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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังที่  5/2558 

วันพุธที่ 29 เมษายน  2558 

ณ  หองประชุมสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

---------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 

1.  ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา  เพชรานนท  คณบดี    ประธาน 

2. นายวรัฐ      ลาชโรจน   รองคณบดีฝายบริหาร    

3. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์   ไชยะกุล   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ   ทองคําสมุทร    รองคณบดีฝายวิชาการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ   วีระทวีมาศ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  

7. นายชลวุฒิ     พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

8. นายสัญชัย   สันติเวส   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

9. ผูชวยศาสตราจารยสักการ ราษีสุทธ์ิ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

10. นางอโนชา     นนทคุปต   หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

1. นายธรรมวัฒน  อินทจักร   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

2. ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต  ภูประเสริฐ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

3. นายธันฐกรณ   พงศพิมล   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา   

4. นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 

ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 25 

มีนาคม 2558   
 

มติ   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

2.1  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง หลักเกณฑและวธิีปฏิบัติดานการเงินและงบประมาณ การบัญชี 

การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล ของกองทุนศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประธาน  แจงวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ในคราวประชุม ครั้งที่ 

1/2558  เม่ือวันที่  26  มีนาคม  2558  ไดเสนอหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดานการเงินและงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และ

การบริหารงานบุคคล ของกองทุนศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตาม (ราง) 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 ซ่ึงกําหนดวา การกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการใชจายเงินกองทุนน้ี ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศฯ ตามที่เสนอ 
 

2.2   ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ UNIVERSIDAD D SEVILLA 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา ตามที่มีอาจารยจาก UNIVERSIDAD D SEVILLA ประเทศสเปน 

มาทํา workshop ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือปที่แลว น้ัน   บัดน้ี ทางคณะฯ ไดรับการประสานงาน

จากมหาวิทยาลัยดังกลาว โดยผาน อาจารยจันทนีย  จิรัณธนัฐ  วา ทางมหาวิทยาลัยฯ ประสงคจะมีความรวมมือทางวิชาการกับ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยไดสง (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการมาใหคณะฯ พิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซ่ึงหากเห็นชอบจะไดเสนอมหาวิทยาลัยขอนแกน

พิจารณา กอนที่จะลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาวตอไป 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบที่จะมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ UNIVERSIDAD D 

SEVILLA  และเห็นชอบในรายละเอียดตาม (ราง) ขอตกลงที่เสนอ 
 

2.3  การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบตัิในการสนับสนนุและการใชจายเงินกองทุนสนับสนนุการวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ  ไดมีมติ

เห็นสมควรเสนอใหมีการปรับปรุงรายละเอียดในเอกสารแนบทายประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 9/2557) ลงวันที่ 

19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ดังน้ี 
 

ประเภททุนสนับสนุน ตามขอ 7.2 ของประกาศฯ 

1. ทุนสําหรับบุคลากรคณะ 

1.2 ทุนสนับสนนุการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ 

หลักเกณฑ 
แนวปฏบิตัิ / เงื่อนไข 

เดิม แกไขเปน 

3)  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน 

 

3.2  เปนบทความที่จะตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาตทิี่อยูในฐานขอมูล ISI (Institute of 

Scientific Information) หรือ JCR (Journal 

Citation Reports) หรือ อยูในฐานขอมูลที่ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รับรอง หรือ อยูในฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงและ

เปนที่ยอมรับ 

 

3.2 เปนบทความที่จะตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาตทิี่อยูในฐานขอมูล ISI (Institute 

of Scientific Information) หรือ JCR 

(Journal Citation Reports) หรือ 

Scopus หรือ อยูในฐานขอมูลที่สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับรอง 

หรือ อยูในฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงและเปนที่

ยอมรับ 

3.3 บทความที่ขอรับการสนับสนุน ใหเสนอขอได

เพียง 1 คร้ังเทานั้น 

3.3 บทความที่ขอรับการสนับสนุน ใหเสนอขอ

ไดเพียง 1 คร้ังเทานั้น และสามารถขอรับ

รางวัลเพ่ิมจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

และบริการวิชาการคณะไดอีกแมวาจะ

ขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

แลว 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ฉบับผานการรับรอง    หนา 3 

2. ทุนสําหรับนักศึกษา   

2.1 ทุนสนับสนนุการวิจัย 

หลักเกณฑ 
แนวปฏบิตัิ / เงื่อนไข 

เดิม แกไขเปน 

3)  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน 3.2  ผูขอรับทุนตองไมไดรับทุนจากแหลงทุนอ่ืน

