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กรรมการประจําคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมทัง้ สองครั้งดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มี
มติให้ ระบุตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา(กรณีจบปริญญาเอก) ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เป็นตัวอักษรย่อ ยกตัวอย่างเช่น “ผศ.ดร.” หรือ “อ.ดร.” เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงาน (ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2559 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทางการในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
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1. ให้บรรจุโครงการ การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ข้อกลไกการกํากับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร ควรเพิ่มข้อกําหนดติดตาม มาตรฐานหลักสูตร/วิชาชีพ
ในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่
812
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ย ตํ า แหน่ ง อาจารย์ จํ า นวน 1 อั ต รา เลขประจํ า ตํ า แหน่ ง 812 และคณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ ตามคํ า สั่ ง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 37/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 และ ที่ 89/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้
ดําเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 แล้ว ปรากฏว่า นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลัก เกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล ประจํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 7/2559) เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผล
และบรรจุแต่งตั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ ตามที่เสนอ
3.2 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยสอน
ประธาน แจ้งว่า ตามข้อ 5 ของเอกสารแนบท้ายประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 31/2559) ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2559 ได้จัดสรรเงินสมทบเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วย
สอน นั้น เนื่องจากยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยสอน ดังนั้นจึงได้เสนอร่างประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยสอน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
จัดสรรทุนผู้ช่วยสอน ตามที่เสนอ
3.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอสมุด
ประธาน แจ้งว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย งานประสานติดตามฯ ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 1.2 แห่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอสมุด และตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด (ฉบับที่ 3/2559) เรื่อง
คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุด จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ (โดยวิธีลับ) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
3.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปีการศึกษา
2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยสรุป ได้ดังนี้
ลําดับที่
หลักสูตร
คะแนนรวม
1
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.06
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ลําดับที่
2
3
4
5
6
7
8

หลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

คะแนนรวม
3.26
3.23
3.06
3.05
2.83
3.11
2.13

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมประเมินผลแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.5 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา 806 323 สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอ
เปิดรายวิชาหมวดวิชาชีพเลือกเรียนในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) จํานวน 1 รายวิชา รายละเอียด ดังนี้
รหัสวิชา :
806 323
ภาษาไทย :
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างศึกษา
ภาษอังกฤษ :
Built Environment Study
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.วารุณี หวัง และ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2559 และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
ของรายวิชา ตาม แบบ มคอ. 3 ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) ได้ตามที่
เสนอ
3.6 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ จํานวน 1 ราย และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและ
เมือง แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อ – สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรม
ชื่อ – สกุล
รหัสนักศึกษา
นายณัฐพงศ์ กงแก้ว
553200093-4

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฉบับรอการรับรอง
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หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง แผน ก แบบ ก 2
ชื่อ – สกุล
รหัสนักศึกษา
GPA
ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โพษิตลิมปกุล
555200001-9
3.69
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 ราย ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ แจ้งว่า เพื่อให้การกํากับติดตามคุณภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งแนว
ปฏิบัติในการกํากับติดตามคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกําหนดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวัน
ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ ให้คณะรวบรวมรายงานการประเมินตนเองของทุก
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จัดส่งให้สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยให้ส่ง
ไฟล์รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรเข้าไปในระบบรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR-มคอ.7) ด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายต่างๆ
4.2.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการจัดงาน
2. สรุปประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
1) แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเทศกาลปีใหม่
2) หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
3) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559
4) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) หลักเกณฑ์การจัดพิมพ์นามบัตรของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7) มอบอํานาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3. การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบรวมศูนย์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
4. กระบวนการปฏิบัติงานเงินยืมทดรองจ่าย กรณี เงินยืมหมุนเวียนคณะ/หน่วยงาน
5. งบลงทุน ค่าเสื่อมราคา กับวิธีการจัดทํางบประมาณ
6. ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU e-market
7. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฉบับรอการรับรอง
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รายงานผลการการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมภายในคณะ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 ดังนี้
1) โครงการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้มประจําปี
การศึกษา 2559 ในวัน ที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 12.49 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และสนามบาสเกตบอลคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลประกวดพานไหว้ครู ตามรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

-

อาจารย์อาวุโส

จํานวน 2 คน

คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย และผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์

