รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 12/2559
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. นายสัญชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
ตั้งสกุล
วีระทวีมาศ
จันทะรี
จรดอน

คณบดี
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการประจาคณะจากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2559
มติ ทีป่ ระชุมให้แก้ไข ดังนี้
1) หน้า 7 บรรทัดที่ 19 ให้ตัดคาว่า “พัฒนา” ออก
2) หน้า 7 บรรทัดที่ 21 ให้ตัดคาว่า “คลอง” ออก
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 กรอบคาขออัตรากาลัง รอบที่ 1
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในทุกปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับจัดสรรอัตรากาลัง
จากรัฐบาล เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้บริหารอัตรากาลังทั้งหมด โดยกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
สายผูส้ อน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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1. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนที่ผูกพันสัญญากับรัฐบาลและ/หรือมหาวิทยาลัย
2. เพือ่ บรรจุบุคคลที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
3. เพือ่ รองรับภาระงานหรือศาสตร์หรือสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นเป้าหมายและทิศทางของคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย
ตามแผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น
4. เพื่อส่งเสริมศาสตร์หรือสาขาวิชาเดิมให้มีความเข้มแข็ง และรักษาศักยภาพของคณะหรือมหาวิทยาลัย
ตลอดจนแผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น
5. เพื่อบรรจุอัตราให้มสี ัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) ตามเกณฑ์ของ สกอ.
สายสนับสนุน
1. เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณ
2. เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ตามแนวทางวิเคราะห์ภาระงานของ สกอ. และสัดส่วนภาระงานที่จะกาหนดขึ้น
ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ
3. เพื่อรองรับการขยายงานเดิม หรือเพิ่มงานใหม่ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อรองรับภาระงานด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน ตามเกณฑ์ คปร.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอรับการจัดสรรอัตราจากทางมหาวิทยาลัย ตามอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในกรอบอัตรากาลัง 4
ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 คณะ ได้ดาเนินการขออัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดิน โดยกาหนดตาแหน่งจาก
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา FTES สาหรับสายวิชาการ และสายสนับสนุนตามจานวนพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวที่คณะใช้
งบประมาณเงินรายได้ของคณะ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของคณะ ทุกตาแหน่ง สรุปได้ดังนี้
1. สายวิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 14 อัตรา
2. สายสนับสนุน จานวน 8 อัตรา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง รอบที่ 1 ตามที่เสนอ
2.2 กรอบคาของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า สานักงานงบประมาณขอให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนความต้องการงบ
ลงทุน ประจาปีงบประมาณ เพื่อการตั้งของบประมาณอุดหนุนจากรัฐ (งบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งงบลงทุนดังกล่าว ได้แก่ งบลงทุน
ด้า นครุ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นการสอนและการวิ จั ย และงบลงทุ น ด้ านสิ่ งก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ คณะท างานของส านั ก
งบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดงบลงทุน คณะ จึงได้จัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปได้ ดังนี้
- รายการคาขอครุภัณฑ์
จานวน 12 รายการ รวมเป็นเงิน
11,530,000 บาท
- รายการคาขอสิ่งก่อสร้าง จานวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน
18,850,000 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน
30,380,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.3 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2559”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจาปี 2559 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) สาหรับบุคลากรผู้สร้างผลงาน
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เป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2559) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 บุคลากร
ที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกขน ตลอดจนบุคลากรที่ประสบ
ผลสาเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสาประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. รางวัลศรีมอดินแดง จานวน 2 รางวัล ไม่เสนอชื่อ
2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จานวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1
1.1) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เสนอเชื่อ
1. รองศาสตราจารย์วารุณี หวัง
2. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
1.2) ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับตาแหน่งเชี่ยวชาญ ไม่เสนอชื่อ
2) กลุ่มที่ 2
2.1) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
ลาดับที่ 2.2 - 2.4 ไม่เสนอชื่อ
3) กลุ่มที่ 3 ลาดับที่ 3.1 - 3.2 ไม่เสนอชื่อ
4) กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจา ไม่เสนอชื่อ
3. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัย ไม่เสนอชื่อ
4. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริการวิชาการ
1) บุคลากรประเภทวิชาการ ด้านการบริการวิชาการดีเด่น เสนอชื่อ
1. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล
2. รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
5. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต
1) ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการจัดการเรียนการสอน
1.1) รางวัลส่วนงานที่มรี ะบบและกลไก การบริหารจัดการหลักสูตรดีเด่น ไม่เสนอชื่อ
1.2) รางวัลผูส้ อนดีเด่น
1.2.1) ตาแหน่งอาจารย์ เสนอชื่อ อาจารย์ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
1.2.2) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอชื่อ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
1.2.3) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เสนอชื่อ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
2) ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา
2.1) รางวัลส่วนงานที่มรี ะบบและกลไก การพัฒนานักศึกษาดีเด่น ไม่เสนอชื่อ
2.2) รางวัลการพัฒนานักศึกษาดีเด่น สาหรับบุคลากรประเภทวิชาการ
เสนอชื่อ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
2.3) รางวัลการพัฒนานักศึกษาดีเด่น สาหรับบุคลากร ประภทสนับสนุน เสนอชื่อ
1. นางทัศวรรณ ศราภัย
2. นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย
6. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจยั
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ลาดับที่ 1 - 3 และลาดับที่ 5 ไม่เสนอชื่อ
ลาดับที่ 4 รางวัลการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สาหรับบุคลากรประเภทวิชาการ
เสนอชื่อ อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
2.4 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ
ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2559 มีมติให้คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดตั้งคณะออกแบบปรับปรุงเอกสารโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ และ
ก่อนที่จะเสนอเอกสารโครงการจัดตั้งคณะออกแบบต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจาคณะฯ
ต้องมีส่วนร่วมรับรู้และตรวจกลั่นกรอง รายละเอี ยดที่เกี่ยวข้องกับคณะก่อนการเสนอเอกสารดังกล่าว นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
ด าเนิ น งานโครงการจั ด ตั้ ง คณะออกแบบ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง เอกสารโครงการจั ด ตั้ งคณะออกแบบตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะครั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. หน้า 34 – 39 รายการครุภณ
ั ฑ์ จานวน 199 รายการ ขอให้ตัดรายการครุภัณฑ์ จานวน 23 รายการ ที่
ทางงานบริหารงานทั่วไป ได้เคยแจ้งขอไว้แล้ว
2. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการสะกดคา/ชื่อซ้า ในเอกสารหน้าที่ 12 และ 18
3. ขอให้ตรวจสอบตัวเลขรายรับ-รายจ่าย ในเอกสารหน้าที่ 19 - 23
4. ขอให้ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ในเอกสารหน้าที่ 44
5. ขอให้ทบทวนหรือเลื่อนตารางการเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ปี 2560 ในเอกสารหน้าที่ 10 ออก
ไปก่อน
6. ขอให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
แผนการรับนักศึกษา แผนการใช้เงิน แผนการดาเนินการปี 2559 เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน และรายรับรายจ่ายจากการดาเนินงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอถอนวาระ โดยจะนาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
3.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
3.2.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน
ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559) โดยสรุปได้ ดังนี้
- โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ จานวน 41 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย จานวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.56
- เริ่มดาเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
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การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2557 จะต้องมีลักษณะตามเกณฑ์ ดังนี้
- มีคะแนนผลการตรวจประเมินสูงเกินไป
- มีคะแนนผลการตรวจประเมิน ไม่ถึง 3.00
- มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ. ไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งในจานวนทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้
โดยหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา
2558 มีจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร สถ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตร ผ.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาค
และเมือง ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 มีผลการตรวจประเมิน ดังนี้
1.1 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มีผลคะแนนการ
ประเมิน 3.04 และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
จุดเด่น
1) อาจารย์มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และระดับความเชี่ยวชาญสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
2) มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ที่แตกต่างไปจากหลักสูตร
อื่น ก่อให้เกิดอัตตลักษณ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหลักสูตร
3) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในระดับค่อนข้างสูง
จุดที่ควรพัฒนา
1) ควรกาหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ของการรับเข้าที่คาดหวัง เพื่อประเมินความสาเร็จและ
นามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการรับเข้า รวมถึงควรกาหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียน ที่ทาให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่กาหนด
2) ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีการประเมินผลกระบวนการและนา
ผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตร โดยเฉพาะด้านการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมนักศึกษา และ
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาอาจารย์ รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาของหลักสูตร การ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
3) ควรแสดงแผนพัฒนาหลักสูตร (Improvement plan) จากผลการประเมินหลักสูตร
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรตามแผนอย่างชัดเจน
1.2 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง และ หลักสูตร การ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน มีผล
คะแนนการประเมิน 2.40 และ 3.14 ตามลาดับ และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
จุดเด่น
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1) มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาก
การบูรณาการการเรียนการสอน เข้ากับงานวิจัย และบริการวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติงานในสภาพจริง และได้นาผลงานจากการเรียนการสอนไปใช้เป็นประโยชน์กับชุมชนที่มีข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ
สถาบัน และคณะ
2) นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการแล้ว อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการสั่งสมความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ทั้งจากการวิจัย และการบริการวิชาการ สามารถนาไปเป็นหัวข้อวิจัยให้กับนักศึกษา รวมถึง
การบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชา ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยประสบการณ์จริง และถูกนาไปใช้ประโยชน์
3) หลักสูตรมีการจัดการเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย รวมถึงมีการ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการทาวิทยานิพนธ์ โดยร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) ในการรักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษา เพื่อลดอัตราการลาออก ตกออก ควรมีการกาหนด
แผนงาน และวางระบบกลไกในการดาเนินการอย่างเป็น รูปธรรม เพื่ อให้ สามารถประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการได้
นอกเหนือจากกระบวนการติดตาม การรายงานความก้าวหน้า เช่น การแนะแนวให้คาปรึกษาเชิงวิชาการ การจัดให้มีคลินิกวิจัย
เป็นต้น
2) ควรมีการกาหนดแผนในการรับอาจารย์ใหม่เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร และควรเตรียมความพร้อมในการทดแทนในกรณีที่อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ลาออก
ย้าย
3) ควรมีการจัดทาโครงการ หรือสอดแทรกการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ในการทาวิจัย
ทั้งนี้ หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และ หลักสูตร การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มีผลการประเมินตั้งแต่ 3.00 คะแนนขึ้นไป และในปีการศึกษา 2559 ทั้งสอง
หลักสูตรดังกล่าว จะต้องได้รับผลการประเมิน 3.00 คะแนนขึ้นไปอีกครั้ง จากนั้น ในปีการศึกษา 2560 จึงจะได้รับการตรวจ
ประเมินจาก สกอ. เพื่อรับรองหลักสูตร ส่วนหลักสูตร ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จะต้องได้รับการ
ตรวจประเมินหลักสูตรและได้รับผลการตรวจประเมินอย่างน้อย 3.00 คะแนนขึ้นไป เป็นเวลา 2 ปีซ้อน จึงจะได้รับการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรจาก สกอ. ในปีที่ 3
2. หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย จานวน 5 หลักสูตร
คณะได้ดาเนินการจัดตรวจประเมินเองเป็นการภายใน ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรของคณะที่ได้รับการอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งผลการตรวจประเมินเป็นดังนี้
2.1 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.18 คะแนน
2.2 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 3.26 คะแนน
2.3 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.06 คะแนน
2.4 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 3.16
คะแนน
2.5 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.15 คะแนน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ฉบับผ่านการรับรอง

หน้า 6

3. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นาเอาระบบการบริหารองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ เป็นเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 2558-2560) ดังนั้น ในปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีทีมที่ปรึกษา (Coaching) มาสนับสนุนให้ความรู้และให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์โครงร่าง
องค์กร ผลลัพธ์การดาเนินงาน และแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ โดยมี รศ.พญ.สุพินดา คูณมี จากคณะ
แพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาหลัก และ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาร่วม ซึ่งทีมที่ปรึกษา
ได้เข้ามาติดตามการดาเนินการหลังจากการให้คาปรึกษาครั้งแรก (ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559) ซึ่งในครั้งนี้ คณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้นาเสนอรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบด้วย
1. โครงร่างองค์การ : OrganizationProfile(OP)
2. แผนพัฒนาคุณภาพของคณและ
3. ผลลัพธ์หมวด 7
เพื่อสะท้อนการบริหารคณะ โดยทีมผู้บริหารนาโดยคณบดี ได้นาทิศทางองค์กรจากการรายงานดั งกล่าว ไปถ่ายทอดแก่บาง
หน่วยงานของคณะให้สามารถดาเนินงานไปตามทิศทางเดียวกันได้ง่ายมากขึ้น โดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ
4. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
การรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
กาหนดให้คณะไม่ต้องรายงานในรูปแบบเล่ม แต่ให้รายงานในระบบ E-SAR ซึ่งพัฒนาโดยสานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ได้ดาเนินการกรอกระบบ E-SAR ดังกล่าว ครบแล้ว ทั้งนี้ จะนาเสนอข้อมูล
ผลการตรวจประเมินในการประชุมครั้งถัดไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี
1. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง 169
ตามที่คณะ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 169 จานวน 1 อัตรา สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้ทาการสอบปฏิบัติ(ทดสอบสอน)
และสอบภาคความเหมาะสม(สัมภาษณ์ ) เมื่อวั นที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นั้ น ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ มาสอบ” ทั้งนี้ คณะจะได้
ดาเนินการ ตามระเบียบต่อไป
2. รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ปั จ จุ บั น คณะมี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กาหนด อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จานวน 1
ราย คือ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล จึงเห็นควรให้คณะร่วมกันเสนอรายชื่อเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ แก่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อพิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2.3 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. การใช้พื้นที่ระหว่างคณะร่วมกัน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ระหว่างคณะร่วมกัน ทั้งนี้ รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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ชัยอธิการบดี ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และ ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งดังกล่าวด้วย โดยคณะ ได้สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขเสนอต่อที่
ประชุม ซึ่งปัญหาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ ด้านพื้นที่ที่ลาดต่ากว่าคณะอื่นๆ ปัญหาน้าท่วม ฯ ทั้งนี้ จะนาเสนอ
ความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. การศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน
ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ Elite Study in Taiwan Project Office, Ministry of Education
ประเทศไต้หวัน แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน สาหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร HS05 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โครงการประกวดของ ปตท.
