รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2559
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. นายสัญชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์
9. นางอโนชา

ทองคําสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
ตั้งสกุล
วีระทวีมาศ
จันทะรี
ชาญนุวงศ์
นนทคุปต์

คณบดี
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจําคณะจากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
กรรมการประจําคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจําคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจําคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์
รวยสูงเนิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2559
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมขอถอนวาระ โดยจะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 แผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานประมาณการรายรับ และเสนอ (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายของ
คณะฯ ในปีงบประมาณ 2560 โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 รวมทั้ง (ร่าง) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ
2560 ให้ที่ประชุม ทราบและประกอบการพิจารณาให้ความเห็ นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณ ปีง บประมาณ 2560 ตาม
รายละเอียดซึ่งนําเสนอในที่ประชุม ซึ่งสรุปแผนรายจ่ายได้ดังนี้
หมวด 1 บริหารส่วนกลาง
19,202,300 บาท
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณแผ่นดิน)
12,886,000 บาท
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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หมวด 2 งบจัดการศึกษา
หมวด 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
รวม

4,030,000 บาท
3,268,000 บาท
39,386,300 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ตามที่เสนอ
3.2 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ให้ที่ประชุม
ทราบและพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ร ายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง ปี ง บประมาณ 2559 ต่ อ
มหาวิทยาลัยฯ ตามที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเสนอ ในด้านการปรับปรุงกายภาพคณะที่ให้ความสําคัญในประเด็น
Health and Safety และการบริหารความเสี่ยงด้านการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.3 ประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และ
โดยที่ข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารแสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ภายหลั ง หนึ่ ง ปี แ ต่ ไ ม่ เ กิ น ห้ า ปี นั บ แต่ วั น พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2558 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ได้ กํ า หนดให้ ก ารจะเปลี่ ย นสถานภาพได้ นั้ น ต้ อ งผ่ า นการประเมิ น จาก
คณะกรรมการประจําส่วนงานก่อน โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปีติดต่อกัน ที่เฉลี่ย
แล้วต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป (80 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพรายนี้ มีผลประเมินการปฏิบัติงาน
ย้อนหลัง 3 ปีติดต่อกัน เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ท่กี ําหนด ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีผลประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กําหนด จึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ตามที่เสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประธาน แจ้ง รศ.ดร.วารุณี หวัง ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในประเทศ เพื่อเขียน
หนังสือ เรื่อง “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : แนวคิด กรณีศึกษาทางเลือกเพื่อทางรอด” มีกําหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ระยะที่ 3 ประกอบด้วย เนื้อหาของหนังสือ ในบทที่ 5
และบทที่ 7 ซึ่งเมื่อรวมกับรายงานครั้งก่อนแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป็นตามแผน
ของโครงการปฏิ บั ติ ง านฯ ที่ ไ ด้ เ สนอไว้ โดยรายงานความก้ า วหน้ า นี้ ไ ด้ เ สนอผ่ า นการพิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 แล้ว และเพื่อดําเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2
(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการ ระยะที่ 3 ดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมประเมินผลแล้ว มีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีผลการปฏิบัติงาน ระยะที่ 3 เป็นไปตามแผนของ
โครงการฯ ที่กําหนดไว้
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3.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องจากมีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ สําเร็จการศึกษากลับมารายงานตัวเพื่อ
ปฏิบัติราชการ หรือมีภาระงานอื่นที่เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
2559 จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ดังนี้
1) อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร เดิม
1. รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ
2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์
4. นายสัญฃัย สันติเวส *
5. นายพีร์นิธิ อักษร

อาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
1. รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ
2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์
4. นายนยทัต ตันมิตร *
5. นายพีร์นิธิ อักษร

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
ลําดับที่ 4

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใหม่
1. รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ
ประธานฯ
2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ กรรมการ
4. นายนยทัต ตันมิตร *
กรรมการ
5. นายพีร์นิธิ อักษร
กรรมการ
6. นางสาวชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง เลขานุการ

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
ลําดับที่ 4

หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบ
การเปิดหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่
7/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2557

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดิม
1. รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ
ประธานฯ
2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ กรรมการ
4. นายสัญชัย สันติเวส *
กรรมการ
5. นายพีร์นิธิ อักษร
กรรมการ
6. นางสาวชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง เลขานุการ

