รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2561
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญ
ั ชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ กานต์
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
จันทะรี
วีระทวีมาศ
รวยสูงเนิน
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ

ประธาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล

ตั้งสกุล

2. นายวรัฐ
3. นายนรากร

ลาชโรจน์
พุทธโฆษ์

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง
และออกแบบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ไม่มาประชุม
-

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า งานแผนและงบประมาณได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการรวบรวมแบบเสนอโครงการจากหน่วยงานภายในคณะ ที่
ต้องการบรรจุในแผนฯ ซึ่งสรุปหลักการในการพิจารณาโครงการแบ่งโครงการเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. โครงการยุทธศาสตร์
2. โครงการหลักในความดูแลของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการในความดูแลของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ
2.2 แผนรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ขอนาเสนอวาระในเดือน กันยายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ฉบับผ่านการรับรอง หน้า 1

มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.3 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน “การ
ปรับปรุงระบบการจัดการสารสนเทศในกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
ในระบบการจัดการสารสนเทศในกองบริหารงานฯ และป้องกันมิให้ เกิดปัญหาซ้า รายละเอียดตามเอกสารนาเสนอในที่ประชุม จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ
2. เพิ่ม ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบแผนงาน
2.4 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 5536
ประธาน แจ้งว่า ด้ วยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้เปิ ดรับสมั ครคัดเลื อกบุ คคลเพื่ อเข้าปฏิ บั ติ งานเป็ นพนั กงาน
มหาวิ ทยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ จ านวน 1 อั ต รา เลขประจ าต าแหน่ ง 5536 และคณะกรรมการคั ด เลื อกฯ ตามค าสั่ งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 22/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ได้ดาเนินการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 แล้ว
ปรากฏว่า นายวรพล ไทยเอื้ อ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และเพื่ อให้ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิท ยาลัย ครั้งนี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาประกาศผล และบรรจุ
แต่งตั้งต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง 5536 ราย นายวรพล ไทยเอื้อ ตามที่เสนอ
2.5 การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา
ประธาน แจ้งว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ 1 พฤศจิกายน
2561 ซึ่งสรุปได้เป็น 4 กรณี ดังนี้
1. ผู้ที่ยังไม่ขอตาแหน่งทางวิชาการ หากจะยื่นขอฯ ขอให้กาหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
2. ผู้ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการไปแล้ว แต่คาดว่าจะขอตาแหน่งทางวิชาการถัดไป ต่างไปจากสาขาที่ขอเดิม ให้
พิจารณาเทียบเคียงสาขาที่เคยได้รับแต่งตั้งไปแล้ว ให้เป็นไปตามสาขาที่คาดว่าจะขอ ที่กาหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ (ตัวอย่างเช่น
เคยได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่คาดว่าจะขอตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ กรณีนี้ ให้ขอเทียบสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (รหัส 8501) เป็นต้น)
3. ผู้ที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา (หมายถึง ส่งออกจากคณะแล้ว) แต่ไม่อยู่ใน
สาขาวิชาที่กาหนดตามประกาศนี้ ให้พิจารณาเทียบเคียง ให้เป็นไปตามสาขาที่กาหนดตามประกาศนี้
4. กรณีหากคณะฯ ประสงค์จะขอกาหนดสาขาวิชาเพิ่มเติม สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่
แตกต่างไปจากทีป่ ระกาศ ก.พ.อ. กาหนด ให้เสนอเหตุผลความจาเป็น ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ในการนี้ ทางมหาวิท ยาลั ย ได้ข อให้ ค ณะฯ ดาเนิ นการจัดท าข้อ มูล ตามข้ อ 2 – 4 โดยผ่านความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ และส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อ 2 และ 4 ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
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1. เห็นชอบตามข้อ 2
2. ข้อ 4 กาหนดสาขาวิชาเพิ่มเติม สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาที่ขอเทียบเคียงตาม
ประกาศ ที่ ก.พ.อ. กาหนด ดังนี้
รหัสสาขาวิชา (4 หลัก)

สาขาวิชา

1502

การออกแบบ (Design)

รหัสอนุสาขาวิชา (6 หลัก)
150203
การออกแบบกราฟฟิกและมิลติมิเดีย
(Graphic and Multimedia Design)

