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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2557

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ
2557 วา นอกจากการรายงานสรุ ปจํ านวนโครงการที่ ดําเนินการได ห รือไม ต ามแผนและเป าหมายของแผนปฏิ บั ติร าชการ
ประจําปของคณะแลว ควรรายงานสรุปถึงสาเหตุที่ทําใหบางโครงการไมอาจดําเนินการไดตามแผนฯ ดวย นอกจากนี้ ควร
รายงานสรุ ป ผลการดํ าเนิ นงานด านต างๆ ของคณะ ในทุ กปลายป ง บประมาณ เพื่ อเป นข อมู ล สํ าหรั บ การทบทวนผลการ
ดําเนินงานและการวางแผนปรับปรุงพัฒนางานดานตางๆ ของคณะในปงบประมาณตอไปดวย นั้น
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ฝายวางแผนและพัฒนา ไดดําเนินการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ป งบประมาณ
2557 ตามข อเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม แล ว ดัง รายละเอีย ดในเอกสารประกอบการประชุม และจะได ดํ าเนิ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ ในรอบปของคณะตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 ขอกําหนดกรอบตําแหนงขาราชการใหเปนระดับที่สูงขึ้น
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่คณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2557 ได มีมติให ทบทวนแกไขเอกสารการขออนุมัติ กําหนดกรอบตํ าแหน งขาราชการ เลขประจําตําแหนงที่ 3792
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งงานบริการการศึกษาไดเสนอขอกําหนดกรอบตําแหนงดังกลาว ใหเปนระดับตําแหนงที่
สูงขึ้น จาก ระดับปฏิบั ติการ เปน ระดับชํานาญการ นั้น บั ดนี้ งานบริการการศึกษาไดป รับแกไขเอกสารตามมติ ที่ประชุ ม
ดังกลาว โดยผานการกลั่นกรองจากคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ เลขานุการคณะ
หัวหนางานบริการการศึกษา และการเจาหนาที่คณะ แลว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินคางานของตําแหนงดังกลาวดวย
มติ ที่ ประชุม พิจารณาแลว มี มติ เห็ นชอบประเมิ นค างานของตํ าแหน ง เลขประจํ าตํ าแหนง ที่ 3792 ซึ ง มี
ขอบขายงาน ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน ความยุงยาก และความซับซอนของงาน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุ ม เป นตํ าแหน ง ระดั บ ชํ านาญการ โดยบุ ค ลากรที่ จะขอกํ า หนดตํ าแหน ง เป นระดั บ ชํ านาญการนี้ ไ ด ต องผ านการ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน ความรั บผิดชอบ คุ ณภาพของงาน ความยุ งยาก และความซับซอนของงาน ไดต ามรายละเอียดใน
เอกสารประเมินคางานดังกลาวดวย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ ซึ่งไดรวมการระบุถึงแผน
ยุทธศาสตร และแผนงบประมาณประจําปของคณะ ไวดวยกัน นั้น เพื่อลดขั้นตอนและใหเกิดความคลองตัวในการขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ หลังจากที่โครงการตางๆ ไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป ของคณะแลว จึงมีแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ดังนี้
1. ใหแบงกลุมงบประมาณ เปน 3 กลุม ไดแก
1.1 งบบริหารสวนกลาง
1.2 งบจัดการศึกษา
1.3 งบสําหรับโครงการตามแผนยุทธศาสตร
2. ใหผูรับผิดชอบโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณตอคณบดี โดยลดบางขั้นตอน ดังนี้
2.1 โครงการซึ่งใชงบบริหารสวนกลาง ใหรองคณบดีที่เกี่ยวของ เปนผูขออนุมัติ
2.2 โครงการของหลักสูตร ซึ่งใชงบจัดการศึกษา ใหหัวหนาโครงการเปนผูขออนุมัติ โดยไมตองเสนอผาน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และรองคณบดีฝายที่เกี่ยวของ
2.3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร ใหหัวหนาโครงการเปนผูขออนุมัติ โดยไมตองเสนอผานรองคณบดีฝาย
ที่เกี่ยวของ
ซึ่งการจะดําเนินการตามขอ 2 นีไ้ ดนั้น แตละโครงการตองมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจนดวย ดังตัวอยางแผนของ
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ตามเอกสารประกอบการประชุม
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อยางไรก็ตาม จากการสอบถามในเบื้องตน ไดรับขอสังเกตจากบางหลักสูตรวา ยังไมพรอมดําเนินการตาม
แนวคิดในขอ 2.2 ดังนั้น สําหรับปงบประมาณ 2558 การเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ จากงบ
จัดการศึกษา จึงจะยังคงเสนอผานการกลั่นกรองจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกอน
3. ใหกําหนดรหัสงบประมาณตามการแบงกลุมในขอ 1 ดังนี้
1 = งบบริหารสวนกลาง
11 = คณบดี
12 = รองคณบดีฝายบริหาร
13 = รองคณบดีฝายวิชาการ
14 = รองคณบดีฝายวิจัย
15 = รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
16 = รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
17 = สํานักงานคณบดี
