รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 11/2558
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์
4. นางสาวชนัษฎา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
6. นายสัญชัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ
8. นางอโนชา

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
รวยสูงเนิน
จุลลัษเฐียร
วีระทวีมาศ
สันติเวส
ราษีสุทธิ์
นนทคุปต์

ผู้รักษาการแทนคณบดี
ประธาน
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายธันฐกรณ์

พงศ์พิมล

กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2558

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้
1. หน้า 3 บรรทัดที่ 14 ให้ตัดเครื่องหมาย “-“ ออก
2. หน้า 4 บรรทัดที่ 8 ให้แก้ไขคาว่า “เรื่อ” เป็น “เรื่อง”
3. หน้า 5 ให้เพิ่มสระที่ไม่ปรากฏอยู่เหนือพยัญชนะในบรรทัดต่างๆ ของหน้านี้
4. หน้า 6 บรรทัดที่ 8-10 ให้แก้ไขข้อความ จาก “โดยทางโครงการฯ รับผิดชอบค่าน้าประปาค่าไฟฟ้า และค่า
ใช้สถานที่และครุภัณฑ์ให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งการจัดหาแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยมาดูแลสถานที่เอง” แก้ไขเป็น “โดยค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้ายังคงใช้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ส่ วนแม่ บ้านและเจ้าหน้า ที่ รักษาความปลอดภั ย นั้ น โครงการฯ รั บผิ ด ชอบการจั ดหามาดู แ ล
สถานที่ของโครงการฯ เอง”
5. หน้า 12 บรรทัดที่ 23 ให้แก้ไขคาว่า “หลักสุตร” เป็น “หลักสูตร”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจาปี 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 1

ผู้รั กษาการแทนรองคณบดีฝ่ ายบริห าร แจ้ง ว่า สืบ เนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2558 นั้น คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
และรวบรวมการเสนอชื่อจากผู้มีสิทธิเสนอชื่อแล้ว รวมทั้งได้ประชุมพิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เห็นสมควร
เสนอชื่อศิษย์เก่า จานวน 2 ราย เพื่อให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาคัดเลือก ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ประธาน แจ้งว่า นายนยทัต ตันมิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 2160 ผู้ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Architecture) ณ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุนประเภท 1 ข) มีกาหนด 3 ปี 1 เดือน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2558 และได้ร ายงานตั วกลับ เข้ าปฏิบั ติร าชการ ตั้ งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ได้ แจ้ งการสาเร็ จการศึกษาใน
หลักสูตรข้างต้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และประสงค์จะขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพื่อให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าว ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิของบุคลากร ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือน นายนยทัต ตันมิตร ได้ตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่วันที่มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นต้นไป
3.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ประธาน แจ้ งว่ า เนื่ องจากคณะกรรมการกลั่ นกรองผลการประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการของบุค ลากรสัง กั ด
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 7971/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไดครบวาระ
การดารงตาแหนง แลว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู แทนจากคณะกรรมการประจาคณะ ที่เห็นสมควรแตงตั้งใหเปน
กรรมการชุดใหมตอไป ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะทาหนาที่กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะ
จานวน 2 รอบประเมิน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2556) ไดแก รอบประเมินที่ 1/2559 (ผลงานระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2558) และรอบประเมินที่ 2/2559
(ผลงานระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559) โดยองคประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามประกาศ
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1/2554) มีดังนี้
1. คณบดี หรือผู้ที่ไดรับมอบหมาย
2. ผู้แทนจากคณะกรรมการประจาคณะ จานวน 2 – 5 คน
3. เลขานุการคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
มติ
1.
2.
3.

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามข้อ 2 ขององค์ประกอบข้างต้น ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ
เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน
เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสทุ ธิ์
เป็นกรรมการ

3.3 เสนอชื่อศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจาปี 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 2

