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รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ขอความเห็นชอบการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 พิจารณาเรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 และทีป่ ระชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายบริหาร ศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป นั้น บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้ดาเนินการตามมติดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามที่เสนอ
2.2 แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2561 โดยได้ระบุประเด็นเสี่ยง 5 ด้าน พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
2. การปรับโครงสร้างสานักงานคณบดี
3. สัดส่วนการรับเข้าไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
4. ข้อจากัดด้านอาคารสถานที่สาหรับรองรับการเรียนการสอน
5. ความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเลขประมาณการงบประมาณกับรายรับจริง
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ เสนอให้มีการจัดทาปฏิทินเพื่อกากับติดตามการดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2. การปรับโครงสร้างสานักงานคณบดี เสนอให้ติดตามการดาเนินการตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. สัดส่วนการรับเข้าไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา เสนอให้มีการทบทวนแผนการรับเข้าของหลักสูตร
4. ข้อจากัดด้านอาคารสถานที่สาหรับรองรับการเรียนการสอน ให้ดาเนินการตามโครงการปรับปรุงกายภาพคณะ
5. ความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเลขประมาณการงบประมาณกับรายรับจริง เสนอเป็นโครงการปรับปรุงการจัดทา
แผนงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอความเห็นชอบสมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สาหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้งว่า นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง ผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง
วั น ที่ 10 สิ งหาคม 2563 ประสงค์ จ ะขออนุ ญ าตสมั ค รขอรั บ ทุ น ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกในประเทศ ส าหรั บ อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2560 เพื่อสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว และโดยที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
3/2560) เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2560
กาหนดให้การยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ต้นสังกัดด้วย รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง สมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกในประเทศ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2560 ได้ ตามที่เสนอ
3.2 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 5018-5019
ประธาน แจ้ งว่า ด้วยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้เปิ ดรับสมั ครคัดเลื อกบุ คคลเพื่ อเข้าปฏิบั ติ งานเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 2 อัตรา เลขประจาตาแหน่ง 5018 - 5019 และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามคาสั่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 128/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ได้ดาเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 แล้ว
ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
1. นายชิงชัย ศิริธร
2. นางสาวขวัญหทัย ธาดา
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เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2559)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศ
ผล และบรรจุแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง 5018 - 5019 ตามที่เสนอ
3.3 ขอความเห็นชอบการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางคณะฯ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสายสนับสนุน จานวน 3
อัตราดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขประจาตาแหน่ง
1980
4107
809

แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินรายได้คณะ

หมายเหตุ
อัตราเดิม นส.ชุดาภา
อัตราเดิม นายเกรียงพงษ์
อัตราเดิม นายกิฐิกรณ์

ในการนี้ คณะฯ จึงมีความประสงค์จะขอให้ทางมหาวิทยาลัย ดาเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตามข้อ 6
ของประกาศฉบับดังกล่าว ได้กาหนดสัดส่วนจานวนอัตราเพื่อให้คณะฯ ได้คัดเลือกบุคลากรได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกรอบอัตรา
ว่างพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีอยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่จะคณะฯ ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายในฯ ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560)
จานวน 1 ใน 3 อัตรา ตามรายละเอียดชื่อตาแหน่งข้างต้น
2. ชื่อผู้แทนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก จานวน 1 คน (หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับหมายหมาย)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (เช่น สาขาที่จะรับสมัคร ความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น)
4. ระยะเวลาการรับสมัคร
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1. บุคคลผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1) เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2) ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.3) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน หรือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
ระดับดีเด่นอย่างน้อย 3 ปีในระยะเวลา 5 ปี
1.4) ต้องมีผลงานเชิงพัฒนา และเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นด้วยตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
1.5) มีวุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่คัดเลือก
2. กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องลาออกจากงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่
ได้รับการคัดเลือก และให้ยุบอัตราลูกจ้างเดิม
3. กรณีพนักงานราชการ ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องลาออกจากงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการ
คัดเลือก
4. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ย้ายผู้นั้นไปดารงตาแหน่งที่ได้รับคัดเลือก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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และหากอัตราเงินเดือนใดสูงกว่า ให้ได้รับอัตราเงินเดือนนั้น จากเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งให้นับเวลาต่อเนื่องในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
5. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณใน
ตาแหน่งเดียวกันและหน่วยงานเดียวกันในสังกัดคณะ ให้ยุบอัตราตาแหน่งนั้นทันที
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้เปิดรับสมัคร ลาดับที่ 1 ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขประจาตาแหน่ง 1980
2. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคาสมุทร ตาแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็น
คณะกรรมการคัดเลือก
3. เห็นควรให้กาหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
4. ระยะเวลาการรับสมัคร จานวน 30 วัน
3.4 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 1 ราย และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งงานบริการ
การศึกษาได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัส
ประจาตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่
จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
553200064-1

