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---------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์
2. นายวรัฐ ลาชโรจน์
3. นายธรรมวัฒน์ อินทจักร
4. รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
11. นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
12. นางอโนชา นนทคุปต์

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
เลขานุการคณะ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธิ์
2. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้
1) หน้า 3 บรรทัดที่ 18 ให้แก้ไขคําว่า “Key words” เป็น “Keywords”
2) หน้า 11 ตารางสรุปสถานะการเงินโครงการ ข้อ 3.1 งบคงเหลือจากโครงการที่แล้วเสร็จ ให้แก้ไข
ตัวเลข จาก “317.750” เป็น “317,750”
3) หน้า 14 วาระที่ 3.17 บรรทัดที่ 4 ให้เพิ่มเติมคําว่า “จํานวน 1 คน” หลังข้อความ “รับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน”
4) หน้า 15 บรรทัดที่ 17 ให้แก้ไขคําว่า “นิยมอาภา” เป็น “นิยมาภา”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การบริจาคส่วนประดับทางสถาปัตยกรรม
ประธาน แจ้งว่า ตามที่รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร ได้บริจาคส่วนประดับทางสถาปัตยกรรม มาจัดเก็บไว้ใน
บริเวณคณะหลายชิ้น ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บหรือติดตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่
รายการ
จํานวน
สถานที่
1. ยอดช่อฟ้า ไม้แกะสลัก
2 ยอด
อาคาร AR 04 (ID)
2. คันทวย ไม้แกะสลัก พญานาค ขนาดเล็ก
6 ตัว
ระเบียงทางเดิน อาคาร AR 02
3. คันทวย ไม้แกะสลัก ขนาดใหญ่
6 ตัว
ทางเดินชั้น 2 อาคาร AR 01
4. ธาตุไม้ แกะสลัก
1 ธาตุ
ห้องกระจกชั้นล่าง ระหว่างอาคาร AR 01 และ AR 02
5. แผ่นไม้ ภาพเขียนลายไทย
1 แผ่น
ห้องกระจกชั้นล่าง ระหว่างอาคาร AR 01 และ AR 02
6. แผ่นไม้ ฉลุลายไทย
2 แผ่น
ระเบียงทางเดิน ระหว่างอาคาร AR 02 และAR 03
7. ประตูโบสถ์ ไม้แกะสลัก ลายไทย
1 บาน
หน้าห้องสมุด
รวม
19 ชิ้น
นั้น เนื่องจากเห็นว่าสถานที่จัดเก็บและวิธีการดูแลรักษาของคณะ อาจยังไม่เหมาะสมหรือทั่วถึง จึงขอหารือว่า สมควรบริจาค
ส่วนประดับทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ให้แก่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือไม่ เพื่อให้มีการดูแลเก็บรักษาและจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์อย่างเหมาะสมต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม รับที่ในระหว่างนี้ ทางหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จะนําส่วนประดับทางสถาปัตยกรรม
ดังกล่าว ไปทําความสะอาด ซ่อมปรับปรุง จดบันทึกรายการ และดูแลเก็บรักษา โดยมีพื้นที่บางส่วนของอาคารที่จะสามารถนํา
ส่วนประดับเหล่านี้ไปติดตั้งได้ ซึ่งทางคณะสามารถรับคืนได้เมื่อต้องการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน เสนอ
2.2 การเสนอชือ่ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้ ง ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ชุ ด ปั จ จุ บั น ตามคํ า สั่ ง สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 19/2555 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 30 กันยายน
2557 และโดยที่ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 ได้
กําหนดให้คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่อ บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน จาก
ภายในคณะ หรือภายนอกคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จํานวนประเภทละ 1 คน เพื่อให้
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน และประเภทผู้แทน
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ดังนี้
1. ประเภทผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน
เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ประเภทผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน เสนอชือ่ นางอโนชา นนทคุปต์
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วย นายขาม จาตุรงคกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจํา
ตําแหน่ง 1702 ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตามยุทธศาสตร์
สําหรับบุคคลภายนอกที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 (กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร) และทุนส่วนตัว มี