2 = งบจัดการศึกษา
21x = ระดับปริญญาตรี
22x = ระดับปริญญาโท
23x = ระดับปริญญาเอก
211 = ป.ตรี สถาปตยกรรม
212 = ป.ตรี ออกแบบอุตสาหกรรม
213 = ป.ตรี ผังเมือง
221 = ป.โท สถาปตยกรรม
222 = ป.โท ออกแบบอุตสาหกรรม
223 = ป.โท การวางแผนภาคและเมือง
224 = ป.โท เทคโนโลยีอาคาร
231 = ป.เอก สถาปตยกรรม
233 = ป.เอก การวางแผนภาคและเมือง
234 = ป.เอก เทคโนโลยีอาคาร
3 = โครงการตามแผนยุทธศาสตร
31 = ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
32 = ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
33 = ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
4. ใหผูรับผิดชอบโครงการ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณของโครงการเปนรายเดือน เพื่อเปนขอมูล สําหรับ
การบริหารจัดการ การติดตาม และการรายงานผลการใชจายงบประมาณของโครงการและคณะ ตอคณะกรรมการประจําคณะ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอไปไดตามที่เสนอ
3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ (กพร.) ปงบประมาณ 2557
รองคณบดี ฝายวางแผนและพัฒ นา เสนอ (ร าง) รายงานผลการดําเนิ นงานตามข อตกลงการปฏิบั ติ ราชการ
(กพร.) ป งบประมาณ 2557 (รอบ 12 เดื อน) ตอที่ ประชุ ม เพื่ อพิจารณา ก อนรายงานผลตอทางมหาวิท ยาลั ย ตอไป ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติขอใหตรวจสอบและแกไขขอมูลที่อาจคลาดเคลื่อนใหถูกตองกอนรายงานผลตอ
ทางมหาวิทยาลัย เชน ในขอ 7 จํานวนผลงานทางวิชาการ ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ตอจํานวนอาจารยประจํา เปนตน
3.3 กระบวนการไดมาซื่งอาคารสนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
นายธันฐกรณ พงศพิมล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวา ตามที่ผูบ ริห ารคณะไดจัด ใหมีการประกวดออกแบบ
อาคารสนับ สนุนการวิจัย และบัณฑิต ศึกษา โดยประกาศเชิญ ชวนใหบ ริษัท และหรือบุค คลภายนอกสง ผลงานเขาประกวด
ออกแบบ และไดแ ตง ตั้ง คณะกรรมการกําหนดขอบเขตและขอกําหนดของงาน (TOR) เปนผูรางขอบเขตงาน และเปนผู
ตัด สิน ซึ ่ง ผลปรากฏวา ไมม ีผู ผา นการคัด เลือ ก ผูบ ริห ารคณะจึง ไดม อบหมายใหค ณะกรรมการกํา หนดขอบเขตและ
ขอกําหนดของงาน (TOR) เปนผูออกแบบอาคารดัง กลาวเอง ซึ่ง ไดออกแบบรางและนําเสนอตอประชาคมคณะแลว เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นั้น เนื่องจากตนมีความคิดเห็นวา การดําเนินการดังกลาวอาจมีความไมเหมาะสม และไมถูกตองตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหผูบริหารคณะทบทวนหรือยุติการให
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตและขอกําหนดของงาน (TOR) เปนผูออกแบบอาคารดัง กลาว และหาทางออกที่เ หมาะสม
กวาดวย
ประธาน ชี้แจงความเปนมาของการออกแบบอาคารดัง กลาวใหที่ป ระชุม ทราบวา ผูที่กําหนดขอบเขตและ
ขอกําหนดของงาน (TOR) ของอาคารดังกลาว ไดแก คณะกรรมการกายภาพคณะฯ สวนผูที่ทําหนาที่ตัดสินผลการประกวด
ไดแก คณะกรรมการซึ่ง ไดรับ การแตง ตั้ง ตามระเบีย บวาดวยการพัส ดุ ซึ่ง กอนการประกวดออกแบบนี้ ไดมีการประกาศ
ประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบ TOR ของงานแลว แตเ นื่องจากแบบที่ผูเ ขาประกวดแบบไดเ สนอมานั้น ไมเ ปนไปตามที่
TOR กําหนด จึงไมมีผูผานการคัดเลือก และเนื่องจากทางคณะจําเปนตองมีแ บบอาคาร สําหรับ การเสนอของบประมาณ
แผนดิน ปงบประมาณ 2559 ใหทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ดัง นั้น คณะกรรมการกายภาพคณะฯ จึง ไดนํา ปญ หานี้
เขา หารือ ในที ่ป ระชุม บุค ลากร และขอทีม อาสาสมัค รเพื ่อ ชว ยกัน ออกแบบอาคารดัง กลา ว โดยไมไ ดเ ปน การระบุใ ห
คณะกรรมการที่กําหนด TOR เปนผูออกแบบอาคารนี้ แตอาจมีบุคลากรซึ่งเปนกรรมการตัดสินแบบบางทาน ไดอาสาเปนผู
รวมออกแบบดวยเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งการที่บุค ลากรมารวมกัน ออกแบบอาคารดัง กลาว เปนการอาสาสมัค รดวย
ความตั้ง ใจที่จะชวยเหลือคณะ โดยไมมีคาตอบแทนแตอยางใด และโดยที่กระบวนการประกวดแบบดัง กลาวขางตน ได
สิ้นสุด ลงแลว ดัง นั้น การเริ ่ม ตน กระบวนการใหม จึง อยูที ่ดุล ยพินิจ ของคณะฯ ในฐานะเจาของงาน ซึ่ง มีค วามจําเปน ที่
จะตองเรงใหมีการดําเนินการออกแบบใหทัน ตามกรอบระยะเวลาสําหรับ การยื่นคําของบประมาณแผนดิน ดัง ที่กลาวแลว
ดังนั้น ทางคณะจึงขอยืนยันใหคณะกรรมการกายภาพคณะฯ ดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 รายงานผลการวิจัยเพื่อการออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยชพู งษ ทองคําสมุทร ไดเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท
(หาหมื่นบาทถวน) เพื่อดําเนินการวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อเปนตนแบบการประหยัด
