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อินทจักร
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รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2558

มติ ทีป่ ระชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้
1) หน้า 2 วาระที่ 2.2 เปลี่ยนชื่อวาระ จาก “(ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ” เป็น
“การปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ”
2) หน้า 6 บรรทัดที่ 24 ให้แก้ไขข้อความว่า “เนื่องจากมีการปรับแบบในการปรับปรุงอาคารดังกล่าว”
เป็น “เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวัสดุพื้น ทาให้เกิดงานเพิ่ม”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ให้ข้อเสนอแนะว่า การกาหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหลักสูตรต่างๆ ไม่ควรแยกพิจารณาเป็นราย
หลักสูตร แต่ควรพิจารณารวมทุกหลักสูตรและจัดทาเป็นประกาศกลางของคณะฯ และขอให้ทางคณะฯ สอบถามไปยังบัณ ฑิต
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ สาหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ ในการให้ความเห็นชอบ
การออกประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนีต้ ่อไป นั้น
ทางคณะฯ ได้ขอทราบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย แล้ว และได้รับคาตอบว่าการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกิน
ภาระงานสอนของอาจารย์นั้น ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและ
ค่าตอบแทนภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว ได้กาหนดไว้ว่า ผู้สอนมีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานได้ หาก
สอนเกิ น 150 หน่วยชั่วโมงต่อทวิ ภาคการศึกษา และกรณีที่มี การสอนทั้งระดับบัณฑิ ตศึกษาและระดับปริ ญญาตรี ในภาค
การศึกษาเดียวกัน ให้คานวณหน่วยชั่วโมงลดลงครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยชั่วโมงที่ต้องสอนในแต่ละระดับการศึกษา (75 : 75
ชั่วโมง) และให้เบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนตามหน่วยชั่วโมงที่สอนในอั ตราของระดับบัณฑิตศึกษาก่อน ซึ่งเมื่อทาง
คณะฯ ให้งานบริการการศึกษาคานวณว่า หากต้องจ่ายค่าสอนเกินภาระงานให้แก่ อาจารย์ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาใน
ระบบปกติ ทางคณะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนี้เป็นจานวนเงินเท่าใด พบว่าการสอนเกินภาระงานนั้น ประมาณร้อยละ 80
เป็นการสอนเกินภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร และประมาณร้อยละ 20 เป็นการสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจา
ทั่วไป ซึ่งมีประมาณ 2-3 ท่าน เท่านั้น โดยเกิดจากการเกลี่ยภาระงานสอนระดับปริญญาตรียังไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงได้ขอให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้หลักสูตรต่างๆ ดาเนินการเพื่อเกลี่ยภาระงานให้แก่คณาจารย์ให้เหมาะสมต่อไปแล้ว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา ประจาปี พ.ศ. 2558
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 6.4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1166/2557) เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์ กรที่กระทาความ
ดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา ประจาปี พ.ศ.
2558 จานวนประเภทละ 1 รายชื่อ (โดยวิธีลับ) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เป็นการลับ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคา ประเภทบุคคล
จานวน 1 ชื่อ โดย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา รับที่จะประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการเสนอชื่อต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2 ข้าราชการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่ า ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ วารุณี หวัง อาจารย์ป ระจาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขออนุมัติ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : แนวคิด กรณีศึกษา ทางเลือกเพื่อ
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ทางรอด” สาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รายวิชา 806 322 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1 และรายวิชา 806
421 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 และในระดับปริญญาโท รายวิชา 811 703 ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีกาหนด 1 ปี
นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ถึ งวั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 โดยหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอชื่อบุคลากรสายผู้สอนรายอื่น
ให้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทนบุคคลดังกล่าวแล้ว และการให้บุคลากรรายนี้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ อยู่ในเกณฑ์จานวนบุคลากรผู้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและผู้ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ตามที่
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2544 กาหนดไว้ และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 แล้ว ดังนัน้ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ มีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ ตามที่เสนอ
3.3 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี
2558
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่สานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอให้คณะต่างๆ พิจารณาเสนอชื่อผู้
สมควรได้ รั บ รางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจ าคณะ ประจ าปี 2558 เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งต่อ
คณะของตนเองและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการคัดเลือกนั้น ขอให้ทางคณะดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 2148/2556) ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์
เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบ
3. คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการรวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ไม่เกิน 1 รายชื่อ
4. แจ้งรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย ประจาคณะ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ในวาระของผู้บริหารคณะชุด
ใหม่
3.4 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ขออนุมัติลา
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และขออนุมัติลาออกจากราชการ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่
7/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่หลักสูตรต่างๆ เสนอ ดังนี้
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1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
3. ผศ. ดร.วารุณี หวัง *
3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ *

อาจารย์ประจาหลักสูตร
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
3. ผศ. ดร.วารุณี หวัง *
3. ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ *
4. ผศ. ดร.สักการ ราษีสุทธิ์
4. ผศ. ดร.สักการ ราษีสุทธิ์
5. ดร.วรัฐ ลาชโรจน์
5. ดร.วรัฐ ลาชโรจน์

2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
3. ผศ. ดร.วารุณี หวัง *
3. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ *

อาจารย์ประจาหลักสูตร
เดิม
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
1. ผศ. ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
2. ผศ. ดร.นพดล ตั้งสกุล
3. ผศ. ดร.วารุณี หวัง *
3. ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ *
4. ผศ. ดร.สักการ ราษีสุทธิ์
4. ผศ. ดร.สักการ ราษีสุทธิ์
5. ดร.วรัฐ ลาชโรจน์
5. ดร.วรัฐ ลาชโรจน์

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ
ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
ดร. สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ *
ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ *

อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง
1. รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ
2. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
3. ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
4. ดร. สัญชัย สันติเวส *
5. ดร. พีร์นิธิ อักษร *

4) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ
ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
นายธรรมวัฒน์ อินทจักร *
นางสาวสุกญ
ั ญา พรหมนารท *

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง
รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ
ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
ผศ. กฤตภัทร ถาปาลบุตร *
ดร. พีร์นิธิ อักษร *

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ตามที่เสนอ
3.5 ขอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ได้ออกประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ฉบับที่ 20/2556) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และ (ฉบับที่ 32/2557) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การใช้เงินกองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนต่อการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นสมควรเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้
เงินกองทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการใช้เงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ให้แก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ดังนี้
1. ข้อ 3.2 และ 3.3 เงินสมทบบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในการทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ประชุมมีมติให้ระบุเงื่อนไขของผู้ได้รับเงินสมทบว่า ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุน
จากกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน คือ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
2. ข้อ 3.4 เงินสมทบบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานของนักศึกษาในโครงการที่
คณะให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมมีมติให้ตัดข้อความว่า “ฝึกงานหรือ” ออก
3. ข้อ 3.5 เงินสมทบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการกองทุนฯ
กาหนดเพดาน จานวนคน/จานวนวงเงินสมทบ ไว้ด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 การเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะวิชา ประจาปีการศึกษา 2557 ในเดือนตุลาคม 2558 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะรับการตรวจประเมิน ในวันที่ 9
ตุลาคม 2558 นั้น ฝ่ายวิชาการคณะฯ ได้ให้ทุกหลักสูตรติดตามการกรอกข้อมูล มคอ.3 ให้ครบถ้วน และทาความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทาแบบสอบถามต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อการประกันคุณภาพภายในคณะแล้ว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 นิทรรศการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “100 Days before Paris
2015/ COP21”
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ทางคณะฯ โดยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ให้ไปจัดนิทรรศการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “100 Days before Paris 2015/ COP21” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยทาง
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณบางส่วน และอีกส่วนหนึ่งใช้จากงบประมาณเงินรายได้คณะ
นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา และรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี พิ ธี เ ปิ ด ในวั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2558 โดยเป็ น กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป และสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจาประเทศไทย ซึ่งเป็น
กิจกรรมนับถอยหลัง100 วัน ก่อนการประชุม กลุ่มสมาชิกนานาชาติครั้งที่ 21 “The United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC)” หรือ “Paris 2015/ COP21” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระดับความสาคัญ
ของคาปฏิญาณใหม่ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในทุกประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็น
หัวข้อหลักในการประชุมที่กรุงปารีสในปี ค.ศ. 2015 นี้
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3 โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคลากรสายผู้สอนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559 และมี
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บุคคลากรสายผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอขอรับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาแล้ว จานวน 4
ราย ตามที่แจ้งคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ทราบแล้วนั้น บัดนี้ ผู้
ผ่านการพิจารณาจานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย และ นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง ได้ขอยกเลิกการเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากต้องเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ Publication Clinic
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ชาการ แจ้ งว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารเป็ น
“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนา จึงจาเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาก
ขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัย
(Publication Clinic) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้คณะต่างๆ เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมประวัติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจาโครงการฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้เสนอรายชื่อคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน 6 ท่าน เพื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปแล้ว ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิชา เพชรานนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี หวัง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 12
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่
กาหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) จะจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
คณะ รุ่ น ที่ 12 ขึ้ น ระหว่ า งวั นที่ 5 – 8 ตุ ล าคม 2558 ณ โรงแรมปทุ ม วั น ปริ๊ น เซส กรุ งเทพฯ โดยเป็ นหลั ก สู ต รส าหรั บ
คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ จานวน 50 คน อัตราค่าลงทะเบียน
28,500 บาท/คน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งหากคณะกรรมการประจาคณะ หรือผู้บริหารท่านใด มี
ความประสงค์เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ขอให้เสนอชื่อกับทางคณะต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 (ร่าง) แผนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ได้จัดทา (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
2559 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
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1. ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 22,288,538 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 22,631,930 บาท โดยจาแนกเป็นรายจ่ายตามการจัดกลุ่ม งบประมาณ
ภายในคณะ ดังนี้
2.1 บริหารส่วนกลาง
15,130,633 บาท
2.2 จัดการศึกษา
4,157,127 บาท
2.3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
3,344,170 บาท
ซึ่งประมาณการรายจ่ายจะสูงกว่าประมาณรายรับ เป็นเงิน 343,392 บาท ทั้งนี้ อาจมีการปรับแผนเพิ่มเติมหากรายรับไม่
เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของแต่ละหลักสูตร
ในคณะ ซึ่งดาเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยจะมีการนาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป
อนึ่ง การตรวจประเมินระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 นี้ และปีการศึกษา 2558 จะเป็นการตรวจประเมิน
ระยะทดลอง โดยจะมี ก ารตรวจประเมิ น ที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ หลั ก สู ต รจริ ง โดยคณะกรรมการตร วจประเมิ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559
ทั้งนี้ เห็ นว่ าคะแนนระดับ หลั ก สูต รในปีก ารศึ กษา 2557 ที่ยั งได้ ค่อ นข้า งน้ อ ยนั้ น เกี่ย วเนื่ องกับ ปั จจั ยเชิ ง
กระบวนการ ซึ่งหากมีรูปแบบแนวทางการรายงานให้ศึกษาได้จากฝ่ายประกันคุณภาพ เชื่อว่าจะทาให้หลักสูตรต่างๆ รายงานผล
การดาเนินการได้ตรงกับที่คณะกรรมการตรวจประเมินต้องการยิ่งขึ้นได้
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจาคณะ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางอโนชา นนทคุปต์
ผู้จดบันทึกการประชุม
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