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ทําหน้าที่ประธาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2557

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล (ผู้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 14
กันยายน 2555 – 31 มีนาคม 2557) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2557 ได้มีมติให้แก้ไขประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 1

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 16/2556) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 17/2556) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิ บั ติ ในการสนั บ สนุ น ทุ น และการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุน สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นั้น บัดนี้ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ดําเนินการปรับแก้ไขประกาศทั้ง 2 ฉบับตามมติที่ประชุมแล้ว และประสงค์เสนอขอ
แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย
ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1. แนวปฏิบัติ/เงื่อนไข การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการสําหรับบุคลากรคณะ
- หน้า 1 ข้อ 3.2)
ข้อความเดิม
“3.2) ผู้ขอรับทุนต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นในงานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเรื่องเดียวกัน”
ขอปรับแก้ไขเป็น
“3.2) ผู้ขอรับทุนต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นในงานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเรื่องเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสมทบจาก
แหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)”
- หน้า 2 ข้อ (5) (ข้อย่อยของข้อ 3.3 ที่ต่อเนื่องจากหน้า 1)
ขอปรับแก้ไขโดยเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ/ เงื่อนไขเป็น “(5) กรณี เป็น โครงการวิจัยที่ ไ ด้รั บ เงิน สมทบ
จากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) การพิจารณาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ”
2. แนวปฏิบัติ/เงื่อนไข การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา
- หน้า 9 ข้อ 2)
ข้อความเดิม
“สนับสนุนการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นเงินไม่เกิน
20,000 บาท/โครงการ”
ขอปรับแก้ไขเป็น
“2.1) สนับสนุนการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 40,000 บาท/โครงการ
2.2) สนับสนุนการวิจัย วิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ”
- หน้า 10 ข้อ 3.4)
ขอปรับแก้ไขโดยเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ/ เงื่อนไขเป็น “3.4) กรณีเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสมทบ
จากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) วงเงินในการสนับสนุนให้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ”
โดยทั้งนี้ ร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2557 แล้ว ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ
ดังกล่าว เพื่อจะดําเนินการให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความในเอกสารแนบท้ายของร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจยั และบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเสนอคณบดีลงนาม เพื่อให้มีผล
บังคับใช้ต่อไป ดังนี้
1. หน้า 2 ข้อ 4) และ หน้า 10 ข้อ 4) ให้ปรับกําหนดการยื่นขอรับทุนและพิจารณาคัดเลือกทุน เป็นดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 2

1.1 ยื่นขอรับทุน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน
1.2 พิจารณาคัดเลือกทุน ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
2. หน้า 3 ข้อ 7.2) การจ่ายทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ให้แบ่งเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 ให้จ่ายไม่เกิน
ร้อยละ 50 และงวดที่ 2 ให้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดเมื่อส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ตามโครงการแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 ขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 2
ราย ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับวุฒิบัตร
และใบรับรองคะแนนแล้ว ได้ยื่นคําร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน จากการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็น รายวิชาเลือก
เสรี ใ นหลั ก สู ตร สถ.บ. สาขาวิช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม โดยการขอเทีย บโอนรายวิช าดั ง กล่ า ว เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1043/2551) เรื่อง ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่พิเศษ/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้พิจารณาแล้ว เห็น
ควรให้เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้แก่นักศึกษาทั้งสองรายนี้ได้ ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ดังนี้
รหัสประจําตัว

ชื่อ-สกุล

553200097-6 นางสาวธนาภา
เจริญพร
533200041-1 นางสาวชนิดาภา
จงปติยัตต์

วิชา
ที่เคยศึกษามาแล้ว
CI 101
Comprehensive
Chinese 1
CI 231
Advanced
Spoken Chinese
1

