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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2559
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การจัดซื้อรถตู้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อรถตู้ ในปีงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 1,500,000 บาท(หนึ่ง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม นั้น บัดนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ดําเนินการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว พบว่ารถตู้ที่เหมาะกับการใช้งานและตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะ มีราคาจํานวน 1,700,000 บาท (หนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อรถตู้ จํานวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ได้ตามที่เสนอ
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2.2 ผลการสอบสัมภาษณ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 2237
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 2237 สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้มีผู้มาสมัคร 1 ราย คือ คือ นางสาวดวงดาว ตุลา
พิทักษ์ ตามที่แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบแล้ว นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และ
มีผลการสัมภาษณ์ โดยวิธีลับ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาคณะ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ขอเลื่อนการนําเสนอ โดยจะนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
3.2

เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจําปี พ.ศ.
2559
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรใน
สั ง กั ด ที่ เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น และศิ ษ ย์ เ ก่ า เกี ย รติ ย ศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2559 โดยศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า
ดีเด่น จะเข้ารับโล่พระราชทานจากพระหัตถ์ผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์
เก่าเกียรติยศจะได้รับโล่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ การเสนอชื่อดังกล่าว คณะจะต้องส่งประวัติและผลงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามรูปแบบที่สมาคมกําหนด ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน ระหว่าง 1
ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ขอถอนวาระ
4.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ยกเลิกการประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
ระดับคณะ โดยให้คณะจัดทํารายงานการดําเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education
Criteria for Performance Excellence) แทน ส่วนการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง หรือ SAR และรายงานในฐานข้อมูล CHE QA Online และยังคงมีการตรวจ IQA อยู่ โดย
มหาวิทยาลัย จะสุ่มตรวจบางหลักสูตร เช่น หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือได้คะแนนมากหรือน้อยเกินไปในการตรวจ
ประเมินปีที่แล้ว ตามที่เคยแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว จึงขอถอนวาระ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3

