รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องบัณฑิต 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์
2. นายวรัฐ ลาชโรจน์
3. นายธรรมวัฒน์ อินทจักร
4. รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
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รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา (ติดราชการ)

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2557

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ทบทวนแผนหลักสูตรและเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการประจําคณะในคราว
ประชุมครั้ งที่ 3/2557 เมื่ อวันที่ 30 เมษายน 2557 ในวาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานการทบทวน/ปรับปรุงแผนหลั กสูตรและ
เป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 เนื่องจากเห็นว่า มติที่ประชุมซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแผนหลักสูตรและ
เป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาตามที่มีการเสนอมานั้น ไม่สอดคล้องกับข้อสังเกตของที่ประชุมในการประชุมครั้งเดียวกันนี้ เกี่ยวกับ
ความพร้อมหรือไม่ของคณะ และความสอดคล้องหรือไม่กับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและการเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ของหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยแผน
หลักสูตรและเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามมติที่ประชุมครั้งดังกล่าว มีดังนี้
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หลักสูตร

สาขาวิชา

การจัดการศึกษา

สถ.บ.
สถ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.

การออกแบบอุตสาหกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่)
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่)

ปกติ
พิเศษ
ปกติ
ปกติ

2555
60
-

ปีการศึกษา/เป้าหมายจํานวนรับนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
60
60
60/240
60/240
40
40
40
25
25
25
5
5

