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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2558

มติ ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2558
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2558 ได้มีมติให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดาเนินการเพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและ
ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2558 โดยอาจใช้แนวทางเดียวกับที่เคยดาเนินการในปี 2557 กล่าวคือ ให้มี
คณะกรรมการ/คณะทางาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนใน
การเสนอชื่อ แล้ วรวบรวมรายชื่อ พิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมประวัติและผลงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา นั้น เนื่องจากพบว่าการดาเนินการตามแนวทางในปี 2557 เป็นการดาเนินการเพื่อเสนอชื่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 1

ผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคนจากแต่ละ
คณะ จะได้รับรางวัลในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะนั้นๆ ส่วนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่า
เกี ยรติ ยศ ประจ าปี 2558 นี้ ผู้ ได้ รั บการเสนอชื่ อจากแต่ ละคณะ จะต้ องผ่ านกระบวนการพิ จารณาจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกให้เหลือผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจาปีของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงทาความเข้าใจที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาการเสนอชื่อ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีมติเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ
ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่จัดการศึกษาในระบบปกติ
ประธาน แจ้ งว่ า ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 6/2558 เมื่ อ วั น ที่ 29
พฤษภาคม 2558 ได้ขอให้ทางคณะฯ สอบถามไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิจารณาในประเด็นต่างๆ
ที่ยังไม่ชัดเจน สาหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ ในการให้ความเห็นชอบการออกประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ภาคปกติ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ นั้น
คณบดี ได้มอบหมายให้งานการเงิน บัญชี และพัสดุ และงานนโยบายและแผน ไปหาข้อมูลในเรื่องนี้แล้ว ซึ่ง
สาหรับประเด็นข้อคาถามว่า ร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับที่เสนอนี้ จะขัดแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 805/2553)
เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ ในกรณีการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน หรือไม่ เนื่องจากในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 805/2553) ไม่ได้ระบุอัตราค่าตอบแทน
สาหรับการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปกติที่เป็นภาษาไทยไว้ โดยระบุไว้เฉพาะในหลักสูตรปกติที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ
หรือทีส่ อนเป็นภาษาอังกฤษ นั้น บัดนี้ ได้รับรายงานข้อมูลว่า ในการร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 805/2553) นั้น
บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนในหลักสูตรปกติ ที่เป็นภาษาไทยนั้น ไม่ได้มีการระบุอัตรา
ค่าตอบแทนไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังอยู่แล้ว
ส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 ที่เสนอแนะว่า การกาหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหลักสูตรต่างๆ ไม่ควรแยกพิจารณาเป็นรายหลักสูตร แต่ควรพิจารณารวมทุกหลักสูตรและจัดทา
เป็นประกาศกลางของคณะฯ นั้น ทางคณะได้ม อบหมายให้งานนโยบายและแผน คานวณงบประมาณเพื่อจะกาหนดอัตราที่
เหมาะสมแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 (ร่าง) จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แสดงข้อมูลรายรับ-ร่ายจ่าย เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณต่างๆ เช่น
รายรับ-รายจ่าย รวมทุกหมวดรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2558, เปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 25562558 ใน 3 ประเภทรายจ่าย (รายจ่ายเพื่อ การบริหารส่วนกลาง, การจัดการศึกษา และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ),
และ (ร่าง) แผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ แผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
สถานะรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณต่างๆ ที่ผ่านมา, แนวโน้มรายรับที่จะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจานวนรับนักศึกษา, แนวโน้ม
รายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในงบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง) และ (ร่าง) แผน รายรับ-รายจ่าย สาหรับปีงบประมาณ 2559
ซึ่งยังคงเป็นเพียง (ร่าง) รายจ่ายในเบื้องต้น ที่ครอบคลุมถึงรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างแล้ว แต่อาจมีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมอีก เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการสรุปความต้องการงบประมาณสาหรับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะจากหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 2