แนวทางในการประกันคุณภาพระดับคณะ และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประจําปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้แจ้งแนวทางในการ
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ประกันคุณภาพระดับคณะ และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การ
กํากับติดตามคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการกํากับติดตามคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแนวทางในการประกันคุณภาพและ
ตรวจประเมินในปีการศึกษา 2558 สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
ระดับคณะ
- ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
- ยังไม่มีการตรวจประเมินในปีที่ 1 และ 2
ระดับหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย เลื อกสุ่ ม ตรวจหลั ก สู ตร ไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของจํ า นวนหลัก สู ต รในแต่ ล ะคณะ โดย
พิจารณาจากผลการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2557 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ.)
- ผลประเมินโดยรวมต่ํากว่าระดับดี (คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2-6 น้อยกว่า 3.01)
ซึ่งหลักสูตรของคณะที่ถูกเลือกมี 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร)
2. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง
หลักสูตรที่ต้องรับการตรวจ ให้ดําเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูล common data set ใน CHE online
2. ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์ม
3. รับการตรวจโดยกรรมการกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559)
สําหรับหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ถูกสุ่มตรวจ ให้ดําเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูล common data set ใน CHE online
2. ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์ม
3. ให้คณะกําหนดวิธีการในการรับรองรายงานการประเมินตนเอง
4. ส่งรายงานให้สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ หากคณะประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักสูตรที่จะต้องตรวจประเมิน ให้ทําหนังสือแจ้งเหตุผลประกอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มีการกําหนดแนวทางการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร (SAR) สําหรับหลักสูตรที่ไม่ได้รับการตรวจประเมินฯ โดยให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
กําหนดการ เอกสาร และการเตรียมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับทุกหลักสูตร เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร (SAR) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2559 และให้ทุกหลักสูตรส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับ หลักสูตร (SAR) ให้คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ คณะกรรมการประจํา พิจารณาตามลําดับ ทั้ง นี้ เมื่อ
กรรมการคณะประจําคณะ พิจารณาและรับรองรายงานแล้ว ให้นําส่งสํานักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และให้หลักสูตรนําข้อเสนอแนะไปดําเนินการการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
4.4 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
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ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอเลื่อนการนําเสนอ โดยจะนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
4.5 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2559 ได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในด้านการเบิกค่าใช้จ่ายเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถือปฏิบัติ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจําเดือน ของฝ่ายต่างๆ
4.6.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1) โครงการอุดหนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2561
กองบริห ารงานวิจัย ฝ่ า ยวิ จั ยและการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ได้ แ จ้ง เกี่ ยวกั บ โครงการอุด หนุน ทั่ วไป
ประจํ าปีง บประมาณ 2561 โดยขอให้ประชาสัมพั นธ์ไปยัง อาจารย์ นัก วิจัย และผู้ที่สนใจ เพื่อเตรียมยื่นข้อเสนอใน
โครงการดังกล่าว
2) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่อง การไปนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
กองบริหารงานวิจัย ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่อง การไป
นําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่ายในการไปนําเสนองานวิจัย ณ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3) โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีบุคลากรสายผู้สอนยื่นข้อเสนอในโครงการนักวิจัยหน้าใหม่
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 3 ราย คือ
1. อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร
2. อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
3. อ.สมหญิง พงศ์พิมล
4) เปลี่ยนชื่อวารสาร มข.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย กําหนดเปลี่ยนชื่อวารสาร มข. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น Asia-Pacific
Journal of Science and Technology เพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็น วารสาร SCOPUS
5) (ร่าง) การจ่ายค่ารางวัลผลงานตีพิมพ์ใหม่
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา (ร่าง) การจ่ายค่ารางวัลผลงานตีพิมพ์ใหม่ ซึ่งเดิมจะใช้ IF
(Impact Factor) ซึ่งคํานวณโดยใช้ข้อมูลการอ้างอิงบทความจากฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge - Web of Science และ
ใช้ SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) ซึ่งใช้ข้อมูลการอ้างอิงมาจากฐานข้อมูล Scopus ในการจ่ายค่ารางวัล
ผลงานตีพิมพ์ใหม่
ทั้งนี้ (ร่าง)การจ่ายค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ใหม่นั้น จะสํารวจว่าวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่
1 (Q1) ควอไทล์ที่ 2 (Q2) หรือควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุดที่ตีพิมพ์หรือไม่ และจะไม่จ่ายค่ารางวัลผลงานตีพิมพ์ใหม่ สําหรับ
ผลงานที่ตีพิมพ์ใน ควอไทล์ที่ 4 (Q4) แต่ทั้งนี้ ได้มีการทักท้วงให้มีการจ่ายค่ารางวัลผลงานตีพิมพ์ใหม่ ให้แก่วารสารที่ตีพิมพ์ใน
ควอไทล์ที่ 4 (Q4) ด้วย รายละเอียดจะนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
6) เปลี่ยนชื่อวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย กําหนดให้คณะ ส่งรายชื่อบุคลากรสายผู้สอน พร้อมทั้งระบุความเชี่ยวชาญ สาขาที่ตรง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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กับกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกรณีมีการได้รับทุนจากที่ต่างๆ จะสามารถค้นหาและ
ส่งให้ผู้ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกรอบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เป็นต้น
7) การดูแลนักศึกษาต่างชาติในโครงการ IAESTE Thailand
ตามที่คณะ ได้รับนักศึกษาต่างชาติจํานวน 2 ราย ตามโครงการ IAESTE Thailand นั้น ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้ว โดยหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับจะเป็นผู้ดูแล
นักศึกษาจากสาธารณรัฐเซอร์เบีย โดย อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช รับเป็นผู้ดูแลเบื้องต้นแทน อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ที่ติดราชการ
ก่อนเป็นการเบื้องต้น และนักศึกษาต่างชาติจากประเทศโรมาเนีย หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม โดย อ.
สมหญิง พงศ์พิมล รับจะเป็นผู้ดูแล
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6.2 ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 สถาบัน
ประธาน แจ้งว่า สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559-2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมาย
จากเครือข่ายประกันคุณภาพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 สถาบัน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ ครั้งที่
3” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้เรียนเชิญสถาบันเครือข่ายซึ่งอยู่ในโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ ทั้ง 8 สถาบัน ที่ได้มีการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุม
วิชาการดังกล่าว รวมทั้งการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและร่วมกันหา
แนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สําหรับผลการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติกําหนดการจัดงานประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : ภูมิ
ปัญญาสู่อนาคต” ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุม
ศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบอย่างครบถ้วน อาทิ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สื่อนฤมิตรศิลป์
เทคโนโลยีอาคาร สถาปัตยกรรมผังเมือง การจัดการก่อสร้าง ภูมิศาสตร์สารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบ และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยในเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป นอกเหนือจาก
ประเด็นการหารือการจัดงานประชุมวิชาการแล้ว ที่ประชุมยังได้นําเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับหน่วยงาน
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อจะได้นําไปทดลองปฏิบัติ แล้วมาเสนอผลงานดําเนินการให้เครือข่ายได้รับทราบ รวมทั้งประเด็นการ
หารือในด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน ซึ่งเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงแล้ว ที่ประชุมได้กําหนดให้มี
การประชุมเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการในเดือนกันยายน 2559 อีกครั้ง
เครือข่ายประกันคุณภาพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 สถาบัน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะ
ศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งการทํา
ข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 8 สถาบันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและร่วมกันหา
แนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6.3 ผลการประเมินการจัดงานมหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานผลกการประเมินความ
พึงพอใจการจัดงานมหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยสรุปได้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมวิชาการ
1.1 ด้านเนื้อหาการประชุมวิชาการ
1.2 ด้านผู้นําเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการ
1.3 ด้านประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
1.4 ภาพรวมการจัดประชุมวิชาการ
ค่าเฉลี่ย