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ทางสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม แจ้งว่า การจะขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรปกติ จาก 60 คน เป็น 240 คน นั้น
จะดําเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้แยกไปจัดตั้งเป็นคณะใหม่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ส่วนการรับนักศึกษา
โครงการพิเศษ จํานวน 40 คน นั้น เพื่อเป็นการสํารองความจําเป็นด้านงบประมาณ โดยจํานวน 40 คนนี้ เป็นจํานวนเพดานสูงสุดที่
จะเปิดรับ ซึ่งอาจปรับลดลงได้หากจะกระทบต่อคุณภาพการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร โดยทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้รับคําแนะนําจากทาง
มหาวิ ทยาลั ยว่ า ในช่ วงต้ นของการจั ดตั้ งคณะใหม่ นั้ น ควรขยายฐานจํ านวนรั บนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ให้ มากกว่ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา
ที่ประชุม ได้อภิปรายและให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจะเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาเป็นเท่าใดนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความจําเป็นที่ต้องขยายฐานจํานวนรับ
นักศึกษาเพื่อรองรับการเปิดคณะใหม่และความจําเป็นด้านงบประมาณแล้ว ควรพิจารณาความพร้อมด้านต่างๆ
ประกอบกันด้วย เช่น สัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่เหมาะสม และสิ่งสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น
จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด และต่อโอกาสการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะใหม่ต่อไปด้วย
2. การจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษนั้น แม้จะมีรายรับเพิ่มเข้ามา แต่จะมีผลผูกพันระยะยาวที่ต้องจัด
การศึกษาแยกจากหลักสูตรปกติ จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ
นอกจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมสูงกว่าในหลักสูตรปกติ ซึ่งอาจทําให้ทางหลักสูตรมี
รายรับไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ในระหว่างที่ยังไม่แยกคณะนั้น ให้ระงับแผนการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ไว้ก่อน และเห็นชอบให้ขยายฐานจํานวนรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่ต่อไป
โดยจะปรับเพิ่มเป็นจํานวนเท่าใดนั้น ให้ทางสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม พิจารณาจากสัดส่วนจํานวน
อาจารย์ต่อนักศึกษาที่เหมาะสม ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
2. เพื่อให้มีงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร และเพื่อรองรับการจัดตั้งคณะใหม่ ทางสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม อาจพิจารณาเสนอคณะให้มีการเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมสําหรับค่าวัสดุปฏิบัติการใน
สาขาวิ ช า และควรประสานงานให้ มี ความชั ด เจนเกี่ ยวกั บ งบประมาณที่ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทาง
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งคณะใหม่ต่อไปด้วย
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า งานนโยบายและแผนได้จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะ
ตามตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว ก่อนที่จะ
รายงานเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อมูลบางส่วนในรายงานดังกล่าว อาจมีความคลาดเคลื่อน จึงขอให้มีการตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
2. เนื่องจากรายงานนี้ เป็นการรายงานมาให้ทราบเฉพาะคะแนนที่ได้รับในแต่ละตัวชี้วัด โดยไม่มีคําอธิบายสรุป
รายละเอียดของผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดต่างๆ มาให้ทราบและพิจารณาด้วย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ควรมี
คําอธิบายสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งเป็นที่มาของผลคะแนน แนบมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาด้วย
3.2 การกําหนดชื่อปริญญาของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ได้ขอกําหนดชื่อปริญญาเป็นชื่อปริญญาของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมโดยตรง นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอร่าง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่เคยมี
การกําหนดชื่อปริญญาของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ทางคณะจึงต้องเสนอ
รายละเอียดของหลักสูตรในชื่อสาขาวิชาดังกล่าว ส่งไปเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก่อนด้วย ซึ่งทางสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้จัดทําร่าง มคอ.2 และผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 แล้ว จึงเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ก่อนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามที่เสนอ
3.3 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีนัก ศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 19 ราย ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จ
การศึก ษาในปีการศึกษา 2556 ซึ่งงานบริ การการศึก ษา ได้ตรวจสอบคุณ สมบัติ หนี้สิน กับ ทางคณะและมหาวิทยาลัย และ
ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ–สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กับทางสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเสนอชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาดั ง กล่ า ว โดยเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 11 ราย และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 4