ในงานวิจัยเร่ืองเดียวกัน 

ใหตัดขอนี้ออก 

7) การจายทุนสนับสนุน ใหจายงวดเดียว เมื่อสงผลงานที่เสร็จส้ินสมบูรณ

ตามโครงการแลว 

1. ใหจายงวดเดียว เมื่อสงผลงานที่เสร็จส้ิน

สมบูรณตามโครงการแลว โดยตองผานการ

สอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว และผลการ

สอบอยูในระดับดีหรือดีเดน  

- ในกรณีที่ผลการสอบอยู ในระดับดี  

สนับสนุน จํานวน 15,000 บาท 

- ในกรณีที่ผลการสอบอยูในระดับดีเดน 

สนับสนุนจํานวน 30,000 บาท 

2. ถาจะเบิกเงินทุนสนับสนุนลวงหนา ตอง

เผยแพรสวนหนึ่ งของงานวิ จัยในการ

ประชุมระดับชาติขึ้นไป หรือในวารสารที่

อยูในฐาน TCI  หรือ สกว. โดยสามารถ

เ บิกเงินสนั บสนุนล ว งหน า ได จํานวน 

10,000 บาท 
 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงประกาศคณะฯ (ฉบับที่ 9/2557)  ไดตามที่เสนอ  
 

2.4  การสงผลการเรียน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 

รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงวา  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดปฏิทินการสงเกรดประจําภาคการศึกษา

ปลาย ปการศึกษา 2557 ของแตละคณะซ่ึงผานการรับรองจากคณะกรรมการประจําคณะแลว  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 น้ัน   

เน่ืองจากวันสุดทายของการสอบปลายภาค คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 22 เมษายน  2558  ไดพิจารณาแลวเห็นวา กําหนดการสงเกรดดังกลาวมีระยะเวลากระช้ันชิด

กับกําหนดการสอบ และบางหลักสูตรมีเง่ือนไขของรายวิชาที่ตองดําเนินการกอนสงเกรด เชน วิชาวิทยานิพนธที่นักศึกษาตองสง

เลมวิทยานิพนธเพื่อใหอาจารยตรวจกอน  ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดการสงเกรดของรายวิชาตางๆ และ

กําหนดการรับรองเกรดโดยคณะกรรมการประจําคณะ โดยมี 2 แนวทางเลือกเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเลือกแนวทางที่ 2  โดยใหปรับกําหนดการเล็กนอย  เปนดังน้ี 
 

รายละเอียด วันที ่

1. วันสอบปลายภาค พุธที่ 6 พฤษภาคม – ศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2558 

2. อาจารยเจาของวิชา สงเกรดใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตร จันทรที่ 25 พฤษภาคม 2558 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณารับรองเกรด จันทรที่ 25 พฤษภาคม – พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 

4. หลักสูตร สงเกรดที่ผานการรับรองจากหลักสูตรแลว ใหรองคณบดีฝายวิชาการเพ่ือ

รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปสําหรับนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

พฤหัสบดีที่ 28  พฤษภาคม 2558 

5. คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองเกรดฯ  ศุกรที่ 29  พฤษภาคม 2558  เวลา 9.00 น. 

6. วันหยุดราชการ (วนัวิสาขบูชา) จันทรที่ 1 มิถุนายน 2558 

7. ฝายวิชาการ ตรวจสอบ และสงเกรดที่ผานการรับรองแลวใหมหาวิทยาลัย  อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 
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2.5  การปรับแผนงบประมาณเงินรายได กลางปงบประมาณ 2558 

ประธาน  แจงวา  กองแผนงาน และงานการเงินฯ คณะฯ ไดรายงานรายรับเพิ่มระหวางปงบประมาณ 2558  ที่

ประชุมผูบริหารคณะ เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2557  จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการปรับแผนรายจายกลางปงบประมาณ 2558  ดังน้ี 
 

รายรับเพิ่มกลางป (A) 

รายการ จํานวน (บาท) 

เงินคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร  สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   653,225 

รายไดระหวางหนวยงาน-รายรับจากท่ีปรึกษา/วิจัย  ณ วันท่ี 24  เมษายน  2558 (รหัสบัญชี 491-07-00) 238,095 

งบประมาณกลางป ซึ่ง มข.อนุมัติใหใชจากเงินทุนสํารองสะสมคณะ เปนคาครุภัณฑ 10 รายการ และสิ่งกอสราง 1 

รายการ 

1,320,300 

รวมเปนเงิน 2,211,620 
 

ยอดงบประมาณที่ปรับปรุงจากแผนเดิม (B) 

รายการ จํานวน (บาท) 

โครงการยุทธศาสตร ซึ่งแจงขอยกเลิก 47,600 

งบบริหารจัดการ - 1401 MOU follow -up    200,000 

งบบริหารจัดการ - 1402 ของท่ีระลึก ประชาสัมพันธ  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 
 

ทั้งน้ี  สําหรับยอดงบประมาณคงเหลือ จํานวน 496,720 บาท น้ัน  จะแจงใหหลักสูตรตางๆ เสนอแผนความตองการ

