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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา

เพชรานนท์

คณบดี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2557 ได้มีมติรับรองคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้เสนอขอแก้ไขระดับคะแนน ใน 2 รายวิชา ดังนี้
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เหตุผล
เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

เกิดความผิดพลาดในการส่งงานของนักศึกษา
ทําให้อาจารย์เจ้าของวิชาไม่ได้ตรวจงาน และ
ไม่ได้นําผลคะแนนไปรวมเพื่อการตัดเกรด

ซึ่งการขอแก้ไขระดับคะแนนดังกล่าว คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2558 ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า เพื่อไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อการลงทะเบียนเรียนและสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาของนักศึกษาที่จะต้องได้รับการแก้ไขระดับคะแนนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ จึงทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนี้ โดยได้สอบถามรายละเอียดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาแล้ว และมีมติเห็นสมควรเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เนื่องจากการขอแก้ไขระดับคะแนน ทั้ง 2 รายวิชา มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน และ
ไม่ใช่สาเหตุที่มาจากนักศึกษา ฉะนั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขระดับคะแนนให้กับนักศึกษาตามที่เสนอ
2. ขอให้ มี ห นั ง สื อ จากคณะ แจ้ ง เตื อ นอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช าดั ง กล่ า ว ให้ ใ ช้ ค วามถี่ ถ้ ว นรอบคอบและ
ระมัดระวังเอาใจใส่ในการตรวจสอบการให้คะแนนแก่นักศึกษาให้ถูกต้อง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะ
3. ขอให้มีหนังสือจากคณะ แจ้งคณาจารย์ทุกท่านให้ทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการให้
คะแนน ซึ่งจะส่งผลเสียหายแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง รวมถึงคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 ให้อาจารย์ประกาศคะแนนงานของนักศึกษาให้นักศึกษาทราบทุกชิ้นงาน เพื่อนักศึกษาจะได้ตรวจพบ
ความผิด ปกติและขอให้อาจารย์ทบทวนผลคะแนน ในกรณีที่นัก ศึกษาได้ส่ง งานแล้ว แต่ไ ม่ป รากฏ
คะแนน โดย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้อาจารย์ติดประกาศคะแนนที่บอร์ดหน้าห้องบรรยาย
1
และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ให้อาจารย์ติดประกาศคะแนนที่บอร์ดหน้าห้องพัก
อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
3.2 ให้อาจารย์แจ้งสถานที่การรับ – ส่งงาน ที่ชัดเจน ให้นักศึกษาทราบ
3.3 ให้อาจารย์กํากับให้มีการลงชื่อ ในการรับ - ส่งงาน ของนักศึกษาทุกครั้ง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
ให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 ราย และมาตรการตักเตือนและป้องกันความผิดพลาดในการให้คะแนน ตามที่คณะกรรมการวิชาการคณะฯ
เสนอ
2.2 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นายเฉลิมพล แสงศิลา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง แผน ข รหัสประจําตัว 545200027-0 ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 804
897 การศึกษาอิสระ จํานวน 1 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 และอาจารย์ประจําวิชาได้ให้ระดับคะแนน
ผลการศึกษาแก่นักศึกษา เป็นระดับ S ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่เวียนพิเศษ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ได้มี
มติเห็นชอบผลการศึ กษาดั งกล่ าวแล้ว ดัง นั้น จึง เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการประจํา คณะ เพื่อพิจารณาให้การรับรองผล
การศึกษาดังกล่าว
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ของ
นักศึกษารายดังกล่าวตามที่เสนอ
2.3 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
จํานวน 2 ราย ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อ–สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว
นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองการเสนอชื่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว ดังนี้
1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผน ข
รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