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กําหนด 3 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ได้แจ้งการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรข้างต้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และ
ประสงค์ จ ะขออนุ มั ติ ป รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง กล่ า ว ตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร ซึ่งการปรับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น หากเป็นกรณีที่สําเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ และทางคณะเสนอเรื่อง
ขอปรับอัตราเงินเดือนส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ทางมหาวิทยาลัยจะ
อนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนได้ ตั้งแต่วันที่บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัตริ าชการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายขาม จาตุรงคกุล ปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ตั้งแต่วันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
2.4 ขอกําหนดกรอบตําแหน่งข้าราชการให้เป็นระดับที่สูงขึ้น
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ว่ า ด้ ว ยงานบริก ารการศึ ก ษา มี ค วามประสงค์ ข ออนุ มัติ กํา หนดกรอบตํ า แหน่ ง
ข้าราชการ เลขประจําตําแหน่ง 3792 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น จาก ระดับปฏิบัติการ
เป็น ระดับชํานาญการ ดังรายละเอียดในแบบประเมินค่างาน ตามเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2554) และมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้กําหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ สรุปได้ดังนี้
1. คณะ/หน่วยงาน ที่จะเสนอขออนุมัติกําหนดกรอบตําแหน่งใดให้เป็นระดับที่สูงขึ้น ต้องเสนอข้อมูลหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตําแหน่งที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของ
ตําแหน่งดังกล่าว ว่าเหมาะสมที่จะกําหนดให้เป็นระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่ โดยต้องผ่านการพิจารณาประเมินค่างานจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ก่อน ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน อาจแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรอง
ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาก็ได้
2. เมื่อ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบผลการประเมินค่างาน และอนุมัติกําหนดกรอบตําแหน่งดังกล่าว
เป็นระดับที่สูงขึ้นแล้ว คณะ/หน่วยงาน จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นดังกล่าวได้ โดยเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติและผลงานเข้าข่ายตามเกณฑ์ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาประเมินผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (readers) ต่อไป ซึ่งหากตัวบุคคล
และผลงานผ่านเกณฑ์ประเมิน ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจะอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การประเมินค่างานของตําแหน่งดังกล่าว ซึ่งหากเห็นสมควรกําหนดให้เป็น
ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชํานาญการ จึงจะเสนอ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เนื่องจากในขั้นตอนนี้เป็นเพียงการขอกําหนดกรอบตําแหน่ง และมิใช่การขออนุมัติตัวบุคคล ดังนั้น จึงให้ลบ
ชื่อบุคคลที่มีการระบุไว้ในเอกสารว่าเป็นผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นนี้ออก
2. ให้ปรับแก้ไขแบบประเมินค่างาน ในข้อ 3 และข้อ 4 ในส่วนที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพของ
งาน ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงาน ของตําแหน่งใหม่ในระดับชํานาญการ โดยระบุให้ครอบคลุม
หน้าที่และความรับผิดชอบทุกด้าน ตามที่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับชํานาญการได้กําหนดไว้ และ
รวมถึงความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่สะท้อนถึงนวัตกรรมในสาขาได้ด้วย แล้วเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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2.5 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับหน่วยงาน/สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน นั้น ได้ตรวจพบว่าข้อตกลงที่มีอยู่นั้น ส่วนหนึ่งสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลงแล้ว ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จึงขอเสนอให้มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ทั้งในส่วนที่เคยมีข้อตกลงเดิม และขยายขอบเขตการจัดทําข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันใหม่ให้มากขึ้น ในปีงบประมาณ 2558 ตามรายชื่อหน่วยงาน/สถาบัน ในเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. สําหรับหน่วยงาน/สถาบัน ตามรายชื่อที่เสนอตามเอกสารประกอบการประชุมนั้น
- รายชื่อที่ 1 – 6 ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาตามข้อตกลงเดิม ให้ยังคงมีข้อตกลงความร่วมมือต่อไป
- รายชื่อที่ 7 – 8 เห็นชอบให้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจากได้มีการประสานงานในระดับ
หลักสูตรระหว่างสถาบันแล้ว ทีจ่ ะมีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
- รายชื่อที่ 9 – 12 ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งหลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อประสานงานไปยังหลักสูตรของ 4 สถาบันดังกล่าวว่า จะ
ตกลงมีกิจกรรมความร่วมมือใดระหว่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งหากตกลงมีกจิ กรรม
ความร่วมมือที่ชัดเจนระดับหลักสูตรแล้ว จึงทาบทามการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ
กับระดับคณะต่อไป
- รายชื่อที่ 13 – 16 เห็นชอบให้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
- รายชื่อที่ 17 – 20 ให้ชะลอการจัดทําข้อตกลงไว้ก่อน
- รายชื่อที่ 21 – 23 เห็นชอบให้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยสําหรับรายชื่อที่ 23 นั้น รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รับทีจ่ ะประสานรายละเอียดกับอาจารย์ผเู้ สนอรายชื่อ
หน่วยงานนี้ เพื่อให้ข้อตกลงที่จะทําร่วมกันต่อไป เป็นข้อตกลงเชิงวิชาการ ทีจ่ ะไม่
เน้นเชิงพาณิชย์มากจนเกินไป โดยจะเสนอร่างข้อตกลงให้คณบดีพจิ ารณาก่อนด้วย
2. เห็นชอบ ให้มีข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานเพิ่มเติม ตามรายชื่อที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
เสนอ 3 รายชื่อ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอ 1 รายชื่อ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน/สถาบัน ที่มีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกันอยู่แล้ว ได้แก่
1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จังหวัดขอนแก่น
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
3) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
4) มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. ขอให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มี
ข้อตกลงความร่ วมมื อกั บหน่วยงาน/สถาบั นเหล่านี้ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมความร่ วมมื อทางวิ ชาการตาม
วัตถุประสงค์ของคณะแล้วหรือไม่ ซึ่งหากมีแล้ว ทางคณะจะได้ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง
ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องทําข้อตกลงความร่วมมือขึ้นใหม่อีก
2.6 ข้าราชการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลข
ประจําตําแหน่ง 2666 สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2545 ได้แจ้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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ความประสงค์ขอรับการประเมิน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ โดยเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03
2. สรุปรายงานการประเมินผลการสอน
3. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
3.1.1 Warunee Wang. (2011). The Development and Design Concept of Eco-cultural
Tourism in Wiangkuk County Nhongkhai Province. The International Conference on
Sustainable Community Development Future Community: Foundation for
Sustainable Development. Khon Kaen. January 27-29, 2011.pp. 90-94.

