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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
คร้ังท่ี  3/2561 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 
ณ  ห้องประชุม 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์   ทองค าสมุทร    คณบด ี     ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต  ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัญชัย  สันติเวส   รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตั้งสกุล   หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ  กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
8. นางพรรณ ี   จรดอน    ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรกานต ์ รวยสูงเนิน  กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนรากร พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นายวรัฐ  ลาชโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ประธานกลา่วเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2561  เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2561 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
2.1  ปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานรายการปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้ 
ดังนี้   

 

รหัส   หมวดรายจ่าย งบต้นปี (งบแผนรายจา่ย) รวมใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ-ใช้ไป 
1 หมวดที่ 1 บริหารส่วนกลาง 22,235,351 10,660,962 11,574,388 47.95 
2 หมวดที่ 2 งบจัดการศึกษา 4,006,000 2,038,070 1,967,930 50.88 
3 หมวดที่ 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  1,595,000 406,762 1,188,238 25.50 

รวม 27,836,351 13,105,795 14,730,556 47.08 
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ทั้งนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้สรุปรายการค าของบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และกิจกรรม กลางปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายการค าขอกลางปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 รายการ ตามที่
เสนอ ท้ังนี้ ให้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา น าเข้าเสนอต่อท่ีประชุม
ในเดือน เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 

2.2  การทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า  ด้วย กองยุทธศาสตร์ ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการ

ทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีจ านวน 1 อัตรา  คือ ต าแหน่ง พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ ดังนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงได้จัดท าข้อสรุปเหตุผลความจ าเป็นในการทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏิบัติการ ด้วยเหตุผล ดังนี ้  

1. ช่วยปฏิบัติงานในสายวิชาการออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน  ท้ังส่วน งานทอและงานตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย   
รวมทั้งงานส่วน ปริ้นท์สกรีน  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการย้อม สกรีน  การทอผ้า  และการ 
ทดลองในกระบวนการออกแบบสิ่งทอ รวมทั้งจัดท าทะเบียน การเบิกจ่าย วัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

3. ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับ งานท่ีรับผิดชอบ ทางการปฏิบัติการสิ่งทอ 
และแฟช่ัน เพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจสนับสนุนกิจกรรมคณะตามที่ได้รับมอบหมาย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ตามที่เสนอ  
 

2.3  การเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัล
วิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย แจ้งว่า  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริม

และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยซึ่งได้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลส าเร็จ
ด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีการเสนอช่ือนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการ
เป็นประจ าทุกปี โดยได้ท าการคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ มี
ผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประเทศชาติ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการเตรียมการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  ที่จะมาถึง 
วช. ได้ก าหนดระยะเวลาส าหรับให้หัวหน้าหน่วยราชการระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
ระดับสถาบันอุดมศึกษา หรือระดับคณะ หรือเทียบเท่านิติบุคคล ภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ หรือผู้ที่เคยได้รับรางวัลสภาวจิยั
แห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอช่ือนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รา งวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 พิจารณาเสนอช่ือนักวิจัยที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ได้
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอช่ือ 
 

2.4  พิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของท่ีประชุม ปอมท. ประจ าปี 2561 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ขอให้

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอช่ืออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2561 จ านวน 6 สาขาๆ ละ 1 คน ได้แก่ 
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1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2. สวาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. สาขาสังคมศาสตร์ 
4. สาขามนุษยศาสตร์ 
5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
6. สาขารับใช้สังคม  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ท่ีมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ “เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”  
ทั้งนี้ภายในวันท่ี 9 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอช่ือ 
 

2.5  การทบทวนโครงสร้างใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การ 
ยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2560 ก าหนดให้คณะฯ ด าเนินการปรับโครงสร้างคณะให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ภายในระยะเวลา 1 ปี และทางคณะได้
ด าเนินปรับโครงสร้างครั้งที่ 1 โดยผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560 และฝ่ายแผนได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังกองแผนงาน แล้วนั้น ท้ังนี้ เพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาและศูนย์บริการ
วิชาการ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงขอเสนอวาระปรับปรุงโครงสร้างคณะต่อที่ประชุมคณะกรรกมารประจ า
คณะอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาทบทวนโครงสร้างใหม่ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหากมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตอื่นๆ ให้แจ้งไปยังฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท้ังนี้ เพื่อให้ฝ่ายฯ รวบรวม
และสรุปข้อเสนอแนะและข้อสังเกต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาในเดือน เมษายน 2561 ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานสถานะการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ แจ้งว่า งานการเงิน บัญชี และพสัดุ รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ 
หลักสตูรโครงการพิเศษ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2560 จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสตูรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑติ 
2. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
3. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการออกแบบอุตสาหกรรม 
4. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาการวางแผนภาคและเมือง 

โดยสรุปได้ ดังนี ้
หลักสูตร หนี้สินและทุน รายได้ รายจ่าย รายได้สูงกว่า

รายจ่าย 
1. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 1,699,755.19 688,934.00 678,125.72 10,808.28 
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 4,265,309.44 914,791.00 730,897.50 183,839.50 
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

893,466.99 1,423,571.00 1,058,289.02 365,281.98 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง 78,086.25 163,300.00 90,213.75 73,086.25 
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จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

3.2  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการปฏิบัตงิานตามข้อตกลง  
 การปฏิบัติราชการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รายงานผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) โดยได้มีการก ากับติดตามการด าเนินโครงการอย่าง
สม่ าเสมอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบกาประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เร่งด าเนินการโครงการที่ยังมิได้ด าเนินการและ
รายงานผลไปยังฝ่ายวางแผนและพัฒนา ต่อไป 

  

3.3 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การบริหารความเสี่ยง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2561 การบริหารความเสี่ยงจัดอยู่ในเกณฑ์ EdPEx 
โดยในระดับคณะ ได้น าไปผนวกเข้ากับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ท้ังนี้ ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดระดับภาระงานตามขั้น เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถ
ใช้ได้กับทุกกลุ่มงาน (Frame Work)  

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

3.4  แจ้งเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ส านักหอสมุดได้โอนงบประมาณจากงบรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่า

ใช้สอยจ านวน 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่งบรายจ่าย เงินอุดหนุนท่ัวไป-
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ตามโครงการ AR-KKU CL 24 : พื้นที่สร้างสรรค์และ
เรียนรู้ 24 ช่ัวโมง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
บริหาร ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

   

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

3.5  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
3.5.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
 ประธาน รายงานผลการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 21 ในคราว

ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 (สัญจร) ณ มหาวิทยาลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
1. ความคืบหน้าในการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์(มคอ.1) 
 คณะท างานจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์(มคอ.1) ได้จัด

ประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประชุมวิพากษ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของ(ร่าง) มคอ.1 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ คณะท างานฯ 
ขอความร่วมมือทุกหลักสูตรส่งผู้แทนเข้าร่วม อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 ทาน หรือหากไม่สะดวกขอให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน 
http://www.arch.nu.ac.th/archtqf 

 

2. โครงการสีน้ า 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดท าโครงการ

วัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรมวาดเส้นสีน้ า “นครวัด นครธม อารยะธรรมขอมโบราณ” ณ ประเทศกัมพูชา โดยจะมีการจัด
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แสดงผลงานภาพวาดในงานสถาปนิก 61 และจากการประชุมสภาคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งต่อ
ข้อมูลรายละเอียดการด าเนินงาน เพื่อส่งต่อมายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการด าเนินงานในปีถัดไป 
ทั้งนี้ ให้มีการประมูลภาพวาด เพื่อน ารายได้มาเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าว  

 

3. โครงการ TOY ARCH 2017, 2018 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดท าโครงการ Thesis of the year in Architect 

Award หรือ TOY ARCH 2017  ซึ่งจะจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในการงานสถาปนิก 61 ทั้งนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ทีส่นใจ เสนอผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

 

4. ผลกระทบจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย 
 ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
 จากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติมอบหมาย

ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาผลกระทบจาการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ประธานได้น าเสนอผลกระทบ
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาคณบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2561 และที่ประชุมได้มีมติให้ท าหนังสือแจ้ง
ผลกระทบดังกล่าว พร้อมข้อเสนออื่นๆ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ต่อไป 

 

5. การอบรม Urban Planning BIM   
 Singapore Polytechnic ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการ

จัดอบรมอาจารย์ ในการใช้โปรแกรม BIM และมีการเสนอให้ทาง CDAST พิจารณาในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวในการประชุมสภา
คณบดีฯ ครั้งที่ 2/2560 ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการอบรม
ดังกล่าว 

 

6. ความร่วมมือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านสถาปัตยกรรม   
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น าเสนอความก้าวหน้าเรื่องความร่วมมือการใช้

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านสถาปัตยกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560 รายละเอียดจะน าเสนอในโอกาสต่อไป 

 

7. ส่งมอบงานให้กับประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีท่ี 22 – 23    
 เนื่องจากวาระประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ส่งมอบงานให้กับ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีท่ี 22 – 23 ต่อไป 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

3.5.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิจัย 
1. สถานะจ านวนบทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจ านวนบทความในปี 2559 จ านวน 0  

บทความ ปี 2560 จ านวน 0 บทความ รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย จะได้
ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่อไป 

 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561 
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของคณะให้ท าการวิจัยและมีผลงานทางวิชาการมากขึ้น อันจะท าให้มีการพัฒนาในด้านคุณภาพ
บัณฑิต ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ในที่ประชุม  