คะแนน (เต็ม 5)
4.40
4.35
4.51
4.52
4.44

แปรผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ร้อยละ
88.05
87.01
90.13
90.39
88.90

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการและการให้บริการ
2.1 สถานที่จัดประชุม
2.2 การลงทะเบียน
2.3 เอกสารประกอบการประชุม
2.4 โสตทัศนูปกรณ์
2.5 อาหารและเครื่องดื่ม
2.6 ภาพรวมการให้บริการและประสานงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมทุกด้น

คะแนน (เต็ม 5)
4.70
4.65
4.48
4.50
4.48
4.67

แปรผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ร้อยละ
94.03
92.99
89.61
90.00
89.61
93.42

4.58
4.51

มากที่สุด
มากที่สุด

91.61
90.25

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่รวมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
จํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด เทียบกับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

จํานวน
144
77

ร้อยละ
100
53.47

โดยมีข้อเสนอแนะ ให้มีการจัดงานทุกปี และให้เพิ่มระยะเวลาการจัดงานให้มากขึ้นเนื่องจากตารางกิจกรรมที่แน่นเกินไป จึงแจ้ง
ที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประธาน แจ้งว่า สํานักบริการวิชาการ ได้ให้คณะฯ/หน่วยงาน แจ้งความประสงค์และส่งข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ซึ่งทางฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์แล้ว โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีบุคลากรยื่นข้อเสนอ
โครงการจํานวน 2 ราย ดังนี้
1. การสํารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น" วัดกลาง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
งบประมาณ 100,000 บาท โดย ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์
2. “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง สําหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชน
บ้านโนนม่วง” งบประมาณ 80,000 บาท โดย ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.2 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจําปี 2559
ประธาน แจ้งว่า ตามที่สํานักงานอธิการบดี สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอให้คณะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2559 ประจําคณะต่าง ๆ เพื่อเชิดชู
เกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดนเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
รวมทั้งคณะของตนเองและมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นไปด้วยคามเรียบร้อย และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่น (ฉบับที่ 2148/2556) ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ ตามกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบ
3. คณะกรรมการคัดเลือก รวบรวมพิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพื่อพิจารณา ไม่เกิน 1 รายชื่อ
4. แจ้งรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2559
ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กระดั บ คณะ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2148/2556) ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ ดังนี้
1. ผู้บริหาร
2. คณาจารย์