งบประมาณเพิ่มเติมตอไป  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ  
 

2.6  (ราง) ปฏิทินจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ ปงบประมาณ 2559  และแผนยุทธศาสตรคณะ 4 ป (ปงบประมาณ 

2559-2562) 

ประธาน  แจงวา  ฝายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ไดเสนอเพื่อพิจารณา (ราง) ปฏิทินในการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2559  และแผนยุทธศาสตรคณะ 4 ป (ปงบประมาณ 2559-2562) ตามรายละเอียดในเอกสาร
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ประกอบการประชุม ซ่ึงผานการพิจารณาในเบื้องตนจากที่ประชุมผูบริหารคณะ เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2557 แลว จึงเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวามีความคลาดเคล่ือนในการจัดพิมพกําหนดการของปฏิทินในเอกสาร

ประกอบการประชุม ซ่ึงไมตรงกับกําหนดการตามปฏิทินที่ที่ประชุมผูบริหารคณะไดพิจารณาไว  ซ่ึงเหมาะสมแลว  ดังน้ัน จึง

ขอใหฝายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ปรับแกไขเอกสาร และดําเนินกระบวนการจัดทําแผนฯ ใหเปนไปตามกําหนดการของปฏิทิน

ที่ที่ประชุมผูบริหารคณะไดพิจารณาแลวดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

3.1   รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตรคณะ การปรtเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

ประธาน แจงวา ฝายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ไดจัดทํารายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ตามแผน

ยุทธศาสตรคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และขอตกลงการปฏิบัติราชการ มาใหทราบ  ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม  ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

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  หรือคิดเปนรอยละ 42.87 ของจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 2,513,025.00 บาท  ทั้งน้ี สรุปสถานะโครงการและ

งบประมาณในภาพรวมได ดังน้ี 
 

สถานะโครงการ จํานวน 

รอดําเนินการ (ไดรับการอนุมัติโครงการแลว แตยังไมมีการดําเนินกิจกรรม) 49 

อยูระหวางดําเนินการ  (มีการดําเนินกิจกรรมหรือขอใชงบประมาณแลว) 15 

แลวเสร็จ  (ดําเนินโครงการเสร็จแลว แตยังไมไดรายงานผล) 13 

สมบรูณ  (ดําเนินโครงการเสร็จแลว รายงานผล และประเมินผลผูรวมดําเนินโครงการแลว)  2 

รวมท้ังสิ้น 79 
 

 

แผนยุทธศาสตร – จําแนกตามผูบริหาร 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 

รวมท้ังสิ้น 2,513,025.00 1,077,422.10 
 

 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557  

1) ระดับคณะ :  มีความกาวหนาของการดําเนินงานในตัวช้ีวัดตางๆ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุม   สวนกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับคณะ สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในป

การศึกษา 2557 น้ัน  ทางมหาวิทยาลัยมีกําหนดการตรวจประเมิน ในวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2558  

2) ระดับหลักสูตร (IQA และ มคอ.) :  ยังไมมีการติดตามในระดับหลักสูตร เน่ืองจากเพิ่งมีการจัดสัมมนา

ช้ีแจงทําความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัดตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 โดย 

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดวา การ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหจัดทําตาม มคอ. 7  สวนกําหนดการตรวจประเมินในระดับหลักสูตรน้ัน ให

หลักสูตรพิจารณาวันที่เหมาะสมในการตรวจประเมินเปนการภายในเอง โดยสามารถใหวิทยากรจากสํานักงานประเมินและ

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน มาช้ีแจงใหความรูและซักซอมความเขาใจกอนการตรวจประเมินจริงได  ทั้งน้ี กรรมการ

ตรวจประเมินตองเปนผูไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูผานการอบรมผูตรวจประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 

ซ่ึงทางมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ จะจัดโครงการอบรมผูตรวจประเมิน ระหวางเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม 2558  จํานวน 6 รุน  ซ่ึงทุกหลักสูตรของคณะ ควรรักษาสิทธ์ิในการสงอาจารยไปเขารับการอบรมเปนผูตรวจประเมิน

ระดับหลักสูตร  มิฉะน้ันจะเสียสิทธ์ิในการเปนผูตรวจประเมิน  โดยกลุมเปาหมายที่ตองเขาอบรม ไดแก ประธานหลักสูตร และ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงจะตองไมมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรที่จะตรวจประเมิน 

3) ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปงบประมาณ 

2558  ในรอบ 6 เดือนแรก  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตรคณะ การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และขอตกลงการปฏิบัติราชการ  ตามที่เสนอ   โดยขอใหมีการตรวจแกไขการใหสัญลักษณ การบรรลุ/

ไมบรรลุ ตามคาเปาหมาย ในขอ 5 ของรายงานการปฏิบัติงาน ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใหถูกตองดวย  
 