3.1.2 วารุณี หวัง และ WANG Huiying. (2552). ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านพื้นถิ่น
ชาวป๋ายในเขตชายขอบของพื้นที่ท่องเที่ยว, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, หน้า 44-55.
3.2 หนังสือ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่
3.2.1 วารุณี หวัง. (2557). ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมจีน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 318 หน้า.
ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและประเภทผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายนี้
แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประเภทผลงานเข้าข่ายที่สามารถจะขอกําหนดตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ได้ และทาง
คณะได้ดําเนินการประเมินการสอนของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 แล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งดังกล่าว และเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 รายชื่อ
จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งด้วย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และมีมติลับเสนอ
ชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน 7 รายชื่อ เพื่อเสนอทางมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป
2.7 ขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2556, ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557, และโดยวิธีเวียนพิเศษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้
ระดับคะแนนผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ I แก่นักศึกษา ในภาคการศึกษาตัน, ภาคการศึกษาปลาย, และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2556 ใน 5 รายวิชา นั้น บัดนี้ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว จึงขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนนให้แก่นักศึกษา ดังนี้
1. ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีเวียนพิเศษ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 แล้ว ดังนี้
1.1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
1.1.1 รายวิชา 811 712 SPECIAL TOPICS IN ARCHITECTURE I
- 567200002-2 นางสาวพัชรีรัต หารไชย
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น B+
2. ระดับปริญญาตรี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 แล้ว ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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2.1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่
2.1.1 รายวิชา 805 342 Industrial Textiles
- 543200123-0 นางสาวกมลชนก แสนสุข
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น A
2.1.2 รายวิชา 805 333 Printing in Industrial Design
- 543200123-0 นางสาวกมลชนก แสนสุข
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น A
2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
2.2.1 รายวิชา 807 118 Local Product Design
- 553200111-8 นายสุชาครีย์ สังข์สาลี
แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น C+
อนึ่ง ขอถอนการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน ในรายวิชา 805 252
Ceramic Body And Glazes ตามที่ได้บรรจุวาระประชุมในครั้งนี้ด้วย ออกไปก่อน เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ใน 4 รายวิชาได้ตามที่
เสนอ
2.8 ขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย
ได้ยื่นคําร้องขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากสังกัดคณะเดิมใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1. นายจิ ร ภั ท ร อุ ท ยานานนท์ รหั ส ประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา 563200106 – 0 ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ให้ย้ายสาขาวิชาเรียน
จาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชา ดังนี้

