รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 12/2557
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา
2. นายวรัฐ
3. นายธรรมวัฒน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์
5. รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
7. นายชลวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์
9. นายธันฐกรณ์
10. นางสาวชนัษฎา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
12. นายสัญชัย
13. นางอโนชา

เพชรานนท์
ลาชโรจน์
อินทจักร
ทองคําสมุทร
ไชยะกุล
ภู่ประเสริฐ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
รวยสูงเนิน
พงศ์พิมล
จุลลัษเฐียร
วีระทวีมาศ
สันติเวส
นนทคุปต์

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
เลขานุการคณะ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นางสาวรุ่งจิต

จารุพงษ์ทวิช

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2557

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 กรอบคําของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
รองคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา แจ้ ง ว่ า กองแผนงานได้ แ จ้ ง ให้ ค ณะ/หน่ ว ยงาน เสนอความต้ อ งการ
งบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจําปีงบประมาณ 2559 ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเป็น
กรอบคําของบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอไปยังสํานักงบประมาณต่อไป ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ จึง
ได้รวบรวมรายการสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์รายการย่อยๆ ซึ่งเป็นความต้องการของหลักสูตร/หน่วยงาน นํามาจัดหมวดหมู่และ
รวมไว้ภายใต้ชื่อชุดปฏิบัติการทางการศึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ก่อนที่จะเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์รายการย่อยๆ ตาม
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ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเมื่อจัดหมวดหมู่แล้ว สรุปเป็นกรอบคําของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
ของคณะ ได้ดังนี้
รายการ
1. ครุภัณฑ์การศึกษา
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 2 รายการ
1) ชุดปฏิบัติการด้านถ่ายภาพและหุ่นจําลอง
2) ชุดปฏิบัติการด้านสิ่งทอ
1.2 ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จํานวน 4 รายการ
1) ชุดปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมสํารวจรังวัดและสิ่งแวดล้อมอาคาร
2) ชุดปฏิบัติการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นสูง
3) ชุดปฏิบัติการด้านการวางแผนภาคและเมืองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4) ชุดปฏิบัติการด้านแสงสว่าง (Illuminating Engineering Lab)

จํานวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

1
1

ชุด
ชุด

500,000.00
86,000.00

500,000.00
86,000.00

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1,500,000.00
1,500,000.00
1,980,000.00
1,980,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00
1,980,000.00
1,980,000.00

รวม ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จํานวน 6 รายการ
2. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี
1) โครงการซ่อมแซมฐานรากและปรับปรุงอาคารเรียน AR02