3.2  การใหสัญลักษณ I  

รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงวา  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําชับใหทุกคณะดูแลไมใหมี

การใหสัญลักษณ I ขามป หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ซ่ึงการจะใหสัญลักษณ I ไดน้ัน ตองเปนกรณีจากเหตุสุดวิสัย เชน 

นักศึกษาปวย/เกิดอุบัติเหตุ เปนตน   ทั้งน้ี จะแจงกําชับไปยังหลักสูตรตางๆ ตอไป 

ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน  เสนอแนะเพิ่มเติมวา  ในการเสนอขอความเห็นชอบการใหสัญลักษณ I 

น้ัน  ควรใหอาจารยประจําวิชา/หลักสูตร แจงเหตุผลความจําเปนใหชัดเจนดวย และไมระบุเพียงวานักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบ

ตามเกณฑ เปนตน 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.3  คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงวา  ไดรับแจงจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วา ไดมี

การกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ใหม  เปนดังน้ี  

เดิม :   เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ  ที่มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท และมีตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  หรือผูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือผูที่ดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป 

ใหม : เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือผูที่ดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป  

ทั้งน้ี  ไมมีผลยอนหลังกับนักศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากอนหนาแลว  ซ่ึงฝายวิชาการคณะฯ 

จะแจงใหหลักสูตรตางๆ ทราบตอไป 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.4   สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงวา  ไดรับแจงจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วา เม่ือ

มหาวิทยาลัยขอนแกนปรับไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว  จะมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไปเปน สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหแกสภามหาวิทยาลัย  
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โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการ รวมเปนกรรมการ แตไมเกินจํานวน 12 คน   ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะขอตัวแทนจากกลุมสาขาวิชา

ตางๆ ไปพิจารณายกรางขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการสภา

วิชาการตอไป  
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3.5  การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  

รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงวา  มหาวิทยาลัยขอนแกนอยูระหวางพิจารณากําหนดหลักเกณฑที่จะทําให

นักศึกษาตองใหความรวมมือมากขึ้นในการประเมินผลการสอนของอาจารย   

สําหรับการดําเนินการในสวนของคณะฯ ในภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2557  ซ่ึงมีกําหนดการประเมิน 

ระหวางวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่  22 พฤษภาคม  2558 น้ัน  ฝายวิชาการคณะฯ ไดประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบแลวหลาย

ชองทาง รวมทั้งไดแจงไปยังประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อจัดตารางเวลาใหนักศึกษาแตละช้ันปเขาทําการประเมินดวยแลว 
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3.6  วารสารกึ่งวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา  คณะทํางานจัดทําวารสารก่ึงวิชาการ จะจัดทําวารสารก่ึง

วิชาการ ฉบับที่ 2    โดย Theme ของฉบับน้ี  ไดแก  AEC Design  ซ่ึงเน้ือหาจะมีทั้งดานสถาปตยกรรม และการออกแบบ

อุตสาหกรรม  โดยไดทาบทามผูเขียนจากทั้งภายในและภายนอกคณะแลว  และจะขอรับการสนับสนุนการพิมพจากผูสนับสนุน

ภายนอก เพื่อสมทบกับงบประมาณของคณะในการจัดพิมพในครั้งน้ีดวย 

ประธาน เสนอแนะใหสงวารสารก่ึงวิชาการของคณะ ไปเผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ซ่ึงรองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ รับที่แจงใหคณะทํางานฯ ดําเนินการตามขอเสนอแนะน้ีตอไป 
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3.7  วารสารวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา  ทางฝายฯ  จะจัดทําคํา ส่ังแตงตั้งกองบรรณาธิการ 

วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ชุดใหม  และปรับเปล่ียนช่ือวารสาร จากเดิม “วารสารวิชาการสถาปตยกรรมศาสตร  

เปน “Journal of Built Environment for Wellbeing (BEW)   เพื่อใหมีความเปนกลางมากขึ้น ไมเนนเฉพาะดาน

สถาปตยกรรมศาสตรดานเดียว  เพื่อปรับจากการเปนวารสารตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการ ระดับ 2 เขาสูเกณฑระดับ 1 

ของ TCI  โดยนับอายุวารสารตอเน่ืองจากวารสารช่ือเดิม 
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3.8  การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ วิชาการ  แจงวา ผูแทนสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขาพบและแจงใหทราบวา ขณะน้ีมีภาคเอกชนแสดงความสนใจที่จะนําผลงานการออกแบบของ

นักศึกษา (ศิษยเกา) สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไปเปนตนแบบผลิตภัณฑสินคาเชิงพาณิชย และมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มีนโยบายที่จะผลักดันการผลิตผลงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสําหรับการ

นําไปใชเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม  จึงประชาสัมพันธมายังคณะ เพื่อสงเสริมการผลิตผลงานการออกแบบของนักศึกษาและ

