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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2558 และ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 กรอบคําขออัตรากําลัง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอถอนวาระ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการ
วิเคราะห์ทบทวนกรอบอัตรากําลัง ปีงบประมาณ 2558-2562 ของมหาวิทยาลัยฯ ใหม่ทั้งระบบ จึงยังไม่ให้คณะ/หน่วยงาน
เสนอขออัตราในช่วงนี้
2.2 กรอบคําของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ได้รวบรวมความ
ต้องการงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 จากงบประมาณหมวดงบลงทุนที่มีความจําเป็นแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรใน
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ปีงบประมาณ 2559 และความต้องการงบประมาณใหม่เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2560 มาจัดทํา (ร่าง) กรอบคําของบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) กรอบคําขอดังกล่าว ก่อนเสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ในส่วนของ (ร่าง) คําของบประมาณ ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) อาคารใหม่
(อาคารสนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา) ถึงโอกาสการได้รับจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยกระทบที่เกี่ยวข้องจากการจะแยก
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมออกไปจัดตั้งคณะใหม่ การขาดพื้นที่ที่ยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับการใช้งานที่จําเป็นของคณะ
จากอาคารเก่าที่มีอยู่เดิม และภาระผูกพันด้านงบประมาณเงินรายได้คณะในระยะยาว ที่ต้องจ่ายสมทบในวงเงินจํานวนสูงมาก
หากก่อสร้างอาคารใหม่ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) คําของบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ตามที่เสนอ โดยแยกคําขอของสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ออกไปเป็นคําขอภายใต้โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ
2. เห็นชอบให้ถอน (ร่าง) คําของบประมาณ ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) อาคารใหม่ (อาคารสนับสนุนการวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา) ออกไปก่อน โดยให้เสนอคําของบประมาณ เพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (1 ปี) จํานวน 3 รายการ แทน ได้แก่
2.1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สิม) เป็นเงิน 3 ล้านบาท
2.2 ปรับปรุงอาคาร AR 05 ชั้น 3 เป็นห้องบรรยาย เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท
2.3 ปรับปรุงห้องเขียนแบบ AR 05 ชั้นล่าง เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ สําหรับแบบร่างสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบคําของบประมาณทั้ง 3 รายการดังกล่าวนั้น นายธันฐกรณ์
พงศ์พิมล รับที่จะประสานรายละเอียดกับช่างเขียนแบบของคณะในการดําเนินการต่อไป
2.3 รายงานผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทํางานทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี เพื่อดําเนินการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากบุคลากรคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้ว
รายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ต่อไป นั้น คณะทํางานได้ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้
1) ผลการทบทวนภารกิจ โดยใช้โครงร่างองค์กร (Organization Profile) และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(Feedback) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2) ผลการทบทวนภารกิจ โดยจุดอ่อนจุดแข็ง จากการเสนอความคิดเห็นโดยบุคลากรในการประชุมเพื่อชี้แจง
แผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 4-5
สิงหาคม 2558
3) ผลการทบทวนการดําเนินงานตามพันธกิจ จากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มี
ต่อภารกิจและการดําเนินงานของคณะ ระหว่างวันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2558 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
การประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
และได้สรุป (ร่าง) ผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะในภาพรวมในมิติที่สําคัญ (Executive Summary) แล้ว ตาม
เอกสารประกอบการประชุม และคําอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ประชุม โดยผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การใช้ (ร่าง) ผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะดังกล่าว
สําหรับส่งให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ประกอบการสรรหาคณบดีต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
ความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้มีการแก้ไขเล็กน้อยในการใช้ข้อความให้สื่อ
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2.4 พิจารณารายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2066/2556) ลงวันที่
18 กั น ยายน 2556 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ เ งิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ข้ อ 7 และข้ อ 8 กํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งคณบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ จากตัวแทนผู้บริหารคณะ และตัวแทน
