รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2558
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวรัฐ
2. นายธรรมวัฒน์
3. รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์
8. นางสาวชนัษฎา
9. นายชลวุฒิ
10. นายสัญชัย
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ
12. นางอโนชา
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รวยสูงเนิน
จุลลัษเฐียร
พรหมสาขา ณ สกลนคร
สันติเวส
ราษีสุทธิ์
นนทคุปต์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ทาหน้าที่ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา
2. นายธันฐกรณ์

เพชรานนท์
พงศ์พิมล

คณบดี
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2558

มติ ทีป่ ระชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้
1) หน้า 3 บรรทัดที่ 1 ให้แก้ไขคาว่า “ให้คณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ นาวาระดังกล่าวกลับไป
ตรวจสอบทบทวน และเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง” เป็น “ขอให้ทางคณะ
จัดทาหนังสือสอบถามไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิจารณา”
2) หน้า 6 บรรทัดที่ 7 ให้แก้ไขคาว่า “ฝ่ายวางแผนและพัฒนา” เป็น “งานนโยบายและแผน”
3) หน้า 7 บรรทัดที่ 20 และ 21 ให้แก้ไขคาว่า “Research Export” เป็น “Thailand Research Expo”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 กรอบคาของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559
รองคณบดีฝ่ า ยวางแผนและพัฒ นา แจ้งว่ า มหาวิ ทยาลัย ขอนแก่น ขอให้ ค ณะ/หน่ ว ยงาน ส่ งกรอบค าขอ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดทาแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผน
และพัฒนาคณะฯ จึงได้ให้งานนโยบายและแผน ประมาณการรายรับและรายจ่ายของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2559 (ภาค
การศึกษาที่ 2/2558 และ 1/2559) ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อเป็นกรอบคาของบประมาณเงินรายได้
ของคณะฯ ที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ประมาณการรายรับ
1. เงินผลประโยชน์
1,845,000
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
26,837,350

รวมเงิน

28,682,350

ประมาณการรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้าง (พนง. 8 อัตรา, ลจ.ชค. 9 อัตรา)
2. อุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนการบริหารส่วนกลาง, จัดการศึกษา,
แผนยุทธศาสตร์)
3. อุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
4. อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม
5. หักเข้ามหาวิทยาลัย 15%
รวมเงิน