บุคลากร เพื่อการนําไปใชในเชิงพาณิชยดวย  ซ่ึงทุกหลักสูตรควรนํานโยบายน้ีไปพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และ

การสรางสรรคผลงานของนักศึกษาตอไป 
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3.9   การจายคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา  ตามที่มีบุคลากรของคณะซ่ึงดําเนินโครงการบริการวิชาการ

ใหแกหนวยงานภายนอก ไดเสนอขอยกเวนการจายคาบํารุงใหแกมหาวิทยาลัย น้ัน  เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ

ฉบับใหม ซ่ึงกําหนดใหผูดําเนินโครงการบริการวิชาการใหแกหนวยงานภายนอก ตองตั้งงบประมาณ รอยละ 5 ของงบประมาณ

โครงการ เพื่อจายเปนคาบํารุงใหแกมหาวิทยาลัย โดยไมมีขอยกเวน  ดังน้ัน การเสนอขอยกเวนการจายคาบํารุงใหแก

มหาวิทยาลัยของบุคลากรคณะตามที่เสนอมาน้ัน จึงไมอาจดําเนินการได 
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3.10  การรวมจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2558  (Thailand Research Symposium 2015) 

รองคณบดีฝ าย วิ จัยและบริ การ วิชาการ   แจ ง ว า   ตามที่ ทางคณะได รับมอบหมายให เปน ผู แทน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2558 (Thailand Research 

Symposium 2015)  ระหวางวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร น้ัน  ทางคณะไดคัดเลือกโครงการบริการวิชาการและวิจัย ที่ใหความรูแกคนทั่วไปเพื่อสามารถ

นําไปบูรณากรออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยเพื่อผูสูงอายุและผูทุพพลภาพไดอยางเหมาสม โดยสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยขอนแกน “50 ป เพื่อการอุทิศเพื่อสังคม”  ดังน้ี 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการดวยแนวคิดการออกแบบ

สถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล  พื้นที่เปาหมายในจังหวัดขอนแกน” โดย ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต ภู

ประเสริฐ  เปนหัวหนาโครงการ 

2. โครงการ “บานปาหัด : ปวตนแบบ เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ

ในชุมชนแบบบูรณาการ” โดย รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล  เปนหัวหนาโครงการ 

3. โครงการวิจัย เรื่อง “การแสดงออกดวยการวาดภาพระบายสีและการรับรูสีสันของภาพศิลปะ โดยใชระดับ

เสียงสําหรับคนตาบอดสนิทตั้งแตกําเนิด” โดย  นายสัญชัย  สันติเวส  เปนหัวหนาโครงการ 

4. โครงการ “การพัฒนาแบบเครื่องเรือนเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุในชนบท” โดย ผูชวย

ศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  เปนหัวหนาโครงการ 

5. นวัตกรรมและผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตร 

ทั้งน้ี  ไดประสานขอความรวมมือไปยังประธานหลักสูตรในการเปนคณะทํางาน และนักศึกษาปริญญาตรีสวน

หน่ึงของทั้งสองสาขาวิชาเปนทีมงานในการจัดนิทรรศการ  โดยไดประชุมคณะทํางานแลว 1 ครั้ง  และจะรางโครงการเสนอขอ

อนุมัติงบประมาณในการจัดนิทรรศการตอทางมหาวิทยาลัยตอไป  
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3.11   คาเปาหมายจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนด (ราง) คาเปาหมายจํานวน

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ในปการศึกษา 2558  เปนจํานวน 6 เรื่อง  คณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558  จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

ทราบและพิจารณา เพื่อนําไปตกลงหรือตอรองกับทางมหาวิทยาลัยฯ ตอไป  ซ่ึงหากสามารถทําไดตามคาเปาหมาย ทางคณะจะ

ไดรับเงินรางวัลจากการดําเนินการดังกลาว 
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วิชาการคณะฯ  ผลักดันใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังตอไปน้ี  ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย หลักสูตรละอยางนอย 1 เรื่อง 
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1) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

2) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 

3) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

4) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 

3.12   โครงการสัมมนาสงเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2558 

รองคณบดีฝายบริหาร  แจงวา  ตามที่มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 8905/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2557 น้ัน  ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเปาหมายและกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแลว  ซ่ึงกิจกรรมในปงบประมาณ 2558 จะประกอบดวย 

การใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับจรรยาบรรณ  การเลือกเฉพาะบางประเด็นจรรยาบรรณที่มีความสําคัญมาดําเนินการ เชน การตรง

ตอเวลา, ความรับผิดชอบ, การอุทิศตน, การสํานึกตอองคกรสวนรวม เปนตน  โดยจัดสอดแทรกในรูปกิจกรรมตางๆ ระหวางป  

