รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ
8. นายสักการ ราษีสุทธิ์
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
12. นางอโนชา นนทคุปต์
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
เลขานุการคณะ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกตัญชลี ประนม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2557 และครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557
1) หน้า 2 ให้แก้ไขดังนี้
1.1) บรรทัดที่ 11 จากบรรทัดสุดท้าย ให้แก้ไขคําว่า “ยกเลิก” เป็น “ระงับ”
1.2) บรรทัดที่ 8 จากบรรทัดสุดท้าย ให้ตัดข้อความว่า “จากจํานวน 60 คน เป็นไม่เกิน 100
คน” ออก
1.3) บรรทัดที่ 3 จากบรรทัดสุดท้าย ให้แก้ไขข้อความ จาก “การเก็บค่าวัสดุปฏิบัติการ” เป็น
“การเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมสําหรับค่าวัสดุปฏิบัติการ”
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 1

2) หน้า 9 ให้แก้ไขดังนี้
2.1) บรรทัดที่ 8 ให้แก้ไขคําว่า “ความล่องตัว” เป็น “ความคล่องตัว”
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557
ไม่มีการแก้ไข
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครัง้ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.) รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า งานประกันคุณภาพคณะฯ ได้ปรับแก้ไขรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ของคณะ ในรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามข้อสังเกตของที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 แล้ว ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และทั้งนี้ ได้ขอให้ นางสาวกตัญชลี ประนม ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ เข้าประชุมด้วย เพื่อให้
คําอธิบายเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามของที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ คําอธิบายและการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
และขอให้งานประกันคุณภาพ ตรวจทานข้อมูลที่นํามาใช้สรุปผลการประเมินที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่บางส่วนให้ถูกต้องต่อไปด้วย
2.2 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ นางสาวกิ่งเพชร เอกพัน นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2557 และคณะกรรมการประจํา
คณะในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้ต้องสอบผ่านการคัดเลือกจากทางหลักสูตรฯ ก่อน
นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสอบ
วัดความรู้ความสามารถทางการออกแบบอุตสาหกรรม โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
ซึ่งผลปรากฏว่า บุคคลกล่าวสอบผ่านการคัดเลือก โดยสอบได้ 67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะกรรมการสอบฯ
โดยความเห็นชอบของหลักสูตรฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้รับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาในหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาได้ตามที่เสนอ
2.3 รางวัลประจําปีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ประธาน แจ้งว่า ที่ประชุมผู้บริหารคณะ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดให้มีรางวัลสําหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี
ของคณะ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลประจําปีในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย โดยเห็นว่าผู้รับ
รางวัลอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ ส่วนประเภทรางวัลนั้น มีการเสนอว่า อาจแบ่งเป็นประเภทย่อยต่างๆ ตาม
ประเภทรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย หรือ อาจจัดให้มีประเภทรางวัล เฉพาะเท่าที่คณะจะมีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านนั้นในปีนั้นๆ
โดยรางวัลนั้นอาจเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ หรืออื่นๆ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอแนะให้มีคณะกรรมการพิจารณา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน และ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการต่อคณะเพื่อแต่งตั้งต่อไป ซึ่งในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนั้น คณะกรรมการฯ อาจขอให้หลักสูตร/
กลุ่มงานเสนอชื่อ และอาจนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี มาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ แล้วเสนอผลการ
คัดเลือกต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 2

3.1 กรอบคําของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558
รองคณบดี ฝ่า ยวางแผนและพั ฒ นา เสนอที่ ป ระชุม เพื่ อพิ จ ารณา (ร่ า ง) กรอบคํา ของบประมาณเงิ น รายได้
ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งตั้งประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย แบบสมดุล เป็นเงิน 22,886,875 บาท ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
รายรับ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

17,566,875

2. รายรับอื่นๆ

3,545,000

3. จากกองทุนสํารองคณะ

1,775,000

รวมเงิน

22,886,875

รายจ่าย
1. เงินเดือน/ ค่าจ้าง และประกันสังคม
(พนง. 11 อัตรา, ลจ.ชค. 9 อัตรา)
2. อุดหนุนทั่วไป
(อุดหนุนการบริหารส่วนกลาง, การจัดการศึกษา,
แผนยุทธศาสตร์)
3. อุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
4. อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม
5. หักเข้ามหาวิทยาลัย 15%
6. ค่าออกแบบ ส่งคืนมหาวิทยาลัย
รวมเงิน