ประธาน แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงาน “วันคืนสู่เหย้า เรารัก มข. ปี 2558” ในวันที่
25 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์
เก่าที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน เรียกชื่อรางวัลว่า “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” โดยขอความร่วมมือชมรมศิษย์เก่าคณะ/
ชมรมศิษย์เก่าจังหวัด/ภูมิภาค ช่วยกันคัดเลือกศิษย์เก่ าที่มีผลงาน/ประวัติดีเด่นในด้านต่างๆ หรือศิษย์เก่าที่ทาคุณประโยชน์ต่อ
มหาวิ ทยาลัย หรือต่ อองค์กรของศิ ษย์เ ก่า เข้ารั บรางวัลในงานคืนสู่เหย้ า ดัง กล่าว ตามหลั กเกณฑ์ในประกาศสมาคมศิษย์เก่ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เ ก่าแห่งความภูมิใจ ประจาปีการศึกษา 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ จากระดับคณะ จานวน 2 รายชื่อ คือ
1. นางสาวกมลชนก ภาณุเวศย์
2. ประสานงานขอให้สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ เสนออีก 1 รายชื่อ (ถ้ามี)
3.4 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
ประธาน แจ้งว่า มีนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวม 5 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบหนี้สินกับทาง
คณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ–สกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทาง
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวพิมพ์กานต์ ภานุรักษ์

รหัสนักศึกษา
543200059-3

GPA
3.19

หมายเหตุ

รหัสนักศึกษา
533200007-1
533200068-1

GPA
2.44
3.14

หมายเหตุ

GPA
3.81

หมายเหตุ
แผน ก แบบ ก 2

GPA
3.88

หมายเหตุ
แผน ก แบบ ก 2

สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฏฐ์ณิชา พวกเกาะ
นายพิพัฒน์ อุปาจันโท

สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรโครงการพิเศษ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายศรายุทธ แก้วกลม

รหัสนักศึกษา
535200004-1

สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางพงศ์ตะวัน นันทศิริ

รหัสนักศึกษา
555200014-0

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 รวมจานวน 5 ราย ได้ตามที่เสนอ
3.5 เสนอทบทวนปฏิทินการบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
หัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้งว่า เนื่องจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะเห็นว่า ปฏิทินการบรรจุ
วาระการประชุมสาคัญๆ ของคณะกรรมการประจาคณะที่ ใช้อยู่ปั จจุบัน ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้ง ที่
5/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 มีบางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วาระที่ต้องเสนอตามปฏิทินการศึกษา
ซึ่งควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปฏิทินการศึกษาอาเซียน) และปฏิทินใน
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ส่วนอื่นที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อาจเห็นสมควรให้ทบทวนและปรับปรุงไปในคราวเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินฉบับใหม่ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุง (ร่าง) ปฏิทินเล็กน้อยจากที่เสนอ และขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติตามปฏิทินที่ปรับเปลี่ยนใหม่นตี้ ่อไป
3.6 เสนอรายชื่อหนังสือเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจาปี 2558-2559
ประธาน แจ้งว่ า มูล นิธิโ ตโยต้าประเทศไทย ประกาศรับ หนั งสือเข้ารับ การพิจารณา รางวั ล TTF AWARD
ประจาปี 2558-2559 ซึ่งคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน2558 ได้
พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นสมควรเสนอผลงานในนามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 4 เรื่อง เพื่อเข้ารับการพิจารณา
ดังนี้
1. ภาวะโลกร้อนกับการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน / ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
2. ฮวงจุ้ยกับการออกแบบสถาปัตยกรรม /ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
3. แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม / รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
4. ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมจีน / ผศ.ดร.วารุณี หวัง
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอหนังสือทั้ง 4 เรื่องดังกล่าว เข้ารับการพิจารณารางวัล TTF
AWARD ประจาปี 2558 -2559 ได้ตามที่เสนอ
3.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญาและอักษรย่อ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ประธาน แจ้งว่า สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ ที่มีการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบในหลากหลายแขนงวิชา เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย
การออกแบบเครื่องเรือน และเพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
เดิม
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ

(ก) เอก เรียกว่า “การออกแบบอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Industrial Design)” ใช้อักษรย่อ “ออ.ด.
(D.Id)” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of
Philosophy)” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด. (Ph.D.)”
(ข) โท เรียกว่า “การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(Master of Industrial Design)” ใช้อักษรย่อ “ออ.ม.
(M.Id.)”
(ค) ตรี เรียกว่า “การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

(ก) เอก เรียกว่า “การออกแบบดุษฎีบัณฑิต (Doctor of
Design)” ใช้อักษรย่อ “อบ.ด. (D.Des)” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด. (Ph.D.)”
(ข) โท เรียกว่า “การออกแบบมหาบัณฑิต (Master of
Design)” ใช้อักษรย่อ “อบ.ม. (M.Des)”
(ค) ตรี เรียกว่า “การออกแบบบัณฑิต (Bachelor of
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เดิม
(Bachelor of Industrial Design)” ใช้อักษรย่อ
“ออ.บ. (B.Id.)”

