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รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งรักษาราชการแทนคณบดี ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2558

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้
1) หน้า 2 บรรทัดที่ 15 ตัดข้อความว่า "เพื่อความเป็นธรรมแก่นักศึกษา" ออก
2) หน้า 6 บรรทัดที่ 10 แก้ไขคําว่า "เฮือนเฮา" เป็น "เฮือนเฮา(ส์)"
3) หน้า 7 บรรทัดที่ 22 ตัดข้อความว่า "ความคึกคักของ" ออก
4) หน้า 8 บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความจาก “เหมาะสมยิ่งขึ้น (จุดที่มีความเสี่ยงมากกว่า)” เป็น "เป็น
ตําแหน่งที่มีความเสี่ยงมากกว่า"
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 1

ประธาน แจ้ ง ว่ า ด้ ว ยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้
ขอให้ ค ณะฯ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ า คณะฯ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2557 ดังนี้
1. เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ และ
2. เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน 12 ชื่อ
พร้อมประวัติ ข้อมูลการปฏิบัติงาน สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยสังเขป โดยให้เสนอชื่อจากบุคคลผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและมีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศตนและเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่หน้าที่
4. ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6. ไม่ดํารงตําแหน่งในองค์กรที่จดั ตั้งตามรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติลับเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 รายชื่อ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 รายชื่อ
2.2 เสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึ กษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทาง
มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน และผู้แทนสายสนับสนุน จํานวน 1 คน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ดังนี้
1. ผู้แทนคณาจารย์ประจํา ได้แก่ นายพีร์นิธิ อักษร ตําแหน่งอาจารย์
2. ผู้แทนสายสนับสนุน ได้แก่ นายอนุวัฒน์ กิจโกศล ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจําตําแหน่ง 381 ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ได้แจ้งความประสงค์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งงานบริหารงานทั่วไปได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและประเภท
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายนี้แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประเภทผลงานเข้าข่ายที่สามารถจะขอ
กําหนดตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ได้ และทางคณะได้ดําเนินการประเมินการสอนของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมี
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ. 03
2. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
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2.1 ผลงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่
2.1.1 ชูพงษ์ ทองคําสมุทร (2557). “การเปลี่ยนแปลงภาระการทําความเย็นของอาคารที่มีผลมาจาก
ชนิดของวัสดุและอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังอาคาร กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น”,
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, หน้า 99114.
2.1.2 ชูพงษ์ ทองคําสมุทร (2557). “การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเสียงในห้องบรรยายคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 16 ฉบับที่ 19, หน้า 38-50.
2.1.3 Choopong Thongkamsamut (2014), “The Thermal Qualification of Vetiver Grass
Insulation”. 4th Annual Sustainable Rural Development Project 2014
International Research Conference Proceedings, p.103-108.
2.2 ผลงานแต่งหนังสือ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่
2.2.1 ชูพงษ์ ทองคําสมุทร. (2557). ภาวะโลกร้อนกับการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน, ขอนแก่น: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว จึง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งดังกล่าว และเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายนี้ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 6
รายชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และมีมติ
ลับเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน 6 รายชื่อ
2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ประธาน แจ้ง ว่า ด้วย นายณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เลขประจํา
ตําแหน่ง 1701 ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตามยุทธศาสตร์
สําหรับบุคคลภายนอกที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 (กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร) และทุนส่วนตัว มี
กําหนด 3 ปี 8 เดือน 16 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ได้แจ้งการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรข้างต้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
และประสงค์ 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 จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ตามที่เสนอ ตั้งแต่
วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2.5 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่.../2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทํา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในภาคการศึกษา 2/2557 นั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทํา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 3

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่....../2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
เกณฑ์/แนวปฏิบัติ
1. การสอบประมวลความรู้

2. การลงทะเบียน การขอสอบ
และขออนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