2.6 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการกลั่นรองผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ประธาน แจ้ ง ว่ า ตามค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ 2413/2559 ลงวั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559 แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะ ประกอบด้วย
1. คณบดี
เป็นประธาน
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นกรรมการ
(ผู้แทนจากกรรมการคณะ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล เป็นกรรมการ
(ผู้แทนจากกรรมการคณะ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี เป็นกรรมการ
(ผู้แทนจากกรรมการคณะ)
5. รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน)
6. หัวหน้าสานักงานคณบดี
เป็นเลขานุการ
เนื่องจากกรรมการลาดับที่ 3 และ 4 มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะฯ แล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้แทน
จากคณะกรรมการประจาคณะ ลาดับที่ 3 และ 4 เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนตาแหน่งที่ว่างดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้
1. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
2. ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
2.7 ขอความเห็นชอบการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ด้วย นางทัศวรรณ ศราภัย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เลขประจาตาแหน่ง 810
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานวิชาการและวิจัย)
ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เลขประจาตาแหน่ง 5784 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2109/2561) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 สังกัดและ
หน่วยงานเดิม โดยที่ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน การ
ตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง และการเปลี่ยนตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนัก งาน
มหาวิทยาลัย ข้อ 6 กาหนดว่า “การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกแล้ว และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
3/2561)
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย รายดังกล่าวได้ ตามที่เสนอ
2.8 รายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ ราษีสุทธิ์ ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ในประเทศ เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “ปรากฏการณ์ความร้อนในสถาปัตยกรรม” มีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
ระยะที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วยเนื้อหาของหนังสือ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 25 หรือ 2 บท จาก 8 บท ได้แก่
บทที่ 1 ปัญหามาจากการออกแบบสถาปัตยกรรม
บทที่ 2 ความร้อนและสถาปัตยกรรมเมืองร้อน
ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วยเนื้อหาของหนังสือ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 50 หรือ 4 บท จาก 8 บท ได้แก่
บทที่ 1 ปัญหามาจากการออกแบบสถาปัตยกรรม
บทที่ 2 ความร้อนและสถาปัตยกรรมเมืองร้อน
บทที่ 3 เหตุปัจจัยธรรมชาติ: แดด ลม ฝน
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ความร้อนในอาคาร
ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
รายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วยเนื้อหาของหนังสือ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 75 หรือ 6 บท จาก 8 บท ได้แก่
บทที่ 1 ปัญหาจากการออกแบบสถาปัตยกรรม
บทที่ 2 ความร้อนและสถาปัตยกรรมเมืองร้อน
บทที่ 3 เหตุปัจจัยธรรมชาติ: แดด ลม ฝน
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ความร้อนในอาคาร
บทที่ 5 ความร้อนและการระบายอากาศ
บทที่ 6 การตั้งรับเพื่อการอยู่อย่างสบาย
ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
รายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วยเนื้อหาของหนังสือทั้งหมด หรือ 8 บท ได้แก่
บทที่ 1 ปัญหาจากการออกแบบสถาปัตยกรรม
บทที่ 2 ความร้อนและสถาปัตยกรรมเมืองร้อน
บทที่ 3 เหตุปัจจัยธรรมชาติ: แดด ลม ฝน
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ความร้อนในอาคาร
บทที่ 5 ความร้อนและการระบายอากาศ
บทที่ 6 การตั้งรับเพื่อการอยู่อย่างสบาย
บทที่ 7 กรณีศึกษาอาคารสถาปัตยกรรมเมืองร้อน
บทที่ 8 ทางเลือกการแก้ปัญหาความร้อนในอาคาร
นั้ น บั ดนี้ บุคคลดั งกล่ าว ได้ ขอรายงานตั วกลั บเข้ าปฏิ บั ติ งานแล้ ว ตั้ งแต่ วันที่ 3 สิ งหาคม 2561 เป็ นต้ นไป และได้ ส่ งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการฯ ระยะที่ 4 และเสนอผลงานโครงการที่สาเร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 แล้ว และเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) พ.ศ.
2524 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ซึ่งกาหนดให้เสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่ อ
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พิจารณาประเมินผลโครงการทุกระยะ และเสนอผลงานโครงการที่สาเร็จสมบูรณ์ ต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ รายดังกล่าว ตามที่เสนอ