ซ่ึงกิจกรรมครั้งแรกจะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2558  โดยเชิญวิทยากรจากงานจรรยาบรรณ กองการเจาหนาที่ มาบรรยายให

ความรูเ ก่ียวกับจรรยาบรรณ  และการเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากมมุมมองของบุคลากร เพื่อรวบรวมประเด็น

จรรยาบรรณที่นาสนใจ สําหรับนํามาพิจารณาจัดกิจกรรมสงเสริมระหวางป  และจะจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 

เสนอตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงปลายปงบประมาณตอไป 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.13   โครงการระบบจัดการเอกสารงานพิมพ  

รองคณบดีฝายบริหาร  แจงวา ตามที่คณะจะจางบริษัทเอกชนใหนําระบบจัดการเอกสารงานพิมพแบบ 

Multifunction Printer (MFP) มาใหบริการที่คณะ แทนการใช printer, scanner, เครื่องถายเอกสาร และเครื่องโทรสาร

แบบเดิม ตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป น้ัน  เน่ืองจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการประสานงานของบริษัทดังกลาวได

ลาออก  จึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ  ซ่ึงขณะน้ีไดมีเจาหนาที่คนใหมเขามาประสานงานกับทางคณะแลว โดยใน

เดือนเมษายนน้ี จะมีการเดินสาย Lan ไปยังจุดตางๆ ที่จะติดตั้งเครื่อง  และในเดือนถัดไปจะมีการติดตั้งเครื่อง ลงโปรแกรม และ

จัดอบรมวิธีการใชเครื่องใหแกบุคลากรตอไป 

ประธาน ขอใหประชาสัมพันธใหบุคลากรคณะที่ยังไมมีบัตรประจําตัวราชการแบบ Smart card ใหทยอยไปทํา

บัตรดังกลาวที่กองการเจาที่ดวย เน่ืองจากจําเปนตองใชบัตรน้ีในการส่ังงานเครื่อง  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.14   โครงการกอสรางปรับปรุง อาคารสํานักงานคณบดี AR 01 และอาคารบรรยายและสัมมนา AR 02 

รองคณบดีฝายบริหาร  แจงวา  เน่ืองจากในการกอสรางปรับปรุงอาคารสํานักงานคณบดี AR 01 และอาคาร

บรรยายและสัมมนา AR 02 มีความจําเปนตองปรับแกไขรายละเอียดวัสดุ จึงอาจทําใหการดําเนินการกอสรางปรับปรุงอาคาร

ดังกลาวลาชาออกไป  ซ่ึงจะพยายามใหการขยายระยะเวลากอสรางน้ี เสร็จทันกอนเปดภาคการศึกษา 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.15   การกําหนดกรอบตําแหนง ระดับตําแหนง และการแตงตั้ง บุคลากรสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

รองคณบดีฝายบริหาร  แจงวา  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเคยกําหนดแนวปฏิบัติใหคณะ/หนวยงาน ที่

ประสงคจะขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ประเภทขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) ดําเนินการ

ประเมินคางานของตําแหนงในเบื้องตน กอนเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา น้ัน  บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558  เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558 ไดมีมติใหทางมหาวิทยาลัย ยุติการ
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ดําเนินการประเมินคางานเพื่อกําหนดตําแหนงสูงขึ้นทุกตําแหนงที่ ก.บ.ม ยังไมไดอนุมัติคางานไว  และใหดําเนินการกําหนด

กรอบระดับตําแหนงสูงขึ้น และจํานวนที่พึงมีในแตละหนวยงาน แตละประเภทตําแหนง แตละช่ือตําแหนง ที่สอดคลองกับ

โครงสรางและภารกิจของหนวยงานกอน  ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  จึงจะมีการดําเนินการประเมินคางานเพื่อ

กําหนดตําแหนงสูงขึ้นตอไปได   ดังน้ัน หากทางคณะประสงคจะขอกําหนดตําแหนงใดใหเปนระดับที่สูงขึ้น ตองรอใหการ

ดําเนินการดังกลาวจากระดับมหาวิทยาลัยแลวเสร็จกอน  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอื่นๆ  

4.1  พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาศึกษาตอ Post Doctoral Level 

ประธาน  แจงวา  นายนยทัต ตันมิตร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ซ่ึงจะสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกจาก University of the Ryukyus ประเทศญ่ีปุน ในเดือนกันยายน 2558  ไดขออนุญาตลาศึกษาตอระดับ Post 

Doctoral Level ณ สถานศึกษาเดิม  ซ่ึงจะใชเวลาศึกษาประมาณ 1-2 ป   โดยไดรับการสนับสนุนจากอาจารยที่ปรึกษาในการ

สมัครรับทุนเพื่อศึกษาตอในระดับดังกลาว  เน่ืองจากเห็นศักยภาพในการทําวิจัยและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นจากงานวิจัยที่