พลังงานและอาคารเขียวดานสภาพแวดลอมของเสียงภายในอาคาร กรณีศึกษา : หองประชุมและบรรยาย คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร” ซึ่งเปนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ นั้น บัดนี้ บุคคลดังกลาวไดดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว และ
ปรากฏผลการวิจัยตามบทคัดยอในเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จึงเห็นสมควรรายงานผลการวิจัยดังกลาวตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาสําหรับการดําเนินการปรับปรุงดานกายภาพคณะตามเห็นสมควรตอไป จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ม ติ ม อบหมายให ผู ช วยคณบดี ฝ ายบริ ห าร เป นผู รั บ ผิ ด ชอบการเสนอคํ า ขอ
งบประมาณ ปงบประมาณ 2559 และดูแลใหมีการดําเนินการปรับปรุงหองประชุม/หองบรรยาย ตามผลการวิจัยดังกลาวตอไป
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3.5 เสนอโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา ตามทีท่ างคณะเห็นควรใหมีการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง โดยให
มีคณะทํางานรวมกันรางแผนและรูปแบบของศูนยวิจัยเฉพาะทางดังกลาว เพื่อเสนอขออนุมัติการจัดตั้งตอทางมหาวิทยาลัยตอไป
นั้น บัดนี้ คณะทํางานชุดดังกลาวไดมีขอสรุปรูปแบบและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดตั้งศูนยวิจั ยเฉพาะทาง คณะ
สถาป ต ยกรรมศาสตร และได เ สนอชื่ อผู ส มควรดํ ารงตํ าแหน ง ผู อํา นวยการศู นย วิ จัย เฉพาะทางดั ง กล า ว ซึ่ ง ได แ ก ผู ช ว ย
ศาสตราจารยกฤตภัทร ถาปาลบุตร เรียบรอยแลว และเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่
566/2549) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เรื่ อง หลั กเกณฑแ ละแนวปฏิ บัติ ใ นการจั ด ตั้ง กลุ มวิ จัย และศู นยวิจัย ซึ่ ง ได
กําหนดใหการเสนอขอจัด ตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรรมการประจําคณะกอน ดังนั้น จึงเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางฯ ตามที่เสนอ
3.6 การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําป 2557
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2554 มีมติเห็นชอบใหมีรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะตางๆ ปละ 1 ครั้ง เพื่อเชิดชูเกียรติ
แกศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดดเดนเปนที่ยอมรับและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม
รวมทั้งคณะของตนเอง และมหาวิทยาลัยขอนแกน ทางมหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะแตง ตั้งคณะกรรมการคัด เลือกระดับคณะ
ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และผูแทนองคกรศิษยเกา โดยจํานวนคณะกรรมการใหเปนไปตามที่คณะเห็นสมควร และให
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดําเนินการประชาสัมพันธไปยังหนวยงาน องคกร คณะบุคคลตางๆ เพื่อเชิญชวนในการเสนอชื่อ รวมทั้ง
รวบรวม พิ จารณากลั่ นกรอง และเสนอชื่ อผู มี คุ ณสมบัติ ที่ ส มควรได รับ รางวั ล พรอมประวั ติ แ ละผลงาน จํ านวนตามความ
เหมาะสม เสนอตอที่ ประชุม คณะกรรมการประจํ าคณะเพื่ อพิ จารณาคั ด เลื อกให ไ ดไ ม เกิ น 1 รายชื่ อ แล วให ค ณะเสนอต อ
มหาวิทยาลัยฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป เพื่อพิจารณามอบรางวัลตอไป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป
2557 ตามคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 97/2557 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีมติเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารย
ชํานาญ บุ ญญาพุ ท ธิพ งศ เป นผู สมควรได รั บรางวั ลศิ ษย เ กาดีเ ดนมหาวิท ยาลั ยขอนแกน ประจํ าคณะสถาป ตยกรรมศาสตร
ประจําป 2557 ตามประวัติและผลงานในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ เปนผูสมควร
ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2557 ตามที่เสนอ
3.7 การปรับแผนจํานวนรับนักศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2559
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา เนื่องจากสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม มีความประสงคจะปรับเปาหมายจํานวนรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2558–2559 รวมทั้ง สาขาวิชาการวางแผน
ภาคและเมือง และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มีความประสงคขออนุมัตเิ ปดหลักสูตรใหม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ การปรับแผนจํานวนรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2558-2559 เพิ่มเติมจากแผนเดิม ดังนี้
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สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตร

การจัดการ
ศึกษา
ปกติ

2

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบอุตสาหกรรม

ปกติ

3
4

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การวางแผนภาคและเมือง
ออกแบบอุตสาหกรรม

พิเศษ
ปกติ

5

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอาคาร

ปกติ

ลําดับ

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

เปาหมายจํานวนรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559
70
70
(เดิม 60)
(เดิม 60)
100
100
(เดิม 60/240)*
(เดิม 60/240)*
40
40
40
40
(เดิม 25)
(เดิม 25)
5
5

* หมายถึง หากยังไมไดรับอนุมัติแยกคณะ จํานวนรับปละ 60 คน แตหากไดรับอนุมัติแยกคณะ จํานวนรับปละ 240 คน

ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ ใหขอ สังเกตเกี่ยวกับความพรอมของคณะ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมและการเปดหลักสูตรใหมเพิ่มขึ้น เชน ผลกระทบตอเปาหมายดานการวิจัย ซึ่ง
ประธานได ชี้แจงว า ทางคณะมีค วามจําเป นตองขยายฐานจํานวนรับ นักศึ กษาตามความจําเปนดานงบประมาณ โดยคณะมี
รายจายในหมวดเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกป และเมื่อพิจารณาความพรอมดานอัตรากําลัง จะมีคณาจารยที่ลาศึกษา ทยอย
กลับมาปฏิบัติงาน และจากการวิเคราะห FTES ทางคณะอาจขออัตราอาจารยเพิ่มไดอีก ประมาณ 10 อัตรา รวมทั้งอาจเชิญ
ศิษยเกาหรือใหผชู วยวิจัย/ผูชวยสอน มาชวยงานสอนในวิชาสตูดิโอได เชนเดียวกับที่บางสถาบันไดมีการดําเนินการแลว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหปรับแผนจํานวนรับนักศึกษา ปการศึกษา 2558–2559 เพิ่มเติมจาก
แผนเดิม ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร
ออกแบบอุตสาหกรรม
การวางแผนภาคและเมือง
ออกแบบอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาคาร

การจัดการ
ศึกษา
ปกติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
ปกติ

เปาหมายจํานวนรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559
70
70
100
100
40
20
20
5
5