3. การรายงานความก้าวหน้า

4. การสอบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ

5. มาตรฐานวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ

รายละเอียด
1) เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษา
สําหรับนักศึกษา ป.โท แผน ข ที่เรียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วน
ตามหลักสูตร และนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบฯ ต้องลงทะเบียน
ครบและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 (สามารถจัดสอบ
ได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง หรือหากจําเป็นสามารถจัดสอบใน
ภาคการศึกษาพิเศษได้)
2) โดยการสอบข้อเขียน คะแนนไม่น้อยกว่า B
สอบสัมภาษณ์ (โดยคณะกรรมการ)
3) เกณฑ์การประเมิน S และ U
4) คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน (มีคุณวุฒิตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด)
1) หลักสูตรฯ ได้กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะลงทะเบียน
เรียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เพิ่มเติมจากระเบียบ มข.
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนให้สําเร็จการศึกษาได้ตามที่
โครงสร้างหลักสูตรกําหนด (หลักสูตร 2 ปี) ดังนี้
- แผน ก แบบ ก1 เสนอเค้าโครงภายใน 1 ภาคการศึกษา
- แผน ก แบบ ก2 เสนอเค้าโครงภายใน 1 ปีการศึกษา
- แผน ข เสนอเค้าโครงภายในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 2
2) คณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน (มีคุณวุฒิ
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด)
1) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ
2) ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
1) นักศึกษาผ่านการประเมินในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระครบ
2) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 4 คน การศึกษา
อิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน (มีคุณวุฒิตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด)
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 88/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ
10

อ้างอิงประกาศ/ระเบียบ
1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่
70/2548) เรื่อง การสอบ
ประมวลความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ
2) ใช้แบบฟอร์มขอสอบ บว.30

1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่
88/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทํา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้อ 4 และ ข้อ 5
2) ใช้แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงฯ
บว.23

1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่
88/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทํา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้อ 8
1) ระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
หมวด 8 การทําวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ ข้อ 48
2) ใช้แบบฟอร์ม ขอสอบ บว.25

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อความเล็กน้อยใน
เอกสารแนบท้าย (ร่าง) ประกาศ ในข้อ 3 ตารางรายวิชาวิทยานิพนธ์
2.6 ขอเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 4

อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ซึ่งได้เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2557 โดยจัดการหลักสูตรแบบโครงการปกติ ได้เสนอขออนุมัติจัดการหลักสูตรเป็น
แบบโครงการพิเศษ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1.

2.
3.

4

รายละเอียด
เริ่มเปิดรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวนรับ 20 คน
- แผน ก แบบ ก1 และ ก2 จํานวน 10 คน
- แผน ข จํานวน 10 คน
คุณวุฒิอาจารย์ : มีอาจารย์ระดับปริญญาเอก 5 คน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ภาคการศึกษาปกติ 37,500 บาท
- ภาคการศึกษาพิเศษ 18,750 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ

หมายเหตุ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ไม่ขัดกับประกาศ มข.ที่ 1802/2552 เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ กลุ่ม 2 ระดับปริญญาโท (ไม่
เกิน 60,000 บาท)
ไม่ขัดกับประกาศ มข.ที่ 640/2548 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
1. แบบเสนอโครงการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ร่า งประกาศมหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่..../2558 ) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึ กษาสํา หรับ หลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม”
3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...../2558 ) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ “หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
อุตสาหกรรม”
ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้
จัดการหลักสูตรเป็นแบบโครงการพิเศษ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ก่อน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบ ให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จัดการหลักสูตร
แบบโครงการพิเศษได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ ให้ตรวจแก้ไข
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการอํานวยการโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1.1 บัญชีแนบท้าย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ..../2558) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หลัก สูต รโครงการพิเ ศษ คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ “หลัก สูต รสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม” : ให้แก้ไขข้อความ ในหน้า 1 ข้อ 2.4 ค่าตอบแทนกรรมการที่
ปรึกษาการศึกษาอิสระต่อเรื่อง จาก จํานวนเงิน “12,000 บาท” เป็น “8,000 บาท”
1.2 แบบเสนอโครงการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ : ให้แก้ไขข้อความ ในหน้า 9
ข้อ 2.12 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนจากภายนอก จาก “(5,000 บาท x 3 ชั่วโมง)” เป็น “(5,000
บาท x 24 ชั่วโมง)”

