคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝายวิจัย และบริ การวิ ชาการ แจงวา ตามที่มีบุค ลากรของคณะซึ่งดํ าเนินโครงการบริ การวิ ชาการ
ใหแกหนวยงานภายนอก ไดเสนอขอยกเวนการจายคาบํารุงใหแกมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ
ฉบับใหม ซึ่งกําหนดใหผูดําเนินโครงการบริการวิชาการใหแกหนวยงานภายนอก ตองตั้งงบประมาณ รอยละ 5 ของงบประมาณ
โครงการ เพื่ อ จ ายเป นค าบํ า รุ ง ให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย โดยไม มี ข อยกเว น ดั ง นั้ น การเสนอขอยกเว น การจ า ยค าบํ า รุ ง ให แ ก
มหาวิทยาลัยของบุคลากรคณะตามที่เสนอมานั้น จึงไมอาจดําเนินการได
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.10 การรวมจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2558 (Thailand Research Symposium 2015)
รองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ ง ว า ตามที่ ท างคณะได รั บ มอบหมายให เ ป น ผู แ ทน
มหาวิท ยาลัย ขอนแก น ในการเขาร วมจั ด นิ ทรรศการแสดงผลงานมหกรรมงานวิ จัยแห ง ชาติ 2558 (Thailand Research
Symposium 2015) ระหวางวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร นั้น ทางคณะไดคัดเลือกโครงการบริการวิชาการและวิจัย ที่ใหความรูแกคนทั่วไปเพื่อสามารถ
นําไปบูรณากรออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยเพื่อผูสูงอายุและผูทุพพลภาพไดอยางเหมาสม โดยสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยขอนแกน “50 ป เพื่อการอุทิศเพื่อสังคม” ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการดวยแนวคิดการออกแบบ
สถาปตยกรรมเพื่ อคนทั้งมวล พื้นที่เป าหมายในจัง หวัด ขอนแกน” โดย ผูชวยศาสตราจารยเ ขมโชต ภู
ประเสริฐ เปนหัวหนาโครงการ
2. โครงการ “บานปาหัด : ปวตนแบบ เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
ในชุมชนแบบบูรณาการ” โดย รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เปนหัวหนาโครงการ
3. โครงการวิจัย เรื่อง “การแสดงออกดวยการวาดภาพระบายสีและการรับรูสีสันของภาพศิลปะ โดยใชระดับ
เสียงสําหรับคนตาบอดสนิทตั้งแตกําเนิด” โดย นายสัญชัย สันติเวส เปนหัวหนาโครงการ
4. โครงการ “การพั ฒ นาแบบเครื่ องเรื อนเพื่ อใช ในชี วิตประจํ าวั นสํ าหรั บ ผู สู งอายุ ในชนบท” โดย ผู ช วย
ศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน เปนหัวหนาโครงการ
5. นวัตกรรมและผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิช า
สถาปตยกรรมศาสตร
ทั้งนี้ ไดประสานขอความรวมมือไปยังประธานหลักสูตรในการเปนคณะทํางาน และนักศึกษาปริญญาตรีสวน
หนึ่งของทั้งสองสาขาวิชาเปนทีมงานในการจัดนิทรรศการ โดยไดประชุมคณะทํางานแลว 1 ครั้ง และจะรางโครงการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดนิทรรศการตอทางมหาวิทยาลัยตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.11 คาเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา 2558
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนด (ราง) คาเปาหมายจํานวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2558 เปนจํานวน 6 เรื่อง คณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
ทราบและพิจารณา เพื่อนําไปตกลงหรือตอรองกับทางมหาวิทยาลัยฯ ตอไป ซึ่งหากสามารถทําไดตามคาเปาหมาย ทางคณะจะ
ไดรับเงินรางวัลจากการดําเนินการดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติใหเสนอคาเปาหมาย เปนจํานวน 4 เรื่อง โดยขอใหฝายวิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ ผลักดันใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังตอไปนี้ ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย หลักสูตรละอยางนอย 1 เรื่อง
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1)
2)
3)
4)