คะแนนเฉลี่ยสะสม

535200008-4

นายกฤษนันต์ มังคละคีรี

3.45

2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

คะแนนเฉลี่ยสะสม

483200008-4

นางสาวจุลนาถ วารี

2.04

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
2.4 เสนอทาสีถนนเพื่อเปิดช่องทางสัญจร
นายสัญชัย สันติเวส กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา หารือที่ประชุม กรณีทางสัญจรสําหรับรถยนต์
เข้า–ออกคณะ 3 ช่องทาง คือ บริเวณด้านหน้าคณะ, ด้านข้างคณะฯ (ถนนดินตรงข้ามคณะเภสัชศาสตร์) และด้านหลังคณะฯ
(อาคารเรียน ID-สนพ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านหน้าคณะ จะประสบปัญหาจากรถติดสัญญาณไฟแดง ตั้งแต่สี่แยกศาลา
พระราชทานปริญญาบัตรเดิมเป็นขบวนยาวจนปิดทางเข้า-ออกของคณะ ส่งผลให้รถยนต์จากภายในคณะไม่สามารถขับออกไป
ได้ เนื่องจากรถยนต์ที่จอดรอสัญญาณไฟเขียวไม่ยอมเปิดทางให้ จึงเสนอว่าควรขอความอนุเคราะห์ไปยังมหาวิทยาลัยฯ ให้ทาสี
ถนนบริเวณทางเข้า-ออกคณะ เป็นเส้นทแยงสีเหลืองสําหรับทางแยกห้ามหยุดรถ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ขับรถยนต์ที่หยุดรอ
สัญญาณไฟเขียว ให้ปฏิบัติตามสัญญาณบนถนน เปิดช่องทางให้สัญจรเข้า-ออกคณะได้คล่องตัวขึ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และรองคณบดีฝ่ายบริหารรับที่จะประสานงานกับทาง
มหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ / ตัวชี้วดั ประกันคุณภาพฯ / คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ได้จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของคณะที่ได้รวบรวมข้อมูลและคําอธิบายต่างๆ เกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะจัดทําเป็นรูปเล่มได้สําเร็จ อย่างไรก็ตาม ยังมีความล่าช้าในการจัดพิมพ์และเผยแพร่
เอกสารในครั้ ง แรกนี้ เนื่ อ งจากความล่ า ช้ า ในการรวบรวบข้ อ มู ล จากฝ่ า ยต่ า งๆ ซึ่ ง ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 3

ปีงบประมาณต่อๆไป จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ก่อนขึ้นปีงบประมาณที่จะใช้แผนนั้น โดยจะรวบรวมให้มี
แผนครุภัณฑ์ไว้ด้วย
ทั้งนี้ สําหรับไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2558 มีการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
รหัสงบ
1. งบบริหารจัดการ
2. งบบริหารหลักสูตร
3. งบแผนยุทธศาสตร์
รวม

แผนรายจ่าย
12 เดือน
11,128,000.00
3,339,167.00
2,383,025.00
16,850,192.00

แผนรายจ่าย
ไตรมาสที่ 1
764,910.00

ผลรายจ่าย
ไตรมาสที่ 1
3,415,985.53
369,960.75
471,627.90
4,257,574.18

ผลรายจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ของ 12 เดือน
30.70
11.08
19.79
25.27

ผลรายจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ของไตรมาสที่ 1
48.37

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มีการตรวจแก้ไขข้อความในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2558 ที่มีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ก่อนการเผยแพร่ต่อไป
3.1.2 ผลการติดตามการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ปีการศึกษา 2557
1) ระดับหลักสูตร : ยังไม่มีการติดตามการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เนื่องจากเกณฑ์ประเมินและ
แบบฟอร์มที่จะใช้ในการติดตามและรายงานผลนั้น สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ได้ให้มีการเก็บ
ข้อมูลบางส่วนของหลักสูตรรอไว้แล้ว
2) ระดับคณะ : มีผลการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าตามเกณฑ์ประเมินใหม่นั้นให้นับรวม
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไว้ในตัวชี้วัดที่ 1.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ด้วยหรือไม่ ซึ่งรองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนารับที่จะไปตรวจสอบต่อไป
3.1.3 ผลการเจรจาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้บริหารคณะได้ไปเจรจาเพื่อจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2558 กับทางมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ให้คะแนน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม แต่ทางคณะได้เจรจาขอต่อรอง ไม่ขอรับการประเมินในตัวชี้วัดที่ 10
ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เนื่องจากทางคณะไม่มีหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยยังคงให้คณะต้องได้รับการประเมินในตัวชี้วัดนี้
เช่นเดียวกับทุกคณะ โดยให้คําแนะนําขอให้ทางคณะขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เช่น ทุนไทก้า ทุน
อาเซียน เพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะมากขึ้น ส่วนตัวชี้วัดที่ 14 จํานวนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือ
หน่วยงานของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งทางคณะได้ขอทราบคําอธิบายจากทางมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมในประเด็นที่ว่า ใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัววัดความมีชื่อเสียงขององค์กร นั้น ได้รับคําชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยว่า ทางคณะ
สามารถส่งรายชื่อผู้ใช้บัณฑิตไปให้ส่วนกลางพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ เนื่องจากอาจมีบางองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่เป็นที่รู้จัก
ในประเทศ แต่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ผลิตสินค้าหรือบริการในระดับนานาชาติ
นางสาวรุ่งจิ ต จารุ พงษ์ทวิช กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้ งเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการรั บ
นักศึกษาต่างชาติว่า มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้เสนอสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว เพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของคณะ ซึ่งทางหลักสูตรอยู่ระหว่าง
การศึกษารายละเอียดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 รายงานประจําปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่า ยวางแผนและพัฒ นา แจ้งว่า ฝ่า ยวางแผนและพั ฒ นาคณะฯ ได้จัดทํา รายงานประจํา ปี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 ขึ้น ตามรายละเอียดที่เสนอผ่านจอภาพในที่ประชุม เพื่อสรุปข้อมูลการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ของคณะในปีงบประมาณ 2557 โดยจะนํารายงานประจําปีดังกล่าวนี้ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะต่อไป อนึ่ง
การจัดทํา รายงานประจํ า ปีข องคณะ/หน่ ว ยงาน นั้น เดิมได้รับ การกําหนดให้เ ป็น ตัวชี้วัดหนึ่ง ของเกณฑ์ประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน (IQA) แต่ในปัจจุบันไม่มีตัวชี้วัดนี้แล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับ
ตรง ประจําปีการศึกษา 2558 และได้มีการจัดสอบข้อเขียนไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนซึ่งมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์จากคณะ ดังนี้
สาขาที่เปิดรับ
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

จํานวนรับเข้าศึกษา
25
40

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
55
37

ทั้งนี้ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มีจํานวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ น้อยกว่าจํานวนที่คณะประสงค์
จะรับเข้าศึกษา ซึ่งอาจเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความถนัด
ทางการออกแบบ ในวันเวลาเดียวกัน ทําให้ผู้สมัครมีโอกาสเลือกสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเดียว ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559
จึงจะขอให้ทางมหาวิทยาลัยกําหนดวันสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความถนัดทางการออกแบบ ให้ต่าง
วันกัน ส่วนในปีการศึกษา 2558 นี้ เพื่อให้ทางคณะสามารถรับบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้เต็ม
จํานวนตามเป้าหมายของแผนที่กําหนดไว้สําหรับปีการศึกษานี้ ดังนั้น จึงควรเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาจากการสอบคัดเลือกโดยวิธี
อื่นเพิ่มเติมต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจําปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจําปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาของคณะ ในวันที่ 24 มกราคม 2558 โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย การฟังบรรยายธรรม และการนั่งสมาธิ ณ วัดชัยสิทธิ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านนาเพียง
ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 รายงาน รายรับ-รายจ่าย กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สรุปรายรับ-รายจ่าย ของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2557
เป็นเงิน
3,778,750.52 บาท
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-

รายรับ (จากค่าบํารุง 3% และ 2.5%)
รายรับ (จากดอกเบี้ย)
รายจ่าย
คงเหลือ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

