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ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
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1. นายวรัฐ
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2561 และ แผนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยงานนโยบายและแผน ได้ดาเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และทางหน่วยงานและหลักสูตรส่งคาขอเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
ทั้งหมด 46 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 3,221,000 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น
ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกโครงการต่างๆ ตามแบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมิได้มี การจั ดประชุม คัดเลือกโครงการฯ อย่างเป็นทางการ และเนื่ องจากกองแผนงานมี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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กาหนดการให้ส่งข้อมูล แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 เร่งด่วน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งในแผนงบประมาณนั้น
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลกรอบคาของบประมาณอย่างเร่งด่วน ทางคณะผู้บริหารได้ดาเนินการพิจารณาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Social network) เพื่อให้ทันส่งกรอบคาขอฯต่อกองแผนงาน สรุปผลการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ คณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ทั้งสิ้น จานวน 26 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) โดยหลังจากได้มีการส่งโครงการตามคากรอบคาขอฯแล้ว ทางคณะผู้บริหารได้มีการทบทวนโครงการอีกครัง้ เพื่อให้
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ และเป็นประโยชน์ในภาพรวมของคณะสูงสุด โดยคัดเลือกแล้วเหลือจานวนโครงการที่บรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น จานวน 22 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,890,000 บาท (หนึ่ง
ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
2.2 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอนาเสนอวาระดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป
2.3 เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่าง
รองคณบดี ฝ่ ายบริห าร แจ้งว่า ด้ วยนายชูเกี ย รติ รั ตนชัย ชาญ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุณ วุฒิ (ด้ า น
กฎหมาย/การบริหารงานบุคคล) ได้ถึงแก่อนิจกรรมลง จึงมีผลทาให้ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ทาง
มหาวิทยาลัย จึงได้ขอให้ทางคณะฯ ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 ดาเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 1 ชื่อ โดยให้ผ่าน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งทางคณะฯ ได้ดาเนินการให้มีการเสนอ
ชื่อจากบุคลากรคณะแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
2.4 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ งว่ า ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1/2558) ลงวั น ที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) ตามข้อ 4 กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งผู้ บั งคั บ บั ญ ชาสั่ งหรือ อนุ ญ าตให้ ล าไปศึ ก ษา ฝี ก อบรม ดู งาน หรือ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จัย ทุ ก 3 ปี ประกอบกั บ ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2558) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ตามข้อ 13 กาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดที่
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงิ นเดือน นั้น เนื่องจากแผนพัฒนาบุคลากรฯ ฉบับ
แรก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ครบกาหนด 3 ปี แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จึงมีมติให้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรฯ
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียดหลักการตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายบริหารศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประ
ชุดครั้งถัดไป
2.5 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี 2560
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัยฯ จะเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจาปี 2560 จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ตรวจสอบว่ามีบุ คลากรท่านใดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา
อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็น พิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ถึงขนาดควรได้รับบาเหน็จเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม
ศิลปวิทยา ซึ่งผู้สมควรจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ จะต้องมีผลงานประการใด ประการหนึ่ง โดยผู้ถูกเสนอชื่อ อาจเป็นผู้ที่เคยรับ
ราชการมาก่อน หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ได้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกไปประกอบอาชีพอื่นก็ได้ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
2.6 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจาปี 2560
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเชิดชูเกียรติแก่
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
เพื่อให้การคัดเลือกสมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะ ประจาปี 2560 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือคณะฯ โปรดพิจารณาดาเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2148/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิ ษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะ ทั้งนี้ ตามข้อ 5.1 แห่งประกาศดังกล่าว ได้
กาหนดให้ “ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า โดย
จานวนให้คณะกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะเห็นสมควร” จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จักได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กระดั บ คณะ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2148/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะ ดังนี้
1. ผู้บริหาร
2. คณาจารย์

ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ได้แก่ 1. ผศ.ดร.นพดล
ตั้งสกุล
2. นางสาวขวัญหทัย
ธาดา
3. ตัวแทนจากองค์กรศิษย์เก่า ได้แก่ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล)
4. นางสาวอรสา จุลมา
เป็นกรรมการและเลขานุการ

2.7 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 ซึ่งงานบริการการศึกษา ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจาตัวนักศึ กษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 2 ราย
ลาดับ
1