7,546,000.00
1

รายการ

9,000,000.00 9,000,000.00

รวม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ

9,000,000.00
รวม คําของบประมาณทั้งสิ้น 16,546,000.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบคําของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 ตามที่เสนอ
2.2 ผลการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณประจําคณะ
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากเดิม คณะกรรมการประจําคณะ เปลี่ยนเป็นดังนี้
1) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานกรรมการ
2) ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน จากการเสนอชื่อโดยบุคลากรสายผู้สอน จํานวน 3 คน
เป็นกรรมการ
3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน จากการเสนอชือ่ โดยบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ
โดยนอกจากมีหน้าที่ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแล้ว ให้มีหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ของคณะ และการพิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อบุคลากรคณะผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจําปี ด้วย โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 2 ปี นั้น
บัดนี้ ได้มีการเสนอชื่อตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ตามข้อ 2) และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตามข้อ 3)
แล้ว โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ร้อยละ 24.56 และ 22.50 ตามลําดับ และปรากฏรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณา เนื่องจากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเท่ากัน ใน
อันดับที่ 2-4 ของบุคลากรสายผู้สอน และในอันดับที่ 3-4 ของบุคลากรสายสนับสนุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อสูงสุด
เป็นอันดับที่ 1 ในบุคลากรสายผู้สอน ขอสละสิทธิ์ และสมควรมีผู้ทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย
โดยพิ จ ารณาจากรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จากบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ดั ง นั้ น จึ ง มติ ใ ห้ เ สนอแต่ ง ตั้ ง
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คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอชื่อตามลําดับคะแนน ดังนี้
1) ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ :
1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์
1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร
1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธิ์
2) ตัวแทนบุคลการสายสนับสนุน ได้แก่ :
2.1) นางกาญจนา จันทรสมบัติ
2.2) นางอโนชา นนทคุปต์
2.3) นางพรรณี จรดอน
2.4) นางสาววิไล โพธิ์เตมิ (เลขานุการของคณะกรรมการ)
2.3 ขอแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 20/2556
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และ ฉบับที่ 16/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ไปแล้วนั้น
เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว ไม่ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับนักศึกษาซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยของคณะ ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับแก้
ไขหลักเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว ในส่วนของการจัดสรรเงินสมทบเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยของคณะ ดังนี้
จากเดิม จัดสรรเป็นปีการศึกษา ๆ ละ 8 เดือน ให้แก่
- นักศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ ไม่เกิน 4,000 บาท
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ ไม่เกิน 8,000 บาท
ปรับแก้ไขเป็น
1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรเป็นปีการศึกษา ๆ ละ 8 เดือน ดังนี้
- นักศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ ไม่เกิน 4,000 บาท
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ ไม่เกิน 8,000 บาท
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีข้อตกลงตามความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรตาม
เกณฑ์ของข้อตกลงตามความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย
ซึ่งการปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขประกาศดังกล่าวได้ตามที่เสนอ
2.4 แผนพัฒนาคุณภาพ (QA Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ทางคณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานแก่คณะไป
แล้วนั้น เพื่อให้ทางคณะได้นําผลการตรวจประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA และ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 98/2555 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามผลการตรวจประเมิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ซึ่งจําแนกตาม 9 องค์ประกอบ ได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ : จํานวน 3 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต : จํานวน 4 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา : จํานวน 3 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย : จํานวน 2 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม : จํานวน 1 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : จํานวน 1 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ : จํานวน 4 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ : จํานวน 3 ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ : จํานวน 5 ข้อเสนอแนะ
จากนั้น ได้ทําการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพภายใน ได้ 12 ประเด็น ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์แล้ว
สามารถจัดกลุ่มเป็นประเด็นใหญ่ ได้ 2 ประเด็น ได้แก่
1. การกํากับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
2. การดําเนินการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ
โดยเห็นว่า ทางคณะควรเลือกดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2557 ในประเด็นที่ 1 การกํากับติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ โดยโครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งจะมีการ
กํากับ ติดตาม และรายงานผล อย่างน้อยทุก 3 เดือน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2557 ตามที่รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา เสนอ
2.5 การเสนอชือ่ ผู้สมควรได้รบั การยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ประธาน แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ขอให้คณะ/
หน่วยงาน เสนอชื่อบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร ที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ใน 4 สาขา ได้แก่
1. ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณปู การต่อภาคการเกษตรไทย
2. ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปราชญ์เกษตรดีเด่น
4. ปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย
โดยให้เสนอชื่อพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่างๆ
3.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ จากคณบดี
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ ดังนี้