100,185.40
107,098.40
230,600.00
3,755,434.67

บาท
บาท
บาท
บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.6 วารสารกึ่งวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่จะมีการจัดทําวารสารกึ่งวิชาการของคณะขึ้น โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย การเผยแพร่กิจกรรม และผลงาน ทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ บทความทางวิชาการของบุคลากร ศิษย์เก่า
รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ โดยมีกําหนดตีพิมพ์ ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ในชื่อวารสาร
“เฮือนเฮา(ส์)” นั้น วารสารฉบับปฐมฤกษ์ซึ่งมีจํานวน 16 หน้า ได้ปิดเล่มและส่งโรงพิมพ์เพื่อตีพิมพ์ต่อไปแล้ว จํานวน 1,000
เล่ม โดยใช้งบประมาณ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) คาดว่าจะตีพิมพ์แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ง
ทางคณะจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ต่อไป โดยหากฝ่ายใดประสงค์จะใช้เป็นของที่ระลึกในราชการก็
สามารถมาขอรับไปเผยแพร่ได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.7 การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ทางคณะได้ตอบรับให้ความอนุเคราะห์แก่โรงพยาบาล
ยุพ ราชปัว จั ง หวัด น่า น ในการออกแบบบ้า นที่มีค วามเป็น มิ ต รสํา หรับ ผู้สู ง อายุ นั้น ทางคณะโดยผู้รับ ผิ ด ชอบโครงการซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ
4. อาจารย์จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ได้ดําเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน
80,000 บาท และจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ เป็นเงิน 50,000 บาท ซึ่งในการดําเนินงานนั้นได้
มีการเดินทางไปสํารวจในพื้นที่ ดําเนินการออกแบบ และนําเสนอผลงานการออกแบบต่อทางจังหวัดและชุมชนในพื้นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยหลังจากนี้จะมีการเขียนบทความทางวิชาการจากการดําเนินโครงการดังกล่าว และจะนําผลงานของโครงการไปจัดแสดง
นิทรรศการ ร่วมกับผลงานโครงการบริการวิชาการอื่นของคณะที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ทั้งในพื้นที่ชุมชนบ้านโนนม่วง และ ตําบล
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.8 การสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า มีคณาจารย์จํานวน 2 ราย ได้ส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
จึงมีมติให้จัดสรรเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ให้แก่เจ้าของผลงานดังกล่าว ได้แก่
1. นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา บทความเรื่อง “ผลของมวลสารภายในต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา”
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 ปีที่ 1 ประจําปี 2556 หน้า 86-99 จํานวนเงินรางวัล 2,500
บาท
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 6