4,800,000
9,526,909

1,493,184
2,125,000
3,166,781
1,775,000
22,886,875

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งการระบุจํานวนรับ
นักศึกษาอาจมีความคลาดเคลื่อน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาจึงรับที่จะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ปีการศึกษา 2556 ตัวชี้วัดที่ 7.1 (ภาวะ
ผู้นําของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน) กําหนดให้กรรมการบริหารสูงสุด (คณะกรรมการ
ประจําคณะ) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า นั้น ใน
เบื้องต้นทางคณะได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามอํานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะที่มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประเมินผลโดย
ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน และผู้บริหารระดับต้น รวมจํานวน 24 ราย ตามที่ได้มีการรายงานผลการ
ประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2557 แล้ว และ
เพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะได้ประเมินตนเองต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ดังกล่าวด้วย จึงขอให้คณะกรรมการประจําคณะ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะคณะกรรมการประจําคณะ ในรอบ
ปีการศึกษา 2556 ตามแบบประเมินซึ่งแจกในที่ประชุมด้วย
มติ คณะกรรมการประจําคณะ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะคณะกรรมการประจําคณะ ในรอบปี
การศึกษา 2556 แล้ว สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

ประเด็นประเมิน
วางนโยบายและแผนงานของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําในคณะต่อ
มหาวิทยาลัย
จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

ร้อยละ
70.91
69.09
65.45

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
3.55
ดีมาก
3.45
ดีมาก
3.27
ดี

80.00

4.00

ดีมาก

65.45

3.27

ดี
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ลําดับ
6
7
8

ประเด็นประเมิน
พิจารณางบประมาณของคณะ
ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
เฉลี่ยรวม

ร้อยละ
65.45
74.55
74.00
70.61

ผลการประเมิน
คะแนน
3.24
3.73
3.70
3.53

ระดับ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.3 การเสนอชือ่ ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2557
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา
ประจําปี พ.ศ. 2557 ขอให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลพระธาตุพนมทองคํา ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา พ.ศ.
2549 เสนอชื่อบุคคลทั่วไป หรือบุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือนิติบุคคล/องค์กร ที่สมควรได้รับรางวัลพระ
ธาตุพนมทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวนไม่เกิน 3 รายชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ ให้เสนอชื่อโดยวิธีลับ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นการลับ เสนอ 1 รายชื่อ โดยประธานรับเป็นผู้กรอกแบบเสนอชื่อและเขียนคํา
ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไป
3.4 การเสนอชือ่ ผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา
ประจําปี พ.ศ. 2557 ขอให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
กัลปพฤกษ์ทองคํา ตามความในข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1166/2557) เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กร ที่สมควรได้รับรางวัล
กัลปพฤกษ์ทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยเสนอชื่อ ประเภทบุคคล 1 รายชื่อ และ ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร 1 รายชื่อ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ ให้เสนอชื่อโดยวิธีลับ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
3.5 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. 2557 ขอให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ตามความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 เสนอชื่อผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ทั้งนี้ ให้เสนอชื่อโดยวิธีลับ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นการลับ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 1 รายชื่อ โดยให้งานบริการการศึกษารวบรวมข้อมูล ส่งให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กรอกแบบเสนอชื่อและเขียน
คําประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไป
3.6 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรี ตั้งสกุล ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการในประเทศ เพื่อแต่งตํารา เรื่อง โครงสร้างไม้ในงานสถาปัตยกรรม มีกําหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีกําหนดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
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ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2556
จัดทําโครงร่างเนือ้ หา ตํารา และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรณีศึกษา
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
เขียนเนื้อหาตํารา เรื่อง โครงสร้างไม้ในงานสถาปัตยกรรม ความก้าวหน้าร้อยละ 40
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557
เขียนเนื้อหาตํารา เรื่อง โครงสร้างไม้ในงานสถาปัตยกรรม ความก้าวหน้าร้อยละ 70
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
เนื้อหาตําราเสร็จสมบูรณ์ และจัดทําภาพประกอบตํารา ตรวจสอบบรรณานุกรมและการอ้างอิง
ปรับรูปแบบต้นฉบับให้เป็นร่างตํารา

นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าว ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 และครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2557 ตามลําดับ แล้ว และเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งกําหนดให้
เสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเสนอ
ผลงานโครงการที่สําเร็จสมบูรณ์ต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผล
โครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่าผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาเหมาะสม สมควรให้เป็นเอกสารประกอบการสอน
ในคณะฯ ต่อไปได้ และรายงานให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ
3.7 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2557 และ ในคราวเวียนพิเศษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้ระดับคะแนนผลการเรียน ใน 3 รายวิชา ใน
ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษา จํานวน 5 ราย เป็นสัญลักษณ์ I เนื่องจาก
นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ นั้น บัดนี้ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ของรายวิชา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 และ 23 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ เห็นชอบระดับคะแนนผลการเรียนของนักศึกษาแล้ว ดังนั้น จึงขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการแก้ไขระดับคะแนนผลการเรียนของนักศึกษา จากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน
(เกรด) ดังนี้
1. รายวิชา 807 213 Materials Production Structure (Sec.01)
1) 553200088-7 นายกฤติพงศ์ ลีลวานิช
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น D
2) 553200102-9 นายพงศกร มงคล
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น D
2. รายวิชา 805 202 Materials and Production Processes (Sec.01)
1) 543200062-4 นางสาววัชราภรณ์ นิตยะไพบูลย์ แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น C
3. รายวิชา 802 125 Architectural Materials and Construction I (Sec.01)
1) 513200023-1 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น B
2) 513200168-5 นายชัชพล มงคลชู
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น B
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
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4.1 ระบบสารสนเทศคณะ
ประธาน แจ้ง ว่า ตามที่ท างมหาวิทยาลัย โดยศูน ย์ค อมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU MIS) ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน นั้น เนื่องจากระบบ
สารสนเทศดังกล่าวซึ่งออกแบบไว้สําหรับใช้กับทุกคณะ ยังมีบางส่วนที่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการใช้งานของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ดั ง นั้ น ทางคณะจึ ง จะส่ ง ตั ว แทนของผู้ ใ ช้ ง านระบบ ซึ่ ง นํ า โดยรองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร ตั ว แทนคณาจารย์ และ
โปรแกรมเมอร์ของคณะ ไปหารือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศดังกล่าวในส่วนที่จะนํามาใช้งานกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของคณะ เพื่อที่ต่อไปในการรายงานผลการปฏิบัติงาน คณาจารย์
จะต้องกรอกและพิมพ์รายงานข้อมูลของตนจากระบบ ส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเอง เพื่อแก้ไขปัญหา
ปริมาณภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเพื่อให้การรายงานมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนโดยคณาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
เอง โดยให้คณาจารย์เข้าไปใช้งานระบบได้ที่ apps.kku.ac.th ซึ่งยังมีบริการระบบสารสนเทศอื่นอีกหลายระบบให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ด้วย เช่น ระบบจัดการการประชุมวิชาการ และระบบจัดการการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ เดือน มิถุนายน 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดําเนินการของฝ่ายต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ณ เดือนมิถุนายน 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สรุปสถานะโครงการ
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลแล้ว
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
โครงการทียังไม่ได้ดําเนินการ
โครงการที่ยกเลิก
รวมโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการ

สรุปสถานะการเงินโครงการ
1. งบที่อนุมัติ
2. งบที่เบิกจ่ายแล้ว (ดําเนินโครงการ)
คงเหลือ

บาท
3,523,345
2,246,204
1,277,141

จํานวนโครงการ
21
20
14
23
78
ร้อยละ
100
64
36

จํานวนโครงการ
55
41

มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฝ่ายวิชาการมีเรื่องเร่งด่วน
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ต้องเวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจํา
คณะ (ตามหนังสือเวียนขอมติ ที่ ศธ 0514.19.1.2/ว 474 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557) ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได้
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
1) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ข
ลําดับ
1
2
3

รหัสประจําตัว
525200015-5
525200021-0
525200024-4

ชื่อ สกุล
นายจัตวัฒน์ ฐานเจริญ
นายนพดล บัวขจร
นายสาโรจน์ พันธุ์เสือทอง

GPA
3.47
3.82
3.68
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2) หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ลําดับ
1

รหัสประจําตัว
533200057-6

ชื่อ สกุล
นางสาวอรวรรณ วงศ์ศิริยานนท์

GPA
3.11

3) หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลําดับ
1
2
3
4

รหัสประจําตัว
523200015-1
523200088-4
523200099-9
523200159-7

ชื่อ สกุล
นายณัฐนันท์ หอมจู
นายณัฐพันธุ์ สุคนธพันธุ์
นางสาววิลาสินี เกิดนอก
นางสาวจินตาภา วิภาสุรมณฑล