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

3.12 โครงการสัมมนาสงเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2558
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 8905/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2557 นั้น ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเปาหมายและกิจกรรมที่ จะดําเนินการเพื่อสง เสริมและสนับสนุนให
บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแลว ซึ่งกิจกรรมในปงบประมาณ 2558 จะประกอบดวย
การใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ การเลือกเฉพาะบางประเด็นจรรยาบรรณที่มีความสําคัญมาดําเนินการ เชน การตรง
ตอเวลา, ความรับผิดชอบ, การอุทิศตน, การสํานึกตอองคกรสวนรวม เปนตน โดยจัดสอดแทรกในรูปกิจกรรมตางๆ ระหวางป
ซึ่งกิจกรรมครั้งแรกจะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเชิญวิทยากรจากงานจรรยาบรรณ กองการเจาหนาที่ มาบรรยายให
ความรู เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณ และการเสวนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นจากมมุ ม มองของบุ ค ลากร เพื่ อ รวบรวมประเด็ น
จรรยาบรรณที่นาสนใจ สําหรับนํามาพิจารณาจัดกิจกรรมสงเสริมระหวางป และจะจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป
เสนอตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงปลายปงบประมาณตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.13 โครงการระบบจัดการเอกสารงานพิมพ
รองคณบดี ฝ ายบริ ห าร แจ ง ว า ตามที่ ค ณะจะจ างบริ ษัท เอกชนให นําระบบจั ด การเอกสารงานพิ ม พ แ บบ
Multifunction Printer (MFP) มาใหบริการที่คณะ แทนการใช printer, scanner, เครื่องถายเอกสาร และเครื่ องโทรสาร
แบบเดิม ตั้ งแตเดือนมี นาคม 2558 เปนตนไป นั้น เนื่ องจากเจาหนาที่ผูรับผิ ดชอบในการประสานงานของบริษัทดังกลาวได
ลาออก จึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ ซึ่งขณะนี้ไดมีเจาหนาที่คนใหมเขามาประสานงานกับทางคณะแลว โดยใน
เดือนเมษายนนี้ จะมีการเดินสาย Lan ไปยังจุดตางๆ ที่จะติดตั้งเครื่อง และในเดือนถัดไปจะมีการติดตั้งเครื่อง ลงโปรแกรม และ
จัดอบรมวิธีการใชเครื่องใหแกบุคลากรตอไป
ประธาน ขอใหประชาสัมพันธใหบุคลากรคณะที่ยังไมมีบัตรประจําตัวราชการแบบ Smart card ใหทยอยไปทํา
บัตรดังกลาวที่กองการเจาที่ดวย เนื่องจากจําเปนตองใชบัตรนี้ในการสั่งงานเครื่อง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.14 โครงการกอสรางปรับปรุง อาคารสํานักงานคณบดี AR 01 และอาคารบรรยายและสัมมนา AR 02
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา เนื่องจากในการกอสรางปรับปรุงอาคารสํานักงานคณบดี AR 01 และอาคาร
บรรยายและสัมมนา AR 02 มีความจําเปนตองปรับแกไขรายละเอียดวัสดุ จึงอาจทําใหการดําเนินการกอสรางปรับปรุงอาคาร
ดังกลาวลาชาออกไป ซึ่งจะพยายามใหการขยายระยะเวลากอสรางนี้ เสร็จทันกอนเปดภาคการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.15 การกําหนดกรอบตําแหนง ระดับตําแหนง และการแตงตั้ง บุคลากรสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
รองคณบดีฝ ายบริ หาร แจง วา ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ขอนแกนเคยกํ าหนดแนวปฏิบั ติใ หค ณะ/หนวยงาน ที่
ประสงคจะขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ประเภทขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) ดําเนินการ
ประเมิ นคางานของตําแหน งในเบื้องตน กอนเสนอต อมหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ไดมีมติใหทางมหาวิทยาลัย ยุติการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ฉบับผานการรับรอง หนา 9