บุคลากรสายผู้สอน เพื่อทําหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทํา แผนการใช้ จ่ายเงิ น กองทุ นเสนอต่อ คณะกรรมการประจํา คณะ เพื่อ การวางแผนงบประมาณเงิ น
รายได้ประจําปี
2. พิจารณาการใช้เงินกองทุนและควบคุมการใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศ
3. เสนอรายงานการใช้เงินกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการประจําคณะ ทุก 6 เดือน
4. กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีการพิจารณาคําขอใช้เงินกองทุนฯ โดยจัดทําเป็นประกาศของคณะ
นั้น ประกอบกับคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ตัวแทนจากผู้บริหารคณะ ได้แก่
1) คณบดี
เป็นประธานกรรมการ
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นกรรมการ
3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่
2.1 ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน ในคณะกรรมการประจําคณะ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ
เป็นกรรมการ
2) อาจารย์รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
เป็นกรรมการ
2.2 ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป
1) รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
เป็นกรรมการ
2) อาจารย์ชนัษฎา จุลลัษเฐียร
เป็นกรรมการ
3. หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
และโดยที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติดังกล่าว ตามคําสั่งคณะฯ
ที่ 84/2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ดังนั้น จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะฯ ชุดใหม่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอแต่ง ตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริ มฯ ชุดใหม่ ซึ่งมาจาก
ตัวแทนผู้บริหารคณะ และ ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ดังนี้
1. ตัวแทนจากผู้บริหารคณะ
1) คณบดี
เป็นประธานกรรมการ
2) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
เป็นกรรมการ
3) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการ
4) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน
2.1 ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ในคณะกรรมการประจําคณะ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน
เป็นกรรมการ
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธิ์
2.2 ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป
1) นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์
3. หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2.5 วิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ ตามข้อบังคับฉบับใหม่
ประธาน ขอให้หัวหน้าสํานักงานคณบดี แจ้งต่อที่ประชุมความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
วิทยาลัย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งสรุปสาระสําคัญของข้อบังคับดังกล่าว ได้ดังนี้
อํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจําคณะ
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในงบประมาณของคณะ ให้
ความเห็ น ชอบระเบี ย บ ประกาศ และแนวปฏิ บั ติ ในการดํ า เนิ น งานของคณะ ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
มอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
5. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และการกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของ
บุคลากรประเภทสนับสนุนในคณะต่อมหาวิทยาลัย
6. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรประเภทสนับสนุน
7. ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
8. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
การประชุม และวิธีการดําเนินงาน ของคณะกรรมการประจําคณะ
การประชุม และวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
องค์ประกอบ ของคณะกรรมการประจําคณะ
1. คณบดี
2. รองคณบดี
3. ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. หัวหน้าสํานักงานคณบดี

เป็นประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

วาระดํารงตําแหน่ง ของคณะกรรมการประจําคณะ
1. กรรมการตามข้อ 3 (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา) และข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ
2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
2. กรณีตําแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการประจําคณะประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้มีการ
ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
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ของผู้ซึ่ง ตนแทน แต่ ถ้า วาระการดํา รงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ ดํา เนินการให้มีผู้ดํา รง
ตําแหน่งแทนก็ได้
3. ให้คณะกรรมการประจําคณะ ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ทําหน้าที่คณะกรรมการประจําคณะ จนกว่าจะมีการ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจํ า คณะขึ้ น ใหม่ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น 180 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ (กล่าวคือ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะชุดใหม่ ไม่เกินวันที่ 13 มกราคม 2559)
จํานวนกรรมการประจําคณะ จากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ
1. กรรมการตามข้อ 3 (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา) รวมกับ ข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จะต้องมีจํานวนเท่ากับ