3.8 ขอใชเงินทุนสํารองคณะสําหรับเปนคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ปบประมาณ 2558
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา ตามที่ทางคณะไดสํารวจความตองการครุภัณฑและสิ่งกอสรางจาก
หลักสูตรและกลุมงาน เพื่อวางแผนคําขอครุภัณฑและสิ่งกอสราง ราย 3 ป (ปงบประมาณ 2558-2560) ไปแลวนั้น จากแผนคํา
ขอฯ ดังกลาว ในปงบประมาณ 2558 ทางคณะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน เพียง 2 รายการ ไดแก
1. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร ( 41 เครื่อง)
เปนเงิน 1,500,000 บาท
2. ปรับปรุงอาคาร AR01 และ AR03
เปนเงิน 8,994,000 บาท
แต โ ดยที่ ท างคณะมี ค วามจํ าเป นเร ง ด วนที่ ต องดํ าเนิ นการซ อมฐานรากอาคาร AR02 และจั ด ซื้ อครุ ภั ณฑ ซึ่ง ต องใช ง านใน
ป ง บประมาณ 2558 ตามที่ ไ ด เ สนอคํ าของบประมาณแผ นดิ นไปแล วแต ไ ม ไ ด รั บ จั ด สรร ดั ง นั้ น จึ ง ขอความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในการขอใชเงินทุนสํารองคณะ ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 37 ลานบาท เพื่อใชจายเปนคาครุภัณฑ
และสิ่งกอสรางดังกลาว เปนเงิน 7,607,400 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม สวนครุภัณฑและสิ่งกอสราง
ตามแผนคําขอฯ ปงบประมาณ 2558 สวนที่ เหลื อซึ่ งอาจรอได และตามแผนคํ าขอฯ ปง บประมาณ 2559 นั้ น ทางคณะจะ
รวบรวมนําไปเสนอเปนกรอบคําของบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ 2559 ตอไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 6

