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ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้
1. หน้า 3 วาระที่ 3.5.2 ข้อ 2 บรรทัดที่ 18 ให้เพิ่มข้อความ “และมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม “โครงการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา” ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาช่วงวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เหมาะสม”
2. หน้า 4 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 6 ให้เพิ่มข้อความ “และมีมติมอบหมายให้คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ร่วมประชุมกับงานบริการการศึกษา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว”
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่มติมมี ติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Graduate School of Urban Innovation, Yokohama
National University ประเทศญี่ปุ่น
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มี
มติให้นาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Graduate School of UrbanInnovation, Yokohama National University
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ประเทศญี่ปุ่น (ข้อ 3.2) เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะในเดือน ตุลาคม 2560 โดยให้ทางหลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ชี้แจงและแสดงวิธีการใน
การเทีย บโอนหน่วยกิต ต่อที่ ประชุม คณะกรรมการวิชาการประจาคณะด้ วย นั้น ขณะนี้ หลักสู ตรการวางแผนภาคและเมือ ง
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ยังมิได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าชี้แจงและแสดง
วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ติดตามความก้าวหน้า
ดังกล่าวไปยัง หลักสูตรการวางแผนภาคและเมื องมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและ
เมืองโดยด่วน
2.2 รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
ประธาน แจ้ งว่า ด้วยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้เปิ ดรับสมั ครคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อเข้าปฏิบั ติ งานเป็ นพนั กงาน
มหาวิ ทยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ จ านวน 1 อั ต รา เลขประจ าต าแหน่ ง 169 และคณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ ตามค าสั่ งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 6/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 ได้ดาเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 แล้ว
ปรากฏว่า นางสาวปัทมพร วงศ์วิริยะ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผล และบรรจุแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาในประเทศ
ประธาน แจ้งว่า ผศ.เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในประเทศ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 และทุนส่วนตัว มีกาหนด 5 ปี 5 เดือน 20 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 11 มิ ถุ นายน 2555 ถึ งวั นที่ 30 พฤศจิ กายน 2560 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเพื่ ออยู่ ศึ กษาระดั บปริญ ญาเอก สาขาวิ ชาเดิ ม ณ
สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมเวลาศึกษา
ทั้งสิ้น 5 ปี 11 เดือน 21 วัน เนื่องจากยังไม่สาเร็จการศึกษา โดยแจ้งว่า ได้ผ่านการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (Course works)
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination – QE) โดยผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า (comprehensive) การ
สอบภาษาอังกฤษ และได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แบบมีเงื่อนไขแล้ว โดยมีการปรับโครงสร้างของหัวข้อวิทยานิพนธ์จาก
เดิม ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนทฤษฏีและแนวความคิดหลัก มีการปรับแก้ไขขอบเขต โครงสร้างของเนื้อหา จึงทาให้เกิดความล่าช้า
ในการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลภาคสนามกับศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดบางส่วนเพิ่มเติม โดยการขอ
ขยายเวลาศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2560 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติให้ ผศ.เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร ขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศเพื่ออยู่ศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 ได้ตามที่เสนอ
3.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ผศ.สักการ ราษีสุทธิ์ ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการใน
ประเทศ เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง ปรากฏการณ์ความร้อนในสถาปัตยกรรม มีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2561 ได้ ส่ งรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการฯ ระยะที่ 1 รวม 2 บท ประกอบด้ ว ย บทที่ 1 ปั ญ หาของ
สถาปัตยกรรม และบทที่ 2 ความร้อนและสถาปัตยกรรมเมือง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจา
คณะฯ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 11/2560 เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2560 แล้ ว และเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ.
2524 และฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่ งก าหนดให้ เสนอรายงานความก้ าวหน้าของโครงการฯ ต่ อคณะกรรมการประจาคณะเพื่ อ
พิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเสนอผลงานโครงการที่สาเร็จสมบูรณ์ต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้น จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.4 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วย นางสาวขวัญหทัย ธาดา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ บรรจุเมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2560 แจ้งความประสงค์จะขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศิลปกรรมและการออกแบบ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบเต็มเวลา
และได้แนบหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา พร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแทนในระหว่างลาศึกษา มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1) ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ผู้ขออนุญาตลาฯ ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วัน
บรรจุ (ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2560)
2) ขออนุญาตลาฯ อยู่ในระหว่างดาเนินการขอปรับแผน เพื่อบรรจุรายชื่อลงในแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเข้า
สู่คุณวุฒิปริญญาเอก ปี 2558 – 2562 ของคณะฯ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรสายผู้สอนที่จะเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก ในรายอื่นๆ ที่จะต้องไปศึกษาต่อร่วมด้วย
3.5 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา แจ้ งว่ า ที่ ประชุ ม คณะกรรมการคั ดเลื อกผู้ สมควรได้ รั บ รางวั ลศิ ษย์ เก่ าดี เด่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2560 ได้พิจารณาเสนอชื่อ รศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย เป็น
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
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3.6 การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่ งส่วนงาน
และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 กาหนดให้คณะฯ
ดาเนินการปรับโครงสร้างคณะให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ภายในระยะเวลา 1 ปีตามที่ได้มีการออกข้อบังคับฯ จากทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น บัดนี้ คณะทางานได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทาตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานกาหนด
จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.7 ขอแก้ไขเกณฑ์ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการสาหรับบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน แจ้ งว่ า ตามที่ ส รุ ป เกณฑ์ ภ าระงานด้ า นวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการส าหรั บ บุ ค ลากรสายผู้ ส อน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากที่ประชุมคณะทางานคณะทางานกาหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิ จัย และ
บริ ก ารวิ ช าการ ส าหรั บ บุ ค ลากรสายผู้ ส อนคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ โดยได้ ก าหนดให้ ภ าระงานอื่ น ๆ ที่ ไม่ มี ระบุ ไว้ ให้
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา นั้น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเกณฑ์
ประเมินดังกล่าว ให้ครอบคลุม โดยขอแก้ไข 2 รายการ ดังนี้
1. ปรับลดชั่วโมงภาระงาน ด้านลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
1.2.3 ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ประเภท

