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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2557

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 (ร่าง) โครงร่างองค์กร และ (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ทางคณะได้ปรับปรุงกระบวนการด้านแผนและการประกัน
คุณภาพของคณะ โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ในปีงบประมาณ 2557
จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตรต่างๆ โดยมีการสัมมนาบุคลากรและการประชุมหารือในที่ประชุมผู้บริหารอย่างต่อเนื่องมาเป็น
ลําดับ ล่าสุดได้มีการทบทวนและร่างโครงร่างองค์กร (Organization Profile) ของคณะ เพื่อที่จะกําหนดเป้าหมายและทิศทาง
ของคณะให้มีความชัดเจนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง (ร่าง) โครงร่างองค์กร ที่นําเสนอมีรายละเอียดตามปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุม ภายใต้หัวข้อดังนี้
1. สภาพแวดล้อมขององค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 1

1.1 หลักสูตรและบริการที่สําคัญ
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก
2. ความท้าทาย
2.1 ด้านพันธกิจ
2.2 ด้านปฏิบัติการ
2.3 ด้านบุคลากร
2.4 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
3.1 ด้านพันธกิจ
3.2 ด้านปฏิบัติการ
3.3 ด้านบุคลากร
3.4 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทั้งได้มีการร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2558 เพื่อวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางของ (ร่าง)
โครงร่างองค์กรดังกล่าว โดยเน้นการดําเนินงานใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตผลงานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การถอดบทเรียนจากบริการวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 1.4 การสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.5 การทํากิจกรรมวิชาการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาอาจารย์
กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/บริหารจัดการทรัพยากร
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนากายภาพ/โครงสร้างพืน้ ฐาน
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาความเข้มแข็งทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 3.4 การพัฒนาบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3.5 ศิษย์เก่า
กลยุทธ์ที่ 3.6 ผู้ปกครอง
กลยุทธ์ที่ 3.7 ผู้ใช้บัณฑิต
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น/ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) โครงร่าง
องค์กร และ (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2558 ดังกล่าว ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรคณะทราบและร่วมกันพัฒนาคณะตามทิศทางดังกล่าวต่อไป
มติ ที่ประชุมได้อภิปรายซักถาม และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. (ร่าง) โครงร่างองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 2