1

รหัส/ชื่อวิชา ที่เคยศึกษามาแล้ว และที่ขอเทียบโอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 101 English for Communication

2

000 102

ลําดับ

3
4
5
6

2.

English for Academic
Purposes I (EAP I)
000 153 Local Wisdom
Critical Thinking and
Problem Solving
806 112 Architectural Presentation
806 113 Architectural Drawing
000
168

หน่วย
กิต

เกรด
ที่ได้

3

C+

3

C

3

B

3

B

3
3

B+
A

เทียบโอนได้ในหมวดวิชา
ตามหลักสูตรคณะฯ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 2 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์)
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี

นายคณิน นามปัญญา รหัสประจําตัวนักศึกษา 573200140 – 3 ซึ่งย้ายคณะเรียน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสอบคัดเลือกในระบบกลาง Admission ได้ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชา ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว

หน้า 6

หน่วย
กิต

เกรด
ที่ได้

1

รหัส/ชื่อวิชา ที่เคยศึกษามาแล้ว และที่ขอเทียบโอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 101 English for Communication

3

C

2

000 102

English for Academic
Purposes I (EAP I)
000 English for Academic
103 Purposes II (EAP II)
864 102 Practicing and Analizing Thai
Music
000 Life and Modern Technology
162
863 Souvenir Production Design
474

3

C

3

C

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง)

2

A

หมวดวิชาเลือกเสรี

3

B+

หมวดวิชาเลือกเสรี

3

A

หมวดวิชาเลือกเสรี

ลําดับที่

3
4

5
6

เทียบโอนได้ในหมวดวิชา
ตามหลักสูตรคณะฯ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ การขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนดังกล่าว เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
766/2549 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร สถ.บ. สาขาวิช าการออกแบบอุตสาหกรรม โดยวิธีเวียนพิเศษ เมื่ อวันที่ 15
สิงหาคม 2557 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาทั้ง 2 รายดังกล่าวได้ตามที่เสนอ
2.9 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ราย ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ซึ่งงาน
บริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ–สกุล รหัส
ประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติ
ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้
รหัสประจําตัวนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

GPA

513200023-1

นางสาวพิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์

2.56

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความสําคัญกับผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา นั้น สําหรับปีการศึกษา 2556 หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาของ
หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
สรุปจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน ประจําปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาตรี
ลําดับ
1
2

สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ออกแบบอุตสาหกรรม

จํานวนวิชา
ที่เปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น
9
9

จํานวนวิชา
ที่เปิดสอน
ภาคการศึกษาปลาย
10
10

จํานวนวิชา
ที่เปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น
8
9
7

จํานวนวิชา
ที่เปิดสอน
ภาคการศึกษาปลาย
6
5
4

จํานวนวิชา
ที่เปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น
4
46

จํานวนวิชา
ที่เปิดสอน
ภาคการศึกษาปลาย
6
41

รวมรายวิชา
ที่เปิดสอนทั้งสิ้น
19
19

สรุปจํานวนรายวิชา
ที่ทวนสอบ (ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอน)
5
5

ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
ลําดับ
1
2
3

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร
การวางแผนภาคและเมือง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รวมรายวิชา
ที่เปิดสอนทั้งสิ้น
14
14
11

สรุปจํานวนรายวิชา
ที่ทวนสอบ (ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอน)
4
4
3

ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก)
ลําดับ
1

สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

รวมรายวิชา
ที่เปิดสอนทั้งสิ้น
10
87

สรุปจํานวนรายวิชา
ที่ทวนสอบ (ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอน)
2
23

สรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 5 รายวิชา
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

806 242

Building System 1

2

806 232

3

806 121

4
5

806 251
806 131

อาจารย์ประจําวิชา

ผลการทวนสอบ

กรรมการทวนสอบ

พรสวัสดิ์ / ชูพงษ์

ได้มาตรฐาน

Architectural Design II

นิสรา / วิทยากร

ได้มาตรฐาน

History of Eastern Art and
Architecture
Site Planning
Basic Architectural Design

ทรงยศ / วารุณี / จันทนีย์ /
นิสรา
สุกัญญา / เขมโชต / พรณรงค์
สักการ / วรัฐ / กฤตภัทร / รุ่ง
จิต / วารุณี

ได้มาตรฐาน

1. ผศ.ดร.ชูพงษ์
ทองคําสมุทร
2. ผศ.อธิป
อุทัยวัฒนานนท์
3. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวย
สูงเนิน
4. อ.ชิงชัย ศิริธร
5. อ.อานัติ วัฒเนสก์
6. อ.นิสรา อารุณี

อาจารย์ประจําวิชา

ผลการทวนสอบ

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 5 รายวิชา
ลําดับ

รหัสวิชา

1

807 114

ชื่อวิชา
Presentation Techniques
in Industrial Design I

ชวนะพล / วิรุฬห์

ได้มาตรฐาน

กรรมการทวนสอบ
1. ผศ.ดร.ชูพงษ์
ทองคําสมุทร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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2

807 117

Ergonomics in Industrial Design

3

807 251

Basic Ceramics Design

4
5

807 262
807 231

Basic Interior Design
Basic Graphic Design

วิรุฬห์

ได้มาตรฐาน

2. ผศ.สุรกานต์
รวยสูงเนิน
ขวัญหทัย / ธนสิทธิ์
ได้มาตรฐาน
3. ผศ.อธิป
อุทัยวัฒนานนท์
อภิญญา / สุรกานต์ / นิธิวดี
ได้มาตรฐาน
4.
อ.นิสรา อารุณี
ภาคินี / สัญชัย / ขาม
ได้มาตรฐาน
5. อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
6. อ.ชิงชัย ศิริธร
รวมรายวิชาที่ทวนสอบในระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น
10 รายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จํานวน 4 รายวิชา
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อาจารย์ประจําวิชา

ผลการทวนสอบ

กรรมการทวนสอบ

1

810 711

บูรณาการเทคโนโลยีอาคาร

ได้มาตรฐาน

ระเบียบวิธีวิจัย

ชูพงษ์ / ยิ่งสวัสดิ์ / ชํานาญ /
พรสวัสดิ์
ชูพงษ์ / ยิ่งสวัสดิ์ / ชํานาญ /
พรสวัสดิ์
ชูพงษ์ / ยิ่งสวัสดิ์

แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม

ยิ่งสวัสดิ์

ได้มาตรฐาน

1. อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
2. ผศ.ดร.ชูพงษ์
ทองคําสมุทร
3. ผศ.ดร.สักการ
ราษีสุทธิ์
4. ผศ.ดร.วารุณี หวัง
5. อ.นรากร พุทธโฆษ์
6. อ.พรสวัสดิ์
พิริยะศรัทธา

2

810 701

เทคโนโลยีอาคาร

3

810 702

4

810 721

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 3 รายวิชา
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

811 703

ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

2

811 705

3

811 701

แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดล้อม
สรรสร้างค์
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม

อาจารย์ประจําวิชา
วารุณี / ทรงยศ / นพดล /
จันทนีย์ /
จันทนีย์ / วารุณี / ทรงยศ /
สักการ / พรณรงค์
นพดล / วารุณี / ชูพงษ์ / สัก
การ / วรัฐ

ผลการทวนสอบ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

กรรมการทวนสอบ
1. ผศ.ดร.ชูพงษ์
ทองคําสมุทร
2. ผศ.ดร.นพดล
ตั้งสกุล
3. ผศ.ดร.พรณรงค์
ชาญนุวงศ์
4. อ.สุกัญญา
พรหมนารท
5. ผศ.ดร.สักการ
ราษีสุทธิ์
6. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์

สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จํานวน 4 รายวิชา
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อาจารย์ประจําวิชา

ผลการทวนสอบ

1

804 722

สุกัญญา

ได้มาตรฐาน

2

804 899

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนภาค
และเมือง
วิทยานิพนธ์

พรณรงค์

ได้มาตรฐาน

3

804 731

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

พรณรงค์

ได้มาตรฐาน

4

804 704

การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณา
การ 1

ธรรมวัฒน์

ได้มาตรฐาน

กรรมการทวนสอบ
1. ผศ.ดร.ชูพงษ์
ทองคําสมุทร
2. ผศ.ดร.พรณรงค์
ชาญนุวงศ์
3. ผศ.ดร.ทรงยศ
วีระทวีมาศ
4. ผศ.ดร.วารุณี หวัง
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5. อ.ธรรมวัฒน์
อินทจักร
6. อ.สุกัญญา
พรหมนารท
รวมรายวิชาที่ทวนสอบในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ทั้งสิ้น

11 รายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา
ลําดับ

รหัสวิชา

1

820 991

2

820 901

ชื่อวิชา
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

อาจารย์ประจําวิชา
วารุณี / ทรงยศ

ผลการทวนสอบ

กรรมการทวนสอบ

1. อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 1
วรัฐ
ได้มาตรฐาน
2. ผศ.ดร.ทรงยศ
วีระทวีมาศ
3. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์
ไชยะกุล
4. ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคํา
สมุทร
5. ผศ.ดร.สักการ
ราษีสุทธิ์
6. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์
รวมรายวิชาที่ทวนสอบในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ทั้งสิ้น
2 รายวิชา
สรุปรายวิชาทวนสอบ ทั้งสิ้น

ได้มาตรฐาน

23 รายวิชา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ.3 ซึ่งยังมีหลายรายวิชาที่ยังไม่ได้
จัดทํา หรือจัดทําแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ว่า ทางคณะควรจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ทําความเข้าใจและจัดทํา
มคอ.3 ให้แล้วเสร็จไปในคราวเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 4 ที่คณาจารย์หลายท่านยังไม่ทราบว่าควรตอบอย่างไร ซึ่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับที่จะนําไปพิจารณาดําเนินการตามคําแนะนําสําหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือดําเนินการ
แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสสตร์ (ฉบับที่ ....../2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า โดยที่คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20
สิ ง หาคม 2557 ได้ มี ม ติ เ ห็ น สมควร กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ สํ า หรั บ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการรั บ โอนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากต่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่......../2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจะประกาศให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขการกําหนดระดับคะแนนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ในหน้า 1 ข้อ 3.2.2 จากเดิม “ระดับ A” แก้ไขเป็น “ระดับ B” ก่อนที่จะประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
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4.2 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ..../2557) เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายคณะเรียน และการ
เปลี่ยนสาขาวิชาในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ฉบับที่ 5/2552) ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนสาขาวิชา ไปแล้วนั้น
โดยที่ ค ณะกรรมการวิ ช าการคณะฯ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2557 เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2557 ได้ มี ม ติ
เห็นสมควร ให้ปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับย้ายนักศึกษาจากต่างคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่......../2557) เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การย้ายคณะเรียน และการเปลี่ยนสาขาวิชาในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม เพื่อจะประกาศให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
4.3 การตัดโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปี 2557
ประธาน แจ้งว่า ตามที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณจากเงินรายได้คณะ ในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น จนถึงปัจจุบันกองทุนฯ
ได้ใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ไปแล้ว รวมเป็นเงิน 390,484 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตัดโอน
เงินรายได้ส่วนที่เหลือจากวงเงิน 900,000 บาท เข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสบัญชี 317-19-01 เพื่อใช้ในการดําเนินการของกองทุนฯ ในปีต่อไป ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
4.4 รายรับ – รายจ่ายภาพรวมของคณะ ประจําปีงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประกอบด้วย
1. สรุปงบประมาณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากแหล่งเงินทุกประเภท เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
2558 กับ ปีงบประมาณ 2557
2. (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณภายในคณะ ปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2557
3. ข้อมูลบุคลากร และจํานวนเงินเดือนที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้คณะ
4. สรุปเงินเดือนและเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ควรหาแหล่งทุนสนับสนุนให้ได้ตามตัวชี้วัดที่ 4.3
ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา)
5. (ร่าง) สรุปงบประมาณ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2558
ทั้งนี้ เปรียบเทียบแผนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 2558 ตาม
วงเงินที่ฝ่าย/หลักสูตร/สํานักงานคณบดี/โครงการ เสนอมา และที่ที่ประชุมผู้บริหารคณะได้ปรับแผนในเบื้องต้นเพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในคราวประชุมครั้งนี้ ได้ดังนี้
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ประเภทรายจ่าย
1.
2.
3.
4.
5.