5,000,000
17,529,998
1,000,000
850,000
4,302,352
28,682,350

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็ น ชอบ ให้ เ สนอกรอบค าของบประมาณเงิ น รายได้ ปี ง บประมาณ 2559 ของคณะฯ ต่ อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอ
2. สาหรับรายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2559 เป็นการภายในคณะ นั้น
มีมติให้ยกไปพิจารณาในโอกาสต่อไป โดยรอการสรุปข้อมูลจากการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และความ
ต้องการครุภัณฑ์ จากหลักสูตรและหน่วยงานต่างๆ ก่อน
2.2 กรอบคาขออัตรากาลัง ปีงบประมาณ 2559
รองคณบดี ฝ่ ายวางแผนและพั ฒ นา แจ้ งว่ า ในทุ ก ปี งบประมาณ มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น จะแจ้ งให้ ค ณะ/
หน่ ว ยงาน เสนอความต้ อ งการอั ต ราก าลั งไปยั งมหาวิ ท ยาลั ยฯ เพื่ อ พิจ ารณาการจัด สรร โดยส าหรั บ การพิจ ารณากรอบ
อัตรากาลัง ในปีงบประมาณ 2559 นั้น มีแนวโน้มว่าทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่จัดสรรอัตรากาลังเพิ่มใหม่ให้แก่คณะ/หน่วยงาน
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเกินกว่าประมาณการไว้เป็น
จานวนมาก และในปีงบประมาณ 2559 จะต้องเตรียมงบประมาณสาหรับจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเมื่อมีการปรับเปลี่ยนไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดังนั้น ทางคณะฯ จึงจะเสนอการขอกรอบอัตรากาลัง เฉพาะตามที่เคยเสนอขอรับการจัดสรรไปใน
ทุกปี กล่าวคือ ขอกรอบอัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดิน ตามตาแหน่งและจานวนของพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว
ที่ทางคณะฯ ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะจ้างอยู่ และขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามตาแหน่งและ
จานวนของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ทีท่ างคณะฯ ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ จ้างเอง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะฯ ควรได้รับ ข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น กรณีที่มีการเพิ่ม
จานวนรับนักศึกษาที่ต่างไปจากแผนเดิม และกรณีหากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ยังไม่แยกตัวออกไปจัดตั้งคณะใหม่
ค่า FTES ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้น จะทาให้ทางคณะฯ จาเป็นต้องมีอัตรากาลังเพิ่มขึ้นเป็นจานวนเท่าใด รวมทั้งจะมีผลกระทบด้าน
อื่นใดต่อคณะหรือไม่อย่างไร
2. แม้ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีนโยบายจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มใหม่ให้แก่คณะ/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2559
แต่ทางคณะฯ ควรเสนอคาขออัตรากาลัง เพิ่มใหม่ตามความจาเป็นของคณะฯ ไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ
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ทราบถึงความต้องการ โดยขอให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ จัดทาเอกสารคาขออัตรากาลังเพิ่มใหม่ดังกล่าวของคณะฯ เวียน
ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา ก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
3. ขอให้ในระดับคณะ ต้องมีการวางแผนอัตรากาลังบุคลากรให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนา
อัตรากาลัง ในสาขาวิชาและคุณวุฒิที่จาเป็นตามทิศทางการมุ่งเน้นของคณะ
2.3 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี พ.ศ. 2558
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย รางวัลพระธาตุพนมทองคา พ.ศ.2549
พิจารณาเสนอชื่อบุคคล (บุคคลทั่วไป/บุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ) หรือนิติบุคคล หรือองค์กร ที่สมควรได้รับ
รางวัลพระธาตุพนมทองคา ประจาปี พ.ศ. 2558 จานวนไม่เกิน 3 รายชื่อ (โดยวิธีลับ) ตามกรอบหลักเกณฑ์ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นการลับ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว จานวน 1 รายชื่อ โดย
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอชื่อต่อทางมหาวิทยาลัย
ต่อไป
2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ได้มีการออกคาสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 84/2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและรายชื่อของ
คณะกรรมการฯ ตามมติคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2556 ไปแล้วนั้น เนื่องจากบัดนี้ทางคณะฯ เห็นสมควรแต่งตั้งให้ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ
เพิ่มเติม ในส่วนของกรรมการกองทุนฯ ซึ่งมาจากตัวแทนผู้บริหารคณะ และเนื่องจากกรรมการกองทุนฯ ตามคาสั่งดังกล่าว