1.1 ความท้าทายด้านพันธกิจการเรียนการสอน ซึ่ง (ร่าง) โครงร่างองค์กร ได้ระบุถึงการเปิดหลักสูตรใหม่
ให้ครบประเภทของสถาปัตยกรรมควบคุม (สถาปัตยกรรม, ผังเมือง, ภูมิสถาปัตยกรรม, และสถาปัตยกรรมภายใน) นั้น จะเป็น
การเพิ่มภาระและทําให้มีผลกระทบต่อสัดส่วนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะหรือไม่ ซึ่งประธานชี้แจงว่า หลักสูตร
ในศาสตร์สถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรทางวิชาชีพใน
ระดับปริญญาตรีต่อไปได้อีก ซึ่งกรรมการประจําคณะบางท่านได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัย
กับระบบประกันคุณภาพที่อาจไม่สอดคล้องกัน และบางท่านเห็นว่าหากจะเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม อาจเลือกเปิดในระดับ
บัณฑิตศึกษาก่อนได้ ที่ประชุมจึงยังไม่สรุปเป็นมติในประเด็นการเปิดหลักสูตรใหม่ให้ครบศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม โดยขอให้
ทางคณะจัดโอกาสให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ และประเด็นอื่นๆ ใน (ร่าง) โครงร่างองค์กร
ต่อไปด้วย
1.2
Core competency ของคณะ ควรระบุให้ชัดเจนได้ โดยตัดข้อความดังนี้ออก "ปัจจุบัน Core
competency ของคณะ ยังไม่ชัดเจน แต่จากศักยภาพของบุคลากรที่มีในปัจจุบัน จะสามารถสร้าง Core competency คือ"
1.3
การอธิบายสภาพแวดล้อมขององค์กรเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรนํา
ข้อความสําคัญเรื่องการ “เน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ” ไว้ในส่วนต้นของ
คําอธิบาย
1.4
ควรเปลี่ยนคําว่า “เช่น“ เป็นคําว่า “ได้แก่” ในการระบุถึงการขาดอาจารย์ในสาขาวิชาหลักๆ
เนื่องจากมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าคณะขาดอาจารย์ในสาขาวิชาใด
2. (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2558
2.1 ควรระบุเป้าประสงค์เชิงคุณภาพ (keywords) ของแต่ละกลยุทธ์ ไว้ให้ชัดเจนด้วย เพื่อบุคลากร
รับทราบ และเพื่อการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าวด้วย
2.2 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ....../2557) เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไข
เพิ่มเติม)
ประธาน แจ้ ง ว่ า ตามที่ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ได้ อ อกประกาศคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ (ฉบั บ ที่
20/2556) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้วนั้น
โดยที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นสมควรเสนอขอปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว เกี่ยวกับเงินสมทบ
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยของคณะ
จากเดิม
จัดสรรเป็นภาคการศึกษา ๆ ละ 4 เดือน ให้แก่
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดือนละ ไม่เกิน 4,000 บาท
ปรับแก้ไขเป็น
จัดสรรเป็นปีการศึกษา ๆ ละ 8 เดือน ให้แก่
- นักศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ ไม่เกิน 4,000 บาท
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ ไม่เกิน 8,000 บาท
ซึ่งการปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แก้ไขข้อความเพิ่มเติมจากที่เสนอด้วย ดังนี้
จากเดิม "จัดสรรเป็นปีการศึกษา ๆ ละ 8 เดือน"
ปรับเป็น "จัดสรรเป็นปีการศึกษา ๆ ละ ไม่เกิน 8 เดือน"
2.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ...........
ประธาน แจ้ ง ว่ า ทางคณะมี ค วามประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง กองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา, สนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาของคณะ และ
วัตถุประสงค์อื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งกองทุน และการบริหารจัดการการเงินกองทุนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
กองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ........... ตามเอกสารประกอบการประชุม ก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ
7.4 เป็นดังนี้
จากเดิม "ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ จํานวน 1 คน"
ปรับเป็น "กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ จํานวน 1 คน"
2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบํารุงแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สําหรับการให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ทางคณะฯ ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้จัดบริการ
ทางวิชาการ โดยหน่วยงานภายในดังกล่าวให้การสนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 111/2553) ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับค่าตอบแทน” นั้น
เนื่องจากเห็นว่า ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วนั้น เป็นการดําเนินการในนามของบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนั้น
จึงเห็นสมควรเสนอทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สามารถจัดเก็บเงินค่าบํารุง
คณะ จากบุคลากรผู้ให้บริการได้ ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และอั ต ราการจ่ า ยค่ า บํ า รุ ง แก่ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารตามข้ อ ตกลงกั บ หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสารประกอบการประชุม ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มี มติเห็นชอบตามหลั กการที่เสนอ โดยให้เพิ่มเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศดั งกล่าว เกี่ยวกับกํ าหนด
ระยะเวลาที่บุคลากรต้องจ่ายค่าบํารุงให้แก่คณะ คือ เมื่อบุคลากรได้รับเงินค่าตอบแทนงวดสุดท้ายจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นผู้ขอรับบริการแล้ว
2. ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับวิธีการติดตามการจ่ายค่าบํารุงดังกล่าวจากบุคลากร ซึ่งอาจดําเนินการโดยให้ระบุ
จํานวนเงินที่ตกลงเป็นค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่บุคลากร ไว้ในหนังสือตอบรับการอนุญาตให้บุคลากรไป
ให้บริการวิชาการด้วย และนอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รับที่ทางฝ่ายฯ จะรวบรวมและ
รายงานข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากรคณะต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทางคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 4