หน่วยกิต

เกรดที่ได้

3

B+

3

A

วิชา
ที่เทียบโอน
CI 101
Comprehensive
Chinese 1
CI 231
Advanced
Spoken
Chinese 1

หน่วยกิต

เกรดที่ได้

3

B+

3

A

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาได้ตามที่เสนอ
3.2 ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า ด้ ว ยมี บุ ค คลซึ่ ง เคยเป็ น นั ก ศึ ก ษาของคณะ ในหลั ก สู ต ร สถ.บ. สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ราย ซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อขึ้นหรือต่อ
ทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้ยื่นคําร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2557 ได้แก่ นายพงศ์ปกรณ์ ศิริขันธ์ รหัสประจําตัวนักศึกษา 503200179-9 และ นายภากร วงศ์กาฬสินธุ์ รหัส
ประจําตัวนักศึกษา 493200083-1 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ เนื่องจาก
มีคุณสมบัติและได้ดําเนินการครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 829/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่อยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพเนื่องจากตกออก
2. นักศึกษายื่นคําร้องก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
3. มีเอกสารครบตามประกาศในขั้นตอนการขอคืนสภาพฯ
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จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 รายได้ แต่ทั้งนี้ ได้
ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยสะสมปัจจุบันของนักศึกษาบางราย และระยะเวลาศึกษาที่เหลืออยู่ตามเกณฑ์ของหลักสูตร ซึ่งมี
ค่อนข้างจํากัด จึงขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาให้คําแนะนําแก่หลักสูตรต้นสังกัดของนักศึกษา ในการให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา ถึงทางเลือกต่างๆ ที่อาจช่วยเพิ่มโอกาสการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากการขอคืน
สภาพการเป็นนักศึกษา เช่น การสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาใหม่ และขอเทียบโอนรายวิชาบางรายวิชา เป็นต้น
3.3 รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จํานวน 2 ราย ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2556 ซึ่งงานบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ–
สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามี
คุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
รหัสประจําตัว
545200015-7

ชื่อ – สกุล
นายประรินทร์ บุตรดี

GPA
3.88

ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์/ได้ลงตีพิมพ์แล้ว
ประรินทร์ บุตรดี และ ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (2557). วัสดุพื้นและ
ผลกระทบต่ออุณหภูมิผิวและอากาศภายนอกอาคาร. การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม ครั้งที่ 1 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1
มีนาคม 2557.

แผน ข
รหัสประจําตัว
535200011-4

ชื่อ – สกุล
นายณัฐวัฒน์ จิตศีล

GPA
3.60

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่เสนอ
3.4 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2557 ได้มีมติให้สัญลักษณ์ I แก่นักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 12 ราย ในรายวิชา
803 527 Thesis 12 (2-20-24 ) Sec.01 เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ นั้น บัดนี้ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบตาม
เกณฑ์ที่กําหนดแล้ว จํานวน 10 ราย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้แก้ไขการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน (เกรด) ให้แก่
นักศึกษา ทั้ง 10 รายดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

513200158-8
523200044-4
523200045-2
523200086-8
523200088-4

นายเกิดบุญ อุ่นรัตนะ
แก้ไขระดับคะแนนจาก
นายวันชัย เชื้อคูณะ
แก้ไขระดับคะแนนจาก
นางสาววิชุตา พูนเกษตรวัฒนา แก้ไขระดับคะแนนจาก
นางสาวอรินทร์ภัค ปัญจวุฒิวงศ์ แก้ไขระดับคะแนนจาก
นายณัฐพันธ์ สุคนธพันธุ์
แก้ไขระดับคะแนนจาก

I
I
I
I
I

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

C
B
C+
B
B+
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6. 523200095-7
7. 523200097-3
8. 523200098-1
9. 523200099-9
10. 523200100-0

นายพีระพล พิลาศรี
นางสาวเพียงญาดา สุทธิรักษ์
นางสาวภัทรนิษฐ์ เขียมรัมย์
นางสาววิลาสินี เกิดนอก
นางสาววิไลวรรณ ลาทอง

แก้ไขระดับคะแนนจาก
แก้ไขระดับคะแนนจาก
แก้ไขระดับคะแนนจาก
แก้ไขระดับคะแนนจาก
แก้ไขระดับคะแนนจาก

