รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
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กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
2. นางสาวรุ่งจิต

ภู่ประเสริฐ
จารุพงษ์ทวิช

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558
หน้า 10 บรรทัดที่ 3 ให้แก้ไขข้อความว่า “จ่ายค่าบํารุงให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะในอัตราร้อยละ
15” เป็น “จ่ายค่าบํารุงให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 5 และจ่ายค่าบํารุงให้แก่คณะ ในอัตราร้อยละ 10”
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558
ไม่มีการแก้ไข
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 1

รองคณบดีฝ่ายวิช าการ เสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณาให้ค วามเห็นชอบ การเสนอชื่อผู้สํ า เร็จการศึกษา จาก
นักศึกษาซึ่งยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย
และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ ได้แก่
1) นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
โครงการพิเศษ จํานวน 1 ราย ซึ่งยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
ได้แก่
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

คะแนนเฉลี่ยสะสม

1

523200130-1

นายธัชพงศ์ ชินพิริยะ

2.60

2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผน ข
จํานวน 2 ราย ซึ่งยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ได้แก่
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

คะแนนเฉลี่ยสะสม

1

545200012-3

นายณัฐวุฒิ เร่งพันธวี

3.75

2

545200018-1

นายสรนันท์ ศิริจําปา

3.30

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ราย ตามที่เสนอ
2.2 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการในประเทศ เพื่อแต่งตํารา เรื่อง กระแสนิยมในงานสถาปัตยกรรม มีกําหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ความนํา สถาปัตยกรรมหลัง
สมัยใหม่ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย และสถาปัตยกรรมในลัทธิจุลนิยม รวม 4 หัวข้อ คิดเป็นความก้าวหน้า รวมร้อยละ 60
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2557 แล้ว และเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งกําหนดให้เสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเสนอผลงานโครงการที่สําเร็จ
สมบูรณ์ต่อทางมหาวิท ยาลั ยเพื่อพิ จ ารณาต่อไป ดัง นั้ น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน ผลโครงการดัง กล่า ว ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาประเมินผลรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 2
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล แล้ว เห็นว่าผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงมีมติรับรองรายงานความก้าวหน้าตามที่
เสนอ
2.3 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ในปี
การศึกษา 2558
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ง ว่ า ตามที่ ห ลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวางแผนภาคและเมื อ ง
หลักสูตรปกติ ได้เปิดทําการสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา นั้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าศึกษาในบาง
กลุ่ม เช่น ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการวางแผนภาคและเมืองขององค์กรหรือสถาบันทั้งรัฐ และเอกชน อาจารย์และนักวิชาการ
ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาคและเมืองขององค์กรต่างๆ ไม่สามารถมา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 2

ศึกษาในเวลาตามหลักสูตรปกติได้ ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงเสนอให้จัดการศึกษาหลักสูตร เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม ได้แก่
1. แบบเสนอโครงการขออนุมัติดําเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่..../2558 ) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง”
3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2558 ) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง”
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ลําดับที่
รายละเอียด
1
เริ่มเปิดรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จํานวนรับ 5 คน
- แบบ 1.1 จํานวน 1 คน
- แบบ 2.1 จํานวน 4 คน
2
คุณวุฒิอาจารย์ เป็นไปตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด
3
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ภาคการศึกษาปกติ 60,000 บาท
- ภาคการศึกษาพิเศษ 30,000 บาท
4
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ

หมายเหตุ

มีอาจารย์ระดับปริญญาเอก 5 คน
ไม่ขัดกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ กลุ่ม
2 ระดับปริญญาเอก (ไม่เกิน 90,000 บาท)
ไม่ขัดกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หลักสูตรปกติ ในคราวประชุมครั้งที่
พิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ได้
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นําไปพิจารณาทบทวนการจัดการหลักสูตร ดังนี้
1. ควรทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร เช่น
1.1 ค่าใช้จ่ายบางรายการ อัตราที่กําหนดควรสอดคล้องกับหลักสูตรโครงการพิเศษอื่นซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะแล้ว และเป็นอัตราที่ใช้สําหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
1.2 ควรพิจารณาสัดส่วนรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตร ที่รายจ่ายซึ่งจะต้องจ่ายเพิ่มตามการจัดการศึกษา
เป็นแบบโครงการพิเศษ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร, ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
ฯลฯ ที่จะไม่จ่ายเกินกว่ารายรับที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษาเป็นแบบโครงการพิเศษ เช่น
การกําหนดเพดานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นปีละไม่เกิน 100,000 บาท เป็นต้น
2. ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาและชื่อเสียงของคณะ) เนื่องจากนักศึกษาจะมีระยะเวลาศึกษาเฉพาะวันหยุดราชการ
2.4 นักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 3

รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า นางสาวกาญจนสุ ด า กิ ณ เรศ รหั ส ประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา 563200002-4
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ ชั้นปีที่ 2 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่
ศึก ษาในคณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ จาก สาขาวิช าสถาปัต ยกรรมศาสตร์ หลั ก สูต รปกติ เป็ น สาขาวิช าการออกแบบ
อุ ต สาหกรรม หลั ก สู ต รปกติ ซึ่ ง งานบริ ก ารการศึ ก ษาได้ ต รวจสอบแล้ ว นั ก ศึก ษามี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ า ข่ า ยตามประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบั บที่ 24/2557) เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายคณะเรียน และการเปลี่ยนสาขาวิชาในสังกัดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาและดําเนินการตามประกาศดังกล่าวแล้ว ดังนี้
1. นักศึกษามีสถานภาพเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว จํานวน 2
ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตสะสม จํานวน 67 หน่วยกิต และมีคะแนนผลการเรียนสะสม 2.35
2. นักศึกษาไม่เคยย้ายคณะเรียน หรือเปลี่ยนสาขาวิชามาก่อน
3. นักศึกษามีค ะแนนในการสอบเข้า ศึกษาต่อในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โครงการ
ช้างเผือก) ครบทุกรายวิชา โดยมีคะแนนรวม 56.53 คะแนน และมีคะแนนรวมไม่ต่ํากว่าคะแนนรวมต่ําสุด
ของผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (คะแนนต่ําสุดคือ 50.50
คะแนน)
4. นักศึกษาสอบผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชาความถนัดทางการออกแบบทางอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2558 ได้ 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
5. นักศึกษาสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
6. มีที่สําหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ปัจจุบันมีนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2556 จํานวน 40 คน)
7. ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของ
รายวิชาได้ทั้งสิ้น จํานวน 12 หน่วยกิต ดังรายละเอียดรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ดังนี้

1

รหัส/ชื่อวิชา ที่เคยศึกษามาแล้ว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 153
Local Wisdom

2

000 169

3

242 104

ลําดับที่

4
5

Creative Thinking

Physical Education
Activities (Basketball)
863 102 Basic of Folk Music
870 151
Cartoon Design
รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนทั้งสิน้

หน่วย เกรด
กิต ที่ได้
3
B+

3

B+

1

A

2
3
12

A
A

รหัสชื่อวิชา ที่ขอเทียบโอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
000 153
Local Wisdom

หน่วย เทียบโอนได้ในหมวดวิชา
กิต
ตามหลักสูตรคณะฯ
3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 4 วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา)
000 169 Creative Thinking
3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวด 2 การคิดเชิง
วิเคราะห์และเชิงวิพากษ์)
242 104 Physical Education 1 หมวดวิชาเลือกเสรี
Activities (Basketball)
863 102 Basic of Folk Music 2 หมวดวิชาเลือกเสรี
870 151 Cartoon Design
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ทั้งสิ้น 12