ทราบทุกไตรมาส และส่งข้อมูลให้การเงินคณะ เพื่อใช้ในการติดตามบุคลากรในการจ่ายค่าบํารุงให้แก่คณะ
ต่อไปด้วย
2.5 การเสนอชือ่ ศิษย์เก่า มข. เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจําปี 2557
ประธาน แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้ทางคณะพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็น
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์
เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2557 โดยให้ส่งประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามรูปแบบที่สมาคม
กําหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2557 ดังนี้
1. ด้านวิจัย
เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
2. ด้านบริหารการจัดการ เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์
3. ด้านวิชาชีพ
เสนอชื่อ นายคํารณ สุทธิ
โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ประสานงานกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อจัดทําแบบประวัติและผลงาน
เสนอต่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในระยะเวลาที่กําหนดต่อไป
2.6 การเสนอชือ่ ผู้สมควรได้รบั การพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า รองศาสตราจารย์อํานวย คําตื้อ ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ จะเกษียณอายุราชการ ใน
วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งจะต้องพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการด้วย และตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ (ฉบับที่ 1/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ กําหนดให้
คณะโดยมติคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ ส่งโดย
วิธี “ลับ” ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยให้พิจารณา
จากผู้ที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติลับเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ จํานวน 2 รายชื่อ
2.7 การเสนอชือ่ ผู้สมควรได้รบั การพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประธาน แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) (ฉบับที่ 1/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) กําหนดให้คณะโดยมติคณะกรรมการประจํา
คณะ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ ส่งโดยวิธี “ลับ” ไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ภายในวันที่ 4 สิงหาคม
2557 โดยให้พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติลับเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จํานวน 1 รายชื่อ
2.8 ข้าราชการขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 5

ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2554 ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2554 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่ลาศึกษา นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้แจ้งความ
ประสงค์จะขออนุญาตลาศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อทําดุษฎีนิพนธ์ และบทความตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อสําเร็จ
การศึ ก ษา มี กํ า หนด 1 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2557 ถึ ง วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานแทนระหว่างการลาศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารเวียนในที่ประชุม ซึ่ง
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้พิจารณา
อนุ มั ติ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น อั ต ราร้ อ ยละ 20 ของจํ า นวนข้ า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ เดี ย วกั น กั บ ผู้ ข อไปศึ ก ษาต่ อ
ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดํารงตําแหน่งเดียวกับผู้ขอไป
ศึกษา คือ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่จํานวน 19 คน จึงอาจพิจารณาให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ได้ทั้งหมด 3.8 คน
และขณะนี้มีบุคลากรตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศแล้ว จํานวน 2 คน ได้แก่ นาง
เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร และนายสิทธา กองสาสนะ ดังนั้น คณะจึงอาจพิจารณาอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ได้อีกไม่
เกิน 1.8 คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี ลาศึกษาต่อภายในประเทศ มี
กําหนด 1 ปี ได้ตามที่เสนอ โดยให้ขยับวันเริ่มต้นลาศึกษาออกไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้มีระยะเวลาสําหรับการดําเนินการ
ทางเอกสารของเจ้าตัว คณะ และมหาวิทยาลัย ด้วย
2.9 การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจําปี 2558
ประธาน แจ้งว่า ทางคณะได้รับหนังสือจาก The International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience of Thailand (IAESTE Thailand) ขอความอนุเคราะห์ให้รับนักศึกษาต่างชาติเข้า
ฝึกงาน ในปี 2558 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือมอบทุนให้แก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว โดยมี 3 วิธีการสนับสนุน
ให้เลือกพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาต่างชาติ จํานวน 1 คน เข้าฝึกงานที่คณะ เป็นเวลา 3
เดือน โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อสามารถช่วยสอนและหรือช่วยวิจัยได้ โดยให้ทางคณะ
สนับสนุนทุนเป็นเงิน 12,000 บาท ต่อเดือน (เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษา เป็นเงิน 11,000 บาท และสนับสนุนการดําเนินงาน
ให้แก่ IAESTE Thailand เป็นเงิน 1,000 บาท) และให้ IAESTE Thailand เป็นผู้จัดหาที่พักให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษา
รับผิดชอบจ่ายค่าที่พักเอง ทั้งนี้ ขอให้ทางคณะจัดงบประมาณสําหรับการนี้ไว้ในปีงบประมาณ 2558 ด้วย
2.10 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2557 รหัสโครงการ 82101.1 โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น ทางฝ่ายฯ
จึงได้จัดทํา (ร่าง) แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้น ตามเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ในการนี้ จึงขอความคิดเห็น
จากที่ประชุมต่อ (ร่าง) แบบบันทึกดังกล่าว เพื่อการนําไปใช้งานต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