กรรมการตามข้อ 2 (รองคณบดี)
2. จํานวนรวม ของกรรมการทุกองค์ประกอบ ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน คณะใดที่มีจํานวนกรรมการรวมไม่ถึง 7
คน ให้คณะเลือกกรรมการจากข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพิ่มเติม ให้ได้ครบ 7 คน
ดังนั้น ในวาระผู้บริหารชุดปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะมีจํานวนคณะกรรมการประจําคณะในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้
1. คณบดี
เป็นประธานกรรมการ
1
คน
2. รองคณบดี
เป็นกรรมการ
1
คน
3. ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
เป็นกรรมการ
1
คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ
3
คน
5. หัวหน้าสํานักงานคณบดี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
1
คน
รวมเป็น
7
คน
วิธีการได้มา ซึ่งกรรมการประจําคณะ จาก ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. กรรมการตามข้อ 3 (ผู้แ ทนหัวหน้า สาขาวิช า) ให้ค ณะเป็น ผู้กํ าหนดวิธีการได้มา โดยเลือ กจากผู้ดํา รง
ตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (ในกรณีที่คณะยังไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานเป็นสาขาวิชา ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 แต่มีภาควิชาหรือมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็นอย่าง
อื่น ให้ถือว่าหัวหน้าภาควิชาหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา มีฐานะ
เทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม)
2. กรรมการตามข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้คณะเป็นผู้กําหนดวิธีการได้มา โดยเลือกจากอาจารย์ประจํา ซึ่งมิได้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา หรือ บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง ตามความ
ต้ อ งการของคณะ (คํ า จํ า กั ด ความ “ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายถึ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายใน หรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย)
เนื่องจากทางคณะ จะต้องเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ จาก
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา และจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะชุดใหม่ ให้แล้วเสร็จ ก่อน
วันที่ 13 มกราคม 2559 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาเห็นว่า ยังมีความไม่ชัดเจนสําหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่า “หัวหน้า
สาขาวิชา” ตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับนี้ จะหมายถึงผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะในตําแหน่งใด (หัวหน้าสาย
วิชา หรือ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออื่นๆ) ทั้งนี้ เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการแบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วน คือ สํานักงานคณบดี
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และสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะไม่ได้บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากพบปัญหาความไม่คล่องตัวในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะหลายประการ
เช่น การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของหลักสูตรต่าง ๆ ไม่เป็นไปอย่างเต็มที่ และตําแหน่งหัวหน้าสายวิชามีอํานาจหน้าที่
ทับซ้อนกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น จึงได้ปรับการบริหารจัดการเป็นการภายใน โดยให้ประธานกรรมการบริหารแต่ละ
หลักสูตร เป็นผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแทน โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิช าการ ดั ง นั้น ที่ป ระชุ มจึง มีมติใ ห้ท างคณะหารือไปยัง มหาวิท ยาลัยฯ ให้มีค วามชั ด เจนในประเด็น ดั ง กล่า ว ก่ อนที่จ ะ
ดําเนินการกระบวนการให้ได้มาซึ่ง “ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา” และ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ที่จะมาเป็นคณะกรรมการประจําคณะชุด
ใหม่ไปพร้อมกันต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานและรายรับรายจ่ายจากการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2558
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการดําเนินงานและรายรับรายจ่ายจากการ
ดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 ให้ที่ประชุมทราบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปรายรับและรายจ่าย พอสังเขปได้ดังนี้
รายรับ
- ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2557
3,778,750.52 บาท
- รายรับ ปีงบประมาณ 2558 (จากเงิน 3% และ 2.5 %)
292,094.91
บาท
- ดอกผลของกองทุน
107,098.40
บาท
- ปรับปรุงบัญชี จากรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558
88,182.55
บาท
รายจ่าย
- รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558
596,281.40
บาท
ยอดยกไป
- ยอดยกไป ปีงบประมาณ 2559
3,669,844.98 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 แนวทางการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 -2559
ประธาน สรุปข้อเสนอแนะโอกาสการพัฒนาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้ที่ประชุมทราบ สําหรับเป็นแนวทางปรับปรุงผลการดําเนินงานระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558 -2559 ต่อไป ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ทางคณะอยู่ระหว่างการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 โดยสําหรับ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ได้มีมติ