2. นายสัญชัย สันติเวส บทความเรื่อง “Creativity of Arts and Design Using Color Schemes of
Primary Colors Magenta, Cyan and Yellow” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University
(ฉบับ International) ฉบับที่ 4 เดือน January – June ปี 7 หน้า 241-254 ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติ มีการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิประจําวารสาร และมีปัจจัยผลกระทบ จํานวนเงินรางวัล 4,000 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.9 โครงการ Visiting Professor
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ทางคณะฯ ได้รับการประสานงานจาก Prof. Joseph L.
Aranha จาก College of Architecture, Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Non
Western Architecture ที่มีความประสงค์จะมาให้ความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะในด้านการเรียนการสอนสําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี โดยผ่านโครงการผู้เชี่ยวชาญ Fulbright Specialist Visit เป็นระยะเวลา 6
สัปดาห์ นั้น ทางคณะได้มอบหมายให้หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาบุคลากรที่
จะเป็นเจ้าของโครงการในการกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม รายวิชาที่จะสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางหลักสูตรได้มอบหมาย
ให้ อาจารย์จันทนีย์ จิรัณธนัฐ เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และจัดกําหนดการให้สอนในวิชาเลือกของ
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2558
ทั้งนี้ ทางคณะจะเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Fulbright ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.10 การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการร่วมกัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ทางคณะจะจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 2015 (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 2015) ระหว่างวันที่ 22–
23 พฤษภาคม 2558 และเนื่องจากเห็นว่าในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของคณะ จะมีกิจกรรมวิชาการอื่นๆ
นอกเหนือจากโครงการนี้ด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้ฝ่าย/หลักสูตรต่างๆ ที่มีแผนจัดกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนิทรรศการ
แสดงผลงานในปีนี้ อาจมาร่วมจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ การได้รับการสนับสนุน
โครงการจากสปอนเซอร์ และไม่เป็นภาระแก่บุคลากรในการจัดเตรียมกิจกรรมหลายครั้งจนเกินไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.11 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานคณบดี AR 01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR 03
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ทางคณะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารสํานักงานคณบดี AR 01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR 03 เป็นจํานวนเงิน 8,980,000 บาท โดยมี
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นั้น เนื่องจากทางคณะได้รับ
นโยบายจากรัฐบาล ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการต้องเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนธันวาคม 2557
ดังนั้น ทางคณะจึงจําเป็นต้องกําหนดงวดงานก่อสร้างให้เป็นตามนโยบาย ไม่อาจปรับเปลี่ยนกําหนดการก่อสร้างไปเป็นช่วงปิด
ภาคการศึกษาได้ ประกอบกับผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เร็ว จึงอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกต่างๆ และผลกระทบต่อการจัด
ห้องเรียน และการปฏิบัติการทดลองในหลักสูตร ซึ่งทางคณะได้ติดตามแก้ไขปัญหาให้มีห้องเรียนสําหรับทุกวิชา มีการสลับห้อง
ให้สัมพันธ์กับวิชาและจํานวนนักศึกษาแล้ว เป็นต้น และจะขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เช่น การจัดละครนักศึกษาซึ่งควร
กําหนดเส้นทางเดินเข้างานที่หลีกเลี่ยงเส้นทางก่อสร้าง หรือการที่ฝ่ายต่างๆ ไม่ควรขอใช้ห้องตลอด 24 ชั่วโมงหากจําเป็นต้องใช้
ห้องเพียงบางช่วงของวัน เท่านั้น และทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากกรรมการประจําคณะฯ ในการให้ข้อมูลและคํา อธิบายแก่
นักศึกษาให้เข้าใจถึงเหตุผลของข้อจํากัดด้านอาคารสถานที่ของคณะในระหว่างนี้ด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 7