หมายเหตุ : ตามคําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ
155/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง
และหลักสูตรโครงการพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ตามที่เสนอ
3.6 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ราย และ หลักสูตร
โครงการพิเศษ ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ราย ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ, หนี้สินกับ
ทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ–สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 3 รายดังกล่าว ดังนี้
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1) หลักสูตรปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ราย
รหัสประจําตัว
553200033-2
553200114-2

ชื่อ – สกุล
นางสาวกนกสรวง จตุรสุขสกุล
นางสาวสุพิชฌาย์ ฉันทะปรีดา

คะแนนเฉลี่ยสะสม
3.11
3.14

2) หลักสูตรโครงการพิเศษ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ราย
รหัสประจําตัว
513200296-6

ชื่อ – สกุล
นายนรวัฒนพัฒน์ บุณธนทรัพย์กุล

คะแนนเฉลี่ยสะสม
2.48

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 3 ราย ตามที่เสนอ
3.7 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ
ประธาน แจ้งว่า ด้วยได้มีการบรรจุวาระประชุม เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ เพื่อจะเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 แต่ได้มีการถอน
วาระไปก่อน และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ว่า เนื่องจากเอกสาร
โครงการที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว ซึ่งระบุว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น
ส่วนงานหนึ่งที่ร่วมเสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะออกแบบด้วย นั้น เป็นเอกสารฉบับปรับปรุง ที่ยังไม่ผ่านการรับทราบจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาก่อน ดังนั้น จึงขอนําเอกสารนี้มาเสนอคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อมีส่วน
ร่วมรับทราบและช่วยตรวจทานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาตรวจทานเอกสารโครงการจัดตั้ง
คณะออกแบบดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อท้วงติงต่อรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว ดังนี้
1. ด้านทรัพย์สิน : ซึ่งในเอกสารระบุว่า “ในส่วนสินทรัพย์ที่เป็นเงินทุนสํารอง มีจํานวน 34,440,024.54 บาท
คณะออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ประชุมร่วมและกําหนดสัดส่วนการจัดสรรที่เหมาะสม ตามจํานวนภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา (สัดส่วนตามจํานวนนักศึกษาทั้งหมด/นักศึกษาใหม่/บุคลากร)” นั้น เป็นข้อความ
ที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ไม่เคยมีมติว่า จะจัดสรรเงินทุนสํารอง ระหว่างคณะออกแบบ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสัดส่วนตามจํานวนภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา (สัดส่วนตามจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด/นักศึกษาใหม่/บุคลากร) แต่อย่างใด แต่ได้มีมติเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร สําหรับโครงการ
จัดตั้งคณะออกแบบ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในวาระที่ 3.5, ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ในวาระที่ 2.6 และ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2559 ในวาระที่ 2.10
ดังนั้น คณะกรรมการประจําคณะฯ และประธานกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ จึงได้
เห็นชอบร่วมกันว่า ควรแก้ไขข้อความประเด็นนี้ในเอกสารที่จะเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตัดข้อความ
ที่ระบุถึงจํานวนเงินทุนสํารองสะสมที่มี (34,440,024.54 บาท) ออก เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีเงินทุนสํารองสะสม
คงเหลือลดลง และทางคณะฯ มีแผนในการใช้เงินทุนสํารองนี้เพื่อปรับปรุงกายภาพของคณะด้วย โดยที่การจะจัดสรรเงินทุน
สํารองสะสมให้แก่คณะออกแบบต่อไปอย่างไรหรือไม่นั้น ให้ระบุเพียงว่า คณะออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้
ประชุมร่วมกันต่อไป เท่านั้น
2. ด้านบุคลากร : ซึ่งในตาราง “รายละเอียดบุคลากรสายวิชาการของคณะออกแบบ” ในเอกสารโครงการ
ดังกล่าว ที่ได้ระบุ “สถานะอาจารย์ประจําหลักสูตร” ของอาจารย์บางท่านคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ/คุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ นั้น ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ รับที่จะไปตรวจสอบและเสนอการแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป
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3. ด้านการให้ความเห็นชอบโครงการ : ซึ่งในเอกสารระบุว่า “คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ” นั้น คณะกรรมการประจําคณะฯ
เห็นว่า เป็นข้อความที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ มิได้เคยเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการฯ ต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาก่อน โดยที่ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 นั้น เป็นการที่คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้รับทราบว่า ได้มีการเสนอขอบรรจุ
โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีผู้เสนอนั้น ซึ่งจากมติ
ดังกล่าว ทางโครงการฯ จึงแจ้งคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ และขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการฯ จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ บุคลากร และงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้มีมติให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในวาระที่ 3.5