รหัสนักศึกษา
543200085-2

ชื่อนักศึกษา
นายภานุวิชญ์ คงน้อย

GPA
3.36

2

553200020-1

นายวรากรณ์ หอมบุญ

3.29

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จานวน 2 ราย
ลาดับ
1

รหัสนักศึกษา
553200102-9

ชื่อนักศึกษา
นายพงศกร มงคล

GPA
2.44

2

563200075-7

นางสาวธัญชนก กุลโรจนวรากร

3.08

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง แผน ก แบบ ก 2 จานวน 3 ราย
ลาดับ
1
2
3

รหัสนักศึกษา
575200007-9
575200010-0
575200024-9

ชื่อนักศึกษา
นายพงษ์พัฒน์ ปาทา
นางสาวสญาภรณ์ ศรีนิล
นางสาวรัตวิภา สุภเมธีร์

GPA
3.06
3.56
3.56

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จานวน 3 ราย
ลาดับ
1
2
3

รหัสนักศึกษา
555200032-8
555200019-0
565200019-1

ชื่อนักศึกษา
นายอภิรักษ์ งามนิวัฒนวงศ์
นายธน สุปัด
นายปณิธาน บุตรแก้ว

GPA
3.78
4.00
3.75

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน ข จานวน 1 ราย
ลาดับ
1

รหัสนักศึกษา
555200017-4

ชื่อนักศึกษา
นายธเนศ นาระคล

GPA
3.04

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ตามรายชื่อที่
เสนอ
2.8 การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้งว่า ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับมอบหมายจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ประจาปี 2560 และตามที่ พพ. ได้ดาเนินโครงการผลักดันและส่งเสริมการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน
สาหรับอาคารใหม่ (Building Energy Code ; BEC) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง
ให้มีการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อผลักดันให้มีการนาองค์ความรู้การออกแบบอาคารไปสู่การเรียนการสอน
เพื่ อ เป็ น การประสานความร่ วมมื อ กั บ มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) จึงได้ส่ง(ร่าง)บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณา
ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อทางคณะฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบ (ร่าง)บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้
มอบหมายให้หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายบริหารขอถอนวาระ เนื่องจากได้มีการนาเสนอแล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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3.2 รายงาน SAR ปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า SAR EdPEx ระดับคณะ อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อรับการตรวจ
ประเมินโดย Coaching ครั้งที่ 4 ในเดือน ตุลาคม 2560 และ SAR IQA ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรอยู่ระหว่างดาเนินการส่งเล่ม
สรุปรายงาน ภายในเดือน สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
3.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2560
ตามที่สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน สอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
เอกสารและข้อมูลที่ส่งมอบให้ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9,11 สิงหาคม 2560 นั้น สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2560 มายังคณะ โดยคณะฯ ได้ผล
ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 94.29 โดยสรุปข้อตรวจพบที่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1) ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองจ่ายมีเงินสดเหลือจ่าย ไม่นาส่งก่อนหรืออย่างช้าพร้อมวันที่ส่งคืนใบสาคัญ
2) ขั้นตอนการปิดประกาศและปลดประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีหนังสือแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้
ปลดประกาศ ซึ่งจัดทาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ
3) จากการสุ่มตรวจครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ชารุดซึ่งตามข้อตกลงซื้อขายครุภัณฑ์ยังไม่หมดการรับประกันและ
กรณีการส่งซ่อมนานเกินข้อกาหนดในข้อตกลงซื้อขาย
4) มีหลักประกันสัญญาไม่ครอบคลุมระยะเวลาการประกัน จานวน 1 สัญญา
5) การจัดทาทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ยังไม่มีการกากับควบคุมที่เพียงพอ ไม่มีรายละเอียดครบถ้วน
6) มี การด าเนิ น การหรือ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ ว แต่ ยั งไม่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
2. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) จัดการประชุมสัญจร ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมหรือดูงานการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัย รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารของคณะ และบุคลากรในคณะ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ AR 07 (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการประจา
คณะทุกท่าน และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นวันไหว้ครู นั้น งานบริการ
การศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเห็นควรให้จัดงานพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม
ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 12.49 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ และบริเวณสนามบาสเกตบอล
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สวมชุดครุย
วิทยฐานะ
2. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ รับ นัก ศึก ษาใหม่ ประจ าปีก ารศึก ษา 2560 ทั้ งจากการสอบคัด เลือ ก
ประเภทรับตรง การสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง และวิธีพิเศษ จานวน 191 คน และได้กาหนดจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และโครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึ กษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหม่ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณะฯ อนุญาตให้มีการประชุมเชียร์ได้ แต่ให้อยู่ในระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง
3. การจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560
คณะฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ตามประกาศแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2066/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒ นาการผลิตบัณ ฑิ ตคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตามประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 31/2559) กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสรรทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แบ่งประเภทการจัด
ทุนการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) ประเภทผลการเรียนดี 3) ประเภทกิจกรรมดีเด่น ซึ่งได้
ทาการสัมภาษณ์คัดเลือกทุน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 28 สิงหาคม
2560 และทาการมอบทุนในพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัย
1. โครงการทุนบูรณาการ
ประธาน แจ้งว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ทุกคณะจัดทาโครงการวิจัยบูรณาการ อย่างน้องคณะละ 1 โครงการ
เพื่อเป็นการจัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและงบประมาณด้านการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาหรับยื่นเสนอขอ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562
ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอโครงการดังกล่าว จานวน 1 โครงการ คือ “โครงการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศในการออกแบบเพื่อทุกคนแห่งภาคอีสาน (Center of Excellence For Esan Universal Design)” งบประมาณ
ดาเนินการ จานวน 29,000,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
4.1 สรุปจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้
หลักสูตร