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหใชเงินทุนสํารองคณะ เปนเงิน 7,607,400 บาท เพื่อเปนคาครุภัณฑ
และสิ่งกอสรางในรายการทีจ่ ําเปนเรงดวน ในปงบประมาณ 2558 ได ตามที่รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2557
ใหที่ประชุมทราบวา ทางคณะไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ตามคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ 63/2557 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2557) เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะ, วิเคราะหและระบุปจจัยความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผล, วิเคราะหระบบการควบคุมภายในคณะ ตาม
กรอบมาตรฐานของระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ นดิ น วาด วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ. 2544,
รายงานผลการดํ าเนินการประเมิ นความเพีย งพอและประสิท ธิภ าพของระบบการควบคุมภายใน และจัดทําสรุปรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ โดยในปงบประมาณ 2557 คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหและดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงใน 10 ประเด็น ดังนี้
1. กระบวนการเบิกจายงบประมาณ
2. ความเสี่ยงดานการจัดการครุภัณฑ
3. จํานวนงานวิจัย
4. การบรูณาการวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน
5. การดําเนินงานที่ผิดระเบียบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จํานวนนักศึกษาไมตรงตามแผน
7. คุณภาพนักศึกษา
8. ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและกิจกรรมนักศึกษา
9. ความผิดพลาดในการลงทะเบียน เพิ่มถอน แกไขเกรด
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ TQF
โดยมีแผนและผลการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งจะรายงานใหทางมหาวิทยาลัย
ทราบตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 (ราง) แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2558
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดวิเ คราะหและระบุประเด็นความ
เสี่ยงที่มโี อกาสเกิดและความรุนแรงสูง เพื่อที่จะดําเนินการบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 12 ประเด็น โดย
10 ประเด็นแรก เปนประเด็นความเสี่ยงที่จะดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2557 สวนอีก 2 ประเด็นเพิ่มเติม ไดแก
1. การวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. การรวบรวมการประเมินผลกิจกรรมตางๆ สําหรับตอบตัวชี้วัดดานประกันคุณภาพ
โดยจะเสนอแผนดําเนินการ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ใหทางมหาวิทยาลัยทราบตอไปดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝายตางๆ
1. กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2557
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2557 ณ ศูนย
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ประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก และทรงเปดอาคารใหม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันขงจื้อ ในวันจันทร
ที่ 1 ธันวาคม 2557
2. ผลการสัมมนาผูบริหารคณะ ระหวางวันที่ 8–9 ตุลาคม 2557
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการสัมมนาผูบริห ารคณะ เมื่อวันที่ 8–9 ตุล าคม 2557 ณ
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ใหที่ประชุมทราบ และจะแจงใหบุคลากรคณะทราบตอไปดวย ซึ่งสรุปประเด็นที่มีการ
สัมมนา ไดแก
1) ทิศทางของคณะ เปาหมาย การบริหารจัดการ
2) โครงการยุทธศาสตร
3) ทิศทางคณะระยะสั้น 2 ป และระยะยาว 4 ป
4) กลไกในการผลักดันใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ
5) แผนการพัฒนาอาจารย
6) แนวทางปรับปรุงกระบวนกํากับการใชเงิน
7) ครุภัณฑ
3. ความคืบหนาการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน (MOU)
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานความคืบหนาของการประสานงานเพื่อจัดทําขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) กับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ จํานวน 4 แหง ดังนี้
1) Department of Architecture, Mandalay Technological University (MTU), The Union of
Myanmar :
ทั้งสองฝายไดเห็นชอบในรายละเอียดของขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางกันแลว แตทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนการลงนามนั้น ตองรอใหหนวยงานกลางของสหภาพพมาใหความเห็นชอบกอน
2) Faculty of Architecture, Souphanouvong University, สปป.ลาว :
และ
3) Faculty of Architecture, National University of Laos, สปป.ลาว :
ทางคณะฯ ไดสง ขอตกลงความรวมมือฯ ไปใหพิจารณาและลงนามแลว คงเหลือเพีย งการสง เอกสาร
ขอตกลงดังกลาวกลับคืนมายังคณะฯ
4) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร :
ทางฝ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ได ร า งข อ ตกลงฯ เสนอคณบดี ค ณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาแลว และจะสงรางขอตกลงดังกลาวไปใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาตอไป
4. การเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรม พวต.
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา ทางคณะฯ ไดเสนอโครงการเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม พวต.
ไปยังสภาสถาปนิกเพื่อพิจารณาแลว จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการ BTAC, อาคารเขียว, Vernadoc และ Lecture Series
5. โครงการ Visiting Professor
รองคณบดีฝายวิจัยและบริ การวิชาการ แจ งวา ทางคณะฯ ไดรับการประสานงานจาก Prof. Joseph L.
Aranha จาก College of Architecture, Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดาน
Non Western Architecture วามีความประสงคจะใหความรวมมือทางวิชาการกับ ทางคณะ ในดานการเรียนการสอน ทั้งใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยผานโครงการผูเชี่ยวชาญของ Fulbright Specialist Visit เปนระยะเวลา
6 สัปดาห โดยทางคณะฯ ตองสมทบคาใชจายเปนคาเดินทาง คาที่พัก และคาเลี้ยเลี้ยงสําหรับผูเชี่ยวชาญรายดังกลาว เปนเงิน
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100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ทั้งนี้ จะเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะฯ เพื่อพิจารณาตอไป โดยทางคณะอาจขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยไดบางสวน
6. การประชุมวิชาการนานานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา มหาวิทยาลัยขอนแกนจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อ
เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ในหัวขอ “มหาวิทยาลัยขอนแกน 50 ป แหงการอุทิศเพื่อสังคม” ใน
วันที่ 22–23 มกราคม 2558 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ www.rsd50th.kku.ac.th
7. โปรแกรม Science Vale
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงใหที่ประชุมทราบประโยชนการใชงานของโปรแกรม Science
Vale ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดซื้อมาใชเพือ่ การสืบคนดานการวิจัยและอื่นๆ
8. แผนปฏิบัติราชการดานการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2558
รองคณบดี ฝ ายวิ จัย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ ง ว า ทางฝ ายวิ จัย ฯ จะนั ด หารื อผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ดานการวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2558 แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับ Output ที่เกณฑประกัน
คุณภาพกําหนดใหตองมีเ ปนหลักฐานจากการดําเนินงาน เชน แบบสอบถาม แผนพับ ฯลฯ และเห็นว าในการดํ าเนิ นการ
โครงการตางๆ นั้น ควรสามารถคํานวณไดดวยวา หากดําเนินการแลว จะไดคะแนนผลการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพ
เปนเทาใด ทั้งนี้ จะเชิญรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และผูรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวของ มาประชุมเพื่อชี้แจงและทํา
ความเขาใจรวมกันตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
เลขานุการที่ประชุม แจงวา ในชวงที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเรงดวนที่ตองเวียนเสนอขอ
มติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งกอสราง ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จากรายการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานคณบดี AR01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR03
วงเงิน 8,994,000 บาท
เปลี่ยนแปลงเปนรายการ ซอมฐานรากและปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน AR02 วงเงิน 8,994,000 บาท
เนื่ องจากมี ค วามจํ าเป นเร ง ด วนมากกว า (ตามบั นทึ ก เวี ย นขอมติ จากคณะกรรมการประจํ าคณะ ที่ ศธ
0514.19.1/(กค) ว 46 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557)
2. ใหความเห็นชอบ การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี อ าคาร จํ า นวน 1 ราย ในภาคการศึ ก ษาต น ป ก ารศึ ก ษา 2557 ในรายวิ ช า 802 897
Independent Study 6(0-0-0) (ตามหนั ง สื อ เวี ย นขอมติ จ ากคณะกรรมการประจํ า คณะ ที่ ศธ
0514.19.1.2/ว 838 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557) ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นายกฤษนันต มังคละคีรี