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ทบทวนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ระบุ
รายละเอียดให้กระชับขึ้นและประเมินให้คะแนนความเสี่ยงคงเหลือด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มใหม่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ ซึ่ง
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมหาวิทยาลัยได้ภายในเดือนมกราคม 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.4 การดําเนินการตามเกณฑ์ EdPEx
ผู้ รั ก ษาการแทนผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา แจ้ ง ว่ า สํ า นั ก งานประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และนโยบายการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ โดยให้
ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มากกว่าเน้นการประเมินคุณภาพ
ภายใน (IQA) แบบเดิม โดยการดําเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ใน 3 ปีแรกต่อไปนี้ จะไม่มีการประเมินปีต่อปี แต่ให้คณะ
รายงานข้อมูล Common Data Set ในระบบ CHE QA และจะมีการประเมินในปีที่ 3 ส่วนในปีที่ 1 -2 จะมีผู้มาให้คําแนะนํา
(coaching) แก่คณะ ปีละ 2 ครั้ง โดยในปีแรกจะให้ทางคณะทบทวน โครงร่างองค์กร (Organization Profile - OP) เพื่อเน้น
ที่ความเข้าใจและบทบาทของผู้บริหารและกรรมการสูงสุดของคณะ ที่จะมีการคิดระบบและจัดทําแผนซึ่งสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง OP นี้ ไม่จําเป็นต้องรอให้ครบรอบปี/3 ปี คณะสามารถทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ ในเบื้องต้น สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ กําหนดให้คณะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2557 ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx 2015-2018
2. วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนารายหมวด
3. จัดลําดับความสําคัญ
4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ EdPEx (3 ปี) เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่
กําหนด โดยควรระบุให้ชัดเจนว่า ปีท่ี 1-2-3 จะดําเนินการอย่างไรและสอดคล้องกับผลการประเมิน IQA
2557 และ ผลการประเมินหลักสูตร และ EdPEx อย่างไร
5. วิเคราะห์ OP ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (คณะควรจัด Workshop เพื่อวิเคราะห์ OP โดยสามารถเชิญวิทยากร
จากสํานักประเมินและประกันคุณภาพ มาให้คําแนะนําในการประเมินตนเองและวิเคราะห์ OP ได้)
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้มีคณะทํางานเพื่อดําเนินการทบทวน OP ของคณะ ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารคณะ
2. ตัวแทนแต่ละหลักสูตร
3. หัวหน้าสํานักงานคณบดี
4. หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. หัวหน้างานบริการการศึกษา
6. หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ
7. นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
3.5 การรายงานข้อมูลในโปรแกรม CHE QA
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งความก้าวหน้าของการรายงานข้อมูลในโปรแกรม CHE
QA ให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการบันทึกข้อมูล Common Data Set ในระดับคณะ ครบ 100% แล้ว ส่วนข้อมูลอาจารย์ประจํา
หลักสูตรซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญที่สุด ยังส่งมาไม่ครบทุกคน ซึ่งจะได้มีการกํากับติดตามให้อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการส่ง
ประวัติเพื่อบันทึกข้อมูลให้ครบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.6 ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ 8 สถาบัน
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ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คณะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิ ช าการ โครงการเครื อข่ า ยประกั น คุ ณ ภาพสถาปั ต ยกรรมและการออกแบบ ระหว่ า ง 8 สถาบั น ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย 8 สถาบันที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีดังนี้
1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
6) คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
7) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่งข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน และการมี
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลต่อเครือข่ายนักศึกษาและคณาจารย์ของ
เครือข่ายต่อไป ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่กองแผนงานได้ขอให้คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ส่งภายในเดือนพฤศจิกายน
2558 นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ จึงได้รวบรวม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 ที่ผู้บริหารคณะ
วาระที่ผ่านมาได้ดําเนินการไว้ และเคยเสนอขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะแล้ว แต่ยังไม่ทันมีมติเห็นชอบ (ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 มาเพื่อคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุ มครั้งที่ 13/2558 นี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ สําหรับนําไปใช้ปฏิบัติในปีง บประมาณ 2559 ต่อไป โดยยังคง