ต่างๆ ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปแล้ว ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ จะเสนอ (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
2559 ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงบบุคลากร ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 60-70% ของ
งบประมาณคณะ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีว่า ทางคณะควรพิจารณาหาแนวทางเพิ่มรายได้คณะ โดยอาจมอบเป็น
โจทย์หนึ่งสาหรับการสรรหาคณบดีวาระถัดไป
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า นางสาวนิธิวดี ทองป้อง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) ซึ่งงานบริหารงานทั่วไป ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและประเภทผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งรายนี้แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติและประเภทผลงานเข้าข่ายที่สามารถจะขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ดังนี้
1. ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ นิธิวดี ทองป้อง. (2558). Design Guideline for Recreation Area of
Romklao Kallapruek Park in Khon Kaen University. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (ฉบับ
International), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน 2558. (อยู่
ระหว่างการตีพิมพ์)
2. บทความทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ นิธิวดี ทองป้อง. (2558). แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บนทางระบายน้าเสียสาธารณะโดยวิธีการบาบัดน้าเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธุ์อย่างมี
สุนทรียภาพทางทัศนาการ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2558. (อยู่ระหว่าง
การตีพิมพ์)
และทางคณะได้ดาเนินการประเมินการสอนของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการประจาคณะฯ ครั้งที่เวียนพิเศษ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 แล้ว จึงเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(readers) จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวนไม่น้อยกว่า 6 รายชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว และเสนอ
ชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยลงมติป็นการลับ
3.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการในประเทศ เพื่อแต่งตารา เรื่อง “กระแสนิยมในงานสถาปัตยกรรม” มีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้ ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมชุ มชนเมื อง และ
สถาปัตยกรรมกับโลกดิจิตอล รวม 2 หัวข้อ คิดเป็นความก้าวหน้ารวมร้อยละ 80 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิ ชาการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ เ วี ย นพิ เ ศษ เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2558 แล้ ว และเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งกาหนดให้เสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ประเมิ นผลโครงการทุกระยะ ดั งนั้น จึ งเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการดังกล่าว ตามรายละเอี ยดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นว่าผลงานดังกล่าวมีความก้าวหน้าเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 3

