รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 14/2558
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
5. นายสัญชัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ
7. นางอโนชา

ทองคําสมุทร
ภู่ประเสริฐ
รวยสูงเนิน
วีระทวีมาศ
สันติเวส
ราษีสุทธิ์
นนทคุปต์

ผู้รักษาการแทนคณบดี
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธันฐกรณ์
2. นางสาวชนัษฎา

พงศ์พิมล
จุลลัษเฐียร

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา (ติดราชการ)
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา (ลาคลอด)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรัฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์

ลาชโรจน์
ตั้งสกุล
พิริยะศรัทธา

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2558

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 รับรองผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาใน
รายวิชาของหลักสูตรต่างๆ ที่คณะเปิดสอน จํานวน 114 รายวิชา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ตามรายละเอียดซึ่งนําเสนอใน
ที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองผลการศึกษา ตามที่ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอ
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2.2 การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อน
เงินเดือน ทั้งหมดใหม่อีกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือมายังคณะ/ หน่วยงาน ให้ทบทวนและเสนอแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2558-2560 ใหม่ โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ/หน่วยงาน ก่อน ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เคยกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ปีงบประมาณ 2558-2560 และแผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่วุฒิปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2558-2562 ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบแทนแผนดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คงแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนเดิมข้างต้นของคณะ แต่ทั้งนี้ ให้
เพิ่มเติมรายชื่อบุคลากรอีก 2 รายชื่อ ซึ่งมีแผนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 ไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากรดังกล่าวด้วย เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนระหว่างลาศึกษาตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัย ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ในปีการศึกษา 2558 และ นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ในปีการศึกษา
2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558
ประธาน แจ้งว่า งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะ ในปีงบประมาณ 2558
มาให้ทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2558
1) งบดุล (งบแสดงสถานภาพและความมั่นคงทางการเงินของคณะ)
- สินทรัพย์
เป็นเงิน
64,986,798.27 บาท
- ส่วนของทุน
เป็นเงิน
71,739,566.93 บาท
- หนี้สิน (หนี้สินหมุนเวียน) เป็นเงิน
6,752,768.66 บาท
2) งบรายได้-ค่าใช้จ่าย (งบแสดงผลการดําเนินงานของคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะมีรายได้สูง/ต่ํากว่า
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน เป็นการชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะ)
- รายได้
เป็นเงิน
30,028,528.25 บาท
- ค่าใช้จ่าย
เป็นเงิน
17,210,889.70 บาท
- มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
เป็นเงิน
12,817,638.55 บาท
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ตามแผนการจัดสรรเงินภายในคณะ
1) แผนรายจ่าย
เป็นเงิน 19,688,550.00 บาท
2) ผลรายจ่าย
เป็นเงิน 16,719,885.04 บาท (คิดเป็นร้อยละ 84.92 ของแผนรายจ่าย)
โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
(1) ไตรมาสที่ 1
เบิกจ่าย เป็นเงิน 4,113,202.71 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.60
(2) ไตรมาสที่ 2
เบิกจ่าย เป็นเงิน 3,729,314.44 บาท
คิดเป็นร้อยละ 22.30
(3) ไตรมาสที่ 3
เบิกจ่าย เป็นเงิน 3,334,810.49 บาท
คิดเป็นร้อยละ 19.95
(4) ไตรมาสที่ 4
เบิกจ่าย เป็นเงิน 5,542,557.40 บาท
คิดเป็นร้อยละ 33.15
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3. รายงานฐานะทางการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
หลักสูตร
ผ.ม. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

หนี้สินและทุน
1,222,949.45
3,688,944.42
147,337.67

รายได้
1,214,619.00
1,105,307.00
626,000.00

รายจ่าย
1,005,552.55
978,184.87
483,662.33

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
209,066.45
127,122.13
142,337.67

มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากร
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เคยแจ้งให้ระงับการเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคลากรทุก
ประเภทตําแหน่งไว้ก่อน เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ใหม่ นั้น บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการแล้ว และได้แจ้งแนวปฏิบัติสําหรับทุกคณะ/หน่วยงาน ดําเนินการในการเปิดรับ
สมัครและการสอบคัดเลือกบุคลากรทุกประเภทตําแหน่ง ดังนี้
1. กรณีคณะ/ หน่วยงาน ที่มีอัตราว่าง ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งเป็นอัตราว่างจากการเสียชีวิต ลาออก โอนย้าย หรือด้วยเหตุอื่นใดที่ยังคงมีเลขที่
อัตรา รวมทั้งพนักงานหน่วยงานในกํากับ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ และ
ประเภทอื่น ๆ ในทุกตําแหน่งที่เคยได้รับการจัดสรรถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ดําเนินการเปิดรับสมัคร
และสอบคั ด เลื อกได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2558 เป็ น ต้น ไป ทั้ง นี้ อั ต ราว่ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวโดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวโครงการที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่ออันดับสํารอง ที่ยังไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาการยกเลิกบัญชี หากมีความจําเป็นเร่งด่วนให้ดําเนินการเรียกอันดับสํารองเพื่อบรรจุโดยไม่ต้อง
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกใหม่ได้
2. กรณี ค ณะ/ หน่ ว ยงาน ที่ มี อั ต ราว่ า ง โดยเป็ น อั ต ราที่ ไ ม่ เ คยบรรจุ บุ ค คลใดมาก่ อ น ประเภทพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งพนักงานหน่วยงานใน
กํากับ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ และประเภทอื่น ๆ ในทุกตําแหน่งที่เคย
ได้รับการจัดสรรถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้นําอัตราว่างดังกล่าวมารวมกับกรอบอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ.
2559 – 2562 และเสนอขอกรอบอัตรากําลังใหม่ ตามรอบที่ ก.บ.ม.กําหนด เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว จึง
จะขอเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกได้
ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอัตราว่าง ดังนี้
ตารางที่ 1 : อัตราว่างตามข้อ 1 (กรณีอัตราว่างจากการเสียชีวิต ลาออก หรือด้วยเหตุอื่นใดที่ยังคงมีเลขที่อัตรา)
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)

จํานวนอัตรา
3

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

2

ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)

1

ตําแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานห้องปฏิบัติการ

เลขที่อัตรา
169
812
2237
535
809
3878
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ตารางที่ 2 : อัตราว่างตามข้อ 2 (กรณีอัตราว่างที่ไม่เคยบรรจุบุคคลใดมาก่อน)
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

จํานวนอัตรา
1
3

ตําแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขที่อัตรา
2157
533
538
812

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้
1. ให้ทางคณะดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เลขที่อัตรา 3878 ตําแหน่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ
2. อัตราว่างอื่นๆ ให้ชะลอการรับสมัครหรือการขอกรอบอัตราใหม่ ไว้ก่อน โดยให้รอผลการเจรจาของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม กับทางมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การจัดสรรอัตราให้กับโครงการจัดตั้งคณะออกแบบก่อน แล้วจึงนําผลดังกล่าว มาประกอบการพิจารณา ร่วมกับความ
จําเป็นต้องมีอัตรากําลังเพิ่มของหลักสูตรต่างๆ และประกอบกับเงื่อนไขอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น สถานะทางการเงินของคณะ,
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ (ฉบับ พ.ศ. 2558) ซึ่งมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นต้น ก่อนที่จะดําเนินการกําหนดคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสําหรับอัตรา
ว่างตามตารางที่ 1 และ การขอกรอบอัตราใหม่ไปยังมหาวิทยาลัยจากเลขที่อัตราว่างตามตารางที่ 2
3.3 การจัดโครงการทบทวนความรู้สําหรับการขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)
ประจําปี 2558
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะฯ ได้ดําเนินการจัดโครงการ
ทบทวนความรู้สําหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจําปี 2558 แล้ว เมื่อวันที่
28 - 29 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน ค่าธรรมเนียมจากการอบรม รวมเป็นเงิน 17,800 บาท ดังนี้
1.1 ศิษย์เก่า
จํานวน 30 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
1.2 บุคคลทั่วไป จํานวน 4 ราย รายละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 2,800 บาท
2. มีจํานวนวิชา และอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
2.1 รหัสวิชา 11 ความรู้และทักษะในการวางผังและออกแบบ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ
2.2 รหัสวิชา 12 ความรู้ด้านเทคโนโลยี
โดย อาจารย์นรากร พุทธโฆษ์, อาจารย์ ดร.พีร์นิธิ อักษร, รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคําสมุทร
2.3 รหัสวิชา 13 ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทอรรถ ชมาฤกษ์, นายธันวา กมลประจักษ์ (กรรมการจากสมาคม
ศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์)
2.4 รหัสวิชา 14 ทักษะด้านการสื่อสาร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา, อาจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส
ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะสรุปผลการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กส.)
ให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ ภายหลังจากที่สภาสถาปนิกได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแล้ว ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์
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3.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 113 คน ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 98 คน แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จํานวน 56 คน
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
จํานวน 42 คน
โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง จํานวน 91 คน
2. ระดับปริญญาโท จํานวน 16 คน ดังนี้
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
จํานวน 4 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
จํานวน 10 คน
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จํานวน 2 คน
โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง จํานวน 15 คน
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทูลเกล้าถวายของที่ระลึกเป็นหนังสือ เรื่อง “ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมจีน”
จํานวน 4 เล่ม โดยผู้ทูลเกล้าถวาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วารุณี หวัง ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือดังกล่าว
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3.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
ประธาน รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 - 25
พฤศจิกายน 2558 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร
- มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งสิ้น 338 หลักสูตร มีคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 2.68 (ระดับปานกลาง)
- จํานวนหลักสูตรที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 300 หลักสูตร (88.76%)
- จํานวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 38 หลักสูตร (11.24%)
โดยในจํานวนนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรคณะฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์ สกอ. 12 ข้อ)
1) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2) หลักสูตรสถาปัตยกรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่าน
มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
- ตัวบ่งชี้ที่ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
- ตัวบ่งชี้ที่ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
- ตัวบ่งชี้ที่ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