จํานวน 30 คน

บุคลากรสายสนับสนุน

จํานวน 15 คน

นักศึกษาทุกชั้นปี

จํานวน 350 คน

ศิษย์เก่า

จํานวน 15 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 412 คน

2. พิธีมอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1) รางวัลนักศึกษาที่มีพัฒนาการเรียนดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
2558 จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท
2) ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 20 ทุน ๆ ละ
10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
3) รางวัลกลุ่มนักศึกษาผู้เสียสละปฏิบัติงานกิจกรรมดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
2.2 ทุนจากจากศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา
2559 จํานวนเงิน 314,000 บาท
3. รางวัลพานไหว้ครู ประกอบด้วย
3.1 ระดับมหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสร้างสรรค์
3.2 ระดับคณะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ
ชั้นปีที่ 1
เงินรางวัล 1,500 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นปีที่ 3
เงินรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา เงินรางวัล 500 บาท
2) ประเภทสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ
ชั้นปีที่ 1
เงินรางวัล 1,500 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นปีที่ 3
เงินรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นปีที่ 4
เงินรางวัล 500 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่างๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฉบับรอการรับรอง
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4.3.1 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 ดังเคยแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว นั้น ทั้งนี้ ทางคณะ ได้ยกเลิกการเสนอแบบเพื่อยื่นเสนอ
รับงบประมาณในโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายที่กระชั้นชิด
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2) แนวทางการประหยัดพลังงาน
บริษัท ฮันนี่ เวลล์ ได้เข้ามาหารือแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แล้ว และอยู่ระหว่างการสํารวจอาคารต่างๆ ทั้งนี้ จะนํามารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3) การเช่าเครื่องฉายภาพ (Projector)
ตามที่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ยื่นข้อเสนอการให้เช่าเครื่องฉายภาพ (Projector) ต่อคณะ
ซึ่งมีอายุสัญญาคราวละ 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 900 บาท/เครื่อง โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาและดูแลซ่อมบํารุง
เครื่องตลอดอายุสัญญา และทางคณะอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลอายุการใช้งานและค่าซ่อมบํารุงเครื่องฉายภาพ (Projector) ที่
ทางคณะเคยจัดซื้อเอง เพื่อเปรียบเทียบว่าแบบใดจะคุ้มค่ากว่า นั้น พบว่าคณะ ได้ทําการสั่งซื้อเครื่องดังกล่าวไปก่อนหน้าแล้ว จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สํารวจจํานวนเครื่องฉายภาพ (Projector) ในการสั่งซื้อครั้งล่าสุด (ที่
ยังไม่มีการลงนามรับของ) ว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ และให้นําเสนอผลการสํารวจในการประชุมครั้งถัดไป
4.3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) แนวปฏิบัติในการับและส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Pilot Programme
ระหว่างฝ่ายไทยและยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี) ประจําปีการศึกษา 2559
ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 4 (4th ASEAM Meeting of ministers for
Education: ASEMME) ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ ASEM Work Placement Pilot Programme ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเชียและยุโรป
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทํางานข้ามวัฒนธรรม
ของนัก ศึกษา ประเทศที่เข้า ร่วมโครงการในระยะนํา ร่อง ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย และไทย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
2) โครงการ UK-Thailand Education Development Programme (TNE)
เป็นโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยไทย 8 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ
British Council มีการดําเนินโครงการ เพื่อจัดหลักสูตรร่วม Seed-Funding ceremony กับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ เ ลื อ ก 2 คณะ เพื่ อ เป็ น การนํ า ร่ อ ง ได้ แ ก่ คณะแพทยศาสตร์ เพื่ อ ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต ร ป.โท-เอก
Biochemistry ร่วมกับ London School และวิทยาลัยนานาชาติ ระดับ ป.ตรี ร่วมกับ UCLAN ทั้งนี้ ได้มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Quality Assurance for Transnational Education Programmes ภายใต้โครงการสนับสนุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฉบับรอการรับรอง
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ความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ ด้วย
3) ขั้นตอนการรับเข้านักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา
อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 724/2548 เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวัน ที่ 21 กันยายน 2548 ข้อ 6.1 การพิจารณารับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้า ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะนั้นๆ ทั้งนี้ กองวิเทศ
สัมพันธ์ ในฐานะผู้ประสางานการรับเข้านักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี จึงได้ปรับแก้ไขขั้นตอนการับเข้านักศึกษาชาว
ต่างประเทศ แบบเต็มเวลา ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
4) โครงการบรรยาย “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอทุนทําวิจัยต่างประเทศ
กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารงานวิจัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Workshop พิชิตทุนวิจัย
ต่างประเทศ “International Grant Proposal Writing [Social Science Section] เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนทํา
วิจัยจากต่างประเทศ ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กล
กิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) การจัดทําประกันสุขภาพนักศึกษาต่างประเทศ
ด้วยมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาต่างประเทศทั้งเข้ามาศึกษาเต็มเวลา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากขึ้น
จึงเล็งเห็นความสําคัญในสุขภาพของนักศึกษาต่างประเทศหากเกิดกรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํา
ประกันสุขภาพให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ
6) โครงการจัดประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย จะจัดประกวดการแต่งเพลงมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอีกครั้ง
7) กิจกรรม/โครงการ (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการกองวิเทศสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2560
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยไทย-แอฟริกา
2. ทุนสนับสนุนอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศเพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Thai
Visiting Scholar
8) สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- จํานวนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 14 เรื่อง ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 9 เรื่อง
- จํานวนงานบริการวิชาการ ปีพ.ศ. 2559 จํานวน 146 เรื่อง ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 172 เรื่อง
- จํานวนงานสร้างสรรค์ ปี พ.ศ. 2559 มีผลงาน 39 ผลงาน ปี พ.ศ. 2558 มีผลงาน 34 ผลงาน
- จํานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุม ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 7 บทความ ปีพ.ศ. 2558 จํานวน
12 บทความ