ราย ซึ่งยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผนการศึกษา ข จํานวน 4 ราย ซึ่งยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จํานวน 3 ราย และในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 ราย ตาม
รายชื่อนักศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และการได้รับเกียรตินิยม ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ตามที่เสนอ
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3.4 พิจารณาการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นางสาวกิ่งเพชร เอกพัน (Miss Kingphet Akkaphane) นักเรียนชั้น ม.7
โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า เตรียมมหาวิทยาลัย นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกําลังจะ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีประวัติการศึกษาตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุ ต สาหกรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ซึ่ ง งานบริ ก ารการศึ ก ษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว บุคคลดังกล่าวมีสิทธิสมัครเข้า
ศึกษาได้ และเนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 724/2548) เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้การจะรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในคณะใดได้นั้น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะนั้นก่อน ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมการ
ประจําคณะให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลดังกล่าวต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะรับนักศึกษาชาวต่างประเทศรายนี้ โดยให้ต้องสอบ
ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ก่อน
3.5 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ได้มีมติให้ระดับคะแนนผลการเรียน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นสัญลักษณ์ I แก่นักศึกษา 1 ราย ได้แก่ นักศึกษารหัสประจําตัว 493200113-8 นาย
ภารดา นิยมาภา ในรายวิชา 805 381 Practical Work in Industrial Design 3(1-6-9 ) Sec.01 นั้น เนื่องจากนักศึกษาได้
ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการครบตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 แล้ว ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน S ให้แก่นักศึกษารายดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.6 คําขออนุมัติกําหนดอัตราใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 2
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในทุกปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับจัดสรรอัตรากําลัง
จากรัฐบาล เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้บริหารอัตรากําลังทั้งหมด โดยกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
สายวิชาการ (สายผู้สอน)
1. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนที่ผูกพันสัญญากับรัฐบาลและ/หรือมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบรรจุบุคคลที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
3. เพื่อรองรับภาระงานหรือศาสตร์หรือสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นเป้าหมายและทิศทางของคณะและ/หรือ
มหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น
4. เพื่อส่งเสริมศาสตร์หรือสาขาวิชาเดิมให้มีความเข้มแข็ง และรักษาศักยภาพของคณะหรือมหาวิทยาลัย
ตลอดจนแผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น
5. เพื่อบรรจุอัตราให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) ตามเกณฑ์ของ สกอ.
สายสนับสนุน
1. เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่เสียชีวิต
2. เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ตามแนวทางวิเคราะห์ภาระงานของ สกอ. และสัดส่วนภาระงานที่จะกําหนด
ขึ้น ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ
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3. เพื่อรองรับการขยายงานเดิม หรือเพิ่มงานใหม่ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อรองรับภาระงานด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน ตามเกณฑ์ คปร.
ทั้งนี้ ในการดําเนินการที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอรับการจัดสรรอัตราจากทางมหาวิทยาลัย ตาม
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในกรอบอัตรากําลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการขออัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดิน จะ
ขอกําหนดตําแหน่งตามจํานวนพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวที่คณะใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะจ้างเอง เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของคณะ และขอกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สําหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ทุกตําแหน่ง ดังนั้น
สําหรับการขอกําหนดอัตราใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 2 จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอขอกําหนดอัตราใหม่ต่อมหาวิทยาลัย ตามหลักการที่คณะเคยดําเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. อัตราประเภทวิชาการ จํานวน 10 อัตรา
(พนักงานงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 6 อัตรา, พนักงานเงินรายได้ จํานวน 4 อัตรา)
2. อัตราประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 16 อัตรา
(พนักงานงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 12 อัตรา, พนักงานเงินรายได้ จํานวน 4 อัตรา)
3. อัตราประเภททั่วไป จํานวน 3 อัตรา
(พนักงานงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 3 อัตรา)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.7 การบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงจากฝ่ายต่างๆ
และประชุมคณะผู้บริหารเพื่อร่วมกันพิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 10
ประเด็น โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงและโอกาสเกิดขึ้นสูง ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. การจัดการครุภัณฑ์ (การยืม-คืน)
2. การบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน
3. จํานวนรับนักศึกษา ไม่ตรงตามแผน
4. การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF
5. จํานวนงานวิจัย
6. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
7. การดําเนินการที่ผิดระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คุณภาพนักศึกษาที่รับเข้า
9. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและกิจกรรมนักศึกษา
10. ความผิดพลาดในการลงทะเบียนเพิ่ม ถอน แก้ไขเกรด
ส่ว นความเสี่ย งที่ ไ ม่ ไ ด้ เลื อ กไว้ใ นครั้ง นี้ ส่ ว นใหญ่เ ป็ น ความบกพร่อ งด้ า นกระบวนการ ซึ่ ง จะมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขต่อไป และจากประเด็นความเสี่ยงที่คณะผู้บริหารได้พิจารณาเลือกแล้วนั้น ทางคณะจะแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่ อ คณะต่ อ ไป
ประกอบด้วย
1. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เป็นประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นกรรมการ
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3. หัวหน้างานบริการการศึกษา
4. หัวหน้างานการเงินบัญชีและพัสดุ
5. หัวหน้างานนโยบายและแผน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลือกดําเนินการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2557 ใน 10
ประเด็นความเสี่ยงตามที่เสนอ โดยสําหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะมาจากหลักสูตรต่างๆ นั้น อาจไม่จําเป็นต้องเป็น
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีภาระงานมากแล้ว โดยขอให้ทุกหลักสูตรเสนอชื่อตัวแทนจากหลักสูตรเพื่อร่วมเป็น
กรรมการดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ ประจําเดือน พฤษภาคม 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้กํากับติดตามให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ประจําปีการศึกษา 2556 จากทุกหน่วยงานเป็นประจําทุกเดือน นั้น
งานนโยบายและแผนได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะจากรายงานของฝ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม และจะต้องนําข้อมูลที่ได้จากทุกหน่วยงาน เข้าไปกรอกในระบบ CHE QA Online โดยต้องกรอกให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด
ก่อนที่ผู้เข้าตรวจประเมินจะเข้าไปตรวจเบื้องต้นในระบบ CHE QA Online ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (15 วัน ก่อน
กําหนดการตรวจประเมินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งคือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557)
อนึ่ง รองศาสตราจารย์เดชพล ปรีชากุล จากคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้มาเป็นวิทยากรให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
รายงานผลตัวชี้วัดสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามโครงการ IQA Coaching ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรายงาน
ข้อมูลการประเมินตนเองของคณะ ซึ่งมีประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข เช่น การรายงานข้อมูลควรชัดเจน ไม่ควรคัดลอกเอาเกณฑ์
มาตอบ แต่ควรตอบคําถามให้ตรงประเด็น เช่น ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการที่งานนโยบายและแผน ได้ทําการกรอกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ไปบางส่วนแล้ว พบว่า
ยังขาดข้อมูลต่างๆ ได้แก่
1. การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งควรอ้างอิงให้ชัดเจน ตรงตามที่เกณฑ์ต้องการ
2. Common Data Set (CDS) ซึ่งควรกรอกให้ครบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคํานวณคะแนนการประเมิน
คุณภาพของคณะ โดยขณะนี้ทางงานนโยบายและแผนได้กรอกข้อมูล CDS ไปแล้วร้อยละ 93.86
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- 23 พฤษภาคม 2557) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558
รองคณบดี ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา แจ้ง ว่า ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติร าชการ
ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อรายงานให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม และเพื่อให้การดําเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาม (ร่าง) กําหนดการ ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมด้วยแล้ว และนอกจากนี้ จะปรับปรุง
กําหนดการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ จากเดิมที่มีการดําเนินการทุกรอบ 4 ปี เป็น จัดให้มีการดําเนินการในทุกรอบ
ปีด้วย จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 6