มติ ที่ป ระชุ มรับ ทราบ และให้ข้ อสัง เกต/ข้ อ เสนอแนะ การกํ า ชับ ผู้ รับ จ้า งให้ ดูแ ลควบคุม พฤติก รรมที่ไ ม่
เหมาะสมของผู้ป ฏิบัติง านบางรายของผู้รับจ้างที่ไ ด้ป ฏิบัติต่อบุค ลากรของคณะ ซึ่ งทําให้เกิดความหวาดระแวงในความไม่
ปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาคณะ รวมทั้งทางคณะควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น หรือปรับเปลี่ยนจุดที่จะติดตั้งให้เป็น
ตําแหน่งที่มีความเสี่ยงมากกว่า
3.12 ระบบจัดการเอกสารงานพิมพ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ทางคณะจะให้บริษัทเอกชนนําระบบจัดการเอกสารงานพิมพ์แบบ Multifunction
Printer (MFP) มาให้บริการที่คณะ แทนการใช้ printer, scanner, เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรสารแบบเดิม ซึ่งทางคณะ
ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบํารุงหรือจัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทนเกือบทุกปี และเป็นภาระในการจัดการด้านพัสดุของคณะ โดย
จะกระจายติดตั้งเครื่อง MFP จํานวน 12 เครื่อง ไว้ตามจุดต่างๆ เช่น สํานักงานคณบดี, ห้องพักคณาจารย์ และห้องสมุด ทั้งนี้
ทางคณะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดในการจัดซื้อ/เช่าเครื่องดังกล่าว รวมทั้งค่าหมึกพิมพ์ และค่าซ่อมบํารุง ค่าใช้จ่ายที่คณะจะจ่ายมี
เพียงค่ากระดาษและค่าบริการพิมพ์ เฉพาะเมื่อมีการสั่งพิมพ์ (print out) ออกมาเท่านั้น เป็นเงิน หน้าละ 55 สตางค์ กรณีเป็นสี
ขาวดํา และ 3.50 บาท กรณีเป็นสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษขนาดใด (ราคานี้อาจลดลงอีก หากมีปริมาณการสั่งพิมพ์ในคณะ/
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ รวมแล้วได้ตามเกณฑ์ที่ตกลง) ส่วนการใช้งานลักษณะอื่นที่ไม่มีการสั่งพิมพ์ (print out) เช่น การ
สแกนเอกสาร จะไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานของเครื่อง
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่ข้อมูลที่บุคลากรสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน จะถูกเก็บไว้
ที่ server และสามารถสั่งพิมพ์จากเครื่อง MFP ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ จุดใดก็ได้ ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยต้องใช้กับบัตรประจําตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัย แบบ smart card เพื่อระบบจะบันทึกและรายงาน
รายชื่อผู้สั่งพิมพ์และจํานวนการสั่งพิมพ์ สําหรับทางคณะใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ นักศึกษาก็สามารถใช้งาน
ระบบนี้ได้ โดยใช้กับบัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ smart card โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งการนําระบบ MFP
มาใช้ในมหาวิทยาลัยฯ นี้ เริ่มต้นมาจากสํานักงานอธิการบดี และจะขยายไปยังคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจต่อไป
สําหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์น้ัน หลังจากเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และนํา software ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน
แล้ว จะมีการจัดอบรมและเริ่มใช้งาน ประมาณเดือนมีนาคม 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเพิ่มเติมว่า ตามที่ทางคณะได้จัดทําสํานาเอกสารการสอนไว้ให้บริการที่ห้องสมุดคณะ
นั้น ในปีการศึกษาหน้าทางคณะจะเปลี่ยนเป็นการจัดทําเอกสารการสอน แบบ digital แทน
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะให้มีการกําหนดเพดานจํานวนการสั่งพิมพ์ด้วยระบบ MFP ของ
หน่วยงาน/บุคลากร เพื่อการควบคุมงบประมาณการพิมพ์เอกสารของคณะ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การเก็บค่าบํารุงจากการให้บริการวิชาการ
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า ตามที่ มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จํ า นวน 2 ฉบั บ
กําหนดให้มีการเก็บค่าบํารุงจากการให้บริการวิชาการ ได้แก่
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2078/2557) ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายค่าบํารุงแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สําหรับการให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2065/2556) ลงวันที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าดําเนินการตามโครงการแก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สําหรับการ
ให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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นั้น เนื่องจากในประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ไม่ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “บริการวิชาการ” ว่าครอบคลุมงานบริการวิชาการ
ประเภทใดบ้าง จึงยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันว่า งานบริการวิชาการประเภทใดที่เข้าข่ายต้องจ่ายค่าบํารุงให้แก่มหาวิทยาลัยและ
คณะ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจึงรับที่จะไปศึกษาและปรึกษากับ
คณบดีก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะของกรรมการบางท่านที่เสนอ
ให้การจ่ายเงินค่าบํารุงนี้ ถือเป็นการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งบุคลากรสามารถนําไปขอลดหย่อนภาษีได้ดว้ ย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การใช้ระบบ E-meeting ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า จะมีการใช้ระบบ E-meeting ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ตั้งแต่การประชุมครั้งถัดไป โดยฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะส่งข้อมูลการประชุมให้กับคณะกรรมการ
ผ่านทางระบบดังกล่าวต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

และให้ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงห้องประชุมคณะ ให้พร้อมรองรับการใช้งานระบบ

ดังกล่าวด้วย
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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