3. (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี ..../2561) เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  
   ครุภัณฑ์ ส าหรับงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้จัดท า (ร่าง) (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..../2561) เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จ าแนกประเภทอุดหนุนทุนวิจัย ท่ีไม่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมท้ังแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอ
ในที่ประชุม ทั้งนี้ หาก (ร่าง)ประกาศดังกล่าวประกาศใช้แล้ว จะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในโอกาสต่อไป 
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3.5.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

1. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   ประจ าปีการศึกษา 2561 
 คณะฯ ด าเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยจะด าเนินการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันท่ี 18 มีนาคม 2561 และเลือกตั้งทั่วไปใน
วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ จะรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวในโอกาสต่อไป 

 

2. สถาปัตย์เฟรชช่ีไนท์ (TECT NIGHT) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 คณะ ก าหนดจัดกิจกรรมสถาปัตย์เฟรชช่ีไนท์ (TECT NIGHT) ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 

มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเข็มทิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่สะดวกทุก
ท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 

 

3.5.4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
1. กรอบค าขออนุมัติก าหนดอัตราก าลังใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 
 กองยุทธศาสตร์ได้แจ้งให้ส่วนงานจัดท าค าขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561รอบท่ี 1 อีกครั้ง เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังใหม่ประเภทวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 
สามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนได้ในระดับภาควิชา/สาขาวิชา โดยขอให้คณะฯ ก าหนดสาขาวิชา ตามกรอบค าขออนุมัติ
ก าหนดอัตราก าลังใหม่ฯ โดยจัดล าดับความส าคัญตามสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนมากท่ีสุดไปยังสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนน้อย
ที่สุด ท้ังนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ด าเนินการดังกล่าวและได้ส่งกรอบค าขออนุมัติก าหนดอัตราก าลังใหม่ฯ ประเภทสายวิชาการ 
จ านวน 14 อัตรา พร้อมแยกระบุตามสาขาวิชา และส่งไปยังมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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3.5.5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ 
1. การด าเนินการด้านการปรับปรุงหลักสูตร 
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการปรับปรุงหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงขอให้หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรายงานการด าเนินการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561    ฉบับผ่านการรับรอง           หน้า 7 

 

ผ่านการกลั่นกรองหลักสูตรแล้วเสร็จ จ านวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 2 
หลักสูตร 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอื่นๆ  
4.1  การจัดการข้อมูลคาร์บอนฟรุตพร้ินท์ขององค์กร 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายโครงการบริหารจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดการข้อมูลคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กร” ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ อาคารกองสื่อสารองค์กร เพื่อแนะน า
และช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint) โดยมีเป้าหมายให้ทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัย มีการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการลดการเกิดก๊าซภาวะเรือนกระจก และ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกได้มาตรฐานตามกรอบขององค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) หรือ “อบก.” ทั้งนี้ คณะฯ ได้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยจะรายงาน
ความก้าวหน้าให้ท่ีประชุมทราบในโอกาสต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
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4.2  เชิญประชุมหารือในการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยไปใช้ในส่วนงาน 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้ “โครงการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการกลาง” เป็นโครงการส าคัญ (flagship) ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนดให้มีการพัฒนาระบบและ
มีการใช้งานระบบบกลางของทุกส่วนงาน ทั้งนี้ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบดังกล่าวให้พร้อมใช้งานส าหรับทุกคณะ
เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  

1. ระบบการบันทึกภาระงาน (KKU-MIS) 
2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KKU-PMS) 
ทั้งนี้ คณะ ได้ส่งรายช่ือผู้บริหารที่ก ากับดูแลการก าหนดภาระงานและการประเมิน และเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ดูแล

ข้อมูลของระบบ KKU-MIS เพื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งฝึกอบรม และมอบหมายหน้าที่ต่อไป โดยรายงานความก้าวหน้า
ให้ท่ีประชุมทราบในโอกาสต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
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4.3  ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
รองคณบดฝี่ายบริหาร แจ้งว่า เนือ่งจากเกิดความคลาดเคลื่อนในมติที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอให้คณะฯ ทบทวนและเสนอแผนพัฒนาบุคลากรใหม่ โดยให้ครอบคลมุ
บุคลากรทั้งหมด ตามก าหนดหลักการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรฯ ใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีติเห็นชอบตามที่เสนอ ท้ังนี้ ให้ตัดค าว่า “สาขาท่ีเกี่ยวข้อง” ออก 
                

4.4  ขอให้พิจารณารับรองผลการเรียน(เกรด)รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 5 ราย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาชา
วิชาการวางแผนภาคและเมือง จ านวน 1 ราย ที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และได้ด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ครบถ้วนแล้ว
โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 
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มีนาคม 2561 ให้นักศึกษาทั้ง 5 รายดังกล่าว ได้รับการประเมินผล S ครบตามหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาชาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ครั้งท่ีเวียน 
พิเศษ/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ให้นักศึกษาได้รับการประเมินผล S ครบตามหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560 ตามล าดับ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการเรียน(เกรด)รายวิชาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ 

 

 
 
 

เลิกประชมุเวลา 16.30 น.    
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