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดตามหัวหน้าโครงการที่ยังไม่ส่งผลประเมินผู้ร่วม
ดําเนินโครงการ ให้ต้องส่งผลการประเมินภายใน 2 สัปดาห์ หรืออย่างช้าไม่เกิน ภายในเดือนมิถุนายน 2557 ด้วย
4.3 รายงานสรุปการรับฟังการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโครงร่างองค์กรในโครงการ EdPEx Coaching and
Mentoring ประจําปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ EdPEx Coaching &
Mentoring เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยกระดับผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยตลอดปีงบประมาณ 2557 คณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จาก สกอ. แล้ว ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ ศาสตราจารย์จามรี ธีรตกุลพิศาล จากคณะแพทยศาสตร์ จะเข้ามาให้คําปรึกษา
แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 4 ครั้ง ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้เข้ามาให้คําปรึกษาแล้ว จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2557 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557)
โดยคณะที่ปรึกษาได้อธิบายความเป็นมา ความสําคัญ และ
เจตนารมณ์ ข องเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ทํ า ความเข้ า ใจรายละเอี ย ดของเกณฑ์ และคํ า นิ ย าม รวมทั้ ง ให้ ตั ว อย่ า ง ข้ อ สั ง เกต และ
ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของคณะ ในส่วนของการกําหนดโครงร่างองค์กร (Organization Profile) ที่
ผู้บริหารคณะได้ทดลองร่างไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการนําไปปรับปรุงการกําหนดโครงร่างองค์กรของคณะให้ชัดเจนและ
ตอบเจตนารมณ์ของเกณฑ์คุณภาพยิ่งขึ้น ส่วนการดําเนินการในครั้งที่ 3 และ 4 นั้น จะมีการนัดหมายกับคณะที่ปรึกษาต่อไป
จึงรายงานความก้าวหน้ามาเพื่อคณะกรรมการประจําคณะทราบด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอ
มติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. มีมติไม่เสนอชื่อ
1) ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
2) แม่ดีเด่นแห่งชาติ
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอให้คณะ/หน่วยงาน เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับ
รางวั ล ในโอกาสวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ปี 2557 ซึ่ ง จั ด โดยสภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(ตามหนั ง สื อ เวี ย นขอมติ จ ากคณะกรรมการประจํ า คณะ ที่ ศธ 0514.19.1.1/(กค) ว 22 ลงวั น ที่ 8
พฤษภาคม 2557)
2. มีมติเห็นชอบ ให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) รายวิชาประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ให้แก่
นักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นักศึกษารหัสประจําตัว
523200159-7 นางสาวจินตาภา วิภาสุรมณฑล ในรายวิชา 803 527 Thesis 12(2-20-24 ) Sec.01
เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ง านครบตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดแล้ ว และผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 แล้ว
โดยแก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น B+ (ตามหนังสือเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่ ศธ
0514.19.1.2/461 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
3. มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
(เพิ่มเติม) สําหรับนักศึกษารหัสประจําตัว 513200189-7 นางสาวนราพรรณ ทะโพนชัย ในรายวิชา 802
428 Architectural Design for Environmental 5(1-8-0) Sec.01 ซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนช้ากว่า
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 7