ผานมา ซ่ึงเปนงานวิจัยที่มีช่ือเสียงหลังจากไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ที่ถือวาอยูในอันดับ

สูงที่สุดสําหรับญ่ีปุน และบทความวิจัยบางเรื่องไดรับการตีพิมพในยุโรป โดย Swiss Publication  และอีกหลายเรื่องที่ไดรับการ

ตีพิมพในเอเชียดวย  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังน้ี 

1.  ไมขัดของ ที่จะใหบุคคลดังกลาว ยื่นสมัครขอรับทุนระดับ Post Doctoral Level ไปกอน เน่ืองจากความ

จําเปนเก่ียวกับกําหนดการยื่นสมัครทุน 

2.  สําหรับการอนุมัติ ใหลาศึกษาระดับ Post Doctoral Level น้ัน  เ น่ืองจากประกาศ ก.บ.ม.

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2/2553) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 

ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2553  กําหนดใหผูขออนุมัติลาศึกษา/ฝกอบรมฯ 

ที่เคยไดรับอนุมัติใหลาศึกษา/ ฝกอบรมฯ มาแลว  ตองกลับมารายงานตัวกอน จึงจะขอลาครั้งใหมได   

ดังน้ัน จึงใหบุคคลดังกลาวตองกลับมารายงานตัวหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกอน  หลังจากน้ัน

จึงเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อลาศึกษา/ฝกอบรมฯ ระดับ  Post Doctoral 

Level  ใหถูกตองตามประกาศหลักเกณฑตอไป  โดยตองมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

2.1   หลักฐานการไดรับทุน ซ่ึงระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทุน 

2.2   โครงการ หรือแนวการศึกษา/ฝกอบรม  พรอมหนังสือตอบรับของสถานศึกษา/สถานฝกอบรม 

2.3   หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

3.  ใหตรวจสอบจํานวนอัตรากําลังที่มีอยู และตรวจสอบวาบุคคลดังกลาวไดรับการวางแผนใหเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรใดแลวหรือไม  เน่ืองจากระเบียบกําหนดใหหลักสูตรตางๆ จําเปนตองมีอาจารยประจํา

หลักสูตร ไมต่ํากวา  5 คน 
 

4.2  การเสนอช่ือเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาตํารา หนังสือ หรือส่ือการสอน ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงวา  ตามที่คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เม่ือ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ไดใหแตละหลักสูตรพิจารณาเสนอรายช่ือคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอ

มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เชน ตํารา หนังสือ หรือส่ือการสอน ตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 น้ัน   คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราว
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ประชุมครั้งที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2558  ไดพิจารณารายช่ือคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามที่หลักสูตร

ตางๆ เสนอแลว และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายช่ือดังกลาว กอนทาบทาม

อยางเปนทางการ และเสนอทางมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งตอไป  ดังน้ี 
 

หลักสูตร รายชื่อคณะกรรมการภายในคณะ รายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิภายนอก 

1.   ระดับปริญญาตรี-โท  

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

1. ผศ.ดร. สุรกานต  รวยสูงเนิน 

2. ผศ. วาริน  บุญญาพุทธิพงศ 

3. ผศ. ธนสิทธิ ์ จันทะรี 

4. อ.ดร. ชนัษฐา  จุลลัษเฐียร 

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 

2.  ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ผศ. เขมโชต  ภูประเสริฐ 

2 .ผศ.รท. อรรถ  ชมาฤกษ 

3. อ. นิสรา  อารุณี 

1. ศ.ดร. อรศิริ ปาณินท  

3.   ระดับปริญญาโท-เอก  

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ 

2. ผศ.ดร. นพดล  ตั้งสกุล 

3. ผศ.ดร. วารุณี  หวงั 

4. ผศ.ดร. สักการ  ราษีสุทธิ ์

5. อ.ดร. วรัฐ  ลาชโรจน 

1. ศ.ดร. อรศิริ ปาณินท    

4.  ระดับปริญญาโท   

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

1. รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล 

2. ผศ.ดร. ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ 

3. ผศ.ดร. ชูพงษ  ทองคําสมทุร 

  

1 .นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท 

2. ศ.ดร. สุนทร  บุญญาธิการ 

3. ผศ.ดร. ปรีชญา  มหัทธนทว ี

4. อ.ดร. โสภา  วิศิษฎศักดิ ์

5. ผศ.ดร. อรรจน  เศรษฐบุตร 

5.  ระดับปริญญาโท-เอก  

สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 

1. รศ.ดร. รวี  หาญเผชิญ 

2. ผศ.ดร. พรณรงค  ชาญนวุงศ 

3. ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท 

  

1 รศ. วีรวรรณ  ศตีิสาร  

2. รศ.ดร. ยงธนศิร พิมลเสถียร  

3. รศ.ดร. เศกสรรค  ยงวณิชย   

4. ศ.ดร. มนัส  สุวรรณ   

5. รศ. สิทธิพร  ภิรมยร่ืนย 

6. ผศ.ดร. นพนันท ตาปนานนท  
 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายช่ือตามที่เสนอ 
 