ได้แก่
ได้แก่

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
1. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
2. นางสาวขวัญหทัย ธาดา
3. ตัวแทนจากองค์กรศิษย์เก่า ให้องค์กรศิษย์เก่าเสนอชื่อตัวแทน 1 ราย (โดยสอบถามผ่านทาง
อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล)
4. นางสาวอรสา จุลมา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ เสนอผลการพิจารณาการเสนอชื่อฯ ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะในการประชุมประจําเดือน ตุลาคม 2559
5.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) ระหว่าง กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ หน่วยงานเครือข่าย
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาการออกแบบและการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก และเพื่อการนําพาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ให้คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ พิจารณา(ร่าง)บันทึกดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดจัดพิธีเปิดตัวศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Design Center) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหากคณะไม่ขัดข้องใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญให้คณะเข้าร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะดําเนินการในเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดบูทนิทรรศการ การเข้าร่วมงาน
พร้อมทั้งการนํานักออกแบบเข้าร่วมงาน ในวันดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Design Center) ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ ตามที่
เสนอ
5.4 โครงการ มข.พบครูแนะแนว
ประธาน แจ้ ง ว่ า จะเข้ า ร่ ว มโครงการ มข.พบครูแ นะแนว ในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ จึงเห็นควรให้มีบุคลากรสายผู้สอนจาก หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ.ภาคิ นี เปล่ ง ดี ส กุ ล บุ ค ลากรสายผู้ ส อนจาก หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
5.5 รายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559 ระดับคณะ (รอบ 9 เดือน)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559 ระดับคณะ
(รอบ 9 เดือน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. การเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
1) ข้อ 17 ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
(ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3-5 เดือน) : อาจเพิ่มข้อมูลอาจารย์ชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นอีก จํานวน 1 ราย ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบ
ข้อมูลกับ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ก่อน
2) ข้อ 18 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด: ให้
เพิ่มนักศึกษาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีก จํานวน 1 ราย
3) ข้อ 19 ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
(ตั้งแต่3เดือนขึ้นไป): ให้เพิ่มนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นอีก จํานวน 1 ราย
4) ข้อ 22 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558 (ไม่นับรวมรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา
เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน เป็นต้น) : ให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนานําหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวร่วมปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป
5) ข้อ 23 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่นและ
มีพื้นที่สีเขียว : ให้ฝ่ายประกันคุณภาพคณะ จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในเรื่องดังกล่าว โดยกําหนดให้มีการสํารวจในงานวัน
ผู้บริหารพบนักศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
2. ให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัย บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ และ
สิทธิบัตร โดยทันที และส่งให้ผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหัวข้อ “การต่อยอดภูมิปัญญา” หรือ “การส่งเสริมในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม” ต่อไป
5.6 มติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประธาน แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอมติจาก
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง แบบการศึกษา 2.1 โครงการพิเศษ จํานวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ-สกุล
แบบ/แผนการศึกษา
วันที่สอบสัมภาษณ์
นางสมชญา ศรีธรรม แบบการศึกษา 2.1 โครงการพิเศษ (ปริญญาเอก) 10 พฤษภาคม 2559
(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่ ศธ 0514.1.2/482 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559)
2. ให้ความเห็นชอบ การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง แบบการศึกษา 2.1 โครงการพิเศษ จํานวน 2 ราย และหลักสูตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง แบบการศึกษา ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
แบบ/แผนการศึกษา
วันที่สอบสัมภาษณ์
1 นายบรรจง ภูละคร
แบบการศึกษา 2.1 โครงการพิเศษ
21 กรกฎาคม 2559
(ปริญญาเอก)
2 นายกฤษณุ ผโลปกรณ์
แบบการศึกษา 2.1 โครงการพิเศษ
21 กรกฎาคม 2559
(ปริญญาเอก)
3 นางสาวณัฐกาญจน์ ยืนยิ่ง แบบการศึกษา ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 21 กรกฎาคม 2559
(ปริญญาโท)
(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่ ศธ 0514.1.2/518 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559)
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาววิไล โพธิ์เตมิ)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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