กําหนด จึงไม่มีรายชื่อในระบบตัดเกรดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาได้ดําเนินการลงทะเบียนเรียน
เรียบร้อยแล้ว และผลการเรียนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 แล้ว โดยได้ระดับคะแนน C+
(ตาม
หนังสือเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่ ศธ 0514.19.1.2/461 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
4. มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองผลการเรียน (เกรด) ของนักศึกษา ในรายวิชาประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2556 จํานวน 14 รายวิชา โดยเป็นรายวิชาในหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จํานวน 7 รายวิชา และ หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 7 รายวิชา ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามมติเมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2557 และจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตาม
มติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 แล้ว (ตามหนังสือเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่ ศธ
0514.19.1.2/461 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ตัวบ่งชี้)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาประชา
พิจารณ์ (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ตัวบ่งชี้) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จะนํามาเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2557 (ปีการศึกษาใหม่ที่ปรับตามอาเซียน) เป็นต้นไป ซึ่งตัวบ่งชี้ที่

เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานระดับสถาบันนั้น สกอ. จะกําหนดกรอบของเกณฑ์การประเมินแบบกว้างๆ ไม่ได้
กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานเป็นรายข้อย่อยให้สถาบันต้องปฏิบัติตาม แต่จะให้อิสระแก่สถาบันในการออกแบบระบบ
การประกันการดําเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ โดยจะเพิ่มการประเมินในระดับหลักสูตรเข้ามาด้วย ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนของหลักเกณฑ์เมื่อใด ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคณะ จะแจ้งรายละเอียดให้หลักสูตรต่างๆ ทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 กิจกรรมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งกิจกรรมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะ และมหาวิทยาลัย
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557
ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการคณะฯ ได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 22–23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลการสายผู้สอนของคณะ ในด้านที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจ
ด้านการวิจัยของคณะ ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
1) การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
2) การพัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
3) จริยธรรมสําหรับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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2. การแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการสําหรับบุคลากรสายผู้สอน
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จะเสนอแต่งตั้งคณะทํางานเพือ่ ร่วมกันกําหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการสําหรับบุคลากรสายผู้สอนของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน และทิศทางการดําเนินงานของคณะ
และประกาศ ก.บ.ม. ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ได้หารือกับคณบดีแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการประจําคณะ โดยแยกออกจากชุดคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีวาระการประชุมที่ต้องพิจารณาคราวละจํานวนมาก และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ มีความคล่องตัว ได้รับการถ่ายทอดไปสู่หลักสูตรและบุคลากรได้
โดยตรง
4. การจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา
(พวต.)
ตามที่ทางคณะจะเป็นผู้จัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่
เป็นบุคคลธรรมดา (พวต.) นั้น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จะขอรายละเอียดการจัดการอบรม, Lecture Series,
กิจกรรมวิชาการต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ฝ่าย/หลักสูตรในคณะจะจัดขึ้น โดยจะนําไปผนวกกับกิจกรรมของสภาสถาปนิก
จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ (พวต.) ซึ่งทําให้ได้ประโยชน์ทั้งกับคณะและสถาปนิกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
5. ครุภัณฑ์ด้านการวิจัย
ในการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ได้รับแจ้งให้ทราบ
ว่า แผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2567 ตามที่คณะต่างๆ เสนอทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้น
ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งแผนความต้องการดังกล่าวไปขอรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลแล้วทุกรายการ โดยไม่ตัดคําขอใดออก
ซึ่งฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จะประสานงานแจ้งให้หลักสูตรต่างๆ จัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้ให้พร้อมต่อไป
เนื่องจากหากครุภัณฑ์รายการใดที่จะได้รับการพิจารณา มักได้รับแจ้งให้ต้องส่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไปให้พิจารณาโดย
เร่งด่วน
6. การติดตามงานวิจัย
มีโครงการวิจัยที่บุคลากรของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 ที่ยังค้างส่งงาน ทางมหาวิทยาลัยจึงจะติดตามและผลักดันให้มีการดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ โดยจะมี
หนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานต่อไป
7. การจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเดือนมกราคม 2558 ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” ซึ่งจะเป็นการประชุมวิชาการที่มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดยจะมีคณะทํางานซึ่งมาจากคณะ/หน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานด้วย ดังนั้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะร่วมเป็นคณะทํางานในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการ
จัดงานครั้งนี้ด้วย
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ กิ จ กรรมด้ า นการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการของคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งให้ทราบข้างต้น และมีมติให้เสนอชื่อบุคลากรคณะเพื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะทํางานจัดการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อ 7 ในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) สาขาวิชาศิลปกรรมและการออกแบบ เสนอชื่อ นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอชื่อ นายสักการ ราษีสุทธิ์
3) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
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5.3 การมอบหมายงานแก่บุคลากรสายผู้สอน รอบประเมินที่ 1/2558
รองคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา แจ้ ง ว่ า ทางคณะได้ จั ด มี ก ารประชุ ม บุ ค ลากรสายผู้ ส อน เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน และแบบฟอร์มปรับปรุงใหม่ที่จะใช้สําหรับการมอบหมายงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้ว และฝ่ายที่รับผิดชอบจะจัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคลากรสาย
ผู้สอนกรอกสําหรับการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบประเมินที่ 1/2558 ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.4 รางวัลประจําปีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จัย และบริ ก ารวิ ช าการ เสนอแนะว่ า ทางคณะควรจั ด ให้มี ก ารมอบรางวัล ประจํ า ปี สํ า หรั บ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกําลังใจ และสนับสนุนโอกาสที่บุคลากรของคณะจะได้รับรางวัลในระดับ
ที่สูงขึ้นจากทางมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาว่าควรประกอบด้วยรางวัลประเภทใด จํานวนเท่าใด และควรประกาศผลรางวัลก่อนที่
ทางมหาวิทยาลัยจะมีกําหนดการเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับการพิจารณารางวัลประจําปีระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประธานรับที่จะ
นําไปพิจารณาในที่ประชุมคณะผู้บริหารต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.5 การปรับปรุงอาคารคณะ
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในงานก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคารคณะ
ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 2 รายการ ซึ่งมีผู้รับจ้างเป็นรายเดียวกัน แต่สัญญาจ้างของแต่ละรายการมีงวดงานที่แตกต่างกัน
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารคณะทั้ง 2 รายการไปพร้อมๆ กัน จึงทําให้งานจ้างในสัญญาแรก ล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวด
งานที่กําหนด และทําให้ไม่ได้รับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจํางวด นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานของช่างได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารคณะหลายจุด เช่น ฝ้าเพดาน ระบบไฟ และพื้น เป็นต้น ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมให้กับทาง
คณะด้วย จากปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้รับจ้างตัดสินใจทิ้งงาน ก็จะทําให้งานก่อสร้างหยุดชะงักและล่าช้าออกไปอีก
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะสําหรับงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้และในโอกาสต่อไป ดังนี้
1. ควรเจรจาให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างต่อไปให้แล้วเสร็จ
2. หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาจ้าง ควรทําหนังสือหารือไปยังมหาวิทยาลัย หรือปรึกษากับนิติกรของกอง
อาคารและสถานที่ก่อน
3. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานระหว่างการปฏิบตั ิงานของช่างด้วย
4. ในการแจ้งผู้รับจ้างให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานใดๆ ควรทําเป็นลายลักษณ์อักษร แทนการแจ้งด้วยวาจา และ
ควรบันทึกการปฏิบัติงานที่ไม่ได้คุณภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้มีการรับผิดชอบ
จากผู้รับจ้าง และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ้างงานของคณะและส่วนราชการอื่นในโอกาสต่อไป
5. ในการทําสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติด้วย เช่น
ผู้รับจ้างต้องประชาสัมพันธ์และกั้นบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร เป็นต้น
6. ควรกําชับโดยการประชุมหรือจัดทําคู่มือสําหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อทราบและถือปฏิบัติในการ
เร่งรัดการตรวจการจ้างไม่ให้ล่าช้ากว่าที่ระเบียบกําหนด เพื่อป้องกันการฟ้องร้องจากผู้รับจ้าง
7. ควรกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างสวมชุดเครื่องแบบ เพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยของ
คณะด้วย
5.6 บันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษา สร้างสัมพันธภาพ และเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษา ภายใต้กรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมีระยะเวลาความร่วมมือตาม
ข้อตกลง เป็นเวลา 1 ปี
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.7 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ปีการศึกษา 2556
ประธาน แจ้งว่า ตามที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ปีการศึกษา 2556
โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จากผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน ซึ่งได้แก่ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร หรือผู้แทนจากหลักสูตร กรณีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรรมการประจําคณะ
ด้วย และหัวหน้างานสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน นั้น บัดนี้ ได้มีการรายงานผลการประเมินดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดีมาก โดยคะแนนผลการประเมินโดยรวม เฉลี่ยเท่ากับ 3.90 จากคะแนนเต็ม 5 หรือ คิดเป็นร้อยละ 77.95 ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นประเมิน ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกีย่ วกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําใน
คณะต่อมหาวิทยาลัย
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
6. พิจารณางบประมาณของคณะ
7. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
เฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
ร้อยละ
คะแนน
ระดับ
80
4.00
ดีมาก
80
4.00
ดีมาก
78.18

3.91

ดีมาก

83.64

4.18

ดีมาก

76.36
70.91
76.36
78.18

3.82
3.55
3.82
3.91

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

77.95

3.90

ดีมาก

มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.8 คณะกรรมการจรรยาบรรณประจําคณะ
เลขานุ ก ารคณะ แจ้ ง ว่ า ตามที่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดให้ ค ณะกรรมประจํ า คณะ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจํ า คณะด้ ว ย นั้น เนื่ อ งจากเห็น ว่ า คณะกรรมการประจํ า คณะเป็ น คณะกรรมการระดั บ นโยบาย ซึ่ง การ
ดําเนินการด้านจรรยาบรรณ นั้น ควรมีผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการที่ชัดเจนด้วย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุ ม พิจ ารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ร องคณบดีฝ่ า ยบริหาร ซึ่ง ดู แ ลด้า นการบริห ารและพัฒ นา
บุคลากร รับผิดชอบงานด้านจรรยาบรรณด้วย โดยให้เสนอแผนโครงการ/กิจกรรมในรอบปี ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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