มีมติเห็นชอบแบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่เสนอ และให้
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1) ขอให้จัดทําแบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย โดยปรับ
หัวข้อรายการที่ต้องบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพการศึกษาของนักศึกษา ในส่วนที่ 2 ให้สอดคล้องกับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
2) ขอให้จัดให้นักศึกษา มีกําหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.11 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในการเวียนขอมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2557 ได้มีมติให้ระดับคะแนนผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ I แก่นักศึกษาในรายวิชา 803 407 Special Topics in Architecture
Sec.01 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ นั้น บัดนี้ นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการเวียน
ขอมติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนนผลการเรียนของนักศึกษาแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแก้ไขระดับคะแนนผลการเรียนของนักศึกษา จาก
สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ดังนี้
1. 483200008-4 นางสาวจุลนารถ วารี
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น C+
2. 483200037-7 นางสาวพิจิตรา ชํานาญณรงค์ศักดิ์
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น A
3. 483200152-8 นายพิทักษ์ วัฒนสุขชัย
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น A
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ได้ตามที่เสนอ
2.12 นักศึกษาคณะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นายจิรภัทร อุทยานานนท์ รหัสประจําตัวนักศึกษา 563200004-0 นักศึกษา
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ ชั้นปีที่ 2 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษา
จาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ซึ่งงานบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติเข้าข่าย ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5/2552) เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เปลี่ยนสาขาวิชา ดังนี้
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า
2.00 โดยนักศึกษารายนี้มีระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.81
2. ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (โครงการ
ช้างเผือก) นักศึกษาได้สอบผ่านครบทุกรายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก และมีคะแนนรวมในการสอบ
ดังกล่าว 54.4 คะแนน ซึ่งไม่ต่ํากว่าคะแนนรวมต่ําสุดในปีการศึกษาเดียวกันของผู้สอบผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคะแนนต่ําสุดคือ 50.50 คะแนน
3. ได้สอบผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียนในรายวิชาความถนัดทางการออกแบบอุตสาหกรรม (ได้
73.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) และการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 แล้ว
และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2557 เมื่ อ วั น ที่ 21
กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาเห็นชอบการรับนักศึกษารายดังกล่าวเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้ รวมทั้ง
คณะกรรมการวิช าการคณะ ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 5/2557 เมื่อวัน ที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้มีม ติเห็ น ชอบให้ นัก ศึก ษา
เปลี่ ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาได้ ดังนั้น จึงเสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาของนักศึกษารายดังกล่าว
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นายจิรภัทร อุทยานานนท์ เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษาใน
คณะฯ จาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ เป็น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ได้ตามที่
เสนอ
2.13 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลัก สูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผน ข จํานวน 1 ราย ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ซึ่ง
งานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัส
ประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติ
ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา
ดังกล่าว ดังนี้
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

คะแนนเฉลี่ยสะสม

1

535200018-0

นายวีระยุทธ พันธ์ศรี

3.20

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
2.14 ข้าราชการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นายนพดล ตั้งสกุล ข้าราชการตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจุเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2537 ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อเขียนตําราทางด้านสถาปัตยกรรม เรื่อง “กระแสนิยม
ในงานสถาปัตยกรรม” สําหรับใช้ประกอบการเรียนวิชา ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม มีกําหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557
ถึง วัน ที่ 31 สิง หาคม 2558 ซึ่ง ผ่ า นความเห็น ชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการวิช าการคณะ ครั้ง ที่ 5/2557 เมื่อวั น ที่ 23
กรกฎาคม 2557 แล้ว
โดยที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดสาระสําคัญ
ไว้ว่า การให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องอยู่ในจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนคณาจารย์ที่
เป็นข้าราชการและที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิจารณา และโดยให้นับรวมอยู่ภายใน
จํานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกัน ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ซึ่งปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ปฏิบัติงานประจําอยู่ 43 คน จึงอาจพิจารณาให้บุคลากรไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้ทั้งหมด 4.3 คน และขณะนี้มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้รับอนุมัติให้ไป
ศึกษาต่อภายในประเทศแล้ว 2 คน ได้แก่ นางเบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร และ นายสิทธา กองสาสนะ ดังนั้น คณะจึงอาจพิจารณา
อนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้อีกไม่เกิน 2.3 คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล ลาไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ เพื่อเขียนตําราทางด้านสถาปัตยกรรม เรื่อง “กระแสนิยมในงานสถาปัตยกรรม” มีกําหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้ตามที่เสนอ
2.15 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
หลักสูตร สถ.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ของ
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ ดั ง นั้ น ทางหลั ก สู ต รฯ จึ ง ได้ จั ด ทํ า (ร่ า ง) ประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษา ขึ้น โดยได้ผ่าน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 8