รายละเอียดตาม (ร่าง) แผนฯ ที่ผู้บริหารคณะวาระที่ผ่านมาได้เสนอไว้ ยกเว้นการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ดังนี้
1) ปรับชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก “การผลิตผลงานวิชาการที่ดี” เป็น “ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ”
และเพิ่มเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ จากเดิมที่มี 1 เป้าประสงค์ ได้แก่ การยกระดับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพิ่มให้มีอีก 2 เป้าประสงค์ คือ การบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะ
และการสอน, และ คุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
2) ปรับเพิ่มเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากรที่ดี จากเดิมที่มี 1
เป้าประสงค์ ได้แก่ สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ เพิ่มให้มีอีก 1 เป้าประสงค์ คือ องค์กรที่มี
สุขภาวะและการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้ใช้ ( ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ ตามที่เสนอ เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.2 การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับทุน Fulbright
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการแลกเปลี่ยนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ทางคณะแจ้งความประสงค์ไปยังมูลนิธิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ประเทศไทย ถึงความต้องการในการเชิญ Visiting Professor เพื่อมาปฏิบัติงานให้ความ
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ร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะ ด้านการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ตามโครงการ
Fulbright Specialist Visit นั้น บัดนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ส่งรายชื่อ Visiting Professor จํานวน 3 รายชื่อ มายังคณะเพื่อพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนตามโครงการดังกล่าว ตามบริบทและความต้องการของคณะ ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติคัดเลือกรายชื่อตามลําดับ ดังนี้
1. Dr. Sobti, Manu P.
2. Dr. Hebert, Paulette Robert
3. Dr. Farooq, Ameen
4.3 พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2558
ประธาน แจ้งว่า สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะเสนอชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุน ผู้มีคุณสมบัติและมีผลงานดีเด่น จํานวน 4 ด้านๆ ละ 1 คน ได้แก่
1. ด้านบริการดีเด่น
2. ด้านบริหารดีเด่น
3. ด้านวิชาชีพดีเด่น
4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
และลู ก จ้ า งผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น จํ า นวน 1 คน รวมเป็ น 5 คน เพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2558 สําหรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้
มีผลงานดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2558 ต่อไป ตามรายละเอียดในประกาศที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
4.4 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558
นายสัญชัย สันติเวส ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14
ธันวาคม 2558 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกําหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตคณะ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริเวณหน้าคณะ (หน้าอาคารเอนกประสงค์ - สิม) และในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทางคณะ
จะจัดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 100 คน เพื่อรับเสด็จฯ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือมา ส่วนพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรนั้น จะเริ่มเวลาประมาณ 09.00 น. และในเวลาประมาณ 15.00 น. จะเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน
รวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ และเสด็จพระราชดําเนินกลับ ในเวลา 17.05 น.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 ความร่วมมือในการจัดอบรมร่วมกับสถาบันสถาปนิกสยาม (ISA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ที่ทางคณะจะร่วมมือกับสถาบันสถาปนิกสยาม (Institute of Siamese Architect; ISA) ในการจัดอบรมทาง
วิชาการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติและพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม สําหรับบุคลากรในวงการสถาปัตยกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะมีความร่วมมือดังกล่าว โดยขอให้มีการร่างข้อตกลง
ความร่วมมือเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย
4.6 วัสดุจากงานก่อสร้าง
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานบริหารงานทั่วไปได้สํารวจและรายงานบัญชี
รายการวัสดุเหลือทิ้งจากงานก่อสร้างมาให้คณะทราบ ซึ่งพบว่าวัสดุบางรายการสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในราชการได้อีก
ดั ง นั้ น หากฝ่ า ย/หลั ก สู ต รใด ประสงค์ นํ า ไปใช้ ใ นราชการ เช่ น ใช้ ใ นกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา หรื อ เป็ น วั ส ดุ ท ดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ก็ขอให้เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางอโนชา นนทคุปต์
ผู้จดบันทึกการประชุม
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