2. ระดับคณะ
แยกจัดลําดับคะแนนประเมิน เป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 จัดลําดับคะแนนประเมินตามเกณฑ์ 13 ตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมิน เท่ากับ 3.74 (ระดับดี) อยู่ในลําดับที่ 18 จาก 24 คณะ (ไม่
นับรวมคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ในโครงการ EdPEx 200 ของ สกอ.)
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2.2 จัดลําดับคะแนนประเมินตามเกณฑ์ 17 ตัวบ่งชี้ของ (สกอ. 13 + มข. 3 + QS 1) ซึ่งคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มีผลการประเมิน เท่ากับ 3.25 (ระดับพอใช้) อยู่ในลําดับที่ 18 จาก 24 คณะ (ไม่นับรวมคณะ
แพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ในโครงการ EdPEx 200 ของ สกอ.)
2.3 คะแนนเฉลี่ยรวมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ทุกคณะ (17 ตัวบ่งชี้) มีดังนี้

3. ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.26 (ระดับดี)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.6 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กับ พ.ศ. 2558
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ โดยมีการปรับปรุงสาระสําคัญของเกณฑ์เดิมในหลายส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับเข้าใหม่ และจํานวน, คุณวุฒิ, คุณสมบัติ และผลงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, อาจารย์ประจําหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ตาม
รายละเอียดในตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ฯ ฉบับ พ.ศ. 2548 กับ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ม ติ ใ ห้ นํ า รายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ ม าตรฐานดั ง กล่ า ว แจ้ ง ให้
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ทราบ เพื่อวางแผนบริหารการจัดการด้านอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดใหม่ต่อไป
3.7 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2558
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบกระตุ้น
เศรษฐกิจ ปลายปี พ.ศ. 2558 โครงการละไม่เกิน 1 ล้านบาท) สําหรับโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของคณะ จํานวน 4
โครงการ ได้แก่
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ํา อาคาร AR 05, AR 06
2. โครงการทาสีอาคารเอนกประสงค์ (สิม), อาคาร สนพ.
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
4. โครงการปรับปรุงลานจอดรถ
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โดยมีเงื่อนไขว่า ทุกโครงการต้องดําเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 แต่ปรากฏ
ว่าจนถึงปัจจุบัน เพิ่งมีผู้รับเหมาก่อสร้างเสนอราคาต่อทางมหาวิทยาลัย เพียง 2 โครงการ (โครงการที่ 1 และ 3) ซึ่งเห็นว่าทั้ง 4
โครงการ คงดําเนินการก่อสร้างไม่ทันตามเงื่อนไข โดยงบประมาณได้ยกเลิกแล้วสําหรับ 2 โครงการที่ยังไม่มีผู้เสนอราคา ส่วน
อีก 2 โครงการที่มีผู้เสนอราคาแล้วนั้น คณะได้หารือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.8 ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2558
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมอบ
รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน มีผลงาน/ประวัติดีเด่นในด้าน
ต่างๆ หรือเป็นศิษย์เก่าที่ทําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อองค์กรของศิษย์เก่า โดยขอความร่วมมือจากชมรมศิษย์เก่าแต่
ละคณะ คัดเลือกศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เข้ารับรางวัลในงานวันคืนสู่เหย้า เรารัก มข. ปี 2558 ในวันที่ 25 มกราคม
2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก นั้น สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกและเสนอ
รายชื่อศิษย์เก่าที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว จํานวน 2 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12
2. นายทวีศักดิ์ จัตุวัน
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 23
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.9 โครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้ทุกคณะทบทวนโครงร่างองค์กร (OP) ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางของ EdPEx (3 ปี) เสนอต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น ขณะนี้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ อยู่
ระหว่างดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.10 ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการคณะฯ ได้จัดทําตารางสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเวียนให้ทราบทั่วกันต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.11 การเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการ