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่เวียนพิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2558 และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2558 รวมทั้งคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
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ได้มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาได้ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเปลี่ยนสาขาวิชาและการเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาของนักศึกษารายนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นักศึกษารายดังกล่าว เปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาและเทียบโอน
รายวิชา จํานวน 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ได้ตามที่เสนอ
2.5 เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2558
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2558 สําหรับบุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 643/2555) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2555, บุคลากรที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณจาก
หน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกขน, ตลอดจนบุคลากรที่ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานและ
การศึกษา ประจําปีพุทธศักราช 2558 ดังนี้
ก. บุคลากรผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 643/2555) (ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2556 – 30 กันยายน 2557) ดังนี้
1. รางวัลศรีมอดินแดง จํานวน 2 รางวัล
1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 1 รางวัล
2) ตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 1 รางวัล
2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จํานวน 4 กลุ่ม 3 รางวัล
1) กลุ่มที่ 1 จํานวน 1 รางวัล
1.1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับตําแหน่งรองศาสตราจารย์
1.2) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตําแหน่งเชี่ยวชาญ/ ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
2) กลุ่มที่ 2 จํานวน 1 รางวัล
2.1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการ
2.3) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย ชํานาญการ/ ชํานาญการพิเศษ
2.4) ตําแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย ชํานาญงานพิเศษ
3) กลุ่มที่ 3 จํานวน 1 รางวัล
3.1) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย ปฏิบัติการ
3.2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน
4) กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 รางวัล
3. รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานด้านการวิจัย จํานวน 29 รางวัล (นักวิจัย/คณะ/ศูนย์วิจัย) (ดําเนินการคัดเลือกโดยฝ่าย
วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี)
4. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า (ดําเนินการโดยส่วนกลาง จะพิจารณา
จากผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ)
5. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการ (ขอให้แนบผลประเมินจากหน่วยงาน)
6. รางวัลเชิดชูเกียรติบคุ ลากรสายผู้สอน
1) ด้านการเรียนการสอน (ขอให้แนบผลประเมินการสอนจากนักศึกษา)
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2) ด้านการให้บริการวิชาการ
3) ด้านการพัฒนานักศึกษา
7. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน
1) สนับสนุนการบริหารทั่วไป
2) สนับสนุนการบริการวิชาการและสังคม
3) สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
4) สนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
5) สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น)
6) สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ก. นี้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุคลากร/ หน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ปฏิบัติราชการประจําในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย
4. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
5. เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน
ทั้งนี้ คณะอาจแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลในเบื้องต้น
ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะสามารถเสนอชื่อบุคคลภายในหรือ
ภายนอกคณะก็ได้ ด้านละไม่เกิน 1 ชื่อ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กําหนด และสรุปผลงานที่สนับสนุนเกณฑ์ใน
การพิจารณาเป็นรายข้อ เฉพาะผลงานดีเด่นที่ต้องการนําเสนอ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์
ข. ผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ (ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)
ค. ผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)
ง. ผู้มคี ุณูปการต่อคณะ/หน่วยงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากร/หน่วยงาน ที่สมควรได้รับรางวัลในข้อ ก. และข้อ ง. ส่วนข้อ ข.
และข้อ ค. นั้น ทางคณะจะรวบรวมรายชื่อและรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อบุคลากร/หน่วยงาน ที่สมควรได้รับรางวัลในข้อ ก. และข้อ ง. โดยวิธีลับ
2.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สําหรับบุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากทางคณะมีความประสงค์จะจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เพื่อ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สําหรับบุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สําหรับบุคลากรในสังกัดคณะฯ ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของคณะ และเพื่อให้
การจัดตั้งและการบริหารจัดการการเงินของกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ จึง
เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อปริญญาเอก
สําหรับบุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ตามเอกสารประกอบการประชุม เพื่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสํานักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สําหรับบุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สําหรับบุคลากรใน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ตามเอกสารประกอบการประชุมที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ให้ปรับแก้
ไขข้อความใน (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวก่อนเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. ให้มีคําจํากัดความของคําว่า “ผู้ช่วยสอน”
2. ในคําจํากัดความของคําว่า “ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน” นั้น ให้ตัดข้อความว่า “ทั้งในประเทศและ” ออก
3. ในคําจํากัดความของคําว่า “เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ” นั้น ให้แก้ไขข้อความ จาก “สาขาที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน” เป็น “สาขาที่เป็นความต้องการของคณะ”
4. ข้อ 4 ให้แก้ไขข้อความ จาก “เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น” เป็น “เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในต่างประเทศแบบเต็มเวลา”
5. ข้อ 6.3 ให้แก้ไขข้อความ จาก “อาจารย์ประจําคณะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ จํานวน
ไม่เกิน 3 คน” เป็น “ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสังกัดคณะซึ่งเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน 3 คน”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ใน
ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร ผ.ม. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
2. หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
นั้น หลักสูตรดังกล่าวมีผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ในปีงบประมาณ 2557 สรุปได้ดังนี้
หลักสูตร
ผ.ม. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร

หนี้สินและทุน
1,013,883.00
3,561,822.29

รายได้
914,845.00
1,620,261.00

รายจ่าย
697,333.14
1,185,723.05

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
217,511.86
434,537.95

มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องจากจะมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา
2557 จึงจะขอให้ทุกหลักสูตรดําเนินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ได้แก่ มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2558 นี้ ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเริ่มทําการตรวจสอบการกรอกข้อมูลดังกล่าว ประมาณปลายเดือนเมษายน
2558 และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จะขอให้หลักสูตรต่างๆ ดําเนินการกรอกข้อมูล มอค.7 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
เพื่อรับการตรวจประเมินต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การร่วมเสนอผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กําหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” ในเดือนสิงหาคม 2558 และได้เชิญสถาบันต่างๆ ให้นําผลงานวิจัยและ
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เข้าร่วมนําเสนอในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งทางฝ่ายวิชาการคณะฯ จะหารือในรายละเอียดกับรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.4 นโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
เดือนที่ผ่านมา ได้รับทราบนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ดังนั้น จึง
แจ้งนโยบายดังกล่าวให้คณะกรรมการประจําคณะทราบด้วย ตามรายละเอียดใน power point ซึ่งนําเสนอในที่ประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า สํ า นั ก งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดต่อนัดหมายที่จะมาหารือกับทางคณะ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งเรื่องที่จะหารือนั้นคาดว่าจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาจสืบเนื่องมาจากผลงานวิจัย เรื่อง “การวาดภาพระบายสีตามภาพ
ศิลปะต้นแบบผ่านจอภาพแบบสัมผัสของคนตาบอดสนิทตั้งแต่กําเนิด” ของ ดร. สัญชัย สันติเวส และการจดสิทธิบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งมีการดําเนินการทุกปีในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สําหรับรายละเอียดการหารือนั้นจะนําแจ้ง
ที่ประชุมในโอกาสต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.6 การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า ตามที่ ค ณะมี ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ กั บ คณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ นั้น เนื่ อ งจากตนจะไปประชุ มวิ ช าการระดับ นานาชาติ The
4th
International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA04) ณ สถาบันดังกล่าว ระหว่าง
วันที่ 30 -31 มีนาคม 2558 ดังนั้น หากฝ่ายหรือหลักสูตรใดประสงค์ให้ประสานงานใดกับสถาบันดังกล่าว ขอให้แจ้งได้ เพื่อรับ
ไปประสานงานต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ
ประธาน แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กรณี นายวิรุฬห์ สังข์
สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ขออนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ไม่เกิน
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) แต่เนื่องจากมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ ที่ประชุมจึงมีมติให้หลักสูตรต้นสังกัดและการ
เจ้าหน้าที่คณะ เสนอข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น บัดนี้ การเจ้าหน้าที่คณะได้รวบรวม
ข้อมูลจากหลักสูตรต้นสังกัดและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าว ศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยไม่ใช้เวลาราชการ ทั้งนี้ หากเมื่อใดที่จําเป็นต้องใช้เวลาราชการ
บางส่วนเพื่อจะสําเร็จการศึกษา และเพื่อการขอปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ ผ่านหลักสูตรต้นสังกัด
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
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รองคณบดีฝ่า ยวิชาการ แจ้งว่า คณะกรรมการร่างหลัก สูตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) เสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมเป็นกรรมการ แล้ว โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร หลังจากการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ แล้ว ตามปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร/ชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม

ชื่อปริญญา

ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy
Program in Industrial
Design

ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบ
อุตสาหกรรม) ปร.ด. (การออกแบบ
อุตสาหกรรม)

ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy
(Industrial Design) Ph.D.
(Industrial Design)

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
รายชื่อ
1 นายสุรกานต์ รวยสูงเนิน

ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายขาม จาตุรงคกุล

อาจารย์

3

นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร

อาจารย์

4

นายณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร

อาจารย์

5

นางสาวสุภาพร อรรถโกมล

อาจารย์

-

คุณวุฒิ
ปร.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ศศ.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
คอ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม)
ปร.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
คอ.บ. (สถาปัตยกรรม)
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ปร.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
วทบ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)

