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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ประธาน แจ้งว่า มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน 2 เรื่อง
โดยขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ขอความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารใหม่ และการก่อหนี้ผูกพันเพื่อการดังกล่าว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เนื่องจากอาคารปัจจุบันของคณะได้ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน และ
ผ่านการซ่อมปรับปรุงเป็นจุดๆ คราวๆ ไป ตามความจําเป็นใช้งานที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบางครั้งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารที่ออกแบบไว้เดิม และผลกระทบอื่นๆ ประกอบกับทางคณะมีความจําเป็นต้องขยายการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของคณะให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคณะทํางานได้วางแผนการดําเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การซ่อมปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม ในงานหลังคา เปลือกอาคาร และงานระบบต่างๆ ซึ่งแบ่งการ
ดําเนินการเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1.1 ปีงบประมาณ 2557 การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และทาสีอาคารทั้งหมด (ยกเว้นอาคาร AR 02)
โดยทางคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมทบค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ ฝ่ายละ 50 %
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1.2 ปีงบประมาณ 2558 มีจํานวน 3 โครงการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโครงการละประมาณ 9 ล้านบาทเศษ โดย
ได้เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินทั้ง 3 โครงการ ได้แก่
1.2.1 โครงการซ่อมปรับปรุงโครงสร้างอาคาร และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคาร AR 02
1.2.2 โครงการซ่อมปรับปรุง อาคาร AR 01 ในงานส่วนที่เหลือ
1.2.3 โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารอื่นๆ ในงานส่วนที่เหลือ
ทั้งนี้ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่า จาก 3 โครงการที่เสนอไปนี้ ในปีงบประมาณ 2558 ทาง
คณะจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน เพียง 1 โครงการ ซึ่งทางคณะเลือกที่จะดําเนินการใน
โครงการที่ 1.2.1 ก่อน
ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ตามความจําเป็นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในอนาคต ให้มีพื้นที่รองรับ
กิจกรรมต่างๆ ที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการระดับ
บัณฑิตศึกษา และส่วนจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยมีพื้นที่อาคาร
ประมาณ 5,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ก่อสร้างบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่คณะ
ตัวอาคารอยู่บริเวณด้านในของพื้นที่ ส่วนด้านนอกอาคารจะพยายามคงสภาพแวดล้อมที่เป็นกลุ่มต้นไม้
เดิมไว้ ทั้งนี้ งบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ่งรวมค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และการตกแต่งภายใน คิดเป็น
เงิน ประมาณ 150 ล้านบาท โดยจะเสนอขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากแนวปฏิบัติของสํานักงบประมาณ คาดว่าจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่
โครงการนี้เพียง 50 % ส่วนอีก 50 % ที่เหลือนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 10 % และทางคณะรับผิดชอบในส่วน 40 % ที่เหลือ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วน 40 % หลังนี้
ทางคณะเห็นสมควรขอยืมเงินรายได้จากทางมหาวิทยาลัยมาดําเนินการก่อสร้างไปก่อน แล้วจึงทยอย
ชําระคืนต่อไป อนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร ขอบเขตและข้อกําหนดของงานออกแบบอาคารดังกล่าว
(Term 0f Reference) มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ระยะที่ 3 การปรับปรุงอาคารเดิม ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย หลังจากที่มีการย้ายพื้นที่ใช้งานบางส่วนออก
จากอาคารหลังเก่าไปยังอาคารหลังใหม่แล้ว
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของคณะ
และการก่อหนี้ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อการดังกล่าว หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเต็มจํานวน ตามที่เสนอในแผน
ระยะที่ 2
มติ หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นต่างๆ แล้ว จึงมีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของคณะ และการขอยืมเงินรายได้จากทางมหาวิทยาลัย หาก
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณที่จะได้รับสมทบเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัย มีไม่เพียงพอ
สําหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
2. ขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ จากที่ประชุม ไปปรับปรุงขอบเขตและ
ข้อกําหนดของงานออกแบบอาคารดังกล่าว และจัดให้บุคลากรของคณะ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อแบบ
ร่างเบื้องต้น ก่อนให้ผู้รับจ้างออกแบบดําเนินการพัฒนาแบบต่อไปด้วย
2. ขอความเห็นชอบการขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการจ้างออกแบบอาคารใหม่
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการประจําคณะได้มีมติให้ความเห็นชอบการ
ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของคณะแล้ว นั้น เนื่องจากการออกแบบก่อสร้างอาคารดังกล่าว จําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน ให้
แล้วเสร็จทันกําหนดการเสนอคําของบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2559 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อใช้ประกอบ
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คําของบประมาณแผ่นดินสําหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งสําหรับค่าจ้างออกแบบก่อสร้างนี้ หากทางคณะจะดําเนินการ
ขออนุมัติตั้งคําของบประมาณในปีนี้ จากหมวดเงินทุนสํารองของคณะ โดยเสนอผ่านกระบวนการต่างๆ ตามปกติ จนกว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนั้น ก็อาจล่าช้าไม่ทันการณ์ และได้ล่วงเลยกําหนดการปรับแผนงบประมาณกลางปีไปแล้ว
ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน
1.775 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สําหรับเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารดังกล่าวนี้ไปก่อน และขอความ
เห็นชอบการใช้เงินจากหมวดเงินทุนสํารองของคณะ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวน 36 ล้านบาทเศษ เพื่อชําระคืนให้กับทางมหาวิทยาลัย
ตามจํานวนเงินที่ขอยืมไปดังกล่าว ในปีงบประมาณถัดไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3. โรงอาหารคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมจากเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่องแรก ว่า ตามที่ทางคณะมีแผนจะปรับปรุง
พื้นที่บริเวณโรงอาหารคณะ โดยอยู่ระหว่างรอการดําเนินการปรับปรุงร่องระบายน้ําระหว่างคณะฯ กับคณะศึกษาศาสตร์ จาก
ทางมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อน นั้น เนื่องจากใกล้เปิดภาคการศึกษา และจากการที่ไม่มีผู้ประกอบการร้านอาหารรายใดเสนอ
เข้ามาดําเนินกิจการที่โรงอาหารคณะ ฝ่ายบริหารคณะฯ จึงได้เชิญผู้ประกอบการรายเดิมมาสอบถามว่าประสงค์จะดําเนินกิจการ
ต่อหรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการมีความกังวลว่า อาจมีลูกค้าจํานวนไม่มากเพียงพอที่จะคุ้มทุน เนื่องจากการก่อสร้างโรงอาหารใหม่
ขนาดใหญ่ใต้อาคารจอดรถของมหาวิทยาลัย ข้างคณะศึกษาศาสตร์ ใกล้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นโยบายการจัดการเกี่ยวกับโรงอาหารคณะด้วย
กรรมการประจําคณะส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า หากโรงอาหารใหม่ของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับ
บุคลากรได้มากเพียงพอซึ่งรวมถึงบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย ทางคณะอาจไม่จําเป็นต้องจัดให้มีโรงอาหารของ
คณะเอง เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายและเป็นภาระในการบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยด้วย อย่างไรก็
ตาม ควรศึกษาความจําเป็นของการต้องมีโรงอาหารคณะต่อไปหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้คณะทํางานด้านกายภาพคณะ พิจารณาเสนอผลการศึกษาในเรื่อง
นี้ต่อคณะกรรมการประจําคณะต่อไปด้วย
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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