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
งานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016 หัวข้อ “Smart-Eco Innovation” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมชิงเงินรางวัล และเปิดโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่ความสาเร็จเชิงพาณิชย์
ร่วมกับ PTTGC ซึ่งมีการจัดประกวดทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ 1. Smart - Eco Products 2. Smart - Eco Plants และ 3. Circular
Thinking พร้อมเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท
3. การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของคณะ นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาข้อมูลและแนวทางการจัดตั้ง แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจากัดที่เกี่ยวข้องสาหรับการดาเนินการของศูนย์
ดังกล่าว ทั้งในส่วนของสภาวิชาชีพและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยที่ได้มีการก่ อตั้งแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ได้ทาหนังสือถึง ราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นาความกราบบั งคมทูลขอ
พระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยทางสานักราชเลขาได้ตอบหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบว่า ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จพระราชดาเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งทรงกาหนดจะเสด็จพระราชดาเนิน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
และเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร ณ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเดียวกัน และเนื่องจากอยู่ในช่วงการ
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอให้งดการจัดงาน ราตรีบัณฑิต ” โดยสามารถจัดงาน
ดังกล่าวนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ แต่ให้อยู่ในความเหมาะสม
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ฉบับผ่านการรับรอง
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2. ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559
ตามที่ อ.นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจาปี พ.ศ.
2544 และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สถาปนิก 49 จากัด: Architect 49 Limited ได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต
กิตติมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นั้น มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเลี้ยง
รับรองผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จึงเห็นควรให้มีตัวแทนบุคลากรสายผู้สอนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในงานเลี้ยง
รับรองดังกล่าว พร้อมมอบของที่ระลึกจากคณะให้แก่ อ.นิธิ สถาปิตานนท์ ผู้ได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559 จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. ให้ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร และ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง
2. มอบของที่ระลึกจากคณะ ดังนี้
2.1 งานปั้นเซรามิก อาคารเอนกประสงค์(สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ธน
สิทธิ์ จันทะรี
2.2 หนังสือฮวงจุ้ยกับการออกแบบสถาปัตยกรรม และหนังสือภาวะโลกร้อนกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ของ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
3. การจัดการแสดงละครเวที คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เนื่องด้วยอยู่ระหว่างการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยจึงขอให้งดการแสดง แต่ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแสดงละครเวทีคณะ ได้ดาเนินการจัดทาฉากประกอบ
ละครเวทีไปแล้วประมาณ 40 – 50 % ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ จึงได้เสนอให้จัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตจัดการแสดงละคร
เวทีเป็นกรณีพิเศษไปยังมหาวิทยาลัย และแนะนาให้มีการปรับแนวทางการแสดงละครเวทีให้สอดแทรกพระราชกรณียกิจ และ
พระจริยวัตรต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในบทละครด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกบุคลากรประเภทวิชาการ และบุคลากรประเภทสนับสนุน เพื่อเข้ารับ
รางวัลการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจาปี 2559
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอถอนวาระ เนื่องจากได้ พิจารณาคัดเลือกฯ รายการดังกล่าว ในวาระที่
2.3 แล้ว
4.2 (ร่าง)ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยฝ่ายวิชาการได้จัดทา (ร่าง)ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ใช้บริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้
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1. มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 แก้ไขเป็น มาตรา 40 วรรค 2
และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
2. ขอให้นาประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาใหม่ มาปรับใช้ อาทิ
2.1 ด้านความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2551
2.3 เพิ่มโทษ “ดาเนินการวินัยนักศึกษา” ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 เพิ่มข้อความ “ห้ามนาอาหาร/ขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการฯ” โดยอาจระบุใน
เอกสารแนบท้ายของประกาศ
2.5 ด้านความปลอดภัยเห็นควรติดกล้องวงจรปิดในห้องคอมฯ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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