รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญ
ั ชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ กานต์
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
จันทะรี
ตั้งสกุล
รวยสูงเนิน
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ

วีระทวีมาศ

กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรัฐ
2. นายนรากร

ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2561
มติที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมขอถอนวาระ โดยจะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การทบทวนโครงสร้างใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะกรรมการประจาคณะในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2561 มีมติให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาการทบทวนโครงสร้างใหม่ของคณะ โดยหากมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้แจ้งไปยังฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อรวบรวมและสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพือ่
พิจารณา ต่อไป นั้น ทั้งนี้ งานนโยบายและแผนแจ้งว่า ไม่มีผู้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอการปรับโครงสร้างใหม่ของคณะต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปได้
2.2 การจัดทางบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบรายการคาขอกลางปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 6 รายการ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้จัดลาดับ
ความสาคัญเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นาเข้าเสนอต่อที่ประชุมในเดือน เมษายน 2561
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้จัดทาข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
คณบดี แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 จานวน 219 อัตรา โดยที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรอัตรา จานวน 6 อัตรา ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

ตาแหน่ง
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการช่างศิลป์

จานวนอัตรา
4
1
1

เลขประจาตาแหน่ง
5780-5783
5784
5785

และมีความประสงค์จะดาเนินการขอให้ทางมหาวิทยาลัย ดาเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตามข้อ 6 ของประกาศฉบับ
ดังกล่าว ได้กาหนดสัด ส่วนจานวนอัต ราเพื่ อให้คณะฯ ได้คัด เลือกบุ คลากรได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกรอบอัต ราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีอยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา
1. ชื่อตาแหน่งที่จะคณะฯ ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายในฯ ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560)
จานวน 1 ใน 6 อัตรา ตามรายละเอียดชื่อตาแหน่งข้างต้น
2. ชื่อผู้แทนคณะเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก จานวน 1 คน (หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับหมาย
หมาย)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (เช่น สาขาที่จะรับสมัคร ความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น)
4. ระยะเวลาการรับสมัคร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ
1.
2.
3.
4.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
เห็นชอบให้เปิดรับสมัคร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจาตาแหน่ง 5784
เห็นชอบให้ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
เห็นควรให้กาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ระยะเวลาการรับสมัคร จานวน 30 วัน

3.2 การขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากาลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาคาขออนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยปัจจุบัน คณะฯ มีลูกจ้างชั่วคราวจานวน 8 อัตรา แยกเป็นสายผู้สอน 3 อัตรา และสายสนับสนุน 5
อัตรา ดังนี้
ชื่อผู้ครองตาแหน่ง
สายผู้สอน
1. นาย ชวนะพล น่วมสวัสดิ์
2. นาง ภาคินี เปล่งดีสกุล
3. นางสาว อภิญญา อาษาราช

ตาแหน่งเดิม
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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ชื่อผู้ครองตาแหน่ง
สายสนับสนุน
1. นาง อรจิตรา พิริยะศรัทธา
2. นาย อภิวัฒน์ คงอุดม
3. นาย จักริน เงินทอง
4. นาย จันทร์ศรี ผุยโสภา
5. นาย อานุชิต บุตคาม

ตาแหน่งเดิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายช่างเขียนแบบ
นักวิชาการช่างศิลป์
คนงาน
พนักงานห้องปฏิบัติการ

โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (อัตราเดิม)
2. ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (อัตราใหม่)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบอนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว อัตราเดิม จานวน 8 อัตรา
2. เห็นชอบอนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว อัตราใหม่ จานวน 2 อัตรา คือ
2.1 ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 1 คน
2.2 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 คน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ราย อ.ดร.นยทัต ตันมิตร
ประธาน แจ้ งว่า ตามที่ อ.ดร.นยทั ต ตัน มิ ต ร พนั กงานมหาวิทยาลัย เลขประจาต าแหน่ ง 2160 สั งกัด สายวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ในการขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27
กุม ภาพั น ธ์ 2561 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไปได้ โดยให้ แ จ้ งข้ อ สั งเกตจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ เกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันระหว่างบทความทางวิชาการและดุษฎี นิพนธ์ของผลงานทาง
วิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแนบไปด้วย ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะฯ ชี้แจงและระบุถึงความเกี่ยวเนื่อง
และสัมพันธ์กันระหว่างบทความทางวิชาการและดุษฎีนิพนธ์ของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยละเอียด เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ในการนี้ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ได้จัดทาบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ผ่านคณบดีต้นสังกัด เพื่อขอยุติการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยระบุ เหตุผลว่า ขอนาผลงานดังกล่าวกลับมาทบทวนและ
จัดทาผลงานให้ดีขึ้นต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายต่าง ๆ
4.2.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 806/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
โดยสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
1. ทุน หมายความว่า ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศสาหรับอาจารย์
2. เบิกจ่ายจากงบประมาณของกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
3.1 ต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
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การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ก.ข.ต.) ระเบียบสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) และบรรจุเพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร
3.2 ต้องเป็นอาจารย์ที่มีรายชื่อปรากฎในแผนการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณวุฒิ
ปริญ ญาเอกตามเป้าหมายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับการรับรองและหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว
3.3 มีหนังสืออนุญาตจากคณบดีของส่วนงานที่สังกัดและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน และมีหนังสือแนะนาจากหัวหน้าสาขาวิชาที่กาหนดท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
3.4 ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.5 ต้องเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งร่ายกายและจิตใจ
ทั้งนี้ จะดาเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรสายผู้สอนต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. สรุปผลคะแนนการรับเข้ารอบที่ 2 (โควค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2561 ปฏิทินอื่น ๆ
ที่ประกอบการรับเช้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยสรุปคะแนนได้ ดังนี้
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คะแนนสูงสุด 55.87
คะแนนต่าสุด 35.26
2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คะแนนสูงสุด 46.56
คะแนนต่าสุด 31.86
2. การปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
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