ดําเนินการประเมินคางานเพื่อกําหนดตําแหนงสูงขึ้นทุกตําแหนงที่ ก.บ.ม ยังไมไดอนุมัติคางานไว และใหดําเนินการกําหนด
กรอบระดับตํ าแหนงสู งขึ้น และจํานวนที่พึ งมีใ นแต ละหนวยงาน แต ละประเภทตํ าแหนง แต ละชื่ อตําแหน ง ที่ สอดคลองกั บ
โครงสรางและภารกิจของหนวยงานกอน ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงจะมีการดําเนินการประเมินคางานเพื่อ
กําหนดตํ าแหนง สูงขึ้นต อไปได ดังนั้น หากทางคณะประสงค จะขอกํ าหนดตํ าแหนงใดใหเป นระดับ ที่สูงขึ้น ตองรอใหการ
ดําเนินการดังกลาวจากระดับมหาวิทยาลัยแลวเสร็จกอน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาศึกษาตอ Post Doctoral Level
ประธาน แจ งวา นายนยทัต ตันมิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญาเอกจาก University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุน ในเดือนกันยายน 2558 ไดขออนุญาตลาศึกษาตอระดับ Post
Doctoral Level ณ สถานศึกษาเดิม ซึ่งจะใชเวลาศึกษาประมาณ 1-2 ป โดยไดรับการสนับสนุนจากอาจารยที่ปรึกษาในการ
สมัครรับทุนเพื่อศึกษาตอในระดับดังกลาว เนื่องจากเห็นศักยภาพในการทําวิจัยและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นจากงานวิจัยที่
ผานมา ซึ่งเปนงานวิจัยที่มีชื่อเสียงหลังจากไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ที่ถือวาอยูในอันดับ
สูงที่สุดสําหรับญี่ปุน และบทความวิจัยบางเรื่องไดรับการตีพิมพในยุโรป โดย Swiss Publication และอีกหลายเรื่องที่ไดรับการ
ตีพิมพในเอเชียดวย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ไมขัดของ ที่จะใหบุคคลดังกลาว ยื่นสมัครขอรับทุนระดับ Post Doctoral Level ไปกอน เนื่องจากความ
จําเปนเกี่ยวกับกําหนดการยื่นสมัครทุน
2. สํ า หรั บ การอนุ มั ติ ใ ห ล าศึ ก ษาระดั บ Post Doctoral Level นั้ น เนื่ อ งจากประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ ที่ 2/2553) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหพ นักงานมหาวิทยาลั ยไปศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2553 กําหนดใหผูขออนุมัติลาศึกษา/ฝกอบรมฯ
ที่เ คยได รับ อนุ มัติ ให ลาศึกษา/ ฝ กอบรมฯ มาแลว ต องกลั บมารายงานตั วก อน จึง จะขอลาครั้ งใหม ไ ด
ดังนั้น จึงใหบุคคลดังกลาวตองกลับมารายงานตัวหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกอน หลังจากนั้น
จึงเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อลาศึกษา/ฝกอบรมฯ ระดับ Post Doctoral
Level ใหถูกตองตามประกาศหลักเกณฑตอไป โดยตองมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 หลักฐานการไดรับทุน ซึ่งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทุน
2.2 โครงการ หรือแนวการศึกษา/ฝกอบรม พรอมหนังสือตอบรับของสถานศึกษา/สถานฝกอบรม
2.3 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. ใหต รวจสอบจํานวนอั ตรากําลั งที่มี อยู และตรวจสอบวาบุคคลดัง กลาวได รับการวางแผนใหเป นอาจารย
ประจํ าหลั กสูต รใดแลวหรือไม เนื่องจากระเบีย บกําหนดใหหลั กสูต รตางๆ จําเป นตองมีอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร ไมต่ํากวา 5 คน
4.2 การเสนอชื่อ เพื่อแตงตั้งเปน คณะกรรมการพิจารณาตํารา หนังสือ หรือสื่อการสอน ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ตามที่คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อ
วั นที่ 19 พฤศจิ กายน 2557 ได ใ ห แ ต ล ะหลั กสู ต รพิ จารณาเสนอรายชื่ อคณาจารย แ ละผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอก เพื่ อ เสนอ
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เชน ตํารา หนังสือ หรือสื่อการสอน ตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 นั้น คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ฉบับผานการรับรอง หนา 10

ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ไดพิจารณารายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามที่หลักสูตร
ตางๆ เสนอแลว และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อดังกลาว กอนทาบทาม
อยางเปนทางการ และเสนอทางมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งตอไป ดังนี้
หลักสูตร
1. ระดับปริญญาตรี-โท
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

รายชื่อคณะกรรมการภายในคณะ
1. ผศ.ดร. สุรกานต รวยสูงเนิน
2. ผศ. วาริน บุญญาพุทธิพงศ
3. ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี
4. อ.ดร. ชนัษฐา จุลลัษเฐียร

2. ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

1. ผศ. เขมโชต ภูประเสริฐ
2 .ผศ.รท. อรรถ ชมาฤกษ
3. อ. นิสรา อารุณี
1. ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล
3. ผศ.ดร. วารุณี หวัง
4. ผศ.ดร. สักการ ราษีสุทธิ์
5. อ.ดร. วรัฐ ลาชโรจน
1. รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
2. ผศ.ดร. ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
3. ผศ.ดร. ชูพงษ ทองคําสมุทร

3. ระดับปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

4. ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

5. ระดับปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

1. รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ
2. ผศ.ดร. พรณรงค ชาญนุวงศ
3. ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท

รายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผศ.ดร. บุรินทร เปลงดีสกุล
2. อ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ
3. อ.ดร. ศิริพงษ เพียศิริ
4. รศ.ดร. นิรัตน สุขสันต
5 .ผศ.ดร. รัฐไท พรเจริญ
1. ศ.ดร. อรศิริ ปาณินท