3.4 เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งให้คณะฯ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มี
ผู้สนใจเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ สาหรับกลุ่ม
หัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง” หัวหน้าโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน งบประมาณ
100,000 บาท
2. การสารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น แบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ” หัวหน้าโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิป
อุทัยวัฒนานนท์ งบประมาณ 100,000 บาท
3. ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี บี .ไอ.เอ็ม (3-D Building Design &
Draft w/ BIM. Technology) หัวหน้าโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
งบประมาณ 100,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอทั้ง 3 โครงการต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ ได้ให้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการสารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc :
1.1 ขอให้แก้ไขการระบุจานวนเงินงบประมาณโครงการ ในแบบเสนอโครงการ ข้อ 6 ที่ไม่ตรงกัน 2 แห่ง
ให้ถูกต้องตรงกันด้วย
1.2 หากโครงการนี้จะใช้งบประมาณจากทางคณะฯ สมทบด้วย ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่ารายจ่ายส่วนใดจะใช้
จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินตามคาของบประมาณที่จะเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยนี้ และรายจ่ายส่วนใด
จะใช้จ่ายจากเงินรายได้คณะฯ
2. โครงการฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็มฯ :
จากการดาเนินโครงการครั้งที่ผ่านๆ มา ซึ่งประสบปัญหาการมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย ทาให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการโครงการ และงบประมาณ/ความคุ้มทุน ดังนั้น หากโครงการที่เสนอในปีงบประมาณ
2559 นี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย ทางคณะควรพิจารณาการชะลอหรือระงับโครงการตามความเหมาะสม
ด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558 (รอบ 9 เดือน)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ในรอบ 9 เดือนแรก ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ และขอให้มีการตรวจทานตัวเลขบางแห่งให้ถูกต้อง
4.2 รายงานผลการดาเนินงาน IQA ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ซึ่งยังดาเนินการ
ไม่ได้ตามเป้าหมายว่า ทางคณะควรมีกลยุทธ์การดาเนินงานในตัวชี้วัด นี้ โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พิจารณาร่วมกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป
4.3 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3 อยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Living)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ได้รับการมอบหมายจากคณบดีให้ไปประชุมเครือข่ายสถาบันการสอนสถาปัตย์
ภาคอีสาน “โฮมภูมิ” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการ
ประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Living) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ทั้งนี้ สมาชิกเครือข่ายฯ ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล , คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล , คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ โดยสรุปมติสาคัญของที่
ประชุมเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้ดังนี้
1. รับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ เพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง
2. เสนอให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ”
ครั้งที่ 3 อยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Living) ในปี 2559
ทั้งนี้ หากทางคณะฯ ยินดีตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3 จะต้องมีการลงนาม
รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Living) ระหว่างวันที่ 17–18
กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ด้วย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมอภิปรายในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ทางคณะฯ อาจตอบรับเป็นเจ้าภาพได้ อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษากับ
คณบดีก่อน เพื่อพิจารณาความพร้อมด้านต่างๆ ของคณะ
4.4 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า คณะกาหนดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558 ในสัปดาห์หน้า
โดยใช้สถานที่ลานจอดรถด้านหน้าคณะ ในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนี้ให้บุคลากร
ทราบทั่วกันต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 ความก้าวหน้าการจัดเตรียมงาน Thailand Research Expo
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ รายงานความก้ า วหน้ า การจั ด เตรี ย มงานนิ ท รรศการ ในนาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนาไปจัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 Thailand Research Expo 2015 ระหว่างวันที่
16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ให้ที่ประชุม
ทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมติเสนอเปลี่ยนชื่อวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
และเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น จากชื่อเดิม “KKU Research Journal” เปลี่ยนชื่อเป็น “Asia Pacific Journal of
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Science and Technology” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการของกองบรรณาธิการในการยื่นขอเปลี่ยนชื่อกับทาง