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 5

1.3 แบบเสนอโครงการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ : ควรทบทวน จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติ ต่อชั่วโมงทฤษฎี ให้สัมพันธ์กับจํานวนหน่วยกิต
2. ให้ข้อคิดเห็นว่า การเปิดการจัดการศึกษาเป็นแบบโครงการพิเศษนี้ ควรทําให้ทางคณะฯ มีสถานการณ์
รายรับเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงควรวางแผนสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของหลักสูตร ที่
รายจ่ายซึ่งจะต้องจ่ายเพิ่มตามการจัดการศึกษาเป็นแบบโครงการพิเศษ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารหลั ก สู ตร, ค่า ตอบแทนอาจารย์ ผู้ส อน ฯลฯ จะไม่เกิน กว่า รายรับ ที่จ ะได้รับ เพิ่มขึ้น จากการจัด
การศึกษาเป็นแบบโครงการพิเศษ ด้วย
2.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...../2558) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร”
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ได้เสนอ
ขอความเห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตาม (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่..../2558) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร” ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
อัตราเดิม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) ภาคการศึกษาปกติ 30,500 บาท
2) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,250 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ
ไม่ได้ระบุไว้ แต่ให้เป็นไปตามประกาศ มข.
(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

อัตราเสนอปรับใหม่
1) ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท
2) ภาคการศึกษาพิเศษ 17,500 บาท
1) ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 5,000
บาท/ครั้ง
2) ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท/ครั้ง
3) ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้
2,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ
- ให้ยกเลิกประกาศ มข. (ฉบับที่
1013/2551) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
- สอดคล้องกับประกาศ มข. (ฉบับที่
1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

โดยทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ อย่างน้อยไม่ต่ํากว่าอัตราตาม
(ร่าง) ประกาศที่เสนอ และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรมีการพิจารณาทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรในโอกาสต่อไปให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราของต่างสถาบัน จํานวนผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และ
ความจําเป็นด้านงบประมาณของคณะ โดยให้เป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปได้ และขอให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการติดตามจํานวนรับเข้านักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะว่าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาหรือไม่
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. ขอให้หลักสูตรฯ วางแผนสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของหลักสูตรไม่ให้เกินดุลรายรับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 6

2.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...../2558) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง”
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ได้เสนอขอความเห็นชอบการ
ปรั บ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 เป็ น ต้ น ไป ตาม (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่..../2558) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง” ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
อัตราเดิม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) ภาคการศึกษาปกติ 30,500 บาท
2) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,250 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ
1) ระบุเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 5,000 บาท/ครั้ง
2) อื่นๆ ไม่ได้ระบุไว้ แต่ให้เป็นไปตาม
ประกาศ มข. (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ

อัตราเสนอปรับใหม่
1) ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท
2) ภาคการศึกษาพิเศษ 17,500 บาท
1) ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 5,000
บาท/ครั้ง
2) ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท/ครั้ง
3) ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้
2,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ
- ให้ยกเลิกประกาศ มข. (ฉบับที่
966/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
- สอดคล้องกับประกาศ มข. (ฉบับที่
1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

โดยทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ อย่างน้อยไม่ต่ํากว่าอัตราตาม
(ร่าง) ประกาศที่เสนอ และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเช่นเดียวกับในวาระที่ 2.7 ดังนี้
1. ควรมีการพิจารณาทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรในโอกาสต่อไปให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราของต่างสถาบัน จํานวนผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และ
ความจําเป็นด้านงบประมาณของคณะ โดยให้เป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปได้ และขอให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการติดตามจํานวนรับเข้านักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะว่าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาหรือไม่
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. ขอให้หลักสูตรฯ วางแผนสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของหลักสูตรไม่ให้เกินดุลรายรับ
2.9 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า มี นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร้ อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
จํานวน 1 ราย ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อ – สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว
นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษารายดังกล่าว ดังนี้
รหัสประจําตัว
503200265-6