4. ด้านการมีส่วนร่วมรับรู้ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : คณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ/มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการแยกออกไปจัดตั้งคณะใหม่ของสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม รวมทั้งยังได้รับการอ้างถึงในบันทึกนําเสนอวาระประชุมต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า
เป็นหนึ่งในผู้เสนอขออนุมัติโครงการฯ แต่จากหลักฐานการดําเนินการในการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมรับรู้การเสนอขออนุมัติโครงการนี้
แต่อย่างใด ซึ่งในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ควรที่ทางคณะจะได้รับทราบการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการด้วย
คณะกรรมการประจํ า คณะฯ จึ ง มี ม ติ ว่ า ในการปรั บ ปรุ ง เอกสารที่ จ ะเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ใหม่ คณะกรรมการประจํา คณะฯ ควรต้ อ งได้รับ โอกาสที่จ ะมีส่ ว นร่ วมรั บ รู้แ ละตรวจกลั่น กรอง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคณะก่อนการเสนอด้วย และขอให้ตัดรายชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกจากรายชื่อผู้ขออนุมัติ
โครงการ เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องในการขอให้มีการจัดตั้งคณะใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่
ทางคณะไม่ขัดข้องในการที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมจะออกไปจัดตั้งคณะใหม่ หากมีความพร้อมเพียงพอ ดังนั้น หาก
เจ้าของเรื่องประสงค์ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมั่นใจว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในฐานะผู้ได้รับ
ผลกระทบ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรู้ถึงการขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงควรให้มีลายมือชื่อของคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการประจําคณะ ลงนามรับทราบการเสนอขออนุมัติโครงการในครั้งใหม่ รวมทั้งการ
ดําเนินการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในโอกาสต่อไปด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ขอถอนวาระ โดยขอเลื่อนไปรายงานในเดือนตุลาคม 2559 (หลังปิดปีงบประมาณ)
4.2 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะกําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการ
กํากับติดตามคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 โดยให้ทุกหลักสูตรส่งเล่มรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร ภายในวันที่ 19 กันยายน 2559 เพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 21
กันยายน 2559 ก่อนส่งมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 และรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร (3 หลักสูตร)
จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ต่อไป ส่วนการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ CHE QA
Online นั้น ทางมหาวิทยาลัยให้เลื่อนจาก ภายในวันที่ 30กันยายน 2559 ไปเป็น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจาก
ระบบยังไม่พร้อม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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อนึ่ง งานประกันคุณภาพคณะฯ ได้รายงานการดําเนินการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ใน
เดือนสิงหาคม 2559 มาให้ทราบด้วย เช่น การเข้าร่วมของผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ ในโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เขียนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดโดย
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 และในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งจัดโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2559 รวมทั้งได้รายงานความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพคณะฯ ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และความก้าวหน้าในการกรอก
โปรแกรม CHE QA Online ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่างๆ
4.3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะฯ ในเดือนสิงหาคม –
กันยายน 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) โครงการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะฯ ได้จัดโครงการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง ประจําปี
การศึกษา 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจในด้านต่างๆ ของคณะ รวมถึงการเรียนการสอน
การพัฒนานักศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับ การใช้ชีวิตและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง การจราจร การรักษาความปลอดภัย ในขณะที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
- คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย และผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์
จํานวน 40 คน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย และบุคลากรงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 5 คน
- บุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ
จํานวน 10 คน
- นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
จํานวน 346 คน
- สโมสรนักศึกษาและทีมสต๊าฟท์
จํานวน 64 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 460 คน
2) กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารคณะฯ พบนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาและผู้บริหารคณะ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ทราบนโยบายการดําเนินงานของคณะในด้านต่างๆ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
- คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย และผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย
จํานวน 9 คน
- บุคลากรงานบริการการศึกษา
จํานวน 7 คน
- นักศึกษาทุกชั้นปี
จํานวน 362 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 378 คน
3) กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจําปีการศึกษา 2559
ฝ่ายพัฒนานั กศึ กษาคณะฯ กํา หนดจัดงานไหว้ครู ประจํ าปีการศึกษา 2559 ในวัน พฤหัสบดีที่ 8