มหาวิทยาลัยฯ และฐานข้อมูล TCI
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4.7 โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้เปิดรับบุคคลากรสายผู้สอนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559 นั้น คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มีบุคคลากรสายผู้สอนได้เสนอขอรับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และผ่านการพิจารณาแล้ว จานวน 4 ราย คือ
1. อ. กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย
หัวข้อ “การออกแบบตัวละครสัญลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
อาจารย์พี่เลี้ยง ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
2. อ. เกศินี ศรีสองเมือง
หัวข้อ “สีวาดธรรมชาติ และเทคนิคการวาดสีธรรมชาติลงบนผ้าฝ้าย”
อาจารย์พี่เลี้ยง ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
3. อ. ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
หัวข้อ “เคลือบขี้เถ้ามูลสัตว์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสวนสัตว์ขอนแก่น”
อาจารย์พี่เลี้ยง ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
4. อ. ดร. สุภาพร อรรถโกมล
หัวข้อ “การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้ม เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา”
อาจารย์พี่เลี้ยง ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
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4.8 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานคณบดี AR 01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR 03
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ทางคณะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 เป็นจานวน
เงิน 8,980,000 บาท เพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคารสานักงานคณบดี AR 01 และอาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR 03 โดยมี
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
วัสดุพื้น ทาให้เกิดงานเพิ่ม จึงจาเป็นต้องมีการขยายเวลาในการก่อสร้างออกไป ทาให้การปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 2558 ตามกาหนดระยะเวลาเดิม ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนสิงหาคม 2558 และบุคลากรสายผู้สอน
สามารถย้ายกลับเข้าห้องปฏิบัติงานในอาคารสานักงานคณบดี AR 01 ได้ประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558
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4.9 ยกเลิกการจัด Mini TCDC
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ได้จัด
พื้นที่กิจกรรมแสดงผลงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Mini TCDC ที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน นั้น บัดนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ขอยกเลิก
การจัด Mini TCDC ที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากประสงค์จะยกระดับการทาข้อตกลงความร่วมมือจากเดิมใน
ระดับคณะ เป็นการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2558 ทางศูนย์ฯ จะ
ดาเนินการขนย้ายผลงานในพื้นที่กิจกรรมของ Mini TCDC ที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกไปก่อน และเมื่อทางศูนย์ฯ
จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว จึงจะเข้าดาเนินการปรับพื้นที่ และติดตั้งพื้นที่จัดกิจกรรม
Mini TCDC อีกครั้งหนึ่งต่อไป
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4.10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ได้ไปประชุมแทนคณบดี เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมสนองพระราชดาริ
เป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการในโครงการ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช, สร้าง
จิตสานึกให้ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืช เพื่อให้มีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และร่วมคิดร่วมปฏิบัติ
ในการนาพันธุกรรมพืชไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืช เพื่อนามาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเนื่องจากเห็นว่า สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมของคณะ
มีหลายโครงการที่มีการดาเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวของ อพ.สธ. ดังนั้น จึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ให้ที่
ประชุมทราบ ที่ประชุมได้แสดงความสนใจ และขอเชิญให้ทางคณะไปร่วมประชุมต่อเนื่องกับโครงการ ซึ่งทางคณะจะได้เชิญ
ผู้แทนจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมไปเข้าร่วมประชุมกับโครงการฯ ต่อไป
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนตาบลทรายมูล อาเภอน้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ประสงค์ที่จะให้เข้าไปช่วยพัฒนาตาบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สืบเนื่องจากมีบ่อน้าร้อนซึ่งมีแร่ธาตุผุดขึ้นในตาบล และ
มีพันธุ์ไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเส้นทางจักรยาน ซึ่งอาจนา
แนวคิดนี้ไปแลกเปลี่ยนในโครงการ อพ.สธ. ได้เช่นกัน เป็นต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สรุปมติคณะกรรมการประจาคณะนอกวาระการประชุม
ประธาน แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอมติจาก
คณะกรรมการประจาคณะ จานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) ให้ความเห็ นชอบ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จ การศึ กษา หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชา
เทคโนโลยีอาคาร ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จานวน 2 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นางสาวโสภิดา พิมพาเพียร
นายอิสรภาพ เสงี่ยมวิบลู