3.1.1.1 แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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ได้ มี ก ารประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารคณะร่ ว มกั บ เลขานุ ก ารคณะและหั ว หน้ า งาน ถึ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
ในการเป็นนายของตนเองในงานที่รับผิดชอบ บุคลากรมีการกําหนดทิศทางความก้าวหน้าของตนเอง
รวมทั้งมีการเรียนรู้และปฏิบัติงานข้ามสายงาน/ข้ามหน่วยงานกันได้ โดยมีหัวหน้างานทําหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาให้แก่บุคลากรรุ่นน้อง ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความพร้อมก็ให้เริ่มดําเนินการได้เลย ซึ่งได้เริ่มมี
การดําเนินการแล้วในงานนโยบายและแผน
3.1.1.2 การปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
จะมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เช่น
การแยกประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ออกเป็น ด้า นปริม าณงาน และคุณ ภาพงาน, การคิด เกณฑ์
ปริมาณงาน, การปรับสัดสัดส่วนคะแนนผู้ประเมิน ฯลฯ ซึ่งผู้บริหารคณะและทางสํานักงานคณบดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
3.1.1.3 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558
ตามที่ทางคณะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สํานักงานคณบดี AR 01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR 03 เป็นเงิน 8,994,000 บาท นั้น โดยที่
รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดมาตรการให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหมวดงบลงทุน ต้องเร่งดําเนินการเปิดซองประกวดราคาและทําสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 25
ธันวาคม 2557 มิฉะนั้นงบประมาณดังกล่าวจะถูกตัดไป ซึ่งโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงาน
คณบดี AR 01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR 03 ดังกล่าวของคณะ มีความเสี่ยงสูงที่จะ
ดําเนินการไม่ทันตามกําหนดดังกล่าว สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ อาคารที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณนี้ ไม่เป็นไปตามลําดับความจําเป็นเร่งด่วนที่ทางคณะได้วางแผนก่อสร้างปรับปรุงไว้ ซึ่ง
ได้แก่ อาคารเรียน AR 02 ทําให้ทางคณะต้องกลับไปจัดทําแบบละเอียดของการก่อสร้างปรับปรุง
อาคาร AR 01 และ AR 03 ใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลา และยังเป็นอาคารที่ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
รายเดิ ม ในปี ง บประมาณ 2557 ได้ ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งไม่ เ ป็ น ไปตามแผน ทํ า ให้ ท างคณะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนลําดับการซ่อมแซมอาคารใหม่ทั้งหมด เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ไม่ทันกําหนดตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ทางคณะจะจัดทําเหตุผลความจําเป็น เสนอขออุทธรณ์ไป
ยังมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ จากรองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
ดังนี้
3.1.2.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 4/2557
ผู้รับจ้างได้แจ้งขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายต่อทางคณะแล้ว แต่เนื่องจากทางคณะพบว่าการดําเนินการ
บางส่วนไม่เป็นไปตามแบบ จึงจะประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อพิจารณาต่อไป
3.1.2.2 การกรอกข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนในระบบ KKU MIS
ทางคณะได้แจ้งให้บุคลากรสายผู้สอนทุกคน กรอกข้อมูลผลงานที่ปฏิบัติได้ในรอบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ 1/2558 ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของทางมหาวิทยาลัย (KKU MIS)
รวมทั้งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการกรอกข้อมูลลงในระบบดังกล่าว ให้แก่บุคลากรแล้ว เมื่อวันที่ 19
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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พฤศจิกายน 2557 แต่มีบุคลากรเข้าอบรมจํานวนไม่มาก นอกจากนี้ ได้ใช้ช่องทางต่างๆ เพื่ออธิบาย
และตอบคําถามของบุคลากร เช่น ทาง Facebook และทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ และได้มอบหมาย
ให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์กรณีบุคลากรเกิดปัญหาในการกรอกข้อมูล เช่น
กรอกข้อมูลแล้วระบบไม่บันทึกข้อมูลให้, บาง function ของระบบยังใช้งานไม่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ทาง
คณะจะจัดอบรมอีกครั้งหนึ่งประมาณสัปดาห์หน้า และจะกําหนดวันหมดเขตของการกรอกข้อมูล
ต่อไป ซึ่งหากมีข้อมูลใดที่บุคลากรกรอกลงในระบบไม่ได้หรือกรอกได้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากปัญหาของ
ระบบ ทางคณะจะอนุโลมให้บุคลากรส่งข้อมูลนั้นโดยทางเอกสารได้
ประธาน ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า บุคลากรสายผู้สอนทุกคนควรต้องกรอกข้อมูล
ผลงานของตนลงในระบบดังกล่าว เนื่องจากการมีบันทึกข้อมูลไว้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรเองต่อไป
ในอนาคต เช่น ในการขอกําหนดตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งเมื่อระบบเสถียรแล้ว ทางคณะ
จะให้บุคลากรสายผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลผลงานของตนเอง และถอดภาระงานนี้ออกจาก
บุคลากรสายสนับสนุนต่อไป เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ จากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเรื่องแจ้ง
เพื่อทราบอื่นๆ ดังนี้
3.1.3.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558
การจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 มีความคืบหน้าตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุ ม ซึ่ ง ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เ นื่อ งจากยั ง ขาดข้อ มู ล การระบุ ช่ ว งระยะเวลาและ
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ) ซึ่งหากดําเนินการ
สมบูรณ์แล้ว จะเป็นประโยชน์สําหรับการบริหารจัดการงบประมาณ และการติดตามผลการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนของคณะต่อไป
สํ า หรั บ เรื่ อ งนี้ ประธานได้ ข อให้ ร องคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ติ ด ตามให้ ห ลั ก สู ต ร สถ.บ. สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่งแจ้งข้อมูลต่อฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ต่อไปด้วย เพราะหากทุกส่วน
งานของคณะมีแผนกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจนแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อคณะใน
การรายงานการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกคณะ/
หน่วยงานต้องดําเนินการด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเรื่อง
แจ้งเพื่อทราบอื่นๆ ดังนี้
3.1.4.1 รายงาน รายรั บ -รายจ่ า ย จากการดํ า เนิ น งานของกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
ปีงบประมาณ 2557
ในปีงบประมาณ 2557 กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี
รายรับและรายจ่าย สรุปได้ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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3.1.4.2