1. ศ.ดร. อรศิริ ปาณินท

1 .นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท
2. ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ
3. ผศ.ดร. ปรีชญา มหัทธนทวี
4. อ.ดร. โสภา วิศิษฎศักดิ์
5. ผศ.ดร. อรรจน เศรษฐบุตร
1 รศ. วีรวรรณ ศีติสาร
2. รศ.ดร. ยงธนิศร พิมลเสถียร
3. รศ.ดร. เศกสรรค ยงวณิชย
4. ศ.ดร. มนัส สุวรรณ
5. รศ. สิทธิพร ภิรมยรื่นย
6. ผศ.ดร. นพนันท ตาปนานนท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ
4.3 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเรงดวนที่ตองเวียน
เสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1) ให ค วามเห็ นชอบ การเสนอชื่ อผูสํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาโท สาขาวิ ชาการวางแผนภาคและเมื อง
จํานวน 2 ราย ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 ดังนี้
ลําดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล / รหัสประจําตัว
นายเฉลิมพล แสงศิลา / 545200027-0
นายณัฐวุฒิ ทันวงษา / 545200059-6

เกรดเฉลี่ย
3.65
3.50

(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 และวันที่ 3 เมษายน
2558)
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2) ใหความเห็นชอบ การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1
ราย ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 ดังนี้
ลําดับที่
1

ชื่อ – สกุล / รหัสประจําตัว
นายจิระศักดิ์ สายทอง / 523200082-6

เกรดเฉลี่ย
2.76

(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 การใชพื้นที่คณะในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ไดตั้งขอสังเกตและ
ขอใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา กรณีการใชพื้นที่ภายในคณะเพื่อการปฏิบัติงานบริการวิชาการที่มีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจะทําใหบุคลากรคณะมีที่นั่งทํางานไมเพียงพอ จึงควรมีการทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรพี้นที่ หรือการจาย
คาบํารุงการใชสถานที่ใหแกคณะดวย
ประธาน แจงวา ไดมีประกาศหลักเกณฑกําหนดใหโครงการบริการวิชาการ ตองจายคาบํารุงใหแกคณะ เปนจํานวน
รอยละ 10 ของงบประมาณโครงการแลว อยางไรก็ตาม การที่โครงการบริการวิชาการมีการจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงานใน
พื้นที่คณะเพิ่มมากขึ้น อาจทํ าใหเกิดความกังวลใจเรื่ องความปลอดภัย ดังนั้น จึงเสนอแนะใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ สํารวจ
ขอมูลจากโครงการตางๆ และทําทะเบียนผูปฏิบัติงานของแตละโครงการเก็บไวดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การจัดสัมมนาบุคลากรทั้งคณะ
ประธาน แจงวา ทางคณะจะจัดการสัมมนาบุคลากรทั้งคณะ ในชวงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน 2558 ซึ่งจะ
จัดในวันที่เทาใด ในคณะหรือนอกคณะ นั้น จะพิจารณาจากชวงเวลาที่สะดวกของคณะกรรมการประจําคณะและบุคลากร โดย
จะใหมีการสํารวจและแจงใหทราบตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง
5.1 เสนอชื่อบุคลากรผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2558
หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงวา ตามมติคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2558 ไดเสนอชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป
2558 จํานวน 8 ราย นั้น ปรากฏวามีผูสละสิทธิ์ จํานวน 6 ราย คงเหลือผูตอบรับซึ่งทางคณะไดเสนอชื่อตอมหาวิทยาลัยแลว
จํานวน 2 ราย ตามรายชื่อซึ่งแจงในที่ประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2558 ไดมอบหมายใหตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ โดยหาก
ระเบียบกําหนดใหคณะจําเปนตองแตงตั้งใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และคําสั่งที่ทางคณะเคยแตงตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะยังมีผลบังคับใชอยู ก็ใหดําเนินการยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร
หลั กสูตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาเพียงบางหลั กสู ตรเป นกรรมการ แลวแตงตั้ งคณะกรรมการชุ ดใหม ซึ่งมี ประธานกรรมการบริ หาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรรวมเปนกรรมการ แทน นั้น ไดตรวจสอบแลวพบวา ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
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ดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 20 กําหนดใหตองมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่
กํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะ โดยองคประกอบและ
อํานาจหน าที่ ข องคณะกรรมการดั ง กล าวให เ ปนไปตามที่ค ณะกําหนด จึง ไดร ายงานให ค ณบดี ท ราบ ซึ่ง ไดพิ จารณาเห็ นว า
เนื่องจากอํานาจหนาที่หลายสวนที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะนั้น คณะกรรมการวิชาการประจํา
คณะไดมีการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ดังกลาวดวย ดังนั้น เพื่ อมิใหมีหลายชุดคณะกรรมการซึ่งมีการทํางานซ้ําซอนกัน ทาง
คณะจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งใหคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ เปนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะดวย ตามคําสั่งคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ที่ 30/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผูจดบันทึกการประชุม
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