2.9 การคัดเลือ กผู้ ส มควรได้ รับ รางวัลศิ ษ ย์เก่ าดีเด่ น ประจามหาวิท ยาลั ยขอนแก่น คณะสถาปั ตย กรรมศาสตร์
ประจาปี 2561
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ าคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 ได้ พิ จ ารณาเสนอชื่ อ นางสาวอิ งอร ประจั น นวล เป็ น ศิ ษ ย์ เก่ าดี เด่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2561 ในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารนาเสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 ผลการดาเนินโครงการ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลงานที่โดดเด่น รายงานสรุปผล
งานที่ โ ดดเด่ น ประสบความส าเร็ จ ระดั บ คณะ ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2561
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผลงานที่โดดเด่น รายงานสรุปผลงานที่โดดเด่น ประสบความสาเร็จระดับคณะ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2561 รายละเอียดตามเอกสาประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 รายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงานด้านการบริหารของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร รอบประเมิน 2/2561 ข้อที่
4.1 ภาระงานทางด้านการบริหาร ของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงานด้านการบริหารของผู้ดารงตาแหน่ง
รอบประเมิน 2/2561 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ข้อที่ 4.1 ภาระงานด้านการบริหาร ของผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอนาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 รายงานผล วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหาร ขอนาเสนอในการประชุมเดือน ธันวาคม 2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดปีงบประมาณ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
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1. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ
1) โดยระบบดิจิทัล (Digital) ซึ่งจะจัดส่งข้อมูลและเสนอชื่อผ่านอีเมล์ KKU หรือ วิธีการหย่อนบัตร (ให้คณะ
เสนอวิธี ก ารที่ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น การอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ผ่ านความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ไปยั งประธาน
คณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.)
2) ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ซึ่ง
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ (6 กันยายน 2561) โดยมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ไม่เกิน 2 ชื่อ
2. กระบวนการเสนอชื่อ
1) ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ เสนอชื่อในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
2) ให้คณะกรรมการประจาคณะ สรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี ไม่เกิน 2 ชื่อ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1689/2561) เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2562-2566) เป็นหลัก โดยให้คานึงถึงความเห็นจากผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ โดยได้รับการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของผู้มาใช้สิทธิ์ กรณีไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อถึงร้อยละ 20 ของผู้มาใช้สิทธิ์ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
ให้คณะกรรมการประจาคณะ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี เรียงตามลาดับพยัญชนะ ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข
2 และส่งผลไปยังคณะกรรมการ ในวันเดียวกัน ภายในเวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
สานักงานอธิการบดี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาวิธีการเสนอชื่อครั้งนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบวิธีการเสนอชื่อโดยวิธีการหย่อนบัตร
4.2 สอบถามความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2562
ประธาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยการถวายทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนกัมพูชา เพื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น สาหรับในปีการศึกษา 2562
กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แจ้งความประสงค์การขอรับทุนตามสาขาวิชาและระดับ
การศึ ก ษา ดั งนั้ น ฝ่ า ยการต่ า งประเทศ จึ งขอสอบถามความต้ อ งการในการรั บ นั ก เรี ย นทุ น กั ม พู ช า รวมทั้ งการสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาบางส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่รับ
4.3 พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 3 ราย ได้
ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สิน
กับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจาตัว นักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม
กับทางสานักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประจาปีการศึกษา 2560 / 2
ลาดับที่
รหัสประจาตัว
ชื่อ สกุล
GPA
1
563200090-1
นายสุธี เจริญรัมย์
2.76
2
563200097-7
นางสาวพนารักษ์ เอี่ยมเวช
3.09
ประจาปีการศึกษา 2560 / 3
ลาดับที่
รหัสประจาตัว
1
563200019-7