ชื่อ - สกุล
นายวิศรุต เกตุสิว

คะแนนเฉลี่ยสะสม
2.18

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 7

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 งานคืนสู่เหย้า “คืนรัง 58”
นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา และ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดจัดงานคืนสู่เหย้า
“คืนรัง 58” ระหว่างวันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะมีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจ จุบัน ซึ่ง สําหรับ กิจกรรมงานเลี้ย งนั้น จะจัดขึ้น ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) จึง ขอเชิญ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยได้สํารองโต๊ะ VIP ไว้แล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 วารสารกึ่งวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า วารสารกึ่งวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชื่อ “เฮือนเฮา(ส์)
Huen Haus” ฉบับปฐมฤกษ์ ได้รับการตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารซึ่งแจกในที่ประชุม ทั้งนี้ จะดําเนินการแจกจ่าย
ไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งหน่ วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปรั บปรุงการจัดหมวดหมู่ในวารสารตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปีงบประมาณ 2558 ด้านการวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ปีงบประมาณ 2558 ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้
- มีโครงการทั้งหมด
28
โครงการ
- ดําเนินการแล้ว
7
โครงการ
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
14
โครงการ
- เสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 4
โครงการ
- ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่แจ้งยืนยันการดําเนินโครงการ
2
โครงการ
- ไม่สนับสนุนโครงการ
1
โครงการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23–25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม
โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สร้างเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลนครขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เพื่อร่วมกันกําหนดแผนยุทธศาสตร์ใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาด้านการบริการสุขภาพชุมชน พัฒนานโยบายที่เอื้อต่อการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการดํารงชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ ตลอดจนกําหนดแผน
และระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ
จัดทําประชาพิจารณ์ต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 8

มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 การประชุมวิชาการระดับชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ในระยะนี้มีหลายมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ จึงขอความร่วมมือจากหลักสูตรต่างๆ
แจ้งคณาจารย์เพื่อแจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้นําผลงานวิจัยไปนําเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.6 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะกรรมการนโยบายโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศให้ทุน คปก. รุ่นที่ 18 แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และทุนผู้ช่วยวิจัยแก่
นักศึกษาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยวิจัย จึงขอความร่วมมือแจ้งคณาจารย์ที่คาดว่าจะรับนักศึกษา
ปริญญาเอก เสนอขอทุนนี้ โดยทางฝ่ายวิชาการจะประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตรและคณาจารย์ทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน 6 คน
เป็นกรรมการ
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ 3 นั้น ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง ให้มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นั้น เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ฉะนั้น เพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ข้อ 6 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ทางมหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 3 ตามกลุ่มสาขาวิชาที่คณะสังกัด (กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จํานวน 2 รายชื่อ เพื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติลับเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 รายชื่อ
4.2 การเก็บค่าบํารุงจากการให้บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งรับที่จะหาข้อมูลมารายงาน
ต่อที่ประชุมว่า งานบริการวิชาการประเภทใดและโดยเงื่อนไขอย่างไร ที่เข้าข่ายต้องจ่ายค่าบํารุงให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะ นั้น
หัวหน้าสํานักงานคณบดีได้ศึกษาระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสําคัญมาให้ทราบ ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. บุ ค ลากรของคณะ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการ จะต้ อ งจ่ า ยค่ า บํ า รุ ง ให้ แ ก่ ค ณะ ในอั ต ราร้ อ ยละ 3 ของ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการให้บริการวิชาการในนาม
ของการเป็นบุคลากรของคณะ โดยมีการติดต่อผ่านคณะ ในประเภทงาน ดังนี้ งานออกแบบหรือปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 9