การคิดภาระงาน-เดิม

การคิดภาระงาน-ขอปรับปรุง

1. อนุสิทธิบัตร

100 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

50 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

2. สิทธิบัตร

200 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

100 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

3. ลิขสิทธิ์

50 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

25 ชม./เรื่อง/งวดประเมิน

2. เพิ่มรายการภาระงาน วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษ (พิธีกร ผู้ประสาน Moderator)
2.3 บริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันอื่น
ประเภท/ลักษณะ

การคิดภาระงาน

1. Keynote องค์ปาฐก / Invited Speaker ระดับชาติ
2. Keynote องค์ปาฐก / Invited Speaker ระดับนานาชาติ

60 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน
90 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

3. วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษ

30 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

4. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการในต่างสถาบัน

20 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

5. การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาว เช่น
งานบริการ ออกแบบ งานที่ปรึกษาโครงการ (ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หากเป็นโครงการที่มีระยะน้อยกว่าให้คิดภาระงานตามสัดส่วน)
6. กิจกรรมบริการวิชาการอื่น ๆ เช่น ให้คาปรึกษาทางวิชาชีพ
เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ
(การแสดงผลงานในนิทรรศการ/สัมภาษณ์/เวบไซต์/สื่อออนไลน์อื่น ๆ
ถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ชุมชน /พิธีกร ผู้ประสาน-Moderator (แก้ไข 22 พ.ย.
60)

100 ชม/โครงการ/งวด
ประเมิน
15 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน
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ประเภท/ลักษณะ

การคิดภาระงาน

7. การนาเสนอผลงานผ่าน Poster –ระดับชาติ (แก้ไข 22 พ.ย. 60)

15 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

8. การนาเสนอผลงานผ่าน Poster –ระดับนานาชาติ (แก้ไข 22 พ.ย. 60)

30 ชม/ครั้ง/งวดประเมิน

โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3.8 เสนอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ออกคาสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 100/2559 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ” ไป
แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มี ค วามเหมาะสม ดั งนั้ น จึ งเสนอขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการกองทุ น ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
จากเดิม

1.

2.

3.

4.
5.

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
ตัวแทนจากผู้บริหารคณะ
1. ตัวแทนจากผู้บริหารคณะ
1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นประธานกรรมการ
เหมือนเดิม
2) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
เหมือนเดิม
3) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา เป็นกรรมการ
เหมือนเดิม
นักศึกษา
4) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นกรรมการและ
เป็นกรรมการ
เลขานุการ
ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน ในคณะกรรมการประจาคณะ
2. ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้ส อน ในคณะกรรมการประจา
คณะ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ วีระทวี เป็นกรรมการ
เหมือนเดิม
มาศ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี เป็นกรรมการ
เหมือนเดิม
ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป
3. ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป
1) นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นกรรมการ
เหมือนเดิม
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล เป็นกรรมการ
เหมือนเดิม
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม นสิ ชา เพชรา เป็นกรรมการ
เหมือนเดิม
นนท์
หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 4. หัวหน้าสานักงานคณบดี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
คนที่ 1
นางกาญจนา จันทรสมบัติ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 5. นางสาวอนุ ส รา ไตรรั ต เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คนที่ 2
นาภิกุล