บางราย ซึ่งมาจากตัวแทนบุคลากรสายผู้สอนในคณะกรรมการประจาคณะ และจากคณาจารย์ประจาทั่วไป ได้มีการเปลี่ยน
สถานภาพที่แตกต่างไปจากขณะที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการประจาคณะ
ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว เกี่ยวกับองค์ประกอบและรายชื่อของคณะกรรมการกองทุนฯ
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ปรับสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มาจากตัวแทนผู้บริหารคณะ และตัวแทนจาก
บุคลากรสายผู้สอน เป็นดังนี้
1) ตัวแทนจากผู้บริหารคณะ ให้มีจานวน 4 คน ได้แก่
1.1) คณบดี
1.2) รองคณบดีฝายบริหาร
1.3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1.4) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2) ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน ให้มีจานวน 5 คน ได้แก่
2.1) ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ในคณะกรรมการประจาคณะ จานวน 2 คน
2.2) ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป จานวน 3 คน
โดยมอบหมายให้คณบดี เป็นผู้พิจารณารายชื่อตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ที่จะได้รับการแต่งตั้งตามข้อ
2.1) และ 2.2)
2. ระยะเวลาสิ้นสุดของการดารงตาแหน่งกรรมการ
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สืบเนื่องจากมติ ตามข้อ 1 ซึ่งจะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกองทุนฯ
บางส่วน และเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดเดิม ตามคาสั่งคณะฯ ที่ 84/2556 จะหมดวาระ (วาระ
คราวละ 2 ปี) ในอีก 3 เดือนเศษ (วันที่ 16 ตุลาคม 2558) ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้คณบดี
เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาสิ้นสุ ดของการดารงตาแหน่งของกรรมการกองทุ นฯ โดยอาจมีแนวทางเลือ ก
พิจารณา เช่น
1)
ยกเลิกคาสั่ง แต่งตั้งฉบับเดิมทั้งฉบับ แล้วจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฉบับใหม่ โดยให้
คณะกรรมการทุกคน เริ่มนับวาระใหม่พร้อมกัน หรือ
2) จัดทาคาสั่งใหม่ ที่ให้แก้ไขคาสั่งเดิมบางส่วน โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
2.1) มีวาระดารงตาแหน่งต่อไป 2 ปี นับตั้งแต่วันทีได้รับแต่งตั้ง หรือ
2.2) ให้หมดวาระพร้อมกับกรรมการชุดเดิม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558
2.5 การเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจาปี 2558
ประธาน แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อ บุคลากรในสังกัดที่เป็น
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์
เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2558 โดยให้ส่งประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามรูปแบบที่สมาคมฯ
กาหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณาดาเนินการ เพื่อให้ได้
รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ โดยอาจใช้แนวทางเดียวกับที่เคยดาเนินการในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2557 กล่าวคือ ให้มีคณะกรรมการ/คณะทางาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการเสนอชื่อ แล้วรวบรวมรายชื่อ
พิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมประวัติและผลงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งถัดไป (ครั้งที่ 8/2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดรอบปฏิทิน
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามรอบปฏิทินการศึกษา นั้น เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีการปรับปฏิทินจากศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของอาเซียน ดังนั้น จากเดิมที่ทางคณะฯ ต้องส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ภายในเดือนมิถุนายน (เดือนแรก หลังสิ้นปีการศึกษา) และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยฯ
ในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งยังไม่สิ้นสุดปีการศึกษา 2557 ทางคณะฯ จึงยังไม่ส่งรายงานผล
การประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยรอกาหนดการและแบบฟอร์มที่จะใช้ในการรายงานที่ชัดเจน จากทางมหาวิทยาลัยฯ
ก่อน แล้วจึงจะแจ้งให้ฝ่ายต่างๆ ในคณะฯ ทราบต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา รายงานผลการติดตามการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557- 31 มีนาคม 2558) ของคณะฯ ให้ที่ประชุมทราบ และได้รายงานไปยังกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแล้ว ซึ่งสรุปผลการดาเนินการได้ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ดาเนินการแล้ว
เป็นไปตามแผน
และเป้าหมาย