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และคณะกรรมการ
วิชาการคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ตามเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจะประกาศให้มีผลบังคับ
ใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทํา
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิส ระ หลัก สูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต และหลัก สูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ให้แก้ไขข้อความเล็กน้อย ดังนี้
1) ข้อ 4.10 ของทั้ง ฉบับ สถ.ม. และ ปร.ด. เนื่องจากมี 2 ประเด็นรวมอยู่ในข้อเดียวกัน คือ การเปลี่ยน
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ การทดลองในมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้แยก
ออกเป็นประเด็นละข้อ
2) ฉบับ ปร.ด. หน้า 7 ข้อ 8.2 ขอให้เพิ่มเติมคําว่า "ตอบรับ" หน้าคําว่า "ตีพิมพ์ในวารสารฯ"
3) ฉบับ ปร.ด. หน้า 7 ข้อ 8.3 ขอให้เพิ่มเติมคําว่า "วารสาร" หน้าคําว่า "ระดับนานาชาติ"
4) ขอให้มีการตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง และแก้ไขคําที่อาจพิมพ์ผิด ใน (ร่าง) ประกาศทั้ง 2 ฉบับ
5) ในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ควรจัดทําผังขั้นตอนแนวปฏิบัติ
แนบไปด้วย เพื่อทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2.16 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้รายวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า สืบเนื่องมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ได้ให้ความสําคัญกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาและผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ จึงได้
กําหนดให้มีการดําเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในกลไกการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนั้น ได้กําหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชา
และหลักสูตรขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอให้แต่ละคณะจัดให้มีคณะกรรมการและการดําเนินการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนรายวิชาและหลักสูตร โดยให้เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2556 ให้ได้ ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด และ
อาจเพิ่มเป็น ร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2557 ฝ่ายวิชาการคณะ จึงได้ศึกษาตัวอย่างการดําเนินการจากต่างคณะ และร่าง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินการของคณะขึ้น ตาม (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 แล้ว จึง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ตามที่เสนอ
2.17 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นายศุกล สุยังกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดหลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต แผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ได้ลงทะเบียนเรียน วิชา 804 714 Public Policies and Urban
Management ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ล่าช้ากว่ากําหนด ซึ่งขณะนี้นักศึกษาได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว และอาจารย์ประจําวิชาได้ให้ระดับคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา และคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 9

5/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาดังกล่าวด้วย ดังนี้
รหัสประจําตัว
565200005-2

ชื่อ-สกุล
นายศุกล สุยังกุล

แผนการศึกษา
ก แบบ ก 2

เกรดวิชา 804 714
A

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษาตามที่เสนอ
2.18 พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
รองคณบดีฝ่า ยวิชาการ แจ้ง ว่ า ด้วย นายปานปั้น รองหานาม ได้ยื่นความประสงค์ส มัค รเข้าศึกษาในระดับ
บั ณ ฑิตศึก ษา เป็น กรณีพิเ ศษ ในหลั ก สูต รปรั ช ญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าการวางแผนภาคและเมือง หลัก สูต รปกติ ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 และทางหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ แบบเสนอเค้า
โครงการวิจัย และสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ตาม
คําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 80/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้
รับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับ นายปานปั้น รองหานาม เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หลักสูตรปกติ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นกรณีพิเศษ ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 โครงการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health & Safety) ประจําปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ผู้รับผิดชอบโครงการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health &
Safety) ประจําปีงบประมาณ 2557 ได้ดําเนินโครงการ โดยจัดการบรรยายและประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยของคณะ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.
2555 และเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉินสู่บุคลากรและนักศึกษา โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ชุลี โกรฟ
ผู้เชี่ยวชาญ Occupational & Environmental Safety Management Program จาก Honolulu Community College มา
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ส่วนการดําเนินการหลังจากนี้ จะมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
และจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินการในคณะต่อไป รวมทั้งจะจัดบรรยายให้ความรู้ และแจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ด้วย โดยจะมี นายสัญชัย สันติเวส เป็นวิทยากร
บรรยายในวันดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การปรับปรุงอาคารคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ได้รายงานให้คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทราบถึงปัญหาความล่าช้าและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะ ปีงบประมาณ 2557
จํานวน 2 รายการ ซึ่งมีผู้รับจ้างเป็นรายเดียวกัน ไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างทั้ง 2 ฉบับแล้ว แต่งาน
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทั้ง 2 รายการ ทางคณะจึงได้เชิญนิติกรจากกองอาคารและสถานที่ มาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
และได้ติ ด ตามความก้า วหน้า ของงานจากผู้รั บ จ้ า งโดยให้ทํ า แผนงานเสนอคณะเป็น รายวั น และจัด ประชุม เพื่อ ให้ ร ายงาน
ความก้าวหน้าแก่คณะทุกสัปดาห์ รวมทั้งได้บันทึกปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และให้ผู้รับจ้างลงนาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 10

รับทราบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสําหรับการส่งงานล่าช้านี้ผู้รับจ้างจะถูก
ปรับเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งหากเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ทางคณะสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายนี้และจัดหา
ผู้รับจ้างรายใหม่ได้ แต่การก่อสร้างอาจล่าช้าออกไปอีก และต้องขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 6 เดือนด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจําปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดําเนินการของฝ่ายต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ณ เดือน กรกฎาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สรุปสถานะโครงการ
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลแล้ว
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
โครงการทียังไม่ได้ดําเนินการ
โครงการที่ยกเลิก
รวมโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการ
สรุปสถานะการเงินโครงการ

1. งบที่จัดสรรให้แก่โครงการ
2. งบทีโ่ ครงการเบิกจ่ายแล้ว
3. งบคงเหลือ
3.1 งบคงเหลือจากโครงการที่แล้วเสร็จ
3.2 งบคงเหลือจากโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
3.3 งบคงเหลือจากโครงการที่ยังไม่ได้ขออนุมัติใช้งบ

บาท
3,523,345
2,341,942
1,181,403

ร้อยละ
100
66
34

จํานวนโครงการ
21
21
13
23
78
จํานวนโครงการ
57
44

( 317,750 บาท )
( 773,653 บาท )
(90,000 บาท )

มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (อย่างไม่เป็นทางการ)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ทางคณะได้รับการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จํานวน 3 ท่าน และจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 1 ท่าน นั้น ผลการตรวจประเมินดังกล่าว (อย่างไม่เป็นทางการ)
หลังจากที่ทางคณะได้ขออุทธรณ์ไป ทางคณะจะได้คะแนนผลการประเมิน คิดเป็น 3.83 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคะแนนและ
ข้อเสนอแนะรายตัวชี้วัดจากคณะกรรมการฯ ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
ประจําปีงบประมาณ 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ ประชุ มรั บทราบ และให้ ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ข้ อ ความที่ ร ะบุ ถึ ง กํ า ไรจากผลประกอบการของคณะใน
ปีงบประมาณ 2556 ที่อาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารับที่จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3.6 กรอบคําของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 11

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีการระบุจํานวนรับนักศึกษา
ที่อาจคลาดเคลื่อน นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะได้ตรวจแก้ไข และส่งกรอบคําขอดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.7 (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ประจําปี พ.ศ. 2557 ระดับอุดมศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ได้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์
(ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ตัวบ่งชี้) ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม
เซนทาร่า จังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ทราบแล้ว นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะได้ส่ง (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับจากการประชุมประชาพิจารณ์ดังกล่าว ให้แก่ตัวแทนหลักสูตร
ต่างๆ ของคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เพื่อศึกษาสําหรับ
การเตรียมดําเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรต่อไปด้วยแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.8 การทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะ ได้ประสานงานและจัดทํา (ร่าง)
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 2 แห่ง คือ The Faculty of Architecture, The Nation University
of Laos (NUOL), Vientiane, Lao PDR และ The Department of Architecture, Mandalay Technological University
(MTU), The Union of Myanmar โดยขณะนี้ (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของทั้งสองสถาบัน ซึ่งหากมี
ความคืบหน้าใด จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบในโอกาสต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.9 การกําหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า คณะทํางานเพื่อกําหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการของบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ได้สรุปเกณฑ์ภาระงาน
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (ปริมาณงาน) ของบุคลากรสายผู้สอน เสร็จเรียบร้อย และส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแล้ว เพื่อ
รวบรวมนําเกณฑ์ภาระงานทุกด้าน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ เพื่อพิจารณาและ
ดําเนินการสําหรับขั้นตอนการทําประชาพิจารณ์จากบุคลากรสายผู้สอนทุกท่านในคณะ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ สําหรับงวดประเมินที่ 1/2558 ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.10 การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะ ได้จัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการ เพื่อขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และประเด็นที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ของคณะ โดยจะเชิญคณาจารย์ประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 12