3. โครงสร้างหลักสูตร
3.1 แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.2 แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4. จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 5 คน ต่อปีการศึกษา
โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้ว มีมติ

มติ ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ ว มี มติเห็นชอบการขอเปิดหลั กสูตรปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิต สาขาวิ ชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ตามที่เสนอ
5.2 สรุปรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558
ประธาน แจ้ ง ว่ า ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นาคณะฯ ได้ ร ายงานสรุ ป รายจ่า ยตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 18 มีนาคม 2558) มาให้ทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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รหัสงบ

แผนการจ่าย
(12 เดือน)

1. งบบริหารจัดการ

10,420,000.00

2. งบบริหารหลักสูตร

3,537,467.00

3. งบแผนยุทธศาสตร์

2,513,025.00

รวมทุกแผน (1+2+3)

16,470,492.00

แผนการจ่าย
ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ
ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ
งบประมาณที่ใช้ไป
(ณ 18 มีค 2558)
(ของแผน 12 เดือน) (ของแผน ณ 18 มีค 2558)
1,731,145.00

1,731,145.00

5,136,938.39

49.30

1,380,983.46

39.04

1,007,550.10

40.09

7,525,471.95

45.69

79.77

ทั้งนี้ การใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งฝ่ายและหลักสูตรต่างๆ จะต้องติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลต่อไป และในเดือนเมษายน 2558 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ จะสอบถามไปยังฝ่ายและหลักสูตรต่างๆ
เพื่อทบทวนความจําเป็นในการใช้งบประมาณ ซึ่งหากโครงการ/กิจกรรมใด หมดความจําเป็นในการใช้งบประมาณ ทางคณะจะ
นําไปใช้ในรายจ่ายอื่นที่จําเป็นแทนต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.3 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่า ยวิช าการ แจ้ง ว่า มีนั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษา หลั ก สู ต รสถาปัต ยกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผนการศึกษา ก แบบ ก 2 จํานวน 1 ราย ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 802 899 Thesis ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ครบถ้วนแล้ว และอาจารย์ประจําวิชาได้ให้ระดับคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา และ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบผลการศึกษา
ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาดังกล่าว ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นายศรายุทธ แก้วกลม

รหัสนักศึกษา
535200004-1

หน่วยกิตสะสม
9

หน่วยกิตที่ลงทะเบียน
3

หน่วยกิตที่ผ่าน
3

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 นักศึกษารายดังกล่าว
ตามที่เสนอ
5.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน
ประธาน แจ้งว่า
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับปฏิทินการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้เห็นชอบให้สํารวจมายังคณะ
ต่างๆ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ ในการใช้ปฏิทินการศึกษาดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีมติมอบหมายให้ นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ดําเนินการสอบถามและรวบรวมความคิดเห็นจากคณาจารย์เพิ่มเติม เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
5.5 นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนวัยทํางาน
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะ/หลักสูตร จัดการศึกษาแบบหลักสูตร
ต่อเนื่อง ที่เปิดโอกาสให้คนวัยทํางานสามารถมาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ และเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อนําไปใช้ปรับวุฒิการศึกษา
ต่อไปได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.6 นิทรรศการงานครบรอบ 10 ปี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
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ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ ร กานต์ รวยสู ง เนิ น กรรมการประจํ า คณะจากคณาจารย์ ป ระจํ า และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจ้งว่า หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม กําหนดจัดงาน “นิทรรศการงานครบรอบ 10 ปี ไอดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ระหว่าง
วันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาทุกชั้นปี และเพื่อเป็น
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะทุกท่านไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ปัจจุบันคณะมีการเปิดหลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มมากขึ้น จึงขอหารือเกี่ยวกับความจําเป็นในการมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพื่อเป็นที่ประชุมหารือเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาและการมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
ประธาน ให้ข้อมูลว่า ทางคณะเคยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ แต่หลังจากที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ซึ่งมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการแล้ว การประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จึงพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจํา
คณะ แทน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานคณบดีตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากระเบียบ
กําหนดให้คณะจําเป็นต้องแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และคําสั่งที่ทางคณะเคยแต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะยังมีผลบังคับใช้อยู่ ก็ให้ดําเนินการยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพียงบางหลักสูตรเป็นกรรมการ แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ แทน
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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