รหัสนักศึกษา
545200008-4

ระดับผลคะแนน (เกรด)
S

ประธาน แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา สําหรับการขอเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งกอสราง ตามขอ 1 นั้น ทางคณะไดเสนอ
ขออนุมัติไปยังมหาวิทยาลัยฯ ตามมติคณะกรรมการประจําคณะดังกลาวแลว แตทางมหาวิทยาลัยฯ ไดแนะนําใหคณะคงรายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 9

สิ่งกอสรางเดิมไปกอน เนื่องจากหากเปลี่ยนแปลงเปนรายการซอมฐานรากและปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน AR02 ตามที่เสนอ
จะตองมีการขุดดูฐานราก และอาจตองปรับปรุงแบบกอสรางใหม ซึ่งตองใชระยะเวลา และจะทําใหดําเนินการเปดซองประกวด
ราคาและลงนามในสัญญาจางกอสร าง ไมทันตามกรอบระยะเวลาที่รั ฐบาลกําหนด (วันที่ 25 ธันวาคม 2557) ตามมาตรการ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558 ซึ่งจะสงผลกระทบตอการไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ
ตอไปดวย ทางคณะจึงไดขอถอนเรื่องและดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยแนะนําแลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค
และเมือง
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึง
ไดจัดทํา (ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ขึ้น โดยไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 และคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 แลว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว ตามเอกสารประกอบการประชุม เพื่อประกาศใหมีผลบังคับใชตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะฯ ตามที่เสนอ แตทั้งนี้ ใหปรับแกไขขอความใน
(ราง) ประกาศดังกลาว จากคําวา “วิทยานิพนธ” เปน “ดุษฎีนิพนธ” ทุกแหงดวย
5.3 การเสนอชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลการ
ประธาน แจงวา เนือ่ งจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 335/2557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง
แลว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผูแทนจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่เห็นสมควรแตงตั้งใหเปนกรรมการชุดใหม
ตอไป ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะทําหนาที่กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะ จํานวน 2 รอบ
ประเมิน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) ไดแก รอบ
ประเมินที่ 1/2558 (ผลงานระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2557) และรอบประเมินที่ 2/2558 (ผลงานระหวางวันที่ 1
พฤศจิ ก ายน 2557 – 30 เมษายน 2558) โดยองค ป ระกอบของคณะกรรมการกลั่ น กรองฯ ตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2554) มีดังนี้
1. คณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
2. ผูแทนจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 – 5 คน เปนกรรมการ
3. เลขานุการคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนกรรมการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสนอชื่อผูแทนจากคณะกรรมการประจําคณะ ตามขอ 2 จํานวน 3 คน ดังนี้
1) นายธันฐกรณ พงศพิมล
2) ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน
3) นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร
5.4 การงดนําพระพุทธรูปและพระพุทธสัญลักษณ มาใชเพื่อการออกแบบตกแตง
ประธาน แจงวา องคกร Knowing Buddha เพื่อการปกปองพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรณรงคใหความรู ปองกัน และยับยั้งการลบหลูพระพุทธรูปและพระพุทธสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา โดยจากการประชุม
ในงานวั นวิ ส าขบู ช าโลกที่ ผ านมา องค กรฯ ได รั บ คํ าร องเรี ย นมากมายถึ ง การที่ มี ผู นําพระพุ ท ธรู ป และพระเศี ย รมาใช เ ป น
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ฉบับผานการรับรองแลว หนา 10