รหัสประจาตัว
535200006-7
545200007-6

แผนการศึกษา
ข
ก2

เกรดเฉลี่ย
3.50
3.00

(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจาคณะ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558)
2) ให้ ค วามเห็ น ชอบ ให้ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษ จานวน 1 ราย คือ นายภัทระ ไม
ตระรัตน์ ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่จะได้รับทุนวิจัยสาหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้
สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทาวิจัยในสาขาที่อาจารย์มี
ความเชี่ยวชาญ ประจาปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์เจ้าของทุน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวี
มาศ (ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจาคณะ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
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5.2 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจาปี 2558
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาเสนอชื่อ
บุ ค ลากรผู้ ส มควรได้ รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น และนั ก วิ จั ย เกี ย รติ คุ ณ สารสิ น ประจ าปี 2558 ตามหลั ก เกณฑ์ ใ นประกาศ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2553) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรทีม่ ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5.3 ข้าราชการขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกและลาศึกษาต่อภายในประเทศ
ประธาน แจ้งว่า นางวาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าภาคการศึ กษาต้ น ปี การศึ กษา 2558 ณ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขออนุญาตลาศึกษาแบบเต็มเวลาราชการหากได้รับการคัดเลือก โดยได้แนบหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
พร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแทนในระหว่างลาศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2558–2562
ของคณะ และ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะมีจานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกันกับผู้ขอ
อนุญาตรายนี้ (ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) จานวน 20 คน ซึ่งระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542 กาหนดให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของจานวนข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยในระดับเดียวกันกับผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ ฉะนั้น จึงอาจพิจารณาให้ลาศึกษาได้ทั้งหมด จานวน 4 คน
ซึ่งขณะนีม้ ีผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศแล้ว จานวน 2 คน คณะจึงอาจพิจารณา
อนุมัติให้ลาศึกษาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน จานวน 2 คน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนึ่ง เนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะจนถึง ช่วงระยะเวลาการปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลดังกล่าวจึงได้สมัครสอบไปก่อน และเสนอที่ประชุมในครั้งนีเ้ พื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาตการสมัครสอบย้อนหลัง
รวมทั้งขอความเห็นชอบในการลาศึกษาแบบเต็มเวลาราชการได้ หากสอบผ่านการคัดเลือก
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าว สมัครสอบคัดเลือกย้อนหลัง และลาศึกษาแบบเต็ม
เวลาราชการได้หากสอบผ่านการคัดเลือก
5.4 ข้าราชการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประธาน แจ้ งว่ า ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ว ารุ ณี หวั ง ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา สั งกั ดสายวิ ชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ แจ้ง ความประสงค์ ข ออนุ มั ติ ไ ปปฏิ บั ติ งานเพื่อ เพิ่ ม พูน ความรู้ ท างวิ ชาการ เพื่ อเขี ย นหนั งสื อ เรื่ อ ง
“สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : แนวคิด กรณีศึกษา ทางเลือกเพื่อทางรอด” สาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
รายวิชา 806 322 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1 และรายวิชา 806 421 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 และในระดับปริญญาโท รายวิชา
811 703 ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ทั้งนี้ ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.
2523 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 กาหนดว่า การให้บุคลากรสายผู้สอนไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องอยู่
ในจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนบุคลากรสายผู้สอนที่เป็นข้าราชการและที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบัน
นั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิ จารณา และจานวนดังกล่าวให้นับรวมอยู่ในจานวนโควต้าของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะมีบุคลากรสายผู้สอนปฏิบัติงานประจาอยู่ 48 คน จึงอาจพิจารณาให้ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการได้ จานวน 4.8 คน โดยขณะนี้มีบุคลากรสายผู้สอน ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศแล้ว จานวน 2 คน ดังนั้น จึงอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรสายผู้สอนไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้อีก จานวนไม่เกิน 2.8 คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็น อาจารย์ประจาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งตามกรอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 8

TQF ทุกหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามเกณฑ์ โดยทุกคนต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาหลักสูตรเต็มเวลา และ
การจะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นผู้อื่นแทนนั้น จะต้องเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พิจารณาด้วย ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ ทางหลักสูตรฯ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อนเสนอขออนุมัติให้
บุคคลดังกล่าวลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้
5.5 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องจากมีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ สาเร็จการศึกษากลับมารายงาน
ตัวเพื่อปฏิบัติราชการ คณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จึง
เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่หลักสูตรต่างๆ เสนอ ดังนี้
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
จันทะรี
จันทะรี
จันทะรี
จันทะรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ 2. นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา * 2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุรกานต์ 2. นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา *
รวยสูงเนิน *
3. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ
รวยสูงเนิน *
3. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ
3. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
3. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
4. นางสาวกิตติวรรณ์ ไตร
4. นายชิงชัย ศิริธร *
รัตนศิริชัย *
5. นายวิรุฬห์ สังข์สุวรรณ *
5. นางสาวเกศนี ศรีสองเมือง *

2. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
1. รองศาสตราจารย์รวี
1. รองศาสตราจารย์รวี
1. รองศาสตราจารย์รวี
1. รองศาสตราจารย์รวี
หาญเผชิญ
หาญเผชิญ
หาญเผชิญ
หาญเผชิญ
2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ 2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ 2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ 2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์
ชาญนุวงศ์
ชาญนุวงศ์
ชาญนุวงศ์
ชาญนุวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา
3. นายสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ * 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา
เพชรานนท์ *
เพชรานนท์
เพชรานนท์
4. นายธรรมวัฒน์ อินทจักร *
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภัทร
5. นางสาวสุกัญญา พรหมนารท * ถาปาลบุตร *
5. นายสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ *

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร ได้ตามที่เสนอ
5.6 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนรายวิชาประจาภาคการศึกษาพิเศษ
ปีการศึกษา 2557 จานวน 7 รายวิชา (หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา, หลักสูตร สถ.บ.
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จานวน 4 รายวิชา, หลักสูตรการวางแผนภาคและมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน
ภาคและเมือง จานวน 1 รายวิชา) สาหรับนักศึกษาที่จะหมดระยะเวลาการศึกษา ต้องสาเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 9

พิเศษ ปีการศึกษา 2557 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรแล้ วแต่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ เพราะมีผล
การศึกษา (เกรด) ไม่ถึง 2.00 นั้น บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดาเนินการส่งผลการศึกษา
(เกรด) ในภาคการศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองผลการศึ ก ษาใน 7 รายวิ ช าดั ง กล่ า ว ซึ่ งได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6 /2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558,
คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุ มครั้ งที่ 4/2558 เมื่ อวัน ที่ 23
กรกฎาคม 2558 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
ครั้งที่เวียนพิเศษ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 แล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ใน 7 รายวิชา
ตามที่เสนอ
5.7 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จานวน 3 ราย ได้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 807 314 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบทางอุตสาหกรรม 3(1-4-4) Sec.01 ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2557 ช้ากว่ากาหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไม่มีรายชื่อในระบบตัดเกรดของมหาวิทยาลัย ทาให้
อาจารย์ประจารายวิชาไม่สามารถส่งผลการศึกษา (เกรด) ได้ตามปฏิทินการส่งผลการศึกษา (เกรด) ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม ใน
รายวิชาดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 แล้ว ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ - นามสกุล
นายธนกร แท่นรัตนวิจิตร
นายเมธาวิน ไสวเกิดศิริ
นายกิตติ์อธิศ รุ่งพิริยะเดช

รหัสประจาตัวนักศึกษา
503200265-6
553180077-1
553180080-2

ระดับผลการศึกษา (เกรด)
A
A
A

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม ตามที่
เสนอ
5.8 ขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 805 499 Project in Industrial Design
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้สญ
ั ลักษณ์ I ในรายวิชา 805 499 Project in Industrial Design 8 (1-21-6) Sec.01 ประจา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมของนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ เพราะ
เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ในการทาผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ นั้น บัดนี้ นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ในคราวประชุ มครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 แล้ว จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนนให้แก่นักศึกษา ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นายนภนต์ ประดับวงษ์

รหัสนักศึกษา
503200241-0

แก้ไขระดับคะแนนจาก I เป็น
C+

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ให้แก่นักศึกษาราย
ดังกล่าวได้ตามที่เสนอ
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5.9 ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชา 807 117 Ergonomics in Industrial Design
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จานวน 2 ราย ได้ยื่นคา
ร้องขอตรวจสอบคะแนน ในรายวิชา 807 117 Ergonomics in Industrial Design ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ประชุมตรวจสอบรายละเอียดการให้ระดับ
คะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าว โดยมีอาจารย์เจ้าของวิชาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุและ
ข้อเท็จจริง จานวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558, ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558 และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจพบว่าอาจารย์เจ้าของวิชามีความ
ผิดพลาดในการรวมคะแนน เนื่อ งจากไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Excel) ช่วยในการรวมคะแนน จึงทาให้ระดับคะแนน
(เกรด) ของนักศึกษามีความคลาดเคลื่อน
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมกับนักศึกษา
และเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชา ทางหลักสูตรฯ จึงขออนุมัติ แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชาดังกล่าว
ให้กับนักศึกษา จานวน 3 ราย ที่มีการรวมคะแนนคลาดเคลื่อน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นายพชระพล ศรีสุนา
นางสาวพิกุล สุภธีระ
นางสาวมัสทนา พาละเอ็น