ประธาน แจ้งว่า คณะวิทยาการจัดการ จะเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะบริหารธุรกิจ หลังจากที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ได้แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 แต่งตั้งผู้ทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ด้านคุณภาพงาน ในภาระงานด้าน
การบริหาร รอบประเมิน 1/2559
ประธาน แจ้งว่า ทางคณะจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน ในรอบประเมินที่
1/2559 (ผลงานระหว่างวัน ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวัน ที่ 31 ตุลาคม 2558) และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
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บุคลากรสายผู้สอน ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ได้แก่ คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี) ด้านคุณภาพงาน ในภาระงานด้านการ
บริหาร มีความเป็นธรรม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้ทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ทางคณะแต่งตั้งบุคลากรที่เคยทําหน้าที่ประเมิน ในรอบประเมินที่ 2/2558
ตามคําสั่งคณะ ที่ 67/2558 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้ทําหน้าที่ประเมิน ในรอบประเมินที่ 1/2559 ด้วย
4.2 ขอข้อมูลหลักสูตรที่พร้อมรับนักศึกษาต่างชาติ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยฝ่ายการต่างประเทศได้
จัดทําโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปีการศึกษา
2559 เพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนนักศึกษา ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายชื่อหลักสูตรของคณะ ที่
พร้อมรับนักศึกษาต่างชาติ (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งรายชื่อหลักสูตรของคณะฯ ที่พร้อมรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการ
ดังกล่าวได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.3 การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจําปี 2559
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ทางคณะได้รับหนังสือจาก The International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience of Thailand (IAESTE Thailand) ขอความอนุ
เคราะห์ให้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน ประจําปี 2559 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือมอบทุนให้แก่นักศึกษาตาม
โครงการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการดังกล่าว จํานวน 2 คน ดังนี้
1. ด้า น Architecture จํา นวน 1 คน โดยผู้รัก ษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่า ยวิจัยและบริการวิชาการ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับจะเป็นผู้จัดทํารายละเอียดแบบเสนอโครงการ
2. ด้าน Graphic and Printing จํานวน 1 คน โดยประธานหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รับจะเป็นผู้จัดทํารายละเอียดแบบเสนอโครงการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง
5.1 วิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ ตามข้อบังคับฉบับใหม่
หัวหน้าสํานักงานคณบดี แจ้งว่า ตามมติคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ขอให้ทางคณะหารือไปยังมหาวิทยาลัยฯ กรณีความไม่ชัดเจนสําหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่า
“หัวหน้าสาขาวิชา” ตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 จะหมายถึงผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ
ในตําแหน่งใด (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ หัวหน้าสายวิชา/ อื่นๆ) เพื่อที่ทางคณะจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักการของข้อบังคับดังกล่าวต่อไป นั้น ทางคณะได้จัดทําบันทึกหารือและติดตามเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยฯ แล้ว แต่จนถึง
ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการตอบกลับที่ชัดเจน จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
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มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ข อให้ ผู้ บ ริ ห ารคณะเรี ย นหารื อ โดยตรงกั บ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน
ยุทธศาสตร์ ต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางอโนชา นนทคุปต์
ผู้จดบันทึกการประชุม
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