3.11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับ
นานาชาติ (โครงการ AR – KKU Publication Writing Workshop Camp 2014) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า เดิม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะ กําหนดจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (โครงการ AR – KKU
Publication Writing Workshop Camp 2014) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย แต่เนื่องจากวิทยากรไม่สะดวกในวันดังกล่าว และโปรแกรมการบรรยายไม่สอดคล้องกับ
แผนของโครงการ ดังนั้น จึงจะเลื่อนกําหนดการและทาบทามวิทยากรท่านใหม่ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (EndNote)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะ กําหนดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (EndNote) ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับการจัดทําบรรณานุกรมหนึ่งที่เป็น
ที่นิยมมากและเหมาะสมกับการนํามาใช้ในประเทศไทย เนื่องจากมีฐานข้อมูลหลายฐาน กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรในสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การศึกษา วิจัย โดยกําหนดจัดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา
08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.13 โปรแกรม Science Vale
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 ล้านบาท
เพื่อจัดซื้อโปรแกรม Science Vale ซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับช่วยสืบค้นผลงานวิจัยและวิชาการ และช่วยจัดทํารายงานวิเคราะห์
ความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ สําหรับหน่วยงานวิจัย (ครอบคลุมบุคลากรในตําแหน่งและระดับต่างๆ เช่น นักวิจัย
หัวหน้าทีม/ฝ่าย/คณะ และผู้บริหาร) ผู้กําหนดนโยบาย และแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดอบรม
และสาธิตการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่การใช้โปรแกรม
ดังกล่าว ในโอกาสต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.14 การสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสนับสนุนการเข้า
สู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยจัดการบรรยาย เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ.” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสิริ
คุณากร และจะจัดค่ายปฏิบัติการแบบเข้มข้นในต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลงานที่พร้อมจะขอ
กําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ได้ ส่วนค่ายปฏิบัติการสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นั้น
มีแนวโน้มว่าอาจมีโครงการในโอกาสต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.15 แนวทางแก้ไขปัญหาการค้างส่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการวิ จั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหาการค้างส่งงานวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี
2551–2554 ได้แก่ ทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป และ ทุนตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 13

นโยบายของมหาวิทยาลัย 2 แนวทาง คือ ผู้วิจัยส่งคืนเงินตามจํานวนที่ค้าง หรือ ปิดเล่มวิจัยให้ได้ภายในกําหนด วันที่ 30
กั น ยายน 2557 ซึ่ ง คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มี บุ ค ลากรที่ ค้ า งส่ ง งานวิ จั ย จํ า นวน 5 ราย ตามรายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.16 การจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดประชุมวิชาการ
เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม”
ในวันที่ 22–23 มกราคม 2558 ณ อาคารพจน์ สารสิน, อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 25 ปี และ อาคารวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
317 การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการ The Scholarship KKU Thailand for 2 Students of Untag
Surabaya จาก University of 17 Agustus 1945 Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า ได้ รั บ การประสานงานจากทางมหาวิ ท ยาลั ย ขอให้ ค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จํานวน 1 คน ตามโครงการ The Scholarship KKU Thailand for 2 Students
of Untag Surabaya จาก University of 17 Agustus 1945 Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม –
24 สิงหาคม 2557
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงได้
ร่วมกันพิจารณากิจกรรมและการมอบหมายงานเพื่อฝึกปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยได้จัดกําหนดการให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ร่วมเรียนบางรายวิชากับนักศึกษาของคณะ รวมทั้งมอบหมายให้เก็บข้อมูล และนําเสนองานเกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตกับสถาปัตยกรรมในชุมขนไทยเปรียบเทียบกับในอินโดนีเซีย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้ดําเนินการในลักษณะโครงการ เพื่อการจัดสรรงบประมาณของคณะ
ให้แก่โครงการ และเพื่อการรายงานข้อมูลในระบบประกันคุณภาพต่อไป
3.18 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ทางคณะกําหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งโครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา
08.30–16.30 น. ซึ่งในปีนี้ทางคณะได้รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ทั้งจากการสอบรับตรง การสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง
และวิธีพิเศษ รวมจํานวน 126 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 23 คน จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
และขอความร่วมมือไปยังคณาจารย์ทุกท่าน ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ในครั้งนี้ด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.19 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
เลขานุการคณะ แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอมติ
จากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2558 ในโครงการ “โครงการสํารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น”
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 14