รหัสประจาตัวนักศึกษา
573200085-5
573200089-7
573200115-2

ระดับคะแนน (เกรด)
ตามใบส่งผลการศึกษา
D+
D+
D+

ขอแก้ไขระดับคะแนน
(เกรด) เป็น
C
C
B+

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) ให้แก้ไขระดับคะแนนในรายวิชาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาทั้ง 3 ราย
2) ให้ทางคณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดย
ให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในระดับ
หลักสูตร ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงในครั้งนี้ด้วย
5.10 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร สถ.บ. ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 5 ราย และ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จานวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2557 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ –สกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ –สกุล
นางสาวชนนิกานต์ คาสิงห์
นายธนวัฒน์ เจริญดี
นางสาวพริมลักษณา โยประทุม
นางสาวมุนิสรา หงษานาวา
นายชเยศ ศรีแก้ว

รหัสประจาตัวนักศึกษา
523200010-1
523200023-2
533200017-8
533200024-1
533200060-7

GPA
2.38
2.48
2.99
2.95
3.21

หมายเหตุ
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สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
นายทวีศักดิ์ จัตุวัน
นางสาวสุธธี ิดา ประภาภูวมาส
นายภาคภูมิ ไทยวานิช
นางสาวไอลดา ทองโคตร
นายทัศสิยะ ปัดน้อย

รหัสประจาตัวนักศึกษา
543200048-8
543200063-2
543200103-6
543200107-8
543200127-2

GPA
3.35
3.14
3.20
3.26
3.37

หมายเหตุ
เกียรตินยิ มอันดับสอง

เกียรตินยิ มอันดับสอง
เกียรตินยิ มอันดับสอง

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ประจา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ได้ตามที่เสนอ
5.11 ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบอุตสาหกรรม
ผู้เรีย นสามารถเลือ กเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิ ชาชี พเลือ กเรี ยนได้ ในหลากหลายแขนงวิชา จึงขอความเห็นชอบจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ในการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน จานวน 12 รายวิชา ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 แล้ว ดังนี้
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จานวน 2 รายวิชา
ลาดับที่
ชื่อวิชาภาษาไทย
1
การออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วย
เทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม.
2
การเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
3D Building Design and Drafting with BIM
Technology
Architectural Construction Drawing with
Computer Aided Design (CAD) Program

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จานวน 10 รายวิชา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อวิชาภาษาไทย
การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยสีและกระดาษ
การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบเทคนิคพิเศษ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก
การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
เทคนิคตกแต่งทางเครื่องปั้นดินเผา
การออกแบบและตกแต่งพื้นผิวสิ่งทอ
แป้นหมุนและการเผา

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Color and Paper Study
Interior Design
Special Effect Design
Creative Packaging Design
Product Design for Kids
Digital Painting
Basic Sewing and Garment Cutting
Decorating Techniques in Ceramics
Embroidery and Surface Design on Textiles
Wheel Throwing and Firing

อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล
ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน
อ. กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย
อ. ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ. ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ. ชิงชัย ศิริธร
อ. เกศินี ศรีสองเมือง
อ.ดร. สุภาพร อรรถโกมล
อ. เกศินี ศรีสองเมือง
อ.ดร. สุภาพร อรรถโกมล