3.1.4.3

3.1.4.4

3.1.4.5

- ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2556
จํานวน 3,378,750.52 บาท
- รายรับ ปีงบประมาณ 2557 (จากเงิน 3% และ 2.5 %) จํานวน
42,335.75 บาท
- รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557
จํานวน
69,600.00 บาท
- ยอดยกไป ปีงบประมาณ 2558
จํานวน 3,751,486.27 บาท
แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2558
ทางคณะได้ ส่ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะด้ า นการวิ จั ย ปี ง บประมาณ 2558 ไปให้ ฝ่ า ยวิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตามคํ า ขอ เพื่ อ รวบรวมนํ า ไปจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมต่อไปแล้ว
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดให้บุค ลากรและนักศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา ตีพิมพ์ผ ลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกมาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีวารสาร
ระดับนานาชาติหลายฉบับ เช่นที่อยู่ใน Beall’s list ที่อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้ความสําคัญกับ
การประเมินคุณภาพของงานวิจัยก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ จึงอาจทําให้ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารเหล่านั้น ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 จึงแนะนําให้นักวิจัย
หลีกเลี่ยงการส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Beall’s list โดยควรส่งไปตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ.
ยอมรับแทน จึงขอให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษาด้วย
วารสารวิชาการคณะ
ตามที่ทางคณะได้จัดทําวารสารวิชาการประจําคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง เป็นบรรณาธิการ นั้น ปัจจุบันวารสารวิชาการดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล
TCI เกณฑ์ที่ 2 และเพื่อให้มีการยกระดับมาตรฐานไปสู่เกณฑ์ที่ 1 และไปสู่เกณฑ์ ASI ต่อไป กอง
บรรณาธิการจึงจะดําเนินการปรับปรุงวารสารดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ TCI กําหนด เช่น การ
เปลี่ยนชื่อวารสารไม่ให้มีข้อจํากัดในเนื้อหาและมีความผูกโยงกับองค์กรจนเกินไป การปรับเปลี่ยน
กํ า หนดการเผยแพร่ และการปรั บ รู ป เล่ ม เป็ น ต้ น โดยกองบรรณาธิ ก ารจะจั ด ทํ า รายละเอี ย ดที่
เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
วารสารกึ่งวิชาการของคณะ
เพื่อตอบสนองต่อการประเมิน IQA และเพื่อให้ผลงานของคณะมีความหลากหลาย ไม่จํากัดเฉพาะการ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการเท่านั้น ทางคณะจึงเห็นสมควรให้มีการจัดทําวารสารกึ่งวิชาการ
เพิ่มอีก 1 ฉบับ โดยมีคณะทํางาน อาทิ
1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นที่ปรึกษา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์
เป็นบรรณาธิการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์
เป็นกองบรรณาธิการ
4) นางสาวจันทนีย์ จิรัณธณัฐ
เป็นกองบรรณาธิการ
5) นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
เป็นกองบรรณาธิการ
ซึ่งในเบื้องต้น ได้กําหนดเนื้อหาของวารสารดังกล่าว เกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ทั้งด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการ บทความทางวิชาการของบุคลากร ศิษย์เก่า รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ของ
นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ ซึ่งมีกําหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์
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3.1.4.6