ซึ่งการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะก่อน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
4.1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. ความคืบหน้าในการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
คณะทางานจัดทามาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มคอ.1) ได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถาบันสมาชิกเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม โดยได้สรุปข้อความ
คิดเห็นและจัดทาตารางเตรียมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลความก้าวหน้าต่อ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทยต่อไป
2. โครงการ TOY ARCH 2017 (ม.กรุงเทพ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทาโครงการ Thesis of the year in Architecture
Award หรือ TOY ARCH 2017 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด และเป็นเวที
สาหรับนักศึกษาแต่ละสถาบันในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน จึงขอให้คณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
3. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
ที่ประชุมสามัญสภาคณบดี ได้มีมติให้สอบถามไปยังทุกสถาบันโดยเพิ่มตัวเลือกเป็น 1 : 8, 1 : 11 และ 1 :
15 พร้อมเหตุผลประกอบทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ สภาคณบดี กาหนดให้ทุกสถาบันระบุสัดส่วน
เป็น 1 : 15 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
4. ขอเชิญเป็นหน่วยงานภาคีร่วมจัดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “วิถีทรรศน์
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ”
สานักวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุ ม
วิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ” โดยมีกาหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 23 – 24
มีนาคม 2561 จึงขอเชิญสถาบันอื่นๆ เข้าร่วมเป็นสถาบันภาคีร่วมจัดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์
5. คัดเลือกประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 22-23
เนื่องจากวาระประธานสภาคณบดีฯ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.สันต์
จันทร์สมศักดิ์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2561 จึงได้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งประธานสภาคณบดีฯ เพื่อรับตาแหน่ง
และดาเนินการบริหารงานสภาคณบดีฯ ในวาระต่อไป โดยสรุปผลการลงคะแนนเสียงฯ ปรากฏว่า ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ได้รับการลงคะแนนเสียงมากที่สุด และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 22-23 ต่อไป โดยมี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคา
สมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรองประธาน
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)
คณะฯ ได้ รั บ งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น รายการปรั บ ปรุ งสิ่ งก่ อ สร้ า ง งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ จานวน
990,000 บาท
2) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบอาคาร AR03 ห้อง 3101 ห้อง 3301 ห้อง 3302 คณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง

หน้า 6

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ จานวน 2,376,000 บาท
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชาน้า” ประจาปี 2560
ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดจัด งานสีฐานเฟสติวัล “บุญ สมมา บูชาน้า” ประจาปี 2560
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุญคุณของน้าผ่านการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
มากมาย โดยได้กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ได้รับ มอบหมายให้ เป็ นผู้ รับ ผิด ชอบบริเวณจั ดงานบริเวณโซน CREATIVE WALKING STREET ส าหรับ
นักศึกษา นั้น คณะฯ ได้แบ่งกิจกรรมภายในบริเวณโซนเป็น บูทขายสินค้าสร้างสรรค์ และตลาดนัดนักวาดรูป และภายในบริเวณ
คุ้มสีฐาน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้มาเที่ยวภายในงาน และงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ สะท้อนผลการจัดกิจกรรม งานสีฐานเฟสติวัล “บุญ
สมมา บูชาน้า” ประจาปี 2560 ให้ยังสานักวัฒนธรรมเพื่อทราบและเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
ด้วย
2. กาหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งทรง
กาหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 และได้กาหนดวันพระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวัน
ศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดาเนินการแจ้งกาหนดการต่างๆ ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560
ต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
5.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา 806 xxx การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใคร่
ขอเปิดรายวิชาหมวดวิชาชีพเลือกเรียนในหลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ดังนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย :
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :
Universal Design in Architecture
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส
โดยมีรายละเอียดตามแบบ มคอ. 3 ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้จัดทารายละเอียดคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย โดยละเอียดประกอบด้วย
5.2 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อคณาจารย์นั่งแถวหน้าบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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รองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา แจ้ งว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ วั น พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
นั้น คณะกรรมการดาเนินการด้านต้อนรับจัดและจัดที่พั ก และประสานงานสานักพระราชวัง ขอความความร่วมมือมายังคณะ ให้
จัดจานวนผู้นั่งแถวหน้าให้เต็ม เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมและให้สมพระเกียรติ ดังนี้
1. คณาจารย์นั่งแถวหน้าบัณฑิต รอบเช้า จานวน 3 ท่าน และรอบบ่าย จานวน 3 ท่าน (จะต้องนั่งจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเวลานั้นๆ การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว และสวมครุย)
2. ผู้แทนคณบดี ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ได้ตลอดเวลา โดยระบุให้ชัดเจนว่า
ผู้แทนนั่งแทนช่วงเวลาใด
โดยให้แต่ละคณะฯ แต่งตั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้จับฉลากรายชื่อคณาจารย์นั่งแถวหน้าบัณฑิต โดยวิธี
จับฉลากเพื่อเป็นชื่อเริ่มต้น และให้นับรายชื่อลาดับถัดไปจนครบตามจานวนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอความร่วมมือ โดยในปีต่อๆ
ไปให้นับรายชื่อถัดไปจากรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมในปีล่าสุดเวียนไป โดยให้ถือการปฏิบัติดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติของคณะฯ ต่อไป
5.3 โครงการ การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (EdPEx) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560
ประธาน แจ้งว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริม
ให้คณะต่างๆ ในมหาวิทาลัยขอนแก่นนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะส่งทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่พบปะผู้บริหารคณะฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะต้องส่งไฟล์โครงร่างองค์การ (OP) และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 - 7.5
ไปยังทีมที่ปรึกษาก่อนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จึงขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมในวัน เวลาดังกล่าว
ด้วย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.4 การกาหนดอัตราใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในทุกปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับจัดสรรอัตรากาลัง
จากรัฐบาล เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้บริหารอัตรากาลังทั้งหมด โดยกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
สายผูส้ อน
1. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนที่ผูกพันสัญญากับรัฐบาลและ/หรือมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบรรจุบุคคลที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
3. เพื่อรองรับภาระงานหรือศาสตร์หรือสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นเป้าหมายและทิศทางของคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย
ตามแผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น
4. เพื่อส่งเสริมศาสตร์หรือสาขาวิชาเดิมให้มีความเข้มแข็ง และรักษาศักยภาพของคณะหรือมหาวิทยาลัย ตลอดจน
แผนพัฒนาของประเทศ แผนระยะยาวอุดมศึกษา เป็นต้น
5. เพื่อบรรจุอัตราให้มสี ัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) ตามเกณฑ์ของ สกอ.
สายสนับสนุน
1. เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณ หรือเสียชีวิต
2. เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ตามแนวทางวิเคราะห์ภาระงานของ สกอ. และสัดส่วนภาระงานที่จะกาหนดขึ้น
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ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ
3. เพื่อรองรับการขยายงานเดิม หรือเพิ่มงานใหม่ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อรองรับภาระงานด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน ตามเกณฑ์ คปร.
ในการดาเนินการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอรับการจัดสรรอัตราจากทางมหาวิทยาลัย ตามอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใน
กรอบอัตรากาลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 - 2562 โดยได้ดาเนินการขออัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดิน จะขอกาหนด
ตาแหน่งจากสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา FTES สาหรับสายวิชาการ และสายสนับสนุนตามจานวนพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวที่คณะ
ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะจ้างเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของคณะ ทุกตาแหน่ง สรุปไว้ดังนี้
1. สายวิชาการ ตาแหน่ง อาจารย์
จานวน 14 อัตรา
2. สายสนับสนุน
จานวน 8 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.5 ขอแก้ไขเพิ่มเติมการสรุปวาระ เรื่อง การพิจารณาภาระงานสอนในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่
7/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ได้พิจารณาแนวทางการประเมินการสอน เพื่อขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ กพอ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ซึ่งตามแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ระบุให้กรอกภาระ
งานสอนย้อนหลัง 3 ปี โดยที่ผ่านมาทางคณะได้มีแนวปฏิบัติให้อาจารย์ที่จะยื่นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน เพื่อ
รับการประเมินการสอนให้ครบทุกรายวิชาย้อนหลัง 3 ปี และได้สรุปเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นั้น เนื่องจาก การสรุปวาระในการประชุมเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ไม่ครบถ้วน ยังขาดรายละเอียดในด้านการประเมินการสอนของอาจารย์ ดังนั้น
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาแล้วมีมติ ให้
เสนอวาระเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอีกครั้ง เพื่อพิจารณาการขอปรับแนวปฏิบัติในการประเมินการสอน
เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยการพิจารณาเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน ดังนี้
เดิม “เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน เพื่อรับการประเมินการสอนให้ครบทุกรายวิชาย้อนหลัง 3 ปี”
เป็น “เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน เพื่อรับการประเมินการสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยใช้ภาระงานสอน
ย้อนหลังเป็น อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 16.00น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ
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นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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