เงินเดือน/ค่าจ้าง และเงินประกันสังคม จากเงินรายได้คณะ
งบดําเนินการบริหาร
พัฒนากายภาพ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2557
แผน
ผล (7 ส.ค. 2557)
4,350,000
4,563,228
5,492,870
3,982,005
5,390,000
5,321,666
3,523,345
2,529,591
2,561,693
1,958,246
21,317,908
18,354,736

ปีงบประมาณ 2558
แผน
4,800,000
6,478,000
1,000,000
3,043,000
3,262,267
18,583,267

ซึ่งจาก (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณข้างต้นนี้ เนื่องจากทางคณะมีประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน
เพียง 18,020,094 บาท ดังนั้น จึงยังคงมีผลต่างระหว่างแผนรายจ่ายกับแผนรายรับ เป็นเงิน 563,173 บาท
และเป็น
ข้อสังเกตว่า งบประมาณสําหรับเงินเดือน/ค่าจ้าง จะมีวงเงินที่เพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกในทุกปี
มติ ที่ประชุมได้อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ของคณะ อาทิ
1. สนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอน ซึ่งยังไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
เพื่อให้ได้รับการพิจารณาบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อลดรายจ่า ย
เงินเดือนและโบนัสจากเงินรายได้คณะ
2. ควรให้หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาว่า หากจะขยายจํานวนรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
จะสามารถขยายจํานวนรับเพิ่มขึ้นได้ปีละเท่าใด ที่จะไม่กระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาจจัดให้มี
การประชุมทั้งคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลกระทบให้รอบด้าน
3. ควรให้หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม พิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมวัสดุการศึกษา
สําหรับนักศึกษาด้วย
4. ควรประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบสถานการณ์รายรับ-รายจ่ายของคณะ และมีส่วนร่วมในการแสวงหา
แหล่งทุนวิจัยเองให้มากขึ้น
5. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ จากศูนย์บริการวิชาการให้มากขึ้น และ
ดําเนินโครงการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของคณะ
6. ไม่ควรจัดทําแผนงบประมาณประจําปีของคณะ ที่มีวงเงินรายจ่ายสูงกว่ารายรับ เพราะหากมีการใช้จ่ายจริง
สูงกว่ารายรับ จะทําให้มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการบริหารงานของคณะได้
7. ขอให้ท างคณะเสนอผลการวิเ คราะห์ข้อมูล ต่างๆ ที่จํา เป็น เพื่อประกอบการพิจ ารณาวางแนวทางของ
แผนการจัดการลดรายจ่ายหรือการเพิ่มรายได้ของคณะที่เป็นรูปธรรม มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ ซึ่ง
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับที่จะดําเนินการและนําเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
4.5 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารคณะ ประจําปีการศึกษา 2557
ประธาน แจ้ ง ว่ า ตามที่ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน (IQA) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7.1 ภาวะผู้ นํ า ของ
กรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารคณะ ไว้ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 กรรมการบริหารสูงสุด (คณะกรรมการประจําคณะ) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
เกณฑ์มาตรฐานที่ 7 กรรมการบริหารสูงสุด (คณะกรรมการประจําคณะ) ประเมินผลการบริหารงานของคณะ
และผู้บริหารคณะได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารคณะ สําหรับปีการศึกษา 2557 ด้วย โดยสําหรับปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการประจําคณะได้กําหนด
หลักเกณฑ์การประเมินตนเองและผู้บริหารคณะ ไว้ดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ : ให้นํารายการอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 มาตรา 29 มาเป็นหัวข้อสําหรับใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้มีผู้ประเมินประกอบด้วย
1) ผู้ แ ทนบุค ลากรสายผู้ส อน ซึ่ง ได้รับ การเสนอชื่อ จากทุกหลัก สูตร หลัก สูต รละ 2 คน และผู้ แ ทน
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากทุกหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน
2) ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ประธานกรรมการบริหารทุกหลักสูตร,
เลขานุการคณะ และ หัวหน้างานทุกงาน
2. การประเมินผลการบริหารงานของคณะ : ให้นํารายการเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2-6 ของตัวชี้วัดที่ 7.1 ภาวะ
ผู้นํ าของกรรมการบริหารสูง สุดและผู้ บริหารทุก ระดับของคณะ/หน่ วยงาน มาเป็นหัวข้อสําหรับใช้ในการประเมิน ผลการ
บริหารงานของผู้บริหารคณะ โดยให้มีผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้ประเมินกลุ่มเดียวกับการประเมินคณะกรรมการประจําคณะตาม
ข้อ 1
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์และกลุ่มผู้ประเมินผลเช่นเดียวกันกับการประเมินผล ในปี
การศึกษา 2556 โดยให้มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจํางวด และให้คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีการประเมินผลและการรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ
4.6 ปัญหาที่จอดรถของคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาสถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอสําหรับ
บุคลากรของคณะ เนื่องจากมีนักศึกษาจากต่างคณะเข้ามาจอดรถภายในพื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบางครั้งจอด
ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกของรถบุคลากรคณะด้วย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ในระยะเร่งด่วนเบื้องต้น ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์การสงวนพื้นที่จอดรถสําหรับบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะฯ ให้นักศึกษาต่างคณะทราบ
2. ให้ใช้เงินรายได้เหลือจ่าย ที่จัดสรรให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2557 มาเร่งดําเนินการติดตั้งระบบแขนกั้นจราจร ด้านทิศใต้ของคณะ จํานวน 2
แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4.7 ปัญหาทางกายภาพคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน เสนอให้มีการแก้ไขปัญหาทางกายภาพคณะบริเวณร้านจําหน่ายกาแฟสด
และมาตรการเยียวยาปัญหาจากมลภาวะต่างๆ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะของผู้รับเหมาก่อสร้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหา และแนวทางของคณะในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างของ
ผู้รับเหมารายดังกล่าว และรับที่จะกําชับผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เข้มงวดในการควบคุมงานยิ่งขึ้น และเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน
อาคารสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เช่น การจัดหาน้ําดื่ม และการต่อท่อประปาให้สามารถใช้น้ําได้โดยเร็วต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.8 กิจกรรมเชียร์น้องใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีราชการเร่งด่วนต้องออกจากที่ประชุมไปก่อน
ว่า ได้มีการจัดกิจกรรมเชียร์น้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7 –22 สิงหาคม 2557 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และไม่พบมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวล่วงเลยกําหนดการที่ทางมหาวิทยาลัยได้กําชับไว้ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.50 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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