ชื่อ สกุล
นางสาวรวิกานต์ จันเมธากุลวัฒน์

GPA
3.13
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 3 ราย ตามที่เสนอ
4.4 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสารขององค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ทบทวน ดังนี้
1. การใช้ตราสัญลักษณ์ในการใช้งานแต่ละประเภท
2. ข้อความที่ใช้กับตราสัญลักษณ์แต่ละประเภท
4.5 พิจารณาเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ จานวน 4
ราย และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 3 ราย ได้ยื่นคาร้องขออนุมัติ
เทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนรายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากสังกัดคณะฯเดิมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
รายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาในปัจจุบัน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จานวน 4 ราย คือ
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นางสาวนรัญญา กองเงิน
นางสาวธัญญรัตน์ กลางประพันธ์
นายจิรวัฒน์
เพชรตาด
นางสาวธนพรรณ หอมนาน

รหัสประจาตัวนักศึกษา
613200162-7
613200161-9
613200164-3
613200139-2

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) จานวน 3
ราย คือ
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐธยา เศิกศิริ
นางสาวปริตา
ปัญญาสุรจิต
นางสาวชัญญา ปัญญาพูนตระกูล

รหัสประจาตัวนักศึกษา
603021725-5
603060167-4
583200006-8

ทั้งนี้ การขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 766/2549 เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่าย
วิชาการตรวจสอบรหัสนักศึกษา รหัส/ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และรหัส/ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน ให้ถูกต้อง
4.6 ผลการประเมินหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่หลักสูตรได้มีการดาเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2560 ไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งผลการประเมินหลักสูตร อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
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2559
ลาดับ

หลักสูตร

2560

2557

2558

กรรมการ
ประเมิน

CHE

กรรมการ
ประเมิน

1

สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.11

3.18

3.20

3.20

3.19

2

ออ.บ.การออกแบบ

2.90

3.26

3.42

3.42

3.61

3

ผ.ม.การวางแผนภาคและเมือง

2.30

3.14

-

ไม่ผ่าน

2.79

4

สถ.ม.เทคโนโลยีอาคาร

2.29

3.04

3.39

3.04

3.60

5

สถ.ม.สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.25

3.06

3.32

3.32

ยังไม่ได้ตรวจ

6

ออ.ม.การออกแบบ

2.11

3.16

3.07

2.58

2.97

7

ปร.ด.สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.15

3.15

3.37

2.56

3.44

8

ปร.ด.การวางแผนภาคและเมือง

1.53

2.40

-

2.17

ยังไม่ได้ตรวจ

หมายเหตุ
ตรวจวันที่ 23 ส.ค.61
(ตรวจเอง)
ตรวจวันที่ 21 ส.ค.61
(ตรวจเอง)
ตรวจวันที่ 24 ส.ค.61
(สุ่มจากมข.)
ตรวจวันที่ 21 ส.ค.61
(ตรวจเอง)
ตรวจวันที่ 31 ส.ค.61
(ตรวจเอง)
ตรวจวันที่ 24 ส.ค.61
(สุ่มจากมข.)
ตรวจวันที่ 24 ส.ค.61
(สุ่มจากมข.)
ตรวจวันที่ 29 ส.ค.61
(ตรวจเอง)

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 เสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง
ศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
ประจางวดที่ 1/2562
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การให้เสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจางวดที่ 1/2562 นั้น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใคร่ขอส่งแบบเสนอขอรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ ประจางวดที่ 1/2562 สาหรับราย รศ.ดร. วารุณี หวัง
ทั้งนี้ การเสนอขอรับการสนับสนุนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1788/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
ข้อ 5.9 “ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและคณะกรรมการประจาคณะในการยื่นขอรับทุน ” รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศ ประจางวดที่ 1/2562 รายดังกล่าว ตามที่เสนอ
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4.8 พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 3 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคการศึก ษาปลาย ปี ก ารศึ กษา 2560 ซึ่ งงานบริการการศึ กษาได้ด าเนิ น การตรวจสอบคุณ สมบั ติ หนี้ สิน กับ ทางคณะและ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
ลาดับ
1
2
3

รหัสนักศึกษา
565200022-2
575200020-7
575200023-1

ชื่อนักศึกษา
นางสาววรรวิจติ ร วิจิตรจันทร์
นางสาวปัทมา วงศ์สีดา
นายมาณพ ต้นเคน

แผน/ โปรแกรมการศึกษา
ก 2/ โครงการพิเศษ
ก 2/ โครงการพิเศษ
ก 2/ โครงการพิเศษ

GPA
3.61
3.89
3.28

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
จานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางรินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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