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิป อุทัยวัฒนานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ (ตามหนังสือเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่
ศธ 0514.19.2.1/(กค) ว 34 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
2. ให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในภาคการศึกษาปลาย และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 รวมจํานวน 7 ราย
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ที่ ศธ 0514.19.1.2/517 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 และ ที่ ศธ 0514.19.1.2/ ลงวันที่ 16
กรกฏาคม 2557) ดังนี้
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 3 ราย ได้แก่
1) นายพีรพล พิลาศรี
รหัสประจําตัว 523200095-7
2) นางสาวเพียงญาดา สุทธิรักษ์
รหัสประจําตัว 523200097-3
3) นางสาวญาศินี ศรีหะ
รหัสประจําตัว 523200161-0
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายธีรศานต์ คําภา
รหัสประจําตัว 513200187-1
2) นางสาววรลักษณ์ ศรีทองคํา
รหัสประจําตัว 493200163-3
2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายภารดา นิยมาภา
รหัสประจําตัว 493200113-8
2) นางสาวพัชรพร ศรีหลิ่ง
รหัสประจําตัว 533200044-5
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 สัญญาเช่าผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2557 ได้มอบหมายให้ศึกษาและพิจารณาเสนอ การจะเปิดให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณคณะต่อไปอีก
หรือไม่ เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมในโรงอาหารคณะได้หมดสัญญาเช่ากับทางคณะแล้ว และจะมีโรงอาหารขนาดใหญ่เปิด
ใหม่บริเวณใกล้คณะ นั้น คณะกรรมการโภชนาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะต่อไป จึงขอเสนอให้มีการต่อสัญญาเช่าให้กับ
ผู้ประกอบการรายเดิมในโรงอาหารคณะ ต่อไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
โดยผู้ประกอบการต้องชําระค่าเช่าที่ค้างชําระให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะต่อสัญญาเช่าใหม่ได้ และในการต่อสัญญาเช่าใหม่ จะต้อง
ชําระค่าภาษีโรงเรือน เดือนละ 12.5 % รวมทั้งค่าไฟฟ้าและน้ําประปาตามมิเตอร์ และรับผิดชอบการเก็บทําความสะอาดจาน
ชามและสถานที่ภายในบริเวณโรงอาหารเอง ส่วนอัตราค่าเช่านั้น สําหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารคณะ เห็นสมควร
ปรับจาก เดือนละ 500 บาท เป็น 1,200 บาท ส่วนร้านจําหน่ายกาแฟสดบริเวณอาคาร สนพ. นั้น เห็นสมควรให้คงอัตราค่า
เช่าเดิม คือ เดือนละ 3,000 บาท และให้งดเว้นการเก็บค่าเช่าทุกร้านในช่วงปิดภาคการศึกษา และในการทําสัญญาเช่าครั้งใหม่
ทางคณะอาจนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มาประกอบการพิจารณาการให้ต่อสัญญาเช่าแก่ร้านค้าเดิมได้ด้วย จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยสําหรับร้านจําหน่ายกาแฟสด ซึ่งจะหมดสัญญาเช่า
ในวันที่ 1 กันยายน 2557 นั้น ให้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกใหม่ โดยให้ทางคณะกําหนดขอบเขตพื้นที่ของร้านให้ชัดเจน
และให้ผู้สมัครต้องเสนอแบบปรับปรุงกายภาพของร้าน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกด้วย
4.2 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 1703-1704, 2156-2157 รวมจํานวน 4 อัตรา ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3409/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2557 และที่ 3949/2557 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และผ่านการคัดเลือก จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวกิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย
2. นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง
3. นางสาวสินินาถ โคตรุฉิน
ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกในครั้งนี้ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาบรรจุแต่งตั้งต่อไป ส่วนอัตราว่างที่เหลืออีก 1 อัตรานั้น เห็นสมควรขยายระยะเวลารับสมัครต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
เลิกประชุมเวลา 16.50 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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