สร้าง งานออกแบบภูมิทัศน์หรือออกแบบสวน งานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบซอฟท์แวร์ งานทําฐานข้อมูล งาน
จัดทํา Courseware ด้วยระบบ E-learning และงานอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้
2. โครงการบริการวิชาการ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าบํารุงให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 5 และจ่ายค่าบํารุงให้แก่
คณะ ในอั ต ราร้ อ ยละ 10 ของงบประมาณโครงการ ได้ แ ก่ โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ทํ า ให้ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นโครงการที่มีข้อตกลง (สัญญา) กับหน่วยงานภายนอก และมีการติดต่อผ่านคณะ ในประเภทงาน
ดังนี้ การจัดการศึกษา และอบรม การวิจัย การสํารวจ การประเมินผล การวางแผน การวิเคราะห์ การทดลอง การ
ตรวจสอบ ตรวจซ่อม และอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นงานวิจัย งานวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ การถ่ายทอด การพัฒนา
เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ งานอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นงานบริการวิชาการ การให้คําปรึกษา คําแนะนํา งานแปล
เอกสาร การบริการข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการตามโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้มุ่งกําไร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบในเบื้องต้น การขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิด
รายวิชาใหม่ดังกล่าว ตามรายะเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ชื่อวิชา
ทักษะคอมพิวเตอร์สําหรับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 3(3-2-5)
Computer Skills for
Architecture Practice

อาจารย์เจ้าของวิชา
นายสัญชัย สันติเวส

ความจําเป็นในการขอเปิดรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ตอบรับ
และรองรับความต้องการทักษะในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิชาชีพของ
สถาปนิกในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
สอดประสานส่งเสริมซึ่งกันและกันกับ
เนื้อหาในรายวิชาอื่นๆ ในหล้กสูตร

หมายเหตุ
1. เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลือกทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. เปิดสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ขึ้นไป
3. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ
806 311 Computer for
Architecture Presentation

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
4.4 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลา
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา และ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจ้งว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวิรุฬห์ สังข์
สุวรรณ ปฏิบัติงานที่หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้เสนอขออนุมัติลาศึกษาแบบ
ไม่เต็มเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ในการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (แผน ก.1) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอสําหรับประกอบการพิจารณา จึงขอให้หลักสูตรต้นสังกัด
และการเจ้าหน้าที่คณะ รวบรวมข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4.5 การให้บริการวิชาการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 10

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งว่า มีบุคลากรขอให้เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา กรณีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะได้รับการจัดสรรบ้านพักสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัย แต่บ้านที่
ได้รับจัดสรรมีสภาพทรุดโทรม ประกอบกับเห็นว่าทางคณะมีคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การออกไป
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้านการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม จึงอาจสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านนี้
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของคณะที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะอาจบรรจุโครงการนี้ไว้ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โดยบุคลากรผู้อยู่อาศัยเป็นผู้รับผิดชอบค่า
วัสดุสําหรับการซ่อมปรับปรุงบ้านพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับบุคลากร หรือโดยขอรับการสนับสนุนวัสดุจากบริษัทเอกชน
กรณีการซ่อมปรับปรุงบ้านพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ
4.6 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางสาวชนั ษฎา จุล ลัษเฐียร กรรมการประจํา คณะจากคณาจารย์ประจํา และ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจ้งว่า สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
กําหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ณ
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเผยแพร่ผลงาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญา รวมทั้ง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยได้เสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ขอให้ยกระดับ
โครงการจากระดับหลักสูตรเป็นระดับคณะ ดังนั้น จึงจะมีการปรับปรุงโครงการเพิ่มเติมให้เป็นระดับคณะ โดยทางคณะถือ
โอกาสนี้เดินทางไปทําพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัย
สุภานุวงศ์ และหลักสูตรต่างๆ นําผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งต้องการความร่วมมือจาก
หลักสูตรต่างๆ ในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการตามที่เสนอ และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดเตรียมงานดังกล่าว
ต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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