เริ่มดาเนินการแล้ว
แต่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ยังไม่ได้ดาเนินการ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงานวิชาการที่ดี

33

6

18.18

10

30.30

17

51.52

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนา
นักศึกษาที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดี

23

6

26.09

4

17.39

13

56.52

15

3

20.00

4

26.67

8

53.33

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์

71

15

21.13

18

25.35

38

53.52

มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในรอบเดือนที่
ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) วารสารวิชาการคณะ
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ 3)
มาให้ทราบว่า วารสารวิ ชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดให้เ ป็นวารสารในกลุ่ มที่ 1 แล้ว โดยทั้ งนี้ ได้ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการด้วย ซึ่งได้แจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะฯ ทราบและนาไปดาเนินการปรับปรุง
คุณภาพวารสารตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไปด้วยแล้ว รวมทั้งให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาวารสารวิชาการคณะฯ ไปสู่
ระดับ ACI ต่อไป
2) การสนับสนุนโครงการวิจัย
ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีการสนับสนุนโครงการวิจัย ดังนี้
2.1) การทาสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงวดโครงการวิจัย จานวน 3 โครงการ ได้แก่
2.1.1) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการรับรู้งานสถาปัตยกรรมไทยโดยการสัมผัสหุ่นจาลองของ
คนตาบอดสนิท : กรณีศึกษา โบสถ์ของวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” โดย อาจารย์สัญ
ชัย สันติเวส งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท และเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
จานวน 50 % ให้กับนักวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.1.2) โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ พิรยิ ะ
ศรัทธา ซึง่ งานวิจัยนีไ้ ด้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และได้แจ้งให้นักวิจัยเสนอ
บทความแบบออนไลน์เพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ต่อไป ก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จานวน 50 % ให้กับนักวิจัยตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.1.3) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ต่อพฤติกรรมการใช้
พื้นที่นันทนาการของสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย อาจารย์นิธิวดี
ทองป้อง งบประมาณสนับสนุน 80,000 บาท ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจะดาเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จานวน 50 % ให้กับนักวิจัยตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดต่อไป
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2.2) การสนับสนุนทุนวิจยั จานวน 4 โครงการ ได้แก่
2.2.1) ทุนสนับสนุนนักศึกษา จานวน 2 โครงการ
(1) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการใช้น้าหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ
นางสาวสุภาวดี สิมหล้า งบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท
(2) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน
ในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ นางสาววาสนา พิทักษ์วงศ์จินดา งบประมาณ
สนับสนุน 20,000 บาท
2.2.2) ทุนสนับสนุนบุคลากร จานวน 2 โครงการ
(1) โครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการอาคารเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
(2) โครงการวิจัย เรื่อง “โครงสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อรรถ ชมาฤกษ์ งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
ซึ่ ง ทุ ก โครงการวิ จั ย อยู่ ใ นขั้ น ตอนการพิ จ ารณาและประเมิ น โครงการจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒินี้ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก) จะทาหน้าที่พิจารณา ข้อเสนอโครงการ, รายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก
คณะ โดยกาหนดให้มคี ่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
3) งานสัมมนาวิชาการวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก” ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้ อ งสิ ริ คุ ณ ากร 3 อาคารสิ ริ คุ ณ ากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการสัมมนาจะมีการนาเสนอผลงานวิชาการ โดยนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 สถาบัน
ได้ แก่ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลัย แม่โ จ้ มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ยวงศ์ชวลิ ต กุล มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ทางคณะฯ ได้
จัดเตรียมการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อาทิ การขออนุมัติจัดการสัมมนาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
การส่งจดหมายเชิญไปยังนักวิจัยในสถาบันเครือข่าย การจัดเตรียมสถานที่ และการจัดบุคลากรคณะฯ (คณาจารย์ที่เป็นนักวิจัย
ในโครงการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมงานดังกล่าวแล้ว
4) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ The University of Seville (Universidad de Sevilla) ประเทศ
Spain
ทางคณะได้ส่ง (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ The University of Seville (Universidad de
Sevilla) ประเทศ Spain ไปให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ ข้อสังเกตว่า ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการนี้ ควรลงนามโดยผู้บริหารระดับเดียวกัน คือระดับอธิการบดี ดังนั้น ทางคณะฯ จึงจะปรับแก้ไข และ
ประสานงานกับ The University of Seville ในการลงนามต่อไป
5) การทาวิจัยร่วมกับต่างคณะ
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดแผนการเพิ่มผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยกาหนดให้คณะต่างๆ ต้องมีบทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus
โดยคิดสัดส่วนจานวนผลงานต่อจานวนอาจารย์ของแต่ละคณะ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องมี