กันยายน 2559 เวลา 12.49 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกิจรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่
ขวั ญ นั ก ศึ ก ษาใหม่ พิ ธี ค รอบครู พิ ธี ศิ ล ป์ แ ต้ ม การประกวดพาน และการมอบทุ น การศึ ก ษา ซึ่ ง คณะกรรมการพิ จ ารณา
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ทุนการศึกษา ได้สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงทุนจากศิษย์เก่าคณะฯ รุ่น
ต่างๆ ด้วย
4) กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ตามที่ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะฯ ปีการศึกษา 2559 นั้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2559 ได้มีการปิดกิจกรรมเชียร์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะมีการจัด Workshop เชิงฝีมือและวิชาการ เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา
ใหม่เพิ่มเติมต่อไปด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2559
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ปี ง บประมาณ 2559 โดยจะจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่
หน่วยงานของรัฐ สํา หรับโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้า งไม่เกิน 2 ล้า นบาท ซึ่งหน่วยงานที่ยื่นของบประมาณจะต้อง
ดําเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 นั้น ทางคณะฯ อยู่ระหว่างการร่างแบบเพื่อยื่นเสนอ
ขอรับงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคาร AR10, AR11
จํานวน 2,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการภูมิสถาปัตย์
จํานวน 2,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารทั้งหมด
จํานวน 2,000,000 บาท
2) แนวทางการประหยัดพลังงาน
ทางคณะได้รับแจ้งจาก บริษัท ฮันนี่ เวลล์ ว่า จะเข้ามาหารือแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งผลการหารือจะเป็นอย่างไรนั้น จะนํามารายงานให้ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมครั้งถัดไป
3) การเช่าเครื่องฉายภาพ (Projector)
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ยื่นข้อเสนอการให้เช่าเครื่องฉายภาพ (Projector) ต่อคณะ ซึ่งมี
อายุสัญญาคราวละ 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 900 บาท/เครื่อง โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาและดูแลซ่อมบํารุงเครื่อง
ตลอดอายุสัญญา ทางคณะจึงอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลอายุการใช้งานและค่าซ่อมบํารุงเครื่องฉายภาพ (Projector) ที่ทางคณะ
เคยจัดซื้อเอง เพื่อเปรียบเทียบว่าแบบใดจะคุ้มค่ากว่า แล้วจะรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 การเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ประธาน แจ้งว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีความสัมพันธ์อันดี และมีการดําเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกันมา
เป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การร่วมสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การ่วมตรวจ
วิทยานิพนธ์ การทําวิจัยร่วมในหลากหลายประเด็น การร่วมการประชุมทางวิชาการ การร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ เป็นต้น
และเนื่ อ งจากข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของทั้ ง สองสถาบั น ได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว ทางคณะจึ ง ได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ ย มคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 และเจรจาประเด็นและรายละเอียดของ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จะลงนามร่วมกันต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ Talent Mobility
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอโครงการ “การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางความร้อนของวัสดุอาคารประเภทคอนกรีต” ของ ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Talent
Mobility และศูนย์อํานวยความสะดวก Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธิ์ ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ประจําโครงการ Talent Mobility ของบริษัท พรีซิซั่น เรียล จํากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวม
ระยะเวลาของโครงการ เป็ น เวลา 12 เดือ น จึ ง เสนอที่ป ระชุ มพิ จ ารณา โดยได้ผ่ า นความเห็ น ชอบในเบื้ องต้น จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการประจํ า คณะฯ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559 เมื่ อ วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2559 และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 แล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําโครงการ Talent
Mobility ของบริษัท พรีซิซั่น เรียล จํากัด เป็นเวลา 12 เดือน ได้ตามที่เสนอ
5.2 การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ระดับปริญญาตรี
ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มีแผนเสนอขอเปิดหลักสูตร
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 30 คน โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากผลการศึกษาเป็นประการใด จะนําเสนอ
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า ในการศึกษาควรศึกษาเปรียบเทียบความเป็นไปได้และ
ความคุ้มทุนระหว่างการเปิดหลักสูตรใหม่ กับ การขยายตัวในหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่นั้นจะมีรายวิชา
ใหม่เพิ่มขึ้น ทําให้จําเป็นต้องเปิดรับอาจารย์เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับการจัดสรรอัตรากําลังจาก
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยที่ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือหลักสูตรนานาชาติ
มากกว่าการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจําคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางอโนชา นนทคุปต์
ผู้จดบันทึกการประชุม
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