- จํานวนบทความวิจัยตีพิมพ์วารสาร ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 13 บทความ ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 13
บทความ

- จํานวนบทความวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 5 บทความ ปี พ.ศ. 2558
ไม่มี
9) โครงการวิจัยร่วมกับ Visiting Professor
ตามที่คณะ ได้มี Visiting Professor จาก Department of Design, Housing and Merchandising;
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฉบับรอการรับรอง
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College of Human Sciences; Oklahoma State University ตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ Dr. Hebert, Paulette
Robert เพื่อมาปฏิบัติงานให้ความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะ ด้านการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ระดับปริญญาตรี ตามโครงการ Fulbright Specialist Visit เป็นระยะเวลา 42 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – วันที่ 22 กันยายน
2559 นั้น ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะ เล็งเห็นว่าคณาจารย์ภายในคณะสามารถเขียนบทความทางวิชาการร่วมกันกับ
Visiting Professor รายดังกล่าวได้ หรือสามารถจัดทําเอกสารการสอนที่มีชื่อคณาจารย์จากคณะส่งให้ Visiting Professor สอนใน
รายวิชานั้นๆ ได้ โดยทาง Oklahoma State University จะทําหน้าที่ Edit เนื้อหาในฐานะผู้เขียนร่วมต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจ้างพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ 6/2559 เมื่ อ วั น ที่ 7 กั น ยายน 2559 เห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 เพื่อจ้างพนักงานราชการที่ครบกําหนดการจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนําเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การบรรจุ พ นั ก งานราชการ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ทั น ภายในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 นี้ ทาง
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้คณะ ดําเนินการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่
26 กันยายน 2559 โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2559 ที่ครบกําหนดตาม
ระยะเวลาการจ้าง ในวันที่ 30 กันยายน 2559
2. มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่ต่ํากว่าระดับดีขึ้นไป
3. ต้องได้รับความเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะ
ซึ่งคณะฯ มีพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 อยู่จํานวน 1 ราย คือ นางกชามาส ทินราช ตําแหน่ง พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานเทคนิค) มีผลประเมินเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระดับ ดีมาก (คะแนน 91.62) ดังนั้น จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการรายนี้ต่อไปด้วย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบจ้างพนักงานดังกล่าว ตามระยะเวลาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2563) ตามที่เสนอ
5.2 การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ประธาน แจ้งว่า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับ
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจําปี 2560 จํานวนไม่เกิน 3 ราย ทั้งนี้ บุคคลที่เสนอจะอยู่ในสาขาเดียวกันกับผู้
เสนอหรือไม่ก็ได้ และส่งกลับภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
5.3 กําหนดการกิจกรรม EdPEx Cocahing & Mentoring
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นําเอาระบบการบริหารองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ เป็นเวลา 3 ปี (ปี
การศึกษา 2558-2560) โดยในปีที่ 1 ทุกคณะจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านระบบ CHE
QA Online นั้น สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึงได้จัดทีมที่ปรึกษา (Coaching) เพื่อสนับสนุนด้านความรู้และให้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฉบับรอการรับรอง
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คําปรึกษาในการวิเคราะห์โครงร่างองค์กร ผลลัพธ์การดําเนินงาน และแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ คณะต้องจัดเตรียม โครงร่างองค์กร : organization Profile
(OP) และผลลัพธ์หมวด 7 และแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ(ตามที่ได้จัดทําข้อมูลส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการให้คําปรึกษา
ในวันดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.4 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
ประธาน แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอขอมติจาก
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) ให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2558 จํานวน 3 ราย ดังนี้
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
ชื่อ – สกุล
นายนภดล ละมุนเมือง
นายอรรถพล ตั้งบรรจงกิจ

รหัสประจําตัว
565200018-3
565200032-9

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ก แบบ ก2

เกรดเฉลี่ย
3.30
3.78

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณพฤกษา จะระ

รหัสประจําตัว
565200030-3

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2

เกรดเฉลี่ย
3.63

(ตามบันทึกเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ ที่ ศธ 0514.1.2/ว 358 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2558)
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจําคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฉบับรอการรับรอง
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