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ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 11 ผลงาน ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องยาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุน
ให้อาจารย์ของคณะฯ ทาวิจัยร่วมกับต่างคณะ เช่น คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีผลงานวิชาการตีพิมพ์จานวนมาก แต่ยังขาดการ
ออกแบบเพื่อนาไปสู่การผลิตชิ้นงานที่จะขอจดสิทธิ บัตรได้ โดยได้ประสานงานในเบื้องต้นกับรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคนิค
การแพทย์ ถึงความสนใจในการทาวิจัยร่วมกัน แล้ว นอกจากนี้ ยังแสวงหาความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งใน
เบื้องต้น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนจากคณะต่างๆ ใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เพื่อให้มีการปรึกษาหารือแนวทางการดาเนินการวิจัยร่วมกัน
โดยมี รองคณบดีฝ่ ายวิจั ย และบริ การวิ ชาการ คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ , ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สุ รกานต์ รวยสู งเนิน และ
อาจารย์สัญชัย สันติเวส เข้าร่วมในการปรึกษาหารือดังกล่าวด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.4 รายงานการบริจาควัสดุอุปกรณ์โดยนักศึกษา รุ่นที่ 23
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีนักศึกษาคณะฯ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รุ่นที่ 23 ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษารุ่น
น้อง และเพื่อใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ ของคณะ รวมมูลค่าเป็นเงิน 76,790 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) ตาม
รายละเอียดในอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณาการมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่
นักศึกษา/รายวิชาที่มีความจาเป็นต้องใช้งานต่อไป
3.5 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเสาหลักที่ 3 Culture and Care Community และ
เสาหลักที่ 4 Creative Economy
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานั กศึกษา แจ้ งว่า ได้ มีโอกาสไปประชุ มร่วมกับสานั กวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2558-2562) ในเสาหลักที่ 3 Culture and Care Community
(ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ) และเสาหลักที่ 4 Creative Economy
(เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ) โดยทั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแผนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะฯ กับที่ประชุม
ด้วย ซึ่งหลังจากนีท้ างมหาวิทยาลัยฯ คงจะขอความร่วมมือมายังคณะฯ ในการเป็นทีมงานดาเนินการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ใน 2 เสาหลักนีใ้ ห้แก่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.6 การใช้งานระบบจัดการงานพิมพ์เอกสาร
ประธาน แจ้งความคืบหน้าของการติดตั้งและการทดลองใช้งานเครื่องพิมพ์ในระบบจัดการงานพิมพ์เอกสาร
แบบ Multifunction Printer จานวน 12 เครื่อง ที่นามาใช้งานในคณะฯ ให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการลงโปรแกรมการใช้งาน
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรแล้ว แต่ยังมีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac อยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ สถิติการใช้งานในช่วงระยะเวลา 1 เดือน พบว่า มีผู้ใช้บริการ ประมาณ 30 คน และมีจานวนแผ่นโดยประมาณ ในการสั่ง
พิมพ์เอกสาร 4,000 แผ่น, การสั่งทาสาเนา 2,000 แผ่น และการสแกนเอกสาร 400 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,000
กว่าบาท หรือเฉลี่ยมีสถิติค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
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4.1 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หลัก สูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ สอบถามความคืบหน้าของการดาเนินการตามมติคณะกรรมการประจา
คณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้ทางคณะฯ ทาหนังสือสอบถามไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่ชัดเจน สาหรับประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาคณะ ในการให้ความเห็นชอบการออกประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่ อง อัตราค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ตามรายละเอียดทีม่ ีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 6/2558
สาหรับในเรื่องนี้ เนื่องจากคณบดีไม่อยู่ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2558 นี้ (ไปราชการ)
ประธานที่ประชุม จึงรับที่จะนาการติดตามเรื่องนี้ไปเรียนถามคณบดีต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 การปรับปรุงแนวปฏิบัติ/เงื่อนไขการจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ได้มีมติเสนอขอ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติ/เงื่อนไข ในการจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ตามความในข้อ 7) ของเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2557) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
สนับสนุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น โดยเป็นการเสนอเพิ่มเติมจากที่เคยเสนอคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 แล้ว โดยทั้งนี้ ขอเสนอปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นดังนี้
เดิม (มติคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2558)
1. ให้จ่ ายงวดเดียว เมื่อ ส่งผลงานที่เสร็จ สิ้นสมบูรณ์
ตา ม โ คร ง ก า ร แ ล้ ว โ ด ย ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์เรียบร้อ ยแล้ว และผลการสอบอยู่ ใน
ระดับดีหรือดีเด่น
- ในกรณีที่ผลการสอบอยู่ในระดับ ดี สนับสนุน
จานวน 15,000 บาท
- ในกรณี ที่ ผ ลกา รสอบอ ยู่ ใ นระ ดั บ ดี เ ด่ น
สนับสนุนจานวน 30,000 บาท
2. ถ้า จะเบิ ก เงินทุนสนับสนุน ล่ว งหน้า ต้อ งเผยแพร่
ส่วนหนึ่งของงานวิจัยในการประชุมระดับชาติขึ้นไป
หรือในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI หรือ สกว. โดย
สามารถเบิ ก เงิ น สนั บ สนุ น ล่ ว งหน้ า ได้ จ านวน
10,000 บาท