3.1.4.7

3.1.4.8

3.1.4.9

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของคณะฯ สู่สาธารณชนและชุมชนอย่างกว้างขวางและไม่เป็น
ทางการเกินไป โดยคาดว่าจะตีพิมพ์และเผยแพร่ฉบับแรกได้ในราวเดือนมกราคม 2558
การเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรม พวต.
ตามที่ ท างคณะได้เ สนอโครงการเพื่ อดํ า เนิ น การจัด กิจ กรรม พวต. ไปยั ง สภาสถาปนิก จํา นวน 4
โครงการ ได้แก่
1) Does design process matters; 21st century architectural design process
2) โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย
3) โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การสํารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ vernadoc และ
แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น บ้านคําเตย ตําบลคําเตย อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
4) โครงการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2015
เพื่อให้สภาสถาปนิกพิจารณารับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วย พวต.นั้น สภาสถาปนิกได้มีหนังสือ
ตอบรับและอนุมัติตามที่เสนอ ซึ่งทางคณะได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมดทราบแล้ว
ส่วนกรณีที่บางโครงการจะปรับเปลี่ยนกําหนดดําเนินการนั้น จะต้องมีการขออนุมัติไปยังสภาสถาปนิก
ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทําจดหมายข่าวสภาคณบดีฯ ปีที่ 18
ฉบับที่ 1/2557 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับสถาบันเครือข่ายได้รับทราบ ฝ่าย
วิจัยคณะฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวดังกล่าวให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบด้วยแล้ว
ความคืบหน้าการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
การประสานงานเพื่อจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
จํานวน 4 แห่ง มีความคืบหน้า ดังนี้
1) Department of Architecture, Mandalay Technological University (MTU), The Union
of Myanmar : ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในรายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกันแล้ว แต่ทั้งนี้ ในขั้นตอนการลงนามนั้น ต้องรอให้หน่วยงานกลางของสหภาพพม่าให้
ความเห็นชอบก่อน ส่วนการดําเนินกิจกรรมตามข้อตกลงฯ นั้น สามารถเริ่มดําเนินการไปก่อนได้
2) Faculty of Architecture, Souphanouvong University, สปป.ลาว : ทางคณะฯ ได้ส่ง
ข้อตกลงความร่วมมือฯ ไปให้พิจารณาแล้ว และจะประสานงานเรื่องการลงนามร่วมกันอย่างเป็น
ทางการต่อไป
3) Faculty of Architecture, National University of Laos, สปป.ลาว : อยู่ระหว่างการ
ประสานงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบรายละเอียดใน
ข้อตกลงความร่วมมือฯ และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกําหนดระยะเวลาความร่วมมือ เป็นเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน
2557 เป็นต้นไป
โครงการ Visiting Professor
ตามที่ทางคณะได้รับการประสานงานจาก Prof. Joseph L. Aranha จาก College of Architecture,
Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Non Western
Architecture ว่ามีความประสงค์จะมาให้ความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะในด้านการเรียนการ
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สอนสํ า หรับ หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยผ่า นโครงการผู้ เ ชี่ ยวชาญของ
Fulbright Specialist Visit เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ นั้น ทางคณะได้แจ้งให้ Prof. Joseph L.
Aranha ทราบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว ว่ า ทางคณะจะต้ อ งยื่ น สมั ค รขอรั บ ทุ น ตามโครงการดั ง กล่ า วไปยั ง
Fulbright ก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายที่ทางคณะต้องรับผิดชอบ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เพื่อสมทบกับทุนของ Fulbright เป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญราย
ดั ง กล่ า วนั้ น ทางคณะต้ อ งใช้ จ่ า ยจากงบประมาณของคณะ หรื อ อาจขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการ International Visiting Professor ต่อไป
3.1.4.10 การดําเนินโครงการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
2558
ตามที่ ไ ด้ มีก ารกํา หนดโครงการตามแผนปฏิบัติ ร าชการประจํา ปีง บประมาณ 2558 ที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นั้น ทางฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการ ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อทําความเข้าใจ
แนวทางและปฏิทินดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับการรายงาน IQA แล้ว อนึ่ง อาจมีการปรับแผน
โครงการบางส่วนเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
3.1.4.11 บุคลากรขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
มีคณาจารย์ของคณะฯ ได้ยื่นแบบเสนอขออนุมัติเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 2
ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน เป็นจํานวนเงิน 4,000 บาท :
สําหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความ เรื่อง “ความต้องการในการใช้เครื่องเรือนเพื่อช่วยในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
ในภาคอีสาน (The Isan Elderly’s Needs for Household Furniture to Assist Daily
Living)” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ The Fourth Asian International
Conference on Humanized Health Care 2013 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. นายสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท : สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
เรื่อง “ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ” ซึ่ง
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร “หน้าจั่ว” ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกว.
รับรอง และมีปัจจัยผลกระทบ
3.1.4.12 รายงานผลการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อ
ดํ า เนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง “การใช้ เ ซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาอาคารคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
นั้น ได้ดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนที่จะเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของคณะต่อไป
3.1.4.13 โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ปี 2557
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เชิญให้คณะ/หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 เพื่อสะท้อนถึงระดับความเข้มแข็งและ
พัฒ นาการของการวิ จัยในด้า นดังกล่าวในสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศไทย และการนํา ไปใช้เป็ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว

หน้า 9

แนวทางสนับสนุนการวิจัยด้านดังกล่าวต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ
ได้มีมติให้เสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร จํานวน 2 โครงการ เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว
3.1.4.14 บุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
นางสาวจันทนีย์ จิรัณธณัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อ
ดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เพื่อเสนอเส้นทางท่องเที่ยวมรดกทาง
สถาปัตยกรรมในลุ่มน้ํา โขง กรณีศึกษาพื้น ที่จัง หวัดนครพนม และเมือ งท่า แขก สปป.ลาว” โดยมี
กําหนดดําเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งฝ่ายวิจัยคณะฯ
ได้ เสนอคณะกรรมการวิ จัยและบริการวิชาการคณะฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองในรายละเอียดของ
ข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การอนุมัติของกองทุนฯ ต่อไปแล้ว
3.1.4.15 การติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 5 โครงการ นั้น ฝ่ายวิจัยคณะฯ ได้แจ้งให้นักวิจัยทราบ และมี
ความคืบหน้าของการดําเนินงานวิจัยของแต่ละโครงการ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม
ส่วนนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะ นั้น มีความก้าวหน้าของการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1. นายพีร์นิธิ อักษร ได้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการสําหรับการตีพิมพ์บทความ
2. นางสาวสุภาพร อรรถโกมล ได้ส่งแผนการดําเนินงานวิจัยแล้ว
ทั้งนี้ มีนักวิจัยอีก 2 ราย ที่ยังไม่ส่งแผนการดําเนินงานวิจัย ซึ่งฝ่ายวิจัยคณะฯ จะได้ดําเนินการติดตาม
ต่อไป
3.1.4.16 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีโครงการวิจัยในมนุษย์เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจ
ทําให้สิทธิของบุคคลผู้รับการวิจัยได้รับความคุ้มครองไม่เพียงพอ จึงต้องจัดระบบการควบคุมและกํากับ
การวิจัยในมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับวิจัยในการ
วิจัย ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการทําวิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ โดยกําหนดให้การ
ดําเนินโครงการวิจัยในมนุษย์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจํามหาวิทยาลัยก่อน เพื่อให้นักวิจยั ที่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือบุคคลภายนอกที่มาร่วมและ
ดําเนินการวิจัยกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรมตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนด
ทั้งนี้ มีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ที่ได้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ แล้ว แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบ จํานวน 1 โครงการ ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ปรับปรุงงานและยื่นเสนอขอรับการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนมกราคม 2558
สําหรับประเด็นที่มักทําให้งานวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา ได้แก่ การที่หลักการและเหตุผลของการวิจัยไม่
สอดคล้องกับกระบวนการวิจัย หรือ มีการคัดลอกข้อความใน literature Review เป็นต้น ซึ่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ มีโปรแกรมสําหรับใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้
ด้วย
ส่วนคําถามจากคณะกรรมการประจําคณะที่ว่า งานวิจัยประเภทใดที่เข้ าข่ ายต้องเสนอผ่ านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ทางฝ่ายวิจัยคณะฯ
จะสอบถามข้อมูลและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
อื่นๆ ดังนี้
3.1.5.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ตามที่ฝ่ายวิชาการคณะฯ ได้ขอให้หลักสูตรต่างๆ เสนอรายชื่อคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่สมควรเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ นั้น หลักสูตร
ต่างๆ ได้เสนอรายชื่อแล้ว และฝ่ายวิชาการคณะฯ อยู่ระหว่างการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งหาก
ได้รับการตอบรับแล้วจึงจะเสนอคณะกรรมการประจําคณะและทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
3.1.5.2 การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะ
ได้มีการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะฯ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณที่สํานักวิทยบริการจัดสรรให้แก่
คณะแล้ว เป็นงิน 30,000 กว่าบาท ทั้งนี้ ยังมีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะ
เหลืออยู่อีกประมาณ 60,000 กว่าบาท ซึ่งจะได้ประสานงานให้บริษัทผู้จําหน่ายหนังสือ นําหนังสือมา
จัดแสดงเพื่อให้คณาจารย์เลือกซื้อเข้าห้องสมุดคณะเพิ่มเติมต่อไป ในช่วงปลายภาคการศึกษา
3.1.5.3 โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
ฝ่ายวิชาการคณะฯ ได้ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนของคณาจารย์ เพื่อ
จัดทําสําเนาและจําหน่ายให้แก่ผู้สนใจและนักศึกษาในราคาต้นทุน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการ มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์/คณะไปยังผู้สนใจ และนักศึกษาได้ใช้เป็น
เอกสารประกอบการเรียน โดยได้เริ่มดําเนิน การไปแล้ว ใน 12 รายวิช า อย่า งไรก็ต าม พบว่า มี
นักศึกษาสนใจซื้อเอกสารดังกล่าวค่อนข้างน้อย เนื่องจากคณาจารย์ได้จัดทําสื่ออื่น (Power Point)
เพื่อประกอบการสอน และบางท่านได้นําขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ด้วย ซึ่งจะได้นําผลการดําเนิน
โครงการดังกล่าว และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ที่แนะนําให้ลดจํานวน
การผลิตเอกสารดังกล่าวลง ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ต่อไป
3.1.5.4 การจัดทําเอกสาร มคอ. 3 และ มคอ.5 บนระบบของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการคณะฯ ได้ติดตามการจัดทําเอกสาร มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ของภาคต้น ปี
การศึกษา 2557 ที่ยังดําเนินการไม่ครบทุกรายวิชา บนระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการดําเนินการ
ให้ครบทุกรายวิชา และได้แจ้งปฏิทินการจัดทําเอกสาร มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา)
ของภาคต้น ปีการศึกษา 2557 และ มคอ.3 ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้รายวิชาต่างๆ ทราบ
เพื่อดําเนินการบนระบบของมหาวิทยาลัยให้ครบทุกรายวิชาต่อไปด้วยแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ จากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเรื่องแจ้งเพื่อ
ทราบอื่นๆ ดังนี้
3.1.6.1 การจัดโครงการอบรมทบทวนความรู้สําหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจําปี 2557
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะฯ กําหนดจัดโครงการอบรมทบทวนความรู้สําหรับการสอบขอรับใบอนุญาต
เพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจําปี 2557 ให้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
ผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม 2557 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.1.6.2 กําหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2557
ตามที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2557
ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 นั้น ทางคณะได้กําหนดจัดงานเลี้ยงราตรีบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ขึ้น ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และกําหนดการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต ใน
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าคณะ จึงขอเชิญคณะกรรมการประจํา
คณะและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอ
ขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ประจําคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนศิษย์
เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 จํานวน 4 ท่าน (นอกเหนือจาก คณบดี, นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะ และเลขานุการคณะ ซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง) ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง
2) นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ
(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่ ศธ 0514.19.1/012 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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