I
I
I
I
I

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

B+
B
B
B
C+

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน ให้แก่นักศึกษาทั้ง 10 ราย ได้
ตามที่เสนอ
3.5 รับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า
1. มีนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 4 ราย ได้เข้าเรียนและสอบผ่านรายวิชา
ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 แล้ว แต่พบว่าไม่มีรายชื่อในระบบตัดเกรดของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด ซึ่งบัดนี้นักศึกษาได้ดําเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาแล้ว เห็น
ควรให้การรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามผลการสอบของนักศึกษา จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้
การรับรองผลการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษา
ชื่อรายวิชา
ต้น/2556 802 427 Architectural Design for
Environmental Technology I 5(1-8-0)
Sec.01
ปลาย/2556 804 426 Architectural and Community
Design II 5(1-8-0) Sec.01
ปลาย/2556 803 527 Thesis 12(2-20-24) Sec.01

รหัสประจําตัว
513200189-7

ชื่อ-สกุล
นางสาวนราพรรณ ทะโพนชัย

ระดับคะแนน
C+

523200041-0

นายรัชนัย เช็นนิล

B+

513200187-1
513200023-1

นายธีรศานต์ คําภา
นางสาวพิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์

B
B

2. อาจารย์ประจําวิชา 802 897 Independent Study 6(0-0-0) ได้ประเมินผลความก้าวหน้าการศึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร จํานวน 2 ราย ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว จํานวน 1 หน่วยกิต และได้หน่วยกิตครบแล้ว และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้การรับรองผล
การศึกษาให้แก่นักศึกษารายดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษา ดังนี้
ลําดับ รหัสประจําตัว
1
2

ชื่อ-สกุล

545200010-7 นายจวนจักรี นพนิช
545200022-0 นายอัชวิทย์ บาทชารี

หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
6
6

หน่วยกิต
สะสม
5
5

หน่วยกิต
ที่ลงทะเบียนครั้งนี้
1
1

หน่วยกิต
ที่ผ่าน
1
1

เกรด
S
S

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษาตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตและขอให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการพิจารณาแนวทางและมาตรการป้องกัน กรณีนักศึกษาเข้าเรียนและเข้าสอบโดยยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เช่น การ
ประชุมทําความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง, การไม่อนุโลมดําเนินการใด ๆ ที่จะเอื้อให้มีการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนดเป็นกรณีพิเศษได้,
การไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อลงทะเบียนเรียนตามระบบทะเบียนของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าสอบใน
รายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนั้น เป็นต้น
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3.6 การเสนอชือ่ เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
ประธาน แจ้งว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรง
คุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ทาง
มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด จํานวน 1 ราย เพื่อทางมหาวิทยาลัย
พิจ ารณาคัดเลือกและเสนอชื่ อผู้ที่เหมาะสมไปยั งมูล นิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ต่อไป ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะได้รายงานสรุปสถานะการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) มาให้ที่ประชุมทราบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
สถานะโครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
ยกเลิกโครงการ
รวมโครงการ

จํานวนโครงการ
5
30
23
20
78

ร้อยละ
6
38
29
26
100

มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ได้รายงานสรุปสถานะการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) มาให้คณะกรรมการ
ประจําคณะทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ผลประเมินยังไม่ได้ระดับ
คะแนนตามเป้าหมาย เร่งดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้าร่วมกิจกรรม IQA Coaching เพื่อรับฟังคําแนะนําจากวิทยากร
ที่ทางคณะเชิญมาด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน
4.4 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะนอกวาระการประชุม
เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียนเสนอ
ขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
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เลขประจํา
ตําแหน่ง
4900

ชื่อ-สกุล
นางพิมพ์ชนก
ศรีสุริยะมาตย์
นางสาวหทัยรัตน์
วงศ์สุพรรณ

1977

ประเภท

สังกัด

ข้าราชการ

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

งานนโยบาย
และแผน

ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
งานสนับสนุนการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ
งานสนับสนุนการ
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตําแหน่งที่ถือ
ครอง ณ ปัจจุบัน
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชํานาญการ
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