ใหม่ (ขอปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นดังนี้)
1. ให้จ่ายงวดเดียว เมื่อส่งผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามโครงการแล้ว โดยต้องผ่าน
การสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และผลการสอบอยู่ในระดับดีหรือดีเด่น ดังนี้
1.1 กรณีผลการสอบอยู่ใน ระดับดี
- ระดับปริญญาโท สนับสนุนทุน จานวนเงิน 15,000 บาท
- ระดับปริญญาเอก สนับสนุนทุน จานวนเงิน 50,000 บาท
1.2 กรณีผลการสอบอยู่ใน ระดับดีเด่น
- ระดับปริญญาโท สนับสนุนทุน จานวนเงิน 30,000 บาท
- ระดับปริญญาเอก สนับสนุนทุน จานวนเงิน 80,000 บาท
2. ถ้าจะเบิกเงินทุนสนับสนุนล่วงหน้า
2.1 ระดั บ ปริ ญ ญาโท ต้ อ งเผยแพร่ ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย ในการประชุ ม
ระดับชาติขึ้นไป หรือในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI หรือ สกว. โดยเบิกเงิน
สนับสนุนล่วงหน้าได้ จานวนเงิน 10,000 บาท
2.2 ระดับปริญญาเอก
2.2.1 ต้องเผยแพร่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยในการประชุมระดับชาติขึ้นไป
หรือในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI หรือ สกว. โดยเบิกเงินสนับสนุน
ล่วงหน้าได้ จานวนเงิน 10,000 บาท หรือ
2.2.2 ต้องเผยแพร่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยในการประชุมระดับ นานาชาติ
หรือ ในวารสารที่อ ยู่ในฐานข้อ มูลระดับนานาชาติ โดยเบิก เงิน
สนับสนุนล่วงหน้าได้ จานวนเงิน 20,000 บาท
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติ/เงื่อนไขในการจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่
นักศึกษาของคณะฯ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ตามที่เสนอ
4.3 การประเมินความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน แจ้งว่า ตามที่หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอนของคณะฯ ได้กาหนดให้
มีการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอนซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะด้วยนั้น ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแบบฟอร์มและผู้ที่จะทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารคณะ ในรอบประเมินที่ 2/2558 โดยเป็นการ
ประเมินผู้บริหารคณะ รายบุคคล ตาม (ร่าง) แบบฟอร์มและรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อความในแบบฟอร์มเล็กน้อย และเห็นชอบให้มี
ผู้ประเมินฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าสานั กงานคณบดี หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน 3 คน และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 3 คน
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางอโนชา นนทคุปต์
ผู้จดบันทึกการประชุม
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