ชื่อนักศึกษา
นายเทวินทร์ คมฉันท์

GPA
2.91

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
รหัสนักศึกษา
563200037-5

ชื่อนักศึกษา
นางสาววิลาวัณย์ ทุยบือสิม

GPA
3.18

มติ ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2559
จานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.5 ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากสังกัดคณะเดิมใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น รายวิชาตามหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ได้ยื่นคา
ร้ อ งขออนุ มั ติ เ ที ย บโอนรายวิ ช า และค่ า คะแนนรายวิ ช า ซึ่ ง เป็ น รายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล้ ว จากสั ง กั ด คณะฯเดิ ม ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น รายวิชาในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ.2560)
จานวน 3 ราย คือ
ลาดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายวิศวะ สมรฤทธิ์
นายศุฆะชา แสนนา

รหัสประจาตัวนักศึกษา
603200208-8
603200210-1
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ลาดับที่
3

ชื่อ – สกุล
นางสาวอภิสรา บารุงจิตต์

รหัสประจาตัวนักศึกษา
603200213-5

ทั้งนี้ การขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง
การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการจึงได้ดาเนินการจัดทาสรุปรายละเอียดการเทียบโอนของรายวิชา และค่า
คะแนนของรายวิชาของนักศึกษาทั้ง 3 รายดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจาก
สังกัดคณะเดิมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น รายวิชาตามหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ของนักศึกษาทั้ง 3 ราย ได้ตามที่เสนอ
3.6 การจัดทางบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งให้คณะฯ จัดทา
“การจัดทางบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อนาส่งเพื่อของบประมาณเงินอุดหนุน
จากรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและหน่วยงานภายใน
คณะฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จาเป็นต้องมีการจัดความสาคัญของรายการคาขอครุภัณฑ์ และสิ่งส่อสร้าง ก่อนนาเสนอต่อกองแผนงาน
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. สรุปรายการคาขอครุภัณฑ์ฯ เป็นงบประมาณ
2. สรุปรายการคาขอสิ่งก่อสร้าง เป็นงบประมาณ
รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด

จานวน 6,812,000 บาท
จานวน 18,850,000 บาท
จานวน 25,662,000 บาท

3.7 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Graduate School of Urban Innovation, Yokohama
National University ประเทศญี่ปุ่น
ประธาน แจ้งว่า หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมื อ ง มี ค วามประสงค์ จ ะลงนามข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ทางวิ ชาการร่ ว มกั บ Graduate School of Urban
Innovation, Yokohama National University ประเทศญี่ ปุ่ น โดยมี ก ารเสนอร่ างข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ และแบบเสนอเพื่ อ
ประกอบการพิ จ ารณาในการลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ ไปยั งมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดาเนินการพิจารณาแล้ว และมีข้อเสนอแนะและแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางคณะฯ จึงมีความ
จาเป็นต้องพิจารณารายละเอียดในประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ข้อเสนอแนะในเอกสารความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันดังกล่าว ทั้งนี้ หากเห็นชอบจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้นาข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการร่วมกับ Graduate School of Urban
Innovation, Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น (ข้อ 3.2) เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
ในเดือน ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ขอให้ทางหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง ชี้แจงและแสดงวิธีการในการเทียบโอนหน่วยกิตต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะด้วย
3.8 การปรับโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560
ประธาน แจ้ งว่ า ด้ ว ยคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มี ก าหนดปรั บ ปรุ งการจั ด โครงสร้ างและการแบ่ งหน่ วยงาน
หน่วยงานย่อยภายในของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ให้มีขนาดองค์กรที่สอดคล้ องเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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เปลี่ยนแปลง เกิดประสิทธิภาพในการสนั บสนุนการบริห ารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่
1263/2560) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของ
หัวหน้าสาขา และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับ
หน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยคณะฯ ได้กาหนดปฏิทินกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการปรับโครงการและการแบ่งหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการ การปรับโครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งหน่วยงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้งานนโยบายและแผน แก้ไขตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมและดาเนินการจัด
ประชุมบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับโครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งหน่วยงานคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน อย่างไม่เป็นทางการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกาหนดจัดการประเมินคุณภาพ
ภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 19 ตุลาคม 2560 นั้น งานนโยบายและแผน
ขอส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ โดยสรุปได้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

หลักสูตร
สถ.ม.สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถ.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม
สถ.ม.การออกแบบอุตสาหกรรม

2557 2558
2.25
2.90
2.11

3.06
3.26
3.16

2559
ประเมินตนเอง
3.63
3.48
3.56

หมายเหตุ
กรรมการประเมิน
3.32
ตรวจฯ 14 ก.ย. 60
3.42
ตรวจฯ 14 ก.ย. 60
3.07
ตรวจฯ 25 ก.ย. 60

มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
4.2.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. สรุปการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การพิจารณารับรองปริญญาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยสภา
สถาปนิก วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามที่สภาสถาปนิก เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อพิจารณารับรองปริญญาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาสรุปการตรวจเยี่ยม
ดังกล่ าวเรียบร้อ ยแล้ว โดยสรุป ผลการประเมิ นในภาพรวมทั้ งหมดคณะฯ ได้ คะแนนอยู่ ใน ระดั บ ดี ซึ่ งเป็ นระดับ ชั้ น น าของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีการตรวจเยี่ยม ยกเว้นหมวด ช. อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่อยู่ในระดับพอใช้ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
2. รายงานผลการดาเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถปัตยกรรมศาสตร์ Open House
2017
ตามที่คณะฯ ได้ดาเนินการจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Open
House 2017 ระหว่างวันที่ 15 -31 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานของนักศึกษาและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์สู่สาธารณะชน เพื่ อสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผ ลงานทางด้านสถาปัต ยกร รมและการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ออกแบบ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ ได้จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Open House
2017 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยภาพรวมการจัดโครงการคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.2
อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก โดยรายการประเมินการแสดงผลงานนักศึกษา ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 4.32 อยู่ในเกณฑ์
ประเมินระดับดีมาก และรายการประเมินร้านขายของที่ระลึก ได้รับค่าเฉลี่ยน้อยสุด 3.98 อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ ดีมากเช่นกัน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. ขอความอนุเคราะห์ดาเนินการล็อคล้อรถยนต์
ตามที่คณะฯ ได้จัดระเบียบการจราจรถนนทางเข้า-ออก และลานจอดรถภายในคณะฯ โดยการติดตั้งป้าย
จราจรต่างๆ เช่นป้ายห้ามจอดรถในบริเวณห้ามจอด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นักศึกษา
และผู้มาติดต่อราชการ แต่ยังมีการฝ่าฝืนจอดรถในบริเวณห้ามจอดเป็นประจา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันไม่ให้จอด
รถกีดขวางการจราจร ทางคณะฯ โดยฝ่ายบริหาร ได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าตารวจจราจร หรือ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รปภ.มข.) เข้ามาดาเนินการล็อคล้อและจับปรับตามกฎหมายจราจร ทั้งนี้
ขั้นตอนต่างๆ อยู่ระหว่างการประสานงาน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มีการกาหนดจุดจอดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บริเวณสนามบาสฯ บริเวณ
ทางเดิน เป็นต้น
4.2.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ตามที่ สมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หัว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ จัด กิจ กรรม "โครงการจิต อาสาประดิษ ฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลย
เดช และคณะฯ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม "ประดิษฐ์ดอกไม้ จันทน์" เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น บัดนี้ การ
ดาเนินการกิจกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว และทางคณะฯ ได้ดาเนินการจัดส่งดอกไม้จันทน์ทั้งหมดส่งให้แก่ห้างเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
เพื่อรวบรวมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
5.1 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ประธาน แจ้งว่า สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอความร่วมมือมายังคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่
สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจยั (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ
5.2 การสารวจความสนใจในการดาเนินความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศคาซัคสถาน
ประธาน แจ้งว่า ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิ
ภาคีไทย -คาซัคสถาน ครั้งที่ 3 ต่อคณะรัฐมนตรี โดยภายใต้ประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุ ดมศึกษา ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงสอบถาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ความสนใจในการดาเนินความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศคาซัคสถาน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน
ความร่วมมือกับประเทศคาซัคสถานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอ
5.3 รับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
ประธาน แจ้งว่า ด้ วยมีนั ก ศึ กษาคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ หลั กสู ต รการวางแผนภาคและเมื องมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จานวน 2 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

1
2

585200024-0
575200012-6

ชื่อนักศึกษา
นายสุทธิเกียรติ สมบัติธีระ
นายชุนันทร์ วามะขัน

แผน/ โปรแกรมการศึกษา

GPA.

ก 2/ ภาคปกติ
ก 2/ โครงการพิเศษ

3.67
3.44

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผน
ภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จานวน 2 ราย ได้ตามที่เสนอ
5.4 การจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2560 ได้ มีมติเห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ
2561 ทั้งนี้ ถ้ามีการปรับงบระหว่างกิจกรรม/หมวดการใช้เงิน "ภายในหลักสูตร" ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และหลังจากปรับแล้วขอให้สาเนาแจ้งฝ่ายแผนและการเงินทราบด้วย เพื่อจะได้ปรับปรุงฐานข้อมูลการเงินที่เ กี่ยวข้อง
ต่อไป ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หลักสูตร
สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถ.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม
สถ.ม.การออกแบบอุตสาหกรรม
สถ.ม.การออกแบบอุตสาหกรรม (พิเศษ)
สถ.ม.เทคโนโลยีอาคาร
สถ.ม.เทคโนโลยีอาคาร (พิเศษ)
สถ.ม.สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปร.ด.สถาปัตยกรรมศาสตร์
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (พิเศษ)
ปร.ด.การวางแผนภาคและเมือง
รวม

งบประมาณ (บาท)
1,214,000
1,211,000
168,000
280,000
103,000
210,000
119,000
193,000
129,000
197,000
182,000
4,006,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มติเห็นชอบตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 14.30น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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