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
Design)” ใช้อักษรย่อ “อบ.บ. (B.Des)”

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรสาขาวิช าการออกแบบอุต สาหกรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และ คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มี มติเห็นชอบการขออนุ มัติเปลี่ยนแปลงชื่อปริ ญญาและอั กษรย่อ สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ตามที่เสนอ
3.8 (ร่าง) ประกาศ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
ประธาน แจ้ง ว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ และ
หลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ได้เ สนอขอความเห็ นชอบการออกประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 805/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ จัดการศึกษาในระบบปกติ
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคปกติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2558 และ คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเ ห็นชอบอัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของทั้ง 2 หลักสูตรดั งกล่าว ตาม
บัญชีแนบท้าย (ร่าง) ประกาศที่เสนอทั้ง 2 ฉบับ ยกเว้น เฉพาะอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ภายในคณะ ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้ รอผลการศึกษาจากคณะทางานศึ กษาความเป็ นไปได้ (คณบดี , รองคณบดีฝ่ายบริห าร) ก่ อน เนื่ องจากมีปัจจั ยหลาย
ประการที่ต้องพิจารณาประกอบกัน
3.9 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาศึกษา ณ ต่างประเทศ
ประธาน แจ้ ง ว่ า นางสาวสิ นินาถ โคตรรุฉิ น พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ บรรจุ เ มื่ อวั นที่ 16
ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง กาหนดให้ต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุ และ
เป็นบุค ลากรผู้ มีรายชื่ ออยู่ในแผนที่ ท างคณะจะพัฒนาเข้าสู่ คุณวุฒิป ริญญาเอก ปี 2558–2562 ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/
ออกแบบตกแต่ ง ภายใน ได้ข ออนุ ญ าตลาศึ กษาต่ อระดั บปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช า Design ณ University of Florence
สาธารณรัฐอิตาลี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558/2559 (เดือนพฤศจิกายน 2558) ด้วยทุนส่ วนตัว โดยผู้ขอ
อนุญาตลาฯ ได้แนบหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา และรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแทนในระหว่างลาศึกษา มาเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นางสาวสินินาถ โคตรรุฉิน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
Design ณ University of Florence สาธารณรัฐอิตาลี ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน)
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ประธาน แจ้ง ว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ได้จัด ทารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจาปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน) แล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่ง
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม คณะมีคะแนนผลการปฏิบัติงาน เท่ากับ 2.489
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ปีการศึกษา 2557 (อย่างไม่เป็นทางการ)
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา 2558 ไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นั้น ผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ทางคณะจะได้รับ
คะแนนประเมินเท่ากับ 3.11 คะแนน ทั้ง นี้ ทางคณะจะยื่นขอแก้ ไขผลคะแนนใน 2 ตัวบ่ งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งจะทาให้คะแนนผลประเมิน ปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.11 คะแนน เป็น 3.25 คะแนน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ข้อตกลงความร่วมมือด้านองค์ความรู้และนวัตศิลป์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประธาน แจ้ง ให้ ที่ป ระชุ มทราบว่า ทางคณะได้ ต อบรั บ ค าเชิ ญ ของศู นย์ส่ ง เสริมศิ ล ปาชี พ ระหว่ างประเทศ
(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ไ ด้เชิญคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านองค์ความรู้และนวัตศิล ป์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คุณค่าหัตถศิลป์จากวิถีดั้งเดิมสู่สากล” และเป็นสักขีพยานใน
พิธลี งนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงนาม โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะ
ยกเลิกความร่วมมือตามข้อตกลงฯ ก่อนครบกาหนดระยะเวลา ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี 2558
ประธาน แจ้ งว่ า ตามที่ บั ณฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น จะด าเนิ นการคั ด เลื อกศิษย์ เก่ าดีเ ด่ นระดั บ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งจะได้รับมอบโล่ เชิดชูเกียรติในการประชุมวิ ช าการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ปี
2559 ในวันที่ 15 มกราคม 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2558 แล้ว ตามรายชื่อปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการคณะ
ประธาน แจ้งว่า ตามที่วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกระดับอยู่
ในฐานที่ 1 ของ TCI โดยได้รับการรับรองระหว่าง ปี 2558-2562 แล้วนั้น กองบรรณาธิการได้กาหนดเป้าหมายที่จะยกระดับ
มาตรฐานของวารสารวิชาการคณะไปสู่ระดับเอเชีย (Asian Citation Index – ACI) ภายในระยะเวลา 5 ปี ต่อไป ทั้งนี้ กอง
บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับการจัดทาระบบวารสาร
ออนไลน์ ใ นระบบ Thai-JO ของศู นย์ดั ช นี การอ้ างอิ ง วารสารไทย (TCI) ในระหว่างวั นที่ 21-23 ธันวาคม 2558 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร เพื่อมุ่งเป้าหมายไปสู่ การรับรองคุณภาพวารสารในระดับนานาชาติต่อไป อนึ่ ง
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สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอความอนุเคราะห์ Digital File ของวารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนาไปจัดทาเป็น E-Journal ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธาน แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือมายังคณะ
ให้พิจารณาเสนอชื่อนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทาคุณประโยชน์แก่สังคม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็น
การเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เ ป็นไปอย่ างกว้างขวาง โดยขอให้ส่งผลการพิจารณาถึ ง
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
5.2 ขอเพิ่มรายการครุภัณฑ์ และโอนหมวดเงิน ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ได้
มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 ไปแล้วนั้น เนื่องจากทางคณะมีความจาเป็นเร่งด่วนใน
การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเดิมคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่ ต่อมาได้รับแจ้ง
ว่า ทางศู นย์ฯ ไม่สามารถจัดสรรให้กับคณะได้ ฝ่ายผู้ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค ณะ จึงเสนอขอจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย
(Server) จานวน 1 เครื่ อง เพื่ อใช้ รองรับ การขยายตัวของระบบสารสนเทศภายในคณะ โดยขอความเห็นชอบในการโอน
งบประมาณเงินรายได้คณะ ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะ เป็นเงิน 50,000 บาท
จากงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าครุภัณฑ์ สาหรับจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย
ดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอเพิ่มรายการครุภัณฑ์ และการโอนหมวดเงิน ปีงบประมาณ 2559 ตาม
ความจาเป็นข้างต้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.3 Interactive Map : The Faculty of Architecture
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับ นักศึกษาต่างชาติ คือ Mr. Andrei-Gabriel Rosanu
นักศึกษาสาขาวิชา Architecture จากประเทศ Romania เข้าฝึกงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการ
ฝึกงานด้านเทคนิค โครงการไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience : IAESTE Thailand) โดยคณะสนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม–ตุลาคม
2558 นั้น นักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อาทิ งานช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆทั้งในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
และระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา การเข้ าร่ วมกิ จกรรมและออกแบบเอกสารเผยแพร่ ส าหรั บ โครงการ ISWA และการออกแบบ
Interactive Map : The Faculty of Architecture ตามปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะนาไปใช้สาหรับการ
จัดทาเอกสารภาษาอังกฤษ การจัดทาป้าย และอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมี รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เป็นที่
ปรึ กษา และก่อนที่ จะเดินทางกลับ ประเทศ นักศึกษาจะบรรยายรายงานผลการปฏิบั ติง านและความคิด เห็ น ที่ มีต่ อการฝึ ก
ปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.4 ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของในวันพระราชทานปริญญาบัตร
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ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สานักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอความร่ว มมือให้คณะ/
หน่วยงาน ที่ประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราช
ดาเนินแทนพระองค พระราชทานปริ ญญาบัต รแกผู สาเร็จการศึ กษาจากมหาวิท ยาลั ยขอนแกน ประจาป 58 ในวันที่ 14
ธันวาคม 2558 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งความประสงค์พร้อมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งของที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ นชอบให้ ทู ล เกล้ าฯ ถวายหนั ง สื อ เรื่ อง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละแนวคิ ด
สถาปัตยกรรมจีน จานวน 4 เล่ม โดยขอให้เจ้าของผลงาน คือ รองศาสตราจารย์วารุณี หวัง หรือ คณบดีเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย
5.5 ทบทวนจานวนรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธิ์ กรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา เสนอให้มีการทบทวนจานวนรับ
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก จานวน 80 คน/ปี ปรับลดเป็นจานวน 60
คน/ปี เนื่องจากปัญหาด้านสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณะ
มติ ที่ ประชุม พิจารณาแล้ ว มีมติให้ คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรสถาปัต ยกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาปัจจัย ผลกระทบและจานวนรับที่เหมาะสม แล้วเสนอต่อผู้บริหารคณะเพื่อพิจารณาทบทวน และ
เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อมีมติจานวนรับที่เหมาะสมต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจาคณะ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางอโนชา นนทคุปต์
ผู้จดบันทึกการประชุม
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