ตําแหน่ง
ที่ขอเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

(ตามหนังสือเวียนขอมติของงานบริหารงานทั่วไป ที่ ศธ 0514.19.1.5/522 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2
ประธาน แจ้งว่า งานการเงินบัญชีและพัสดุ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะ ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส ที่
2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มาให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557
ตามที่ทางคณะได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ปีงบประมาณ
2557 รวมเป็นเงิน 19,401,528 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีการใช้
จ่ายงบประมาณแล้ว รวมเป็นเงิน 11,447,397.11 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)
หรือ คิดเป็นร้อยละ 59 ของแผนฯ
2. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557
1) งบดุล (งบแสดงสถานภาพและความมั่นคงทางการเงินของคณะ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สินทรัพย์
หนี้สิน และส่วนของทุน)
เมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2557 คณะมีงบดุล ดังนี้
- สินทรัพย์
เป็นเงิน
55,937,411.93 บาท
- หนี้สิน
เป็นเงิน
1,185,156.46 บาท
- ส่วนของทุน
เป็นเงิน
54,752,255.47 บาท
2) งบรายได้-งบค่าใช้จ่าย (งบแสดงผลการดําเนินงานของคณะ โดยแสดงให้เห็นว่าคณะมีรายได้สูงหรือต่ํา
กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง เป็ น การชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของคณะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งบรายได้ และงบค่าใช้จ่าย)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2557 คณะมีงบรายได้และงบค่าใช้จา่ ย ดังนี้
6,928,281.00 บาท
- รายได้
เป็นเงิน
- รายจ่าย
เป็นเงิน
4,949,282.62 บาท
- สรุป มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน
1,978,998.38 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 รายงานการทบทวน/ปรับปรุงแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ได้เสนอรายงานให้คณะกรรมการประจําคณะทราบว่า ตามที่ทาง
มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงาน ได้ขอให้ทางคณะทบทวน/ปรับปรุงแผนหลักสูตรและเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาในแต่ละ
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หลักสูตรนั้น ทางคณะได้ส่งรายชื่อหลักสูตรและเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรของคณะ ในปีการศึกษา 25572559 ไปให้ทางมหาวิทยาลัยแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
กรรมการประจําคณะบางท่าน ได้อภิปรายให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การปรับแผนหลักสูตรและจํานวนรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ที่แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการประจําคณะ
ได้เคยมีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น ควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
2. การจะเพิ่มจํานวนรับนักศึกษา ควรมีผลการวิเคราะห์สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ว่ามีความพร้อมหรือไม่
เพียงใด รวมถึงความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
3. การกลั บมาเปิ ดรั บ นั ก ศึ ก ษาโครงการพิ เศษ ระดั บปริ ญญาตรี จะเป็ นการไม่ ส อดคล้ องกั บนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และมติของคณะกรรมการประจําคณะ ที่ให้งดรับนักศึกษาโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรีหรือไม่
4. การเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะไม่เป็นการไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือไม่
5. ข้อความในเอกสารประกอบการประชุม ลําดับที่ 7 ของระดับปริญญาโท ระบุชื่อสาขาวิชาไม่ถูกต้อง ซึ่งที่
ถูกต้องได้แก่ สาขาวิชา "สถาปัตยกรรมภายใน" และ ต้องไม่ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายเหตุไว้ตอนท้าย เนื่องจากเป็น
สาขาวิชาที่จะยังอยู่กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป โดยไม่แยกตัวออกไปพร้อมกับสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมในการ
จัดตั้งคณะใหม่
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ สุ รกานต์ รวยสู งเนิ น ประธานกรรมการบริ หารหลั กสู ตร สถ.บ.สาขาวิ ชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม แจ้งว่า การทดแทนแผนการรับนักศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรแล้ว และสําหรับการเปิดรับนักศึกษา
โครงการพิเศษและการเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม นั้น เป็นไป
ตามความจําเป็นด้านการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรในการจัดตั้งคณะใหม่ โดยทางหลักสูตรฯ ได้พิจารณาความพร้อม
เกี่ยวกับจํานวนคณาจารย์แล้ว ซึ่งจะมีคณาจารย์ที่ลาศึกษา ทยอยกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ หากรอเสนอวาระนี้ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งถัดไป อาจไม่ทันการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นกลุ่มคุณภาพก่อนการเปิดรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนหลักสูตรและจํานวนรับนักศึกษาตามที่รายงานเสนอ โดยทั้งนี้
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รับที่จะนําเรื่องการเปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษและ
การเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไปปรึกษากับคณบดีก่อนการ
ประกาศรับสมัครต่อไปด้วย
4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะได้รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการเพื่อที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของคณะ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปว่าได้มีการประชุม
ชี้แจงและขอให้ประธานกรรมการบริหารทุกหลักสูตรและหัวหน้างานทุกหน่วยงาน เสนอประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในคณะ/หลักสูตร/หน่วยงาน เพื่อที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะจะประมวลประเด็นความเสี่ยงต่างๆ แล้วพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของคณะต่อไป แล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ประธานแจ้งว่า นางสาวสุภาพร อรรถโกมล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง
1451 ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ฉบับผ่านการรับรองแล้ว หน้า 8

บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2556 และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป แล้วนั้น ได้แจ้งการสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรข้างต้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 และประสงค์จะขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพื่อให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าว และโดยที่ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร กําหนดให้การขอปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าว ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ได้ตามที่เสนอ
5.2 การทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ด้วย FACULTY OF ARCHITECTURE AND CIVIL
ENGINEERING, TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แจ้งความประสงค์จะมีกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาและประสานงานกับสถาบันดังกล่าวต่อไป ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ประสานงานแล้ว และ
ทางสถาบันได้แสดงความสนใจที่จะมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในกิจกรรมต่างๆกับทางคณะ ตามร่างบันทึกข้อตกลง
(Memorandum of Understanding) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. Exchange of information and publications of mutual interest
2. Exchange of teaching and research staff
3. Exchange of students
4. Cooperation in research
5. Organization of common seminars, workshops, conferences and exhibitions
6. Cooperation in curriculum development
ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรตกลงความร่วมมือ
กับสถาบันดังกล่าว โดยทางฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะจะได้นําเรียนปรึกษาขอความคิดเห็นจากคณบดีและหลักสูตรต่างๆ
ในอีกทางหนึ่งด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรเรียนปรึกษารายละเอียดกับคณบดีและหลักสูตรต่างๆ ตามที่เสนอต่อไป
5.3 รายการครุภัณฑ์วิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 - 2567
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดทํา
แผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านการวิจัยในปัจจุบัน และในอนาคต (ปีงบประมาณ 2558 – 2567) ตามโครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะได้
พิจารณาแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านการวิจัยจากหลักสูตรต่างๆ และจัดส่งแผนความต้องการดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.4 เสนอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า หลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แจ้งความจําเป็นในการขอ
อนุมัติบรรจุบุคคลภายนอก จํานวน 3 ราย ตามรายชื่อและประวัติในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ สําหรับสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ดําเนินการเปิดรับสมัครทั่วไปโดยวิธีปกติตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
ต่อไป โดยผู้มีสิทธิสมัครต้องมีหลักฐานผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ นอกจากการมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย
5.5 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอคณะกรรมการประจําเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแบบสอบถามซึ่งจะใช้ใน
การสอบถามผู้ใช้บัณฑิตของคณะ สําหรับนําผลมาใช้ในการประเมินผลองค์กร และเพื่อพิจารณาการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยประเด็นที่ใช้สอบถามนั้น นํามาจากคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้แก่
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ IT
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแบบสอบถามตามที่เสนอ โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียด
เล็กน้อย ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการรับที่จะนําไปดําเนินการต่อไป
5.6 ศูนย์ตําราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการคณะอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีศูนย์ตํารา
เพื่อการผลิตและจําหน่ายตําราทางวิชาการของคณะ ซึ่งหากมีผลการศึกษาที่ชัดเจนแล้วจะได้นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.7 เปลี่ยนแปลงผู้ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ประธาน แจ้งว่า นางกาญจนา จันทรสมบัติ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําคณะ เนื่องจากมีภาระงานประจํามาก ทางคณะจึงได้แต่งตั้ง นางสาววิไล โพธิ์เตมิ ให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําคณะ แทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
นางอโนชา นนทคุปต์
นางกาญจนา จันทรสมบัติ
นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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