4.3  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม 

รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงวา  ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเรงดวนที่ตองเวียน

เสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 เรื่อง ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาแลว มีมติดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบ  การเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 

จํานวน 2 ราย  ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557  ดังน้ี 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล / รหัสประจําตัว เกรดเฉลี่ย 

1 นายเฉลิมพล  แสงศิลา / 545200027-0 3.65 

2 นายณัฐวุฒิ ทันวงษา / 545200059-6 3.50 
 

(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 และวันที่ 3 เมษายน 

2558) 
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2) ใหความเห็นชอบ  การเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 

ราย  ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557  ดังน้ี 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล / รหัสประจําตัว เกรดเฉลี่ย 

1 นายจิระศักดิ์  สายทอง /  523200082-6 2.76 
 

(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558) 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4   การใชพื้นที่คณะในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ไดตั้งขอสังเกตและ

ขอใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  กรณีการใชพื้นที่ภายในคณะเพื่อการปฏิบัติงานบริการวิชาการที่มีเพิ่มมากขึ้น 

ซ่ึงจะทําใหบุคลากรคณะมีที่น่ังทํางานไมเพียงพอ  จึงควรมีการทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรรพี้นที่ หรือการจาย

คาบํารุงการใชสถานที่ใหแกคณะดวย 

ประธาน  แจงวา  ไดมีประกาศหลักเกณฑกําหนดใหโครงการบริการวิชาการ ตองจายคาบํารุงใหแกคณะ เปนจํานวน

รอยละ 10 ของงบประมาณโครงการแลว   อยางไรก็ตาม  การที่โครงการบริการวิชาการมีการจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงานใน

พื้นที่คณะเพิ่มมากขึ้น อาจทําใหเกิดความกังวลใจเรื่องความปลอดภัย  ดังน้ัน จึงเสนอแนะใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ สํารวจ

ขอมูลจากโครงการตางๆ และทําทะเบียนผูปฏิบัติงานของแตละโครงการเก็บไวดวย 
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4.5   การจัดสัมมนาบุคลากรทั้งคณะ 

ประธาน  แจงวา ทางคณะจะจัดการสัมมนาบุคลากรทั้งคณะ ในชวงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน 2558 ซ่ึงจะ

จัดในวันที่เทาใด ในคณะหรือนอกคณะ น้ัน จะพิจารณาจากชวงเวลาที่สะดวกของคณะกรรมการประจําคณะและบุคลากร โดย

จะใหมีการสํารวจและแจงใหทราบตอไป  
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองสืบเนื่อง 

5.1 เสนอช่ือบุคลากรผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2558 

หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงวา ตามมติคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 25 

มีนาคม 2558  ไดเสนอช่ือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 

2558 จํานวน 8 ราย น้ัน  ปรากฏวามีผูสละสิทธ์ิ จํานวน 6 ราย  คงเหลือผูตอบรับซ่ึงทางคณะไดเสนอช่ือตอมหาวิทยาลัยแลว 

จํานวน 2 ราย  ตามรายช่ือซ่ึงแจงในที่ประชุม  
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5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 25 

มีนาคม 2558  ไดมอบหมายใหตรวจสอบระเบียบที่เก่ียวของเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ โดยหาก

ระเบียบกําหนดใหคณะจําเปนตองแตงตั้งใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และคําส่ังที่ทางคณะเคยแตงตั้งคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะยังมีผลบังคับใชอยู  ก็ใหดําเนินการยกเลิกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการชุดเดิม ซ่ึงมีประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพียงบางหลักสูตรเปนกรรมการ แลวแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ซ่ึงมีประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรรวมเปนกรรมการ แทน น้ัน  ไดตรวจสอบแลวพบวา ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
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ดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ขอ 20  กําหนดใหตองมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  เพื่อทําหนาที่

กํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะ โดยองคประกอบและ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกําหนด  จึงไดรายงานใหคณบดีทราบ ซ่ึงไดพิจารณาเห็นวา

เน่ืองจากอํานาจหนาที่หลายสวนที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะน้ัน  คณะกรรมการวิชาการประจํา

คณะไดมีการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ดังกลาวดวย   ดังน้ัน  เพื่อมิใหมีหลายชุดคณะกรรมการซ่ึงมีการทํางานซํ้าซอนกัน ทาง

คณะจึงไดมีคําส่ังแตงตั้งใหคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  เปนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะดวย ตามคําส่ังคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ที่ 30/2558  ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 
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เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

        
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

 

นางอโนชา  นนทคุปต 

นางสาววิไล  โพธ์ิเตมิ 

ผูจดบันทึกการประชุม 