GPA
2.76
3.17
2.69
2.97

4) หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ลําดับ
1

รหัสประจําตัว
513200158-8

ชื่อ สกุล
นายเกิดบุญ อุ่นรัตนะ

GPA
2.15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
1) หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลําดับ
1

รหัสประจําตัว
523200044-4

ชื่อ สกุล
นายวันชัย เชื้อคูณะ

GPA
2.74

2) หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ลําดับ
1

รหัสประจําตัว
513200220-9

ชื่อ สกุล
นายสัณหณัฐ บุญสรรค์

GPA
2.10

มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2555
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบร่างแบบสอบถามซึ่งจะใช้ในการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นปี
การศึกษา 2555 เพื่อนําผลมาใช้ในการประเมินผลองค์กร และเพื่อพิจารณาการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตต่อไป ใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานเป็นกลุ่ม
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น งานบริการการศึ กษา ได้ดําเนินการสํารวจและรายงานสรุปผลการสํารวจดังกล่าวมาให้ทราบแล้ว ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2555 มีความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.78 โดยมีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุด ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.876 และรองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
ทํางานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 4.84 ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการจะได้เวียนผลการสํารวจดังกล่าวให้ทุกหลักสูตรทราบและพิจารณาต่อไปด้วย
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ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากมีการประเมินต่างๆ หลายเรื่องที่คณะจะต้องดําเนินการ ผู้บริหารจึงมีความเห็นกันว่า
ควรรวมงานประเมินต่างๆ มาไว้ด้วยกัน แล้วจัดให้มีผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รับที่จะไปดําเนินการมอบหมายงานนี้ ให้กับงานบริหารความเสี่ยงคณะฯ เป็นผู้ดําเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การกําหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ทางคณะได้แต่งตั้งคณะทํางานกําหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการสําหรับบุคลากรสายผู้สอน โดยมีตัวแทนบุคลากรสายผู้สอนจากทุกหลักสูตรๆ ละ 2 คน ร่วมเป็น
คณะทํางาน และได้มีการประชุมคณะทํางานเพื่อร่วมกันจัดทํา (ร่าง) เกณฑ์ภาระงานดังกล่าวไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเสนอ (ร่าง) เกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการสําหรับบุคลากรสายผู้สอน ที่แล้วเสร็จ ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะได้ ในการประชุมครั้งหน้า
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 การทําข้อตกลงความร่วมมือกับ TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่เคยแจ้งในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ว่า TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี แสดงความสนใจในเบื้องต้นที่จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับทางคณะ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวได้ทราบว่า ทางคณะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือได้ จึงแจ้งขอยกเลิกการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอขอเปลี่ยนแปลงผู้ทําหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะได้ออกประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่
8/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกําหนดให้คณะกรรมการวิชาการ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
ดังกล่าว นั้น เนื่องจากทางคณะได้แยกการดูแลรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ออกจากคณะกรรมการวิชาการ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานดังกล่าวโดยตรงแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นคณะกรรมการบริหาร
กองทุนดังกล่าว แทนคณะกรรมการวิชาการด้วย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.2 การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อร่าง
ตั ว ชี้ วั ด และหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทาง ที่ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า วมี ข้ อ สั ง เกตที่ เ ห็ น ว่ า ควรหารื อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วย เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือผลกระทบที่จะมีต่อคณะในการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ ดังกล่าว เนื่องจากศูนย์วิจัยเฉพาะทางเป็นหน่วยงานในกํากับ ดังนั้น การบริหารจัดการของศูนย์ฯ จะเป็นเอกเทศ หรือ
ควรมีความเชื่อมโยงกับทางคณะในด้านใดอย่างไรบ้าง เช่น การรับงาน การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรคณะซึ่งไปปฏิบัติงานให้กับศูนย์ฯ รายได้ของศูนย์ฯ ค่าธรรมเนียมซึ่งทางศูนย์ฯ จะจ่ายให้กับทางคณะสําหรับการ
ใช้สถานที่และทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบในเบื้องต้น และขอให้มีการศึกษาแนวทางตัวอย่างจากศูนย์วิจัยเฉพาทางของคณะอื่นๆ ที่
ได้มีการจัดตั้งแล้ว ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รับที่จะดําเนินการและนําข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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