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน จานวน
12 รายวิชา ตามที่เสนอ
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5.12 ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 807 411 สัมมนาทางการออกแบบอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555 กาหนดรหัสรายวิชาสัมมนาทางการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นรหัส 807 411 นั้น เนื่องจากตามคู่มือคาแนะนาการ
จัดทารายละเอียดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดรหัสรายวิชาสัมมนา เป็นดังนี้
ในระดับปริญญาตรี
XXX 491 - 493
ในระดับปริญญาโท
XXX 891 - 893
ในระดับปริญญาเอก
XXX 991 - 993
ดังนั้น เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
ของรายวิชาดังกล่าว จาก รหัส 807 411 เป็น รหัส 807 491 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 แล้ว
มติ ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติ เห็นชอบให้เปลี่ย นแปลงรหั สวิชา ของรายวิ ชาสัมมนาทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม จาก รหัส 807 411 เป็น รหัส 807 491 ได้ตามที่เสนอ
5.13 แจ้งระงับการเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคลากรทุกประเภทตาแหน่ง
ประธาน แจ้ ง ว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ป รั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 และขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องกระบวนการสรรหาคัดเลือก ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในมหาวิ ทยาลัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การ
กาหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญในระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการสรรหาคัดเลือกอัตรากาลังทุกประเภท ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในทิศทางเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัย จึงได้แจ้งแนวปฏิบัติสาหรับทุกคณะ/
หน่วยงาน ดังนี้
1. ระงับการประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกอัตรากาลังทุกประเภท ทุกตาแหน่ง ทุกกระบวนการตั้งแต่รับ
สมัคร ไปจนถึงการสอบคัดเลือก
2. อัตราใดที่ผู้สมัครชาระค่าสมัครไปแล้ว ให้ยกเลิกกระบวนการสอบ และให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อ
ประสานงานคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้สมัคร
3. อัตราที่ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศผลสอบ หรือเรียกบรรจุ ให้
ดาเนินการบรรจุให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558
4. กรณีอัตราว่างประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ทุกตาแหน่ง ที่ไม่สามารถสรรหาบุคคล
มาบรรจุได้ตามเวลาในข้อ 3 ให้ถือว่าอัตราดังกล่าว เป็นอัตรากลางของมหาวิทยาลัย
5. ชะลอการจัดสรรอัตรากาลังใหม่ทุกประเภท ทุกตาแหน่ง
ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ทบทวนปรับปรุงระบบริหารทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ทุกคณะ/หน่วยงานทราบต่อไป
ซึ่งทางคณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัตินี้ให้บุคลากรทราบด้วยแล้ว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.14 การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน แจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 34 กาหนดว่า ผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดี ต้องแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ มาตรา 76 กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมา
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เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจะดารงตาแหน่งคณบดีต่อไปได้จนครบวาระที่
เหลืออยู่ แต่ถ้าไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กาหนด ให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าว นั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คนปัจจุบัน ได้แจ้งความประสงค์ต่อทาง
มหาวิทยาลัยที่จะไม่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ซึ่งจะมีผลทาให้ตาแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
อนึ่ง สาหรับการดาเนินการสรรหาคณบดีในวาระถัดไปนั้น ไม่แน่ใจว่าทางมหาวิทยาลัยจะยังคงใช้แนวปฏิบัติเดิม
ตามข้ อบังคั บมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้ว ยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 หรื อไม่ และทั้งนี้ หากกระบวนการสรรหายั ง
ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในช่ ว ง 60 วั น นี้ ทางมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งแต่ งตั้ งผู้ รั ก ษาการแทน มาท าหน้ า ที่ ค ณบดี ค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ไปพลางก่อน จนกว่าการดาเนินการสรรหาจะแล้วเสร็จ โดยผู้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือผู้รักษาการแทน
คณบดี อาจเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้
รองคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา แจ้ ง ว่ า หากการสรรหาคณบดี ยั ง คงใช้ ห ลั ก เกณฑ์ เ ดิ ม ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการประจาคณะจะต้องดาเนินการทบทวนภารกิจและ
จุดอ่อนจุดแข็งของคณะ เพื่อกาหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แล้ว
นาเสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมของคณบดี ตามความใน
ข้อ 9 ของข้อบังคับดังกล่าวด้วย ซึ่งประจวบกับทางคณะกาลังจะดาเนินการสรุปโครงร่างองค์กร (Organization Profile) และ
ทบทวนจุดอ่อนจุดแข็งของคณะโดยการสัมมนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ดังนั้น ทางคณะจึงจะนาผลการ
ทบทวนจุดอ่อนจุดแข็ง จากการสัมมนาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาสาหรับการดาเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี ต่อไปด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.35 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
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