เฟอรนิเจอรและของตกแตง และนําไปไวในสถานที่ไมเหมาะสมตางๆ เชน หองสุขา ฯลฯ โดยไมไดคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดแก
พระพุทธศาสนา และผลกระทบตอจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เคารพสักการะพระพุทธรูป ทางองคกรฯ จึงขอความรวมมือมายัง
คณะฯ ในฐานะที่เปนคณะในสายวิชาการออกแบบที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะ และตอนักศึกษาที่จะเปนกําลังของชาติในอนาคต
ตอไป ในการงดการนําเสนอการนําพระพุทธรูปและพระพุท ธสัญลักษณ มาใชในการออกแบบเพื่อเปนของประดั บตกแตงทุ ก
รูป แบบ และขอใหใ ห ความรูใ นหลักประพฤติที่ ถูกตองต อพระพุ ทธรูป และพระพุท ธสัญ ลักษณ เพื่อชวยกันจรรโลงจิต สํานึ ก
สาธารณะใหรูกระทําในสิ่งสมควรตอไปดวย
จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ และจะประชาสัมพันธคณาจารยเพื่อใหความรวมมือ และใหความรูในหลักปฏิบัติ ที่
ถูกตองแกนักศึกษาตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.5 ผลการสํารวจออนไลน HAPPINOMETER บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน แจ ง ว า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ได เ ข าร วมเป น 8 ภาคี เ ครื อข า ยมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ความสุ ข
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหดิล โดยมีวัตถุประสงคใน
การรวมกันบูรณาการมหาวิทยาลัยใหเปนองคที่มีความเปนเลิศทั้งทางปญญาและความสุข ตลอดจนเพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย
เปนองคกรสุขภาวะของประเทศ นั้น ทางมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธเชิญชวนคณะ/หนวยงานที่เขารวมโครงการ กรอกแบบ
สํารวจออนไลน HAPPINOMETER ระหวางวันที่ 6 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจากการสํารวจดังกลาว โดยการรายงาน
จากฝายบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา กลุมตัวอยางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีระดับความสุขในดานตางๆ ดังนี้
1. ระดับ “มีความสุขมาก”
1.1 Happy BRAIN : ใฝรูดี
(คะแนนเฉลี่ย 76.85)
2. ระดับ “มีความสุข”
2.1 Happy HEART : น้ําใจดี
(คะแนนเฉลี่ย 71.3)
2.2 Happy SOUL : จิตวิญญาณดี
(คะแนนเฉลี่ย 69.44)
2.3 Happy FAMILY : ครอบครัวดี
(คะแนนเฉลี่ย 68.83)
2.4 Happy WORK LIFE : การงานดี
(คะแนนเฉลี่ย 66.30)
2.5 Happy SOCIETY : สังคมดี
(คะแนนเฉลี่ย 61.57)
2.6 Happy BODY : สุขภาพดี
(คะแนนเฉลี่ย 56.48)
2.7 Happy RELAX : ผอนคลายดี
(คะแนนเฉลี่ย 51.48)
3. ระดับ “ไมมีความสุข”
3.1 Happy MONEY : สุขภาพการเงินดี (คะแนนเฉลี่ย 49.31)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.6 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาในประเทศ
ประธาน แจงวา นายธีรศักดิ์ สิงหปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร ผู ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ล าศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 ป 10 เดือน 17 วัน นับตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม
2557 ไดยื่นเสนอขออนุมัติขยายเวลาเพื่ออยูศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด
7 เดือน นับตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 รวมเวลาศึกษาทั้งสิ้น 4 ป 6 เดือน 7 วัน เนื่องจากยังไม
สําเร็จการศึกษา โดยแจงวา ไดจัดทําหัวขอดุษฎีนิพนธเรื่อง “นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ ในบาน
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นายางใตและนายางเหนือ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว” ขณะนี้ไดผานการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และการสอบรายงาน
ความกาวหนาดุษฎีนิพนธครั้งที่ 1 แลว จึงมีความจําเปนตองขอขยายเวลาในการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557
เพื่อสอบรายงานความกาวหนาดุษฎีนิพนธครั้งที่ 2 และสอบดุษฎีนิพนธ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวขยายเวลาลาศึกษา ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ไดตามที่เสนอ
5.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลการสายผูสอน รอบประเมินที่ 1/2558 และ 2/2558
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผูสอน ไดประชุม
บุคลากรสายผูสอน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เพื่อชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินดานคุณภาพงาน ในรอบประเมินที่
1/2558 (ผลงานระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2557) และการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินดานปริมาณงาน
และคุณภาพงาน ซึ่งจะใชตั้งแตรอบประเมินที่ 2/2558 (ผลงานระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558) เปนตน
ไป รวมทั้งไดแจงใหบุคลากรเขาไปกรอกขอมูลการปฏิบัติงานในระบบ MIS เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินตั้งแตรอบ
ประเมิ นที่ 1/2558 เปนตนไป ด วยแล ว อนึ่ ง มีค วามเห็ นวา สําหรั บ หลั กเกณฑ การประเมิ นดานการวิ จัย นั้ น เนื่ องจาก
หลักเกณฑมีความชัดเจนแลว จึงอาจนํามาใชกับการประเมินไดตั้งแตรอบประเมินที่ 1/2558 เปนตนไปได
มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะวา การจะนําหลักเกณฑมาใชยอนหลัง ควรแจงเปนลาย
ลักษณอักษรและไดรับความเห็นชอบจากบุคลากรกอนดวย
5.8 พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาออกจากราชการ
ประธาน แจงวา นายวิทยากร ดวงแกว พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ตําแหนงอาจารย เลขประจํา
ตําแหนงที่ 535 สังกัดสายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ไดแจงความประสงค และไดรับอนุมัติใหลาออกจากราชการแลว ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป เพื่อไปประกอบอาชีพสวนตัว จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางอโนชา นนทคุปต)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

นางอโนชา นนทคุปต
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผูจดบันทึกการประชุม
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