จานวน

ป.โท การวางแผนภาคและเมือง/ Master of Urban and Regional Planning

9

ป.โท เทคโนโลยีอาคาร/ Master of Architecture (Building Technology)

6
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หลักสูตร

จานวน

ป.โท สถาปัตยกรรมศาสตร์/ Master of Architecture (Architecture)

0

ป.โท การออกแบบอุตสาหกรรม/ Master of Architecture (Industrial Design)

5

ป.เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์/ Doctor of Philosophy (Architecture)

4

ป.เอก การวางแผนภาคและเมือง/ Doctor of Philosophy (Urban and Regional Planning)

2

รวมทั้งสิ้น

26

มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 การขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30
สิงหาคม 2560 ได้มีการพิจารณาการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2560 ดังนี้
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ เดิม
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ ที่ขอปรับปรุงใหม่
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54.3 หรือระเบียบที่
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54.3 หรือระเบียบที่จะปรับปรุง
จะปรับปรุงใหม่
ใหม่
3.2 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะต้องมีผลงานวิจยั
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ดังต่อไปนี้
- หลั ก สู ต รแบบ 1.1 จะต้ อ งมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ หรือได้รับ การตอบรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ มี ก รรมการภายนอกร่ว มกลั่ น กรอง (Peer Review)
ก่ อ นการตี พิ ม พ์ และเป็ น ที่ ย อมรับ ในสาขาวิช านั้ น อย่ า งน้ อ ย 2
บทความ หรือมีบทความหนึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์
และอี ก หนึ่ ง บทความต้ อ งน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ มี รายงานการประชุ ม โดยบทความดั งกล่ า วจะต้ อ ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หั วข้ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ละได้ รั บ การยอ มรั บ จาก
คณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์
- หลักสูตรแบบ 2.1 จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรองก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย
1 บทความ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การขอสาเร็จการศึกษาตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ตามที่เสนอ
4.3 ขอความอนุเคราะห์เสนอชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสายงานนิติกร
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนั กงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่ อวัน ที่ 29
พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขึ้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกร ซึ่งกาหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับชานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน จากสถาบันการศึกษา และส่วนราชการ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
4.4 ข้อเสนอ การตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Graduate School of Urban Innovation, Yogohama
National University ประเทศญี่ปุ่น
ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบั ณ ฑิ ต ได้ รั บ ทราบความต้ อ งการท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ Graduate School of Urban Innovation,
Yogohama National University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนจากสถาบันดังกล่าว มีกาหนดเข้าพบคณะผู้บริหาร รวมทั้งคณาจารย์
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต เพื่อปรึกษาหรือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.00น.